
Solihuset, 25. juli 1996

Til
Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike.

Onsdag den 17. juli var vi tre mennesker til SAK-møde. Vi talte løst og fast om bl.a. SAK,

Folkets Park, udelukkelsen af personer osv.
Vi foreslår, at vi på kommende møde den 31. juli, beslutter, hvad der skal ske med SAK
fremover. Hvis du ikke kan komme, så givet praj hurtigst muligt, da vi synes det er vigtigt, at

så mange som muligt deltager i snakken.

Kalle, Mike og Lone
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FORELØBIG DOKUMENTATION AF EN TVANGSARBEJDERS PROTESTER.

A: Pressen.
1: "Karen'Jespersen: Arbejde for kontanthjælp"; Berlingske d. 29.3.95:
2: Simon Thilf1)~~: "(U)lovlig tvangsaktivering", ~ocialrådgiverenm. 8, 1995
3: IL: "Nyd nu);res ferie"; Information 18/7 og Socialrådgiveren 26/7.
4: "Svar fra en tvangsaktivator"; Information 8/8.
5: IL: "Til en tvangsaktivator"; sendt til Information 10/8 - ej offentliggjort.
6: "Noget for noget"; Information 29/8

B: Klage over Socialcentret Blågård.
7: IL: "Til sagsbeh~dler Hanne Thomsen", 24/4
8: Socialcentret B1~gård: klage modtaget, 23/5
9: IL: Anmodningom aktindsigt, 2118
10: IL: "Supplering til ankesag vedr. sagsbehandling på Blågård Socialcenter", 30/8

C: Borgerrepræsentationen."
11: ILtFaglig Klub: "Angående bistandsklienter og aktiveringstilbud", 24/5

D: Folketinget.
12: IL: "Kære Karin" (Forslag til spm. til Socialministeren), 30/8.

E: Faglig KJub/Servicecentret.
13: IL: "Er dette forvaring, tvangsarbejde - eller rent gak-gak?" (marts/april)
14: ILtFaglig Klub: "Faglig Klub på Servicecentret" Guli).

http:29.3.95.'
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Jeg har bebudet en ændring
<Ir bistandsloven. I den lor

bimleIse viljrg gemp her 10(·
te sløret lor nogle tanker,
der kommer til at ligge hag
denye principper for udbeta
ling al klmlatlthjælp.

Jeg \.;) gerne starte med at
slå et rrincip fasl med det Desuden belr)'l1der vi alle·
samme: Fremover vil sam· et kjætliSl . rede nu at have stærkt
fuad~t Jscæve a~ Skub bagi brog for de unge i ar~li-
konbnt 'æI . p. al "-- - vel. Om noøle Jr, hvor virk-
ors om de en hjæ p ti ----. somhedeme (or alvor vil

S3 undet for den ydel.se, mangle lInge mennesker, er
som dem enkelte nmdtager, detuhyre vigtigt, at vi har en
men ogs.' som en hjælp til stor gruppe al vellunBerende
kontanthjælpsmodtageren unge. der er parat til ... la~
selv. Kontanthjælpen' er ikke fat, Unge 90ITI ikke bue er
en borgerloo, og det skal den VIlnt til at drive rundt uden
heller ikke være. Tvært- nogen id/! om, Jnoad det ril
imod. Derfor er der en ræk· aige elarbejde.
kp holdnillRer og vaner, som Men det er ikke kun de
:ri forst rn.~ha~·e gion op unge, det gælder. Alle "kai
med. aktiveres, (or det kan jo ikke

1 alt for miJflRe år har vi 11}11e noget, at OJI'l'''';ng.--.t ri-
barE' stukket kontanthjælps· sikerer at blive 9It i stl pi
modtagerne en pose penge j grund al milngel p6 velfunll&"
hånden, og derefter kWllle rende arbej:lsltnlt. Og den
de g~ hjem Ol< lægge sig pA situation kan vi godt risikere
$Oben. Uden at stille krav at hame i, hvis vi fon93t
om en modydelse lor hjælpen at vi tabte en hel generation .lktiverillgstilbud. Derfor vi! de s;1 hårdt ror at tjene mine der trænger til at blive ren· a<:cepterer den passive for
Ol! dermed i virkeligheden ø gulve!. Men Iler blev ikke jeg arbejde Ø-. at de kiln fa et penRe og belale en stor slut, aet. E.r dllikkemed~ det, et. 9orgelse.
ror alvor interessere os for yjort noget ved det. Rcsulta- tilbud noget tidliRere. Slmti- mens han nyder livet på min er der lukket for kassen, Arbejdskraft er en lelfar·
deres ve oQ vel. Den tid er nu tet kender vi så i dag. diR må de lidt ældre 1l011unt- regninR. Det har vi~t sig. at en del dærvelig vare. Vi ved f.eks.,
forbi. Det er derfoT argurende. hjælpmodtallere have dej j) DererfaktiskogsAmallge afdissevelfungerendeunRei at allerede eJter tre mane.

I fremtiden vil ri stille at vi meget hurtigt slarter den voksen- og elteruddan- opgaver, der trænger lil at den ~ituation finder ud af, at ders arbejdsløshed, så be-
krav ti.·, QJJI kontanthjælps- med at stille krav, Mr miln nelsesreform. der er på vej. blive udført. Her. tænker jeg de fakti odt kan klare sig gynder selvtilliden at !ar-
modtagere. UdbetalinRen af melder sig på bistandskonto- bl.a. på hjælpetjenester ror ~elv. t sIW selvfalgeHg sriooe.
penRe vil blive fulgt af en ret. Med aktil'eringsreior- pensionisterne, plejehjem. , ses som en gamme a Hvis ogsi1 familie og ven-
pUst lil at udfore arbejrl!'lOp- men, der trMtei .kzaTt den J. D er er ogsa t"n anden vig- Vuuestuer, milJo osv. Il ca an, I s et ner beln'l1der at svigte, d
gawerulgamlor~. januar 1994, har vi allerede tig pointe. n:\r det dre- Samtidig vil jeg have de !lom et ær Ilt skub fonvinder det sociale um.

·Isennem delte kn... om en et iodt arbejdsgrundlag. Lo- jer sig om at kræve arbejde velfungerende unie væk fra e e s Y'I t'esnvere vær, der kan bekræfte, al
modydelse (ra samfundets ven siger, at ledige k.ontant- (or konlanthjælpen. Nemiii bisfandskontoret. De lager de gode aktiveringsprojekter man er noget og kan noget.

:side opretholder eller for· hjælpsmodlaRCre under 25 skatteydernes fortsatte vdje lid og koster penge. og ved og hjælpen til dem, der ~r Er man fØrsl nået et.langt, d
bedrer ri kORlanHljælpsmod- ir senest efter tre mlneder Ul at betale lor vore!! VE!I- passivt at forsørge dem igen- brug for det. De. der virkelig !k.al der mange te!$outcer
tagernn selYtillid således, It ~lul have et tilb! ..i om aktive- færdssystem. Som uc!viklin- nem bistandskontoret gor vi har brug for projekterne. bti- lIfi !itor IItøUe iii for at kom
del sætter dem i stand til at ring. Er man ov("r 25 år skal gen hilr væ,el, ri:likerer vi at l:tklisk bade dem og samfun· vel' nemt ovetBet. elJer de ml" i gang igen.
tage et medansvar for deres man ha...e et tilbud setlest sætte denne vil~ over slyr_ det en bjl'lrnel;eneste. Det star i et hjørne og gemmer Ved at sUlle ret'lIe knY til De forhold
eget/iv. Ingen skal ufrivilligt ener et år. f'or nar vi betaler ~ store m~ ikke være ddan, at man sig, Det skal vi have lavet om kontanthjælpsmodtageren
sættes udenfor. For der er Men vi !ibI videre. Elter skatter, som vi gør her i lan· modtager kontanthjælp på. på et tidligt tid!lptl'llkt kan vi Dyrev;ærmfolk er e
faktisk brug for alle. min menin!t bør alle ungt' det, sa. spørl!~r folk med ret- mens man i virkeligheden Den itore udfordring i de forebygge mange oø store 21d3.,,~bnd~

Samfundets manglende under 25:\1' faktisk Rarante- te~ H...1d går mine skaUe- besJræftigersigmedsinefor~ kommende 1rerat undgå. at problemer _ både for den re at yUe"'I~
krav har medført. at ri i dilg res et tilbud om enten re- penge egenIlIg til. skellige fritid~!;ysler. Dem en slor restgruppe bliver enkelte Oll lorsamlundet. Og færd. Vi er beUn- II
har en stor gruppe al kon- skæltigebe en"r uddannel. Hvis der er den mindsIl" har vi ikke råd til at betale overladt til sig $elv. Vi skal dereringen f!r"nd Iii at meR- ~an ~nyt~~~
tanthjælpsmodlagere i slut- se. si1 de slet ikke kommet anledmng til at se el billede (or. sikre, at alle Ur mu!iRhed for nesker, hvis ene!lte problem ra a. re _ e,

,. ningen af 20me og op lil 40 ind ad &:Iren~ bistand~kon- tone frem al en ung U1;;/ld på Derfor kan det være rig- ilt være med i samfunt:!::;Iivet. er llrbcjdsll3shed. ~kal Iløres mer I r:ila~on tilla

I
~rs alderen, der i alt for lang tord. kontanlhjælp, der lil:lter på ligl, som nere kommuner Men det kræver en stærk og til tunge sociale klienter med B.ere e annger ft'U'

tid har faet lov lil at passe sig Når del t:!reier !lig om kon· qggen og spiller guitar,· ger, at sige til dem. NI' de mAlrettet ind9als over for misb1'ugsprob/emer _ blot Cllla.r~~~,
~Iv. Resultatet er, at denne W1lhjælpsmodtagere over mens han nyder snlskinnet mtlder op JtI !lishndskonto- dem, der h&r det svært. De ,fordi samfundet ikke har gi. væ;~ lin k

. . gruppe et svær at li j gang 251r vil Jeg godt pointere. al og en t1ro', sa. sporger hjem- ret med krav om hjælp~ OK. skal opleve, atde kan meget, det at stille nogen knv til ~ :,;.::.e 1}
igen. P3 e~ tidspunkt, da ung- ~g alJsol.ut ikke finder det mehjæJperen. kassedamen Vu far nu de penge, s~ ~II og at der er. tn:ug for dem. dem. Det:er derfor vi nu mS ~:d u hvor en;
domS2rbejdsIØ!lh~dell for al- LillredS3Ullende, ~t dror kan og fiskefiletskæreren; h\'or- har krav pa, men samtid,!! Det eT den VIgtIgste opgave kræve arbejde for kontant- ed Z;-' ~),

. vl1r satte ind. talte man om, Rå op tit et år rør de lår et (or i alverden sbl jeg arbej- har vi altaA l1og1e ~urs.ten. h31! principPet om. at man hjælpen. :. Il wkk~1I!
..._,.......~~ . ,.... .' . , Nar man ler. hvW
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Nydnu jeres ferie
INF. lej=i-q(
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Enten skal
tvangsapparatet
eller alle de fine
ord om
arbejdsløses
selvværd og
selvtillid laves om

AKTIVERING
Af JESPER LUND
tvangsaktiveret
kontanthjælpsmodtager

KÆRE POLITIKERE, sags
behandlere og bureaukrater.
Tillykke med, at I nu kan hol
de jeres velfortjente ferie ef~

ter et års dygtigt arbejde. Her
tænker jeg særligt på de an
satte i det kommunale sy
stem, der gennem den senere
tid har udtænkt og indført
'aktiveringstilbud' for kon
tanthjælpsmodtagere.

'Aktivering' - det er sådant
et smukt ord. Og l har fundet
frem til mange andre fine for
muleringer om 'udarbejdelse
af individuel handlingsplan',
'varierende og fleksible til
bud, der kan imødekomme
den enkelte modtagers indivi·
duelle behov og forudsætnin
ger, 'skabe rammer for en
meningsfuld tilværelse', 'styr
ke den enkelte arbejdsløses
selvværd, selvtillid og selvre
alisering'. Puha, det må have
været et hårdt arbejde at fin-

de på alt det. Og selvfølgelig
har I fortjent jeres ferie.

Vi kontanthjælpsmodtage
re vil tænke på jer sommeren
fwer. Det har vi rigeligt tid til,
mens vi udfører vores tvangs
arbejde. Om ikke også vi skal
på ferie? Nej, det skal vi ikke.

Vi har nemlig ikke ret til en
eneste feriedag. Hverken
sommer eller vinter, uanset
hvor længe vi har været på
projekt.. Eller rettere: vi har
selvfølgelig' ret· til ferie'efter

. ferieloven. Men vi står jo ikke
til rådighed for arbejdsmar
kedet, hvis vi holder en uges
ferie, så derfor skal vi heller
ikke have kontanthjælp i den
periode. Og der er jo ikke nD-
get, der hedder feriepenge for
mennesker på 'aktivering'.

MEN HVAD, ARBEJDE skul
le jo være så sundt. Og hvis
ikke man havde bistandskli
enter til at gøre rent hOB pen
sionisterne, til at renovere of
fentlige anlæg, til at snedke
rere møbler, til at reparere
cykler og så videre - også
mens andre holder sommerfe
rie - hvem skulle så gøre det,
uden løn? Og vi går jo allige
vel ikke glip af udlandsrejser,
den slags er nemlig ikke til
ladt for bistandsklienter. Li
gesom man som bistandskli
ent ikke selv bestemmer. om
man kan flytte kommw.e.
Sådan er der så meget.

Når nu I kommer tilbage
fra jeres ferie, solbrændte og
udhvilede, med nye kræfter
og inapiration, er der lidt fin
pudsning af 'aktiveringsind-

satsen', der skal gøres. I må
til at beslutte jer, om 'aktive
ringen' skal foregå, sådan
som alle de fine ord siger, eller
om I skal lave om på de fine
formuleringer, sådan så de
passer med virkelighedens
'aktivering'.

ELLER MED Al'IDRE ord:
om formålet med 'aktivering'
er at bidrage til at det enkelte
mennesker udvikler sig vide·
re i sit liv, dygtiggør sig, eller
om formålet er at nedværdige
.og true bistandsklienter sam
tidig med at den tvangsind
skrevne arbejdskraft: udnyt
te:! til at få udført arbejde, der
ikke betales løn for. Hvis I
vælger at fortsætte, som I gør
nu. må I hellere bringe ordly
den i overensstemmelse med
virkeligheden.

For at hjælpe Jer lidt på
vej, er her et forslag til en ord
lyd, der kan forenkle det vir·
var af love, bekendtgørelser
og erklæringer på området, og
samtidig udrydde de misfor
stieiser, der kommer af, at lo
vene ikke følges:
• Det skal ikke være sjovt at
være bistandsklient, derfo.r
skal al sagsbehandling foregå
på en truende og nedværdi
gende måde, og det skal gøres
klart, at skylden for arbejds- .
løsheden påhviler den enkelte
arbejdsløse. I sagsbehandlin
gen bør det tilstræbes, at kon
tanthjælpsmodtageren fu så
lidt oplysning som muligt.
.A1le bistandsklienter skal
umiddelbart ved henvendelae
tvinges på et projekt.

I udvælgelsen' af projekt
må der ikke tages hensyn til

~ kontantbjælpsmodtagerens
situation, ønsker, interesser
eller muligheder for at aygtig
gøre sig.
.• Kontanthjælpsmodtagere
'skal sættes til at udføre arbej
de, som er nødvendigt - for
eksempel erstatte hjemme
hjælpere - men uden at få løn
for det.

Derved opnåes på en gang,
at kontanthjælpsmodtage
rens livskvalitet daler, at der
udføres nødvendigt arbejde
med den tvangsindskrevne
arbejdskraft og at velhavende
medborgere sparer i skat.

I KAN' JO OGSA vælge den
anden løsning:· at leve op til
de fine ord. Men det er et
større arbejde, for så skal I til
at lave hele det store tvangs
apparat om, som 1 endelig er
ved at have fået stablet på be
nene. Og det vil jo dræne kas
serne, hvis l skal til at leve op
til Menneskerettighedskon
ventionens påbud om, at 'In·
gen må beordres til at udføre
tvangs- eller pligtarbejde' og
'samme vederhig for arbejde
af samme værdi uden son
dring af nogen art',

Valget er jeres. Men føl jer
endelig ikke presset af vores
forventninger til jer, for ek
sempel om at menneskeret
tigheder også skulle gælde for
os. Den slags naive forestillin
ger lærer man som kontant
hjælpsmodtager hurtigt at
lægge på hylden.

Men nyd nu jeres ferie!,
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MEDIEPOl
AfFLEMMlNG OP
og JENS HALD Mi
begge MF for Ven.stl

Da'T
miste<
Vores lokalra
lovgivning st
afklædt. Der
ikke det mini
figenblad til
·dække over
dobbeltmora
hykleriet

SÅ JESPER, jeg vil med god
samvittighed nyde den reste
rende del af min ferie, vel vi-,
dende. at vi i. vores kommune
gør en indsats for at fil aktive
ret især de unge, så vi undgår
at gøre dem til professionelle
klienter.

Det kan godt være, at det
ikke altid er lige behageligt,
men det er efter min mening
det rigtigste, fornunigste og
mest menneskelige, vi kan
gøre i den nuværende situati:'
on.

Og så mA vi alle gøre vort
til, at vi får fordelt det arbej·
de, der skal udføres, mellem
os alle lJammen.

Diskette!; tak

Disketterne forsynes med navn og adresse og vil blive~
turneret.
Disketter betyder en hurtigere redaktionel forretnings
gang og en betydelig besparelse for Infonnation.

LOKALRADIOlavg
fonnAl er fortsat s
staten mnd en lan.
de æter-kotlkurren,
til DR. Lakalradi",
kø bUve for store, '
for prcfessioneUe e
et for stort område
gi to friske ekaem
den fik' nazisterne
dereS fønte send
Og samtidig luld<,
ministeren The Vo

Dansk statslig
Forslag til kronikker og kommentarer modtages gerne på 'l!" tik 1995: De hæl:!
disketter.' , ~ ~~ stoppes, og skurb

• ~.k:ytte8 afstaten. J
Vores system kan behandle Maeinto.h 3,5" i Word Perte- cen i æteren er UD
et, Write Now, Mac Write og Word og PC 3,5" i Word Pet- ;:~ Vi, tror det
(ec:t, Word og Dos 'I'ek!!t. .påstanden er. at

nen 'Ilte Voice ha
lille kamp'fejl og Cl
den .jundiske k

,mht. til selskab c
on. Det kostede d
deres sendetillBdf
ministeren brugte
at give '['he Voie
men. Og, næsten :
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første png dew
delse. ,

Kronikker til Information er af (ormat mu. 10.000 enhe-
der. Kommentarer 4.000 enheder. ,
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indsendt
.tot

kontanthjælp og så klare dig
selv på anden vis, men det vil
fonnentlig også' indebære en
eller anden form fur arbejds
indsats af mere eller mindre
tvangsmæssig karakter. Og
sA er du igen frataget dine
menneskerettigheder.

EN DEL afgrondlaget for ak
tiveringsbestræbeberne er, at
der ikke er indført borgerløn i
dagens Danmark. Det kan
man så have forskellige hold
ninger til. PerRflnligt mener
jeg, at borgerløn ikke i den
nuværende situation er ønsk·
værdigt, men andre har selv
følgelig andre holdninger.
Med andre ord, sA er grund
vilkårene far alle, der ikke er
pensioneret, syge, har bar·
selsoclov eller på anden mådc
er uarbejdsdygtig'e, at de selv
må sørge for deres forsørgel
se. Der er.'lå lavet forskellige
ordninger for at sikre de, der
ikke selv kan skatTe sig en
indtægt p.g.a. arbejdsløshed,
manglende kvalifikationer
m.v.

Hvis man er tilknyttet A
kasse·systemet, får man på
vi.'lse nænnere angivne vilkår
ret til understøttelse ved ar·
bejdsløshed, og hvis man af
den ene eller den anden
grund ikke er det, kan man få
kontanthjælp. Er man A-kas
semedlem, gælder der en

.række regler fot at modtage
understøttelse.

Man ml ikke afvise anvist
arbejde, der skal udarbejdes
handleplaner, der skal følges
af den arbejdsløse O!IV" og
overholder man ikke regler
ne, fortaber man dagpenge
retten i kortere eller længere
tid. Med andre ord, man skal
stå. til rådighed for arbejds
markedet (Ol' at oppebære un
derstøttelse.

Kontanthjælpen er sidste
sikkerhedsnet før arbejd8due~
lige mennesker. Men fonnålet
med kontanthjælp har ikke
været at skabe et borgerløns~

system, men at afhjælpe, at
folk midlertidigt ikke var i
stand til selv Bt skatTe til de
res forsørgelse. Da det igen
nem Arene har vist sig, at fle
re 0R flere sidder fast ikon-

bøger ~ og deraf ke
~ånden betYdelige al

"" . . Nu· har vi bibliot
køber lidt ind - og l~
ud. Det et flot tilbud
det ,giver borgerne:
hen på biblioteket (

tanthjælpssystemet .og ikke bftidende folks bekostning, for god bog helt grati
af egen kran er i stand Ul at jeg mener, at vi alle må være stærk oplevelse, elI,
komme ud, prøver man nu at med til at udføre det arbejde, faglig viden.
aktivere disse mennesker for der får samfundet til at fun- Samfundsøkonomi
at gøre dem i stand til at kla- gere, hvis vi villlave del i go- den personlige økonc
re sig på arbejdsmarkedet. deme, og derfor ønsker jeg, at en enonn besparelsf

I Ar bliver aktiveringsar- vi r stedet for at have nogle, alle behøver købe en
. bejdstiden forlænget fra min; der er arbejdsfri, får fordelt ,det rammer forfatl;(

20 til min, 30 timer ugentligt, arbejde og fritid ligeligt bl.a: Ulle 'sprogområde, (
DEN ANDEN bestemmelse og i nogle kommuner, bl.a. i via orlovsordninger, således : b!ev der ,indført bib
der bliver nævnt er .Samme den kommune, hvor jeg er so- at vi alle får ret og pligt til at, ,gift.,
vederlag for arbejde af sam- cialudvalgsfor:rnlUld, bar vi yde en indsats.', ". : ,

, me ....ærdi uden sondring af besluttet 08 til at tilbyde 3~ ti- ," ". '-'. '''t ;B1B.~O~,KS~Gn
nog~n ~- .. ~enn~, best~~-';',r~er der h~or· de~ er mu1~~'lf ;:TIL SLV1'",e:t ~artl~~ting1J,~p~I~~;enl~"~

, ,; mel119 dre}e~lng om atJcll)mme ,.. FonnAlet er at -vænne folk til NAr der nu er 3 til 6 mAnedet'S"" J:tenttiges -.o.udnytt:etll
kønsdiskrimination og etni3k en normal arbejdsuge og bl.a" paURØ mellem 2 aktiverings- værk.., men det er
diskrimination til livs, og hvis derved gøre dem bedre kvaH· tilbud, hvad der som regel er, almisse, en -støtte-!
du ønsker at se dig selv på li· fieeret til at forsørge sig selv. kan det være lidt søgt at hæv,,: tikeme allennådigst
nie med negrene i apartheid- de, at man aldrig har ferie. Bogmomsen er på
tidens Sydafrika, så fur min FOR NOGLE år siden blev At mnn ikke kan fA kontan· en milliard - det er
skyld ingen alann, men får,du der rejst en diskussion af be~ thjælp i udlandet er ikke ens~ ,at mlUl i det sårbar
ikke selv en dårlig småg i grebet ..meningsfuldt arbej- betydende med, at kontant- sprogområde kun vi
rn!lnd~n1 . de_, dvs. at arbejde skulle ha.- bjælpsmodtagere ikkemå rej- 1110 tilbage til forfat

Det er rigtigt, at aktiverede ve en nytteværdi. Debatten se. De mA bare betale selv. I den nye ordnin[
ikke oppebærer samme må- blev bl.a. rejst på baggrund af Det samme gælder det at nyt.' sætterne nogle af c
nedsløn som andet personale, de tåbelige ting, militærnæg- te. Selvfølgelig kan kontante' modtagere - det er
men for det første er antallet tere blev sat til at lave, såsom hjælpsmodtagere 'flytte til en 'ikke mere original I

af arbejdstimer sat sådan, at at feje blade sammen i Grib anden kommune, Det de ikke ,teratur, argiften sk
forskellen i timeløn ikke er skov mv., men senere fik de· kan, er at kræve, at tilflyt- men i høj grad og
særligt stor, og for det andet batten en efter min mening ningskommunen anviser dem
kan aktiverede lcdige ikke' fejlagtig drejning, så det dre· en bolig, men lejer de en pri
bruges til at fjerne nonnerede jede sig om, at arbejdet skulle vat bolig kan ingen forhindre
stillinger, og man kan ikke være meningsfuldt for den, dem j at flytte hvorhen de vil.
stille de samme krav som der udførte det. Det gælder vel også for alle
man kan til direkte ansatte. Dct er selvfølgelig noget 09 andre, at vi kun kan flytte,
Derfor kan man heller ikke nonsens. hvis vi kan skaffe as noget at
sammenligne direkte. Så me- Det er rart, hvis arbejdet i bo i.
get om de .. ikke·overholdte.. sig selv har en mening for Det er rigtigt, at det ikke er
konventioner. den, der udfører det, mcn d(lt let at være kontanthjæl~

kan ikk~fremføressom et ab· modtager. Kontanthjælpen er'
solut krav. M8.'lser af arbejde beregnet på overlevelse i en
er mere eller mindre rutine- kortere periode og ikke på va~
præget, men selvom det ikke rig forsørgelsc, og målet ml
indeholder en dybere mening være at få så mange som mu
for de, der udfører det, har det ligt ud afkontanthjælpssyste
betydning for dem, for hvem met og gøre dem selvhjulpne.
det udføre:'!, og derfor betaler Og det er det, der gerne skul
de en løn for at få det udført. le være endemålet med hele
Og lønnen er faktisk det, der aktiveringsproceS8en.
rAr os til at arbejde på en ar
bejdsplads, hvor vi ar andre
får besked på, hvad vi skal la
ve og hvordan vi skal lave det.

Den megen snak om arbej·
dets værdi i sig selv bliver sat
i perspektiv af det run, der
har været på orlovsordninger
og ef\:.crlønflordninger. Med
andre ord, kan folk sikre sig
en indtægt uden at skulle ar
bejde for den, vil de helst det.
Sådan er vilkårene ror os alle,
og sådan må de nødvendigvis
også være for kontanthjælp
modtagere.

Som socialist har jeg i man
ge år kæmpet mod kapitali
sternes ret til at silen! sig ar·
bejdsfri indtægter på det ar·

fraent'VangsMvator

BESKAF·
TIGELSE
AfMOGENS STIG MØLLER,
socialudvalgsformand
i Sleun.s kommune

Svar

KÆRE Jesper Lund. Tak for
dine venlige ønsker til min fe- '
rie i InI. lBt7.

Ja. jeg har nydt min velfor
tjente ferie.

Det har du så ikke kan jeg
fOOltå, og det synes du er uri
meligt.

Det undrer dig vel ikke, at
jeg ikke er. enig med dig.

For at starte med det sidste
du skriver, så citerer du men
neskerettighedskonventio
nens ord om at ..ingen må be
ordres til at udføre tvangs. el
ler pligtarbejde_ og så påstår
du i fuldt alvor, at det ved
rører den situation, du sidder
i. Der er et eller andet du har
misforstået.

Sætningen refererer til ar
bejdslejre som Hitlers og Sta
lina etler de kinesiske myn
digheders udbredte misbrug
af fanger i eksportindustrien
etler misbrugen af krigsfan
ger og ikke til kontanthjælps
modtagere i dagens Dan
mark. At nævne denne be
stemmelse i den sammen
hæng er enten tegn pA en no
get ayg humor eller på galop
perende proportioneforvrid
ning og er en hån mod de
mennesker, der er udsat for
del

.Hermed en
kommentar til
Jesper Lunds
»Nyd nujeres'
ferie«:
Tak, tvangs
aktivatoren har
nydt siri , .
velfortjente ferie

HVIS DET er tvang;Jarbejde
at skulle yde en arbejdsind
sats for at modtage et forsør
gelsesgnmdlag så er alt ar
bejde tvangsarbejde, hvis det
udføres for at tjene en løn el
ler få en profit og så mister
begrebet enhver mening. l
øvrigt gelUlemsyrell tanks
gangen afen dobbelt hån mod
de mennek8er, der finansierer
kontanthjælpen, nemlig gan
ske almindelige lønmodtage
re, der faktisk ikke er specielt
velhavende.

For det fønte beskæftiger
de sig med arbejde, der åben
bart er for ringeldårligtlkede
ligt tU dig og for det andeL
skal de så ar den indtæKt. de
oppebærer ved denne umen
neskelige tvlUlg rm8flsiere
forsørgelsen al dig uden at
måtte stille kmv om en eller
anden form for modydelse.
Det er en klassisk udbyt
ningasituation med dig som
udbytteren. I øvrigt er der en
meget simpel mIde at und
slippe tvangen på. Du kan bao

re ophøre med at modtage

'''IS'' ..~~y•••A __

i;holdblart flt for
i sAd.ili vil det
!!for kån et brud

rAT_--,

:i denne forbin·'
ti! nog1e aktuelle
~densElr i befolk
1b.Ask,j bedst kan

el!! se ' n udvik
spoUt.J,.c ~rspek.
i'perspektiv, hvor
har en ,bøj grad af
l~, ikJt.e mindst i
1fundets høje ud
feau og mobilitet,
~, enkelte som en
'heraf isøger selv
Og J}@ts,onlig q.d
lIat till politik be~

diddelilårt, at den
, p.gerei, sig· i :fot~

ri!dcørør 'vedkom-'
'I. Den stigende
~itutiø(llldeltaget
elvis ø skoleom~
i lok81samCundct
Irket Understrege
ens.
;lE!t lidt større tids·'
kan man måske

~ der i; livspolitik
iln' terJdens til en
al myfrdiggørelse.
d-en led, at den en~ ,
·nde~d vil indgå
irde IJbUtiske pro
Il i et lmere over~
foIJif.' \'lde per~

tlogeul.,--1ellem au·
:,den Politiske del~
kort R4gt udvikles
ny måde, hvor der
:re er :den samme
l rollen som auto·
Memø bliver ny~

Ile kari være med i
~Htiskø processer.
i'lrlebære et grund~

Iiolitisk brud, hvor
let fot økonomisk
re'auktatisk ratio
itatslig etTektivitet
ils på det folkelige
it, ønS''ket om per~
:ligtig~lse og tilde
1\ eenttal plads i de
:beslutmngsproces
,t strengt taget vil
.!Ivet trl etTektivitet
'økondmisk vækst.
I'l og: selvmyndig.
\r kort.sagt en pris.
~ten er et nyt poli
!d en tevitalisering
lokrattske værdier
!Ilemn'~"neskeljge,

;Iatio'l',' som ud
~t for 'pu p<:llitiske

,\ og ftvornår dette
Ar, er :endnu usik
at det kommer er

l tvivl om.

'har hEile tiden
,~t, at bår vi lige
:'t!de en ny ord
~,løste:n preble
'Min kbnklusion
,; atd~ var en ~- :

'Iiminuler Mari·
i/ved dl Jyllatuh-

1:1' har Bltid været
iget setvmodsi
,'Me i Øresunds
itakst~I~. Høje
,'og sttf ,fik.
'lnonOPoUBtisk
ilmkni.ng.
!;dagbtfUkt Bør""

•



«Sendt tillnjmnation, der ikke hragte den.»

Til en tvangsaktivlltor.
"Og husk nll, det er for dit eget bedste", sagde faderen, da han tog bøjlen
frem.

Kære Mogens Slig l\1øUer, socialudvalgsfonnand i Stevns kommune.
Under overskriHen "Svar fra en tvangsaklivator" har du d. 8/8 nogle kommentarer til mit ind
læg "Nyd nu jeres ferie" (inf. d. Isn). Nogle afkommentareme vil jeg komme tilbage til, men
først: du over~r jo det centrale i mit indlæg, nemlig: "I mit til at heslu//e jer. om "aktiverin
gen" skalforeJ(", sådall som alle de flne ord siger, eller 1 skal lave om på de fine formulerin
ger, sådan at dr! passer med virkeUghedens "aktivering'"'.
Men lad os Slitrle.fra en ende af: også for at de, der ikke på egen krop kender "aktiveringssy-
stemet" kan følye med. ..

Min egen histurie gennem "aktiveringen" er, kort fortalt: dajeg pludselig stod uden indkomst,
henvendte jeN mig på socialcentret. Her blev jeg direkte fra skranken hen~r til et projekt. In..
gen individuel :isgsbehandling, ingen oplysning om rettigheder, ingen oplysninger om, hvor
længe det projr:ktophold varer osv. Kun dcn ene ordre. fulgt op af trusler om, at hvis ikke jeg
gjorde nøjagtiJ.ll, som jeg fik ordre ti~ så ville kontanthjælpen ryge øjeblikkeligt.
Det er nu over 6 måneder siden, ogjeg har siden passel det anviste arbejde. Trods henvendel..
ser til min sagshehandler har jeg ikke siden fået et ords rådgivning eller vejledning. og hand-

. lingsplan har p4 intet tid~punkt været på tale. Den behandling er ikke usædvanlig, tværtimod:
det er rutinen.

Man må gå ud Ira, at du som socialudvalgsformand er bekendt med hovedtrækkene i aktive- .
rings- og bistandslovene: når man er kommet i en situation uden indkomst. skal socialcentret I

samarbejde med de-9- berørte lægge en handlingsplan, der med udgangspunkt i den berørtes be
hov og interes~r peger i retning af en integration i det ordinære uddannelses- og arbejdsmar
ked. Men det blæses der højt og flot på. Det kommer vel ikke bag på dig, for du er åbenbart
med til at gøre dd. Og der er du desværre ude på det samme skråplan, som socialministeren,
der udtaler al ",Mg stol/erfuldl ud de kammuller, der moder de unge med en spand og en Jeool·t
fraforste rJog .UJm kontanthjælpsmodtagere." ("Søndagsavisen" d. 18/6.) Den udtalelse kunne
man forstå.. hvi. den kom fra en privatperson, der udtalte sin private mening. Men det undrer
mig. al en socilllminister kan udtale den slags .. for det er faktisk en opfordring til ulovligheder
i den sociale adm.inistration. Siden I tilsyneladende har "glemt". hvad der står i Lov om aktive
ring. må jeg hellere lige minde dig om bare et par af paragrafferne:
§2, stk. 2: "Del .'fkal tilstræhes. at IrontanJhjælpsmodtagerin far flere /ilbud om aktivering at
vælge imellem," r·"--~'·-""""~~", . ,
§ J, stk. l: •K",m".unalbestyrelsen skalforud for afgivelse af tilbud om aktivering tilbyde
IrontaNthjælp.wllod/agf!me rådgivning og vejledning om, hvorledes de på længere sigt kaJl
forbedre den!,'r heslcæftigelses- og udda1UJelsesmuligheder."
§ 12: "nI hJIIldl,'hjælpsmod/agere, der erfyldt 25 år, har kommunalbestyrelsen pligt til og
modtageren ret /il udarbejdelse afen individuel handlingsplan. Planen skal udarbejdes se~

nest efter J maueders Irontanthjælp."

Tænk. hvis et litplende forhold gjorde sig gældende på andre områder, at skatteministeren ud
talte: "Jeg støner fuldt ud de kommuner, der opkræver høj skat uanset borgerens indtægt".

2"(

E11~r en justitsminister, der udtalt~: "Jeg støttet fuldt ud de myndigheder, der bevidst ser b~rt
fra asylansøgeres retskrav." En sådan minister ville løbe ind i problemer. Men det gør Ibenbart
ikke så meget. når bare det er kontanthjælpsmodtagere. det går ud over.

At loven på den måde tilsidesættes .. åbenbart med. fuld opbakning fra toppen af systemel· er
ikke bare en katastrofe for mange kontanthjælpsmodtagere. Det er ogsl en destruktion afde
demokratiske processer. For når loven ikke er det papir værd, den er skrevet pl, så er ogs! al..
le de (mere eller mindre) demokratiske processer, der er giet forud, nytteløse. Og det er svært
at diskutere sagen offentligt .. på god demokratisk vis • når hele Jovgjvning~n mere virker som
en mapipulativ sløring afvirkeligheden, end som den nonn hvor ud fra sagsbehandlingen ska..
bes og vurderes. I realiteten virker lovgivningens telcst som en slags Orwell'sk "New Speak":
trusler kaldes "vejledning", at blive frataget retten til selvstændig handlen kaldes "aktivering",
ordrer kaldes "tilbud" osv. (Kan du ikke selv se komikken, nAr du f.eks. skriver: "l den kom~

mune. hvor jeg er socialudvalgsfonnand. bar vi besluttet os at tilbyde 31 timer, hvor det er
muligt"?)

På det projekt, jeg er sendt til. arbejder 180 tvangsaktiverede med forskelligt servicearbejde
for pensionister. Oftest er det hjemmehjælperarbejde hos pensionister med et anerkendt behov
for støtte i hjemmet. Typisk sendes vi ud for at lave den hovedrengøring. sådanne pensionister
har retskrav på. Eller vi sendes ud som "hjemmehjælperafløsere" hos ældre mennesker, der har
flet nedsat deres hjemmehjælp .. f.eks. har flel strøget rengøringshjælpen. Disse ældre kan si
købe sig til en tvangsaktiveret kontanthjælpsmodtager. der hverken er uddannet, interesseret
eller omfattet af almindelige regler om løn, organisationsret, pension, sikkerhedsbestemmelser,
erstatning ved arbejdsskade osv. Prisen er godt nok kun på 2S kroner i timen (pengene glr til
kommunen), men det kan alligevel være et økonomisk problem at dække med en folkepension.
Det er så.. hvad der foreløbig er kommet ud af ældrepolitikken med "længst muligt i eget hjem
- men si også alt der. støtte, der skal til. "
Jøvrigt sorterer projektet under "særligt tilrettelagt aktiveringsforløb i projekt", hvorom det
gælder, at uddannelse er del primære ~ enhver produktion skal komme i anden række. l praksis
har det vist sig umuligt at få bare 2 sekunders instruktion, f.eks. for de, der sættes til at gå tur
med ældre hjerneblødningspatienter.

Du beskriver aktiveringssystemet. som om det er "en god ide", sidan i al almindelighed. Men
overse ikke. at det er en ganske særlig udvikling, der er ved at ske. Hidtil har vi i dette land
haft den opfattelse, at alle skal sikres en fysisk overlevelse. Kontar1thjælp;var således det lave
ste man kunne falde - selve den økonomiske/fysiske overlevelse var dog sikret. Nu er deMe
overlevelseshjælp ikke længere rrunimum, og en del vil falde igennem. Det kommer vi nok til
al se følgerne afi de kommende år. måske som øget berigelseskriminalitel, hjemløshed osv.

Udviklingen på bistandsområdet er dog kun et element i en bredere udvikling i retning af pli·
vatisering og asocialisering. "Det offentlige" har til opgave at organisere og finansiere de ar
bejdsopgaver, der er samfundsmæssigt nødvendige (ud fra den humane standard. vi sætter).
men som ikke er profitable for det private erhvervsliv. for tiden forsøges stadig flere omdder
privatiseret, og dette i takt med at den fæDes ansvarlighed for f.eks. fattiges transportmuJighe-
der i Esbjerg eDer for ordentlig hospitalsbebandling til alle daler. TvangsaJctjveringen har sin
rolle i deri udvikling: når nu ikke det offentlige vil bruge penge (løn) på at sikre borgerne.! vel..
færd, så er det jo oplagt at tvangsindskrive arbejdskraft til at sikre det nye. skrabede minimum
på de områder, der ikke er profilable. (Der forbliver selvfølgelig en del velbetalte
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Selvfølgelig er der en del. der skræmmes væk fra kontanthjælp (ligesom der også søges bort
fra ordinære jobs med usædvanligt dårlige forhold). Som flere socialchefer da også med til
fredshed har konstateret. Men der er andre aspekter af problemet. de ikke har konstateret. En
del dropper ud af aktiveringssystemet., og finder så et mere eUer mindre usselt job - nogle tig
ger, nasser eller stjæler. nogle tager et son job. Nød lærer jo "nøgen kvinde at spinde", men ik~

ke altid lige som forvaltningen havde forestillet sig.
Nogle tager deres tøm på projekt, men på en måde, der ikke bringer dem nærmere et job på
arbejdsmarkedet. Nogle mister kontakten til arbejdsformidlingen, nogle luUer stille og roligt
igennem tvangsarbejdet - det er jo det mest overskuelige, og nM bare man følger ordrer. så har
man jo gjort sit - nogle reagerer kontræn: "de prøver at presse mig. det skal de ikke have held
til". Og sådan noget som at tage vikararbejde som en indgang til fuldtidsarbejde kan ikke lade
sig gøre.
Sådan reagerer folk så forskelligt, men en ting er fælles for langt de fleste: en rigtig dlrlige op
levelse af at være uden menneskerettigheder, at egne interesser, kunnen og udviklingsopgaver
er uden betydning~ en erfaring om, at det at arbejde er ubehageligt osv. Alt i alt en personlig
nedtur (som så kan vendes indad som depression eUer udad som vold) og en "anli-demokra
tisk" oplevelse: alle de ord om demokrati og menneskeværd gælder åbenbart kun de, der sid
der med ved det veldækkede bord. Og den oplevelse ender ikke nødvendigvis bare med politi~

kerlede og had til socialsystemet, men kan give sig udslag i had til "samfundet". Og det er et
ringe resultat for et socialsystem, der netop skulle il de forskeUig ender af samfundet til at
hænge sammen.

hellere ville dangdere den for sin egen velbehageligheds skyld - det kan også betyde, at der er
andet produktivt arbejde, man heUere burde udføre. Og der virker det som en del af skræmme
politikken at benytte sig af den irritation, der opstår, nM man tvinges til at lade sine ressourcer
forblive ubrugte'gennem standardiseret samlebAndsbehandling. Man kan selvfølgelig fremhæve'
det som "ligelig behandling": at ligegyldigt, hvad det særlige l ens situation (som kontant
hjælpsmodtager) er, så bliver der ikke taget højde'for det. Men følgen af en sådan behandling
er selvfølgelig meget forskellig, afhængig ar. hvad ens konkrete situation er.
Du fremfører det som en forkælet holdning at kræve mening i arbejdet. Selvfølgelig er det da
urealistisk som et absolut her & nu-krav. Men hvorfor ikke tilstræbe det, især i en offentlig
sektor, hvis eksistensberettigelse burde v::.;re at forbedre borgernes livsbetingelser?

arbejdspladser i bureaukratiet - aflønnet afsanune skattekasse som os kontanthjælpsmodtagere
- men der er jo selvfølgelig tale om mennesker. der "selv sørger for deres forsørgelse".)
Og hvis du hævder. at tvangsaktiverede ikke indtager arbejdspladser, som ellers ville være be
sat som ordina~rejobs. så foregår det anderledes i Stevns_, end i hele resten aflandet, eller også
taler du mod bedre vidende.

Du undrer di~ over, at jeg bruger ordet "tvangsarbejde", Det gør jeg selvfølgelig dels for ikke
at hoppe med l)å maskeraden om "tilbud" og de andre sukkerovenrukne ord, der skal få den
bitre pille ned. Men der er nu også noget om det. Det hænger ikke bare sådan sammen, at hvis
"aktiveringen" er tvangsarbejde, ja så er alt arbejde tvangsarbejde..Det kapitalistiske samfund
er dog bygget sådan op, at man i det mindste har sin arbejdskraft i egen besiddelse. så man
selv kan sælge den. Og på den måde er der opstået et arbejdsmarked, hvor arbejde har en vis Hvilke erfaringer drager man så som tvangsaktiveret?
pris. "Aktiveringen" fungerer ikke sådan; der er snarere tale om at staten eksproprierer ilf- i Man lærer. at socialcentrene og sagsbehandlere er ens fjender. Hver oplevelse med det system
bejdskraften frit de arbejdsløse. og sj udbetaler, hvad der lige skal til for at overleve. Og det er I er en d!rlig oplevelse: fjendtlighed, mistro, trusler - og de har magten til uden varsel at trække
-sclvføI-gelig fVi at undgå-den---erkenåelse,at---l-fasthelder-en-betegnelse--s&m--!!-tilbu?-ligesom gukl-tæ-ppet-væk-unde~en.-sA-def---lutetken-et-tiLhusleje. mad eller noget som ,helst andet De.
en vis Godt~lther i filmen afsanune navn. I der kender systemet bedre fortæller. at man skal være meget forsigtig med at være ærlig over
Når jeg taler om "tvangsarbejde", er jeg da godt klar over, at det vækker associationer til de . for sin sagsbehandler, da man fra deres side ikke finder nogen støtte, men kun kontrol og kon-
værste eksempler på dette i nyere, europæisk historie - arbejdslejre i nazi-Tyskland og Sovjet ! sigtet kassetænkende spareiver. Mistro er så ikke bare en persoitJig egenskab, men et objektivt
under Stalin. Men det er da den retning, der tegnes for tiden - og der finder jeg det ganske far- I træk ved de betingelser, man lever under. Da systemet er ufleksibelt, lærer man. at hvis man vil
ligt, at du latterliggør opmærksomheden på den udviklingsretning. ved det, at bevægelsen ikke have noget igennem, så skal der snydes., (eks. med lægeerklæringer. At der snydes med den
er fuldendt. AI tvangsarbejde fik så grusomt et omfang i de regimer skyldtes vel bl.a. at der ik~ I slags handler ikke om at aktiverede er specielt umoralske mennesker, men det handler om at
ke blev sagt til:ltrækkeligt tydeligt fra overfor en sådm udviklingsretning, hvor bureaukratiet "moral" mister sin betydning i et umoralsk system. _
unddrager sig demokratisk kontrol og samtidig far total kontrol over en gruppe mennesker,
der er berøvl:t Lieres borgerrettigheder.

l din kommcnlnr kalder du dig selv for socialist. Ja, socialisme kan så åbenbart være så meget
forskelligt. Jc:~ ville ikke kalde mig selv for socialist., hvis jeg var med til ...t realisere det forny
ede tryk på arhejderklassen efter devisen: Hvis der opstår mangel på arbejdsløshed, må flolci:en
drives så meget desto hårdere, og man behøver bare at slå på den bageste ko - så bliver der
skubben og nlllsen i hele flokken. Og der vil altid være en bageste ko at slå på.

Hvis man skoll prøve at følge din argumentation, så må man have balanceevnen i orden. For
først står du p(L det ene ben: kontanthjælpsmodtagere er nu så heldige, at de bliver inddraget i
det produktiv~ liv; så står du på det andet bel!: kontanthjælpsmodtagere arbejder ikke "rigtigt".
derfor skal de ikke have almindelige rettigheder. På den måde kan du i den ene spalte skrive at
forskellen i linieløn (op til mindstelønnen) ikke er så stor, fordi tva..lgsarbejdet kun er il timer
om u~en, og i den næste spalte skrive, at nu vil I tilbyde 37 timer om ugen. hvor det er muligt.
Hvis nu du i cl øjeblik beholdt begge ben påjorden: vil I. Så.også sætte kont&nthjælpen op til et
niveau, der minder pi;nl.ø~e:n for fuld tid på mindsteløn?'(Det er et retorisk spørgsmål- du be
høver ikke id ~vari.) ,':\ -':.: -'::.

Hvis moralelI ~r der s~ arbejdes for pengen.::, h,,'ad så med at få penge for arbejdet?
.- ..

Der ligger i dit indlæg en anklage om at bistandsklienter i al almindelighed (og tilsyneladende:
mig i særdeleshed) helst ikke vil lave noget produktivt. Ja, at alle mennesker faktisk ikke gider
bestille noget. hvis de kan slippe afsted med det. Jeg skal nok lade være med at udtale mig på
alles vegne, m"n for en deJ af os gælder det., at irritationen over "aktiveringen" især handler om
det "merunpuse". Det .handler ikke om, at vi ikke gider bidrage til samfundsproduktionen 
nej, omvendt: vi vil da bruge vores evner. interesser og ressourcer så optimalt som muligt. bi~

drage med det. vi er bedst til at bidrage med. At kede sig behøver ikke at betyde. at man

.'
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'Noget for noget'
på en artikel skrevet afJesper .._og ikke til kontanthjælpsmod
Lund (18.7. 1995). fagere i dagens Danmark. At

Det det handler om i sidste'- , nævne denne 'bestemmelse i
ende er, at folk der har et ar- den sanunenhæng er enten
bejde og har politisk magt, be- tegn på en noget syg humor el
stemmer over dem, der ikke ler på ga-Iopperende proporti
har et arbejde, Og hvad værre onsforvridning og er en - hån
er, disse 'magt'mennesker me- mod de mennesker, der er ud
ner også at vide, hvad der er sat for det...
bedst for de arbejdsløse, og fø- Mogens Stig Møllers postu
ler derfor ikke trang til at lat om, hvad den pågældende
spørge de ledige. De kan endda konventionsbestemmelse be
tage det som en fornærmelse, skytter, forekommer ikke sær
når de arbejdsledige påpeger lig indlysende, og i værste fald
at behandlingen af dem er er hans påstand absurd.
dybt uetisk. og at den i virke- Lige såvel kan følgende be
ligheden er udtryk for mang- stemmeIse (også refereret i
lende respekt for dem. Jesper Lunds artikel): ... "sam-

°Mogens Stig Møller forku- me vederlag for arbejde af
ster den fortolkning afmenne- samme værdi uden sondring
skerettighedskonyentionens af nogen art...« ifølge Mogens
ord vedrørende tvangsarbejde. Stig Møller heller ikke fortal
som Jesper Lund fremfører i kes med, at en bistandsmodta
forbindelse med~-en kritik af ger kan påberåbe sig den be
aktiveringen af de'-arbejdsløse, skyttelse, som ligger i menne
nemlig at: ll •••ingen må beor- skerettighedskonventionen.
dres til at udføre tvangs- eller Han skriver nemlig: "Denne
pligtarbejde. ø: Mogen's Stig bestemmelse drejer sig om at
Møller fortæller Jesper Lund komme kønsdiskrimination og
på en nedgørende måde, at etnisk diskrimination til livs,
merineskerettighedskonventi- og hvis du ønsker at se dig selv
onen er rettet mod: "... ar- på linie med negrene i apart
bejdslejre som Hitlers og Sta- heidtidens Sydafrika, så for
lins eller de kinesiske myndig- min skyld ingen alann, men
heders udbredte misbrug af får du ikke selv en dårlig smag
fanger i eksportindustrib1 eJ- i munden?«
ler misbrugen af krigsfanger Man kan undre sig over Mo-
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EU miste sin betydning som
den dynamiske organisatori
ske ramme fo~ ~ europæi~
samarbejde.

FOR Socialdemokratiet er det
glædeligt, at opinionsmålinger
nu viser en stærk folkelig til~·

slutning til en udvidelse af
EU-samarbejdet. Den Vil styr
ke fredens muligheder under
1990Jernes forudsætninger og
på konkret vis fremme solida
ritet både nationalt og inter
nationak

mange aktiveringsbestræbeh
ser. der er udarbejdet af den'
arbejdende del af befolknin
gen. Man negligerer de ledige
totalt, de bliver f.eks. ikke en
gang hørt, når der skal foreta
ges ændringer på dagpen
geOInrådet.

Mogens Stig Møller taler
flot om at ville fordele arbej
det, men han ved udmærket,
at hverken politikere eller
dem, der har et ordinært ar
bejde ønsker det, for ellers var
der ført en politik, der peger i'
den retning. Man kan bare
henvise til det statslige ansæt
telsesområde, hvor der findes
et overarbejdsfol'orug. der hol- ..,'~~
der ca. 5000 mennesker uden
for arbejdsmarkedet.

Det virker derfor temmeligt
hyklerisk, når alle taler om at
gøre noget ved arbejdsløshe
den uden at man vil sætte ind
de steder, hvor man kan Il
mennesker ud af ledigheden.
Det er helt utroligt, at man
kører en hetz i vores samfund
mod de arbejdsløse, som beta

·ler prisen for den førte økono
miske politik.

Mogens Stig Møllers slogan
'noget for noget', kan godt op
fattes som en hån mod de ledi·
ge, når det er dem, der betaler
prisen for andres forbrug.

bejdspligten er begnmdet i et
hensyn til den økonomiske ud
Vikling. Og her tænkes f.eks.
på de mange såkaldte aktive
ringsforanstaltninger i pri
mærkommunerne, der fore
kommer at være en fonu for
spekulation i at undgå at beta
le overenskomstmæssige løn
ninger.

Man ville formentlig også
kUlU1e tale om tvangsarbejde,
hvis arbejdspligten er udtryk
for en diskriminering. Og her
tænkes på f.eks. de mange
mennesker, der er på overfør
selsindkomster i plejesektoren
eller på børneinstitutioner, og
som udfører samme arbejde,
som dem der er i ordinær
ansættelse. De pågældende le
dige har' ikke de samme løn
ninger og faglige rettigheder,
og de kan nemt argumentere
for, at der foreligger en diskri
minering af dem.

b' _""U ..~ •• ~'-'~ "'''',J bo'" aU~i

fliktmulighederne. Samtidig
har EU en usynlig sikker
hedspolitisk rolle sOm påpeget
i SNU-rapporten om dansk og
europæisk sikkerhed fra i for
året. EU har en tiltrleknings
kraft, som indebærer, at lande,
der ønsker at tilnærme sig EU,
vil undlade at foretage sig no
g~t. som vil vanskeliggøre det
te. Tænk blot på den fredelige
skilsmisse mellem 'IJekkiet og
Slovakiet.

Men EU har langtfra endnu
opbygget en effektiv blød sik-

VI VIL foreslå Mogens Stig
Møller som politiker, at han
lytter til de arbejdsløse i stedet
for at sidde og forsvare en poli
tik, der i hvert fald ikke kan
beskyldes for at udvise re
spekt for de ledige. For sam
fundet er efterhånden godt på
vej til at passivisere arbejds
l.øse mere og mere med de

[IVF

på halvtredså~~t-i~~' b~iri~j:
sen havde hver enkelt, lands
del og købstad travU ,d at
fejre denne begivenht:;u, un
der floromvunden henvisning
til modstandskampen. Det
blev mere end almindeligt an
tydet, at Danmark nok kUlU1e
vlere taknemmelig for den al
lierede indsats, men vi gjorde
også noget for sagen selv.

Har størstedelen af by
rådspoJitikerne i Roskilde
ganske tabt denne historiske
dimension af syne?

DET ER utroligt, at socialfor
manden skal helt til Sydafrika
og tilbage til Hitlers og Stalins
tid for at forsvare sin politiske
opfattelse af, hvad menneske
rettighedskonventioner regu
lerer eller ikke regulerer.

Vi ved vel allesammen, at
bestemmelserne blev lavet
dengang, og at de blev udar
bejdet med de fonnål, Mogens
Stig Møller beskriver. Men vi
lever i dag i en samfundsmæs
sig struktur med andre umen
neskelige tendenser og derfor
kan disse ovennævnte bestem
melser om menneskerettighe
der ligesåvel blive nødvendige
redskaber til at forsvare sig
med i dagens Darunark.

Man kan fonnentlig tale om
tvangsarbejde, hvis arbejds
pligten for den enkelte er ufri
villig, samtidig med at ar-

gens Stig Møllers udsagn om
at, hvis en person føler sig di
skrimineret på arbejdsmarke
det skal denne afholde sig fra
at bekæmpe den uretfærdig
hed, fordi det er nedværdigen
de at gøre noget ved diskrimi
nation. Man kUlU1e så tiJ Mo
gens Stig Møller stille spørgs
målet, om man kun overlader
det til kvinder og fremmede at
opføre sig nedværdigende?

ce~ (Auschwitz, jødeudryddel
serne etc.), men tilsyneladen
de medtænkte disse politike
re ikke, at nynazismen aktu
elt er et særdeles aktivt fæno
men i en række europæiske
lande. Således var modde
monstrationen tænkt som en
symbolsk imødegåelse af den
nynazistiske ideologi, uanset
dens geografiske forekomst.
Byrådspolitikerne er for
mentlig udgået fra den opfat
telse, at en moddemonstrati
on alene var rettet imod de

nynazisterne -j at marchere,
kwme man fra politisk hold
have gjort det sværere. Del
politiske begrundelse for at
opfordre folk til at holde '-sig
på fysisk afstand af ny
nazisternes march, var angi
veligt at opretholde 'ro og or
den'.

Som bekendt forløb det an
derledes, og spørgsmålet er
om borgmesteren og viceborg
mesteren ikke bærer en del af
skylden herfor. Kunne det
tænkes, at de voldsomme

færdige dom over en ameri
kansk nazist, skulle finde
steC· ran Roskilde Arrest.
Som .;3ige afmoddemonstran
ters protester og aktive mod
gåelse lykkedes nynazisterne
imidlertid ikke med deres fo
rehavende. De personer, der
modsatte ·sig den nynazisti
ske manifestation udgjordes
såvel af 'almindelige' borgere
som af autonome aktivister,
men med en overvægt af
førstnævnte gruppe. Fælles
for moddemonstranterne var

Det handler om, at
folk der har et
arbejde og har
politisk magt,
bestemmer over
dem, der ikke har
et arbejde, ~ svar
til socialudvalgs
formand,Mogens
Stig'Møller

ARBEJDS
LØSHED
'M MARIA ZECK-HUBERS
sociolog, og ... ...r -- -;'0-' '\.~ '.

KIM B. NIEL>iEN . ~ I'
jurist ' .

INORDAN eJil person kan
være socialudvalgsfonnand,
dvs. have en magtposition, for
det har vore kommunale poli
tikerejo en deJ af, og have et så
umenneskeligt syn på beskæf
tigelsesområdet, er os en gåde.

Mogens Stig Møller giver i
en artikel (den 8.8. 1995) svar
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24.4.1995
Til:
Sagsbehandler Hanne Thomsen.

Det er så åbenbart dig, der nu er min sagsbehandler· ~jeg-~~lat deiiUarbejdsdygtighedsattest,
du har sendt lil mig. .. .

Jesper Lund Tietgen

. - ~'OHEDSl;.,.. _. _
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Jeg har noget ilt spørge dig om vedrørende min sag. Men først vil jeg lige forklare, hvorfor jeg
;duiver til dig, i~tedet for at fi'l.øcte op.
Selvfølgelig er Jet ubehageligt bare det at træde ind på Blågårdens Socialcenter. Køer, skranker,
hårde ord. Va~lmand. (En dag blev jeg nærmest angrebet af ham, fordi jeg gik: forbi ham i retning
afmin daværende sagsbehandlers kontor. Jeg var ikke klar over at man skulle melde sig til
sikkerhedscheck. hos ham. Den erfaring er der sikkert mange, der deler med mig.)
Men hvad vigtigere er: Jeg har for mange erfaringer med, at det .kan være svært at få
sagsbehandlerCl til at svare på spørgsmål. At "sagsbehandlingen" som regel er stresset og
udelukkende "juridisk", og holdt i errmistroisk og truende tone. At der efter samtalen er for
mange uafklarede spørgsmål Og dertil kommer, at jeg nægter at finde mig i en så nedværdigende
tone, som jeg til tider er blevet præsenteret for.

(Jeg har forståelise for, at I som sagsbehandlere arbejder under urimelige betingelser. Betingelser,
hvor det simpelt hen ikke er muligt at udføre arbejde ordentligt. Men det skal vel ikke gøre, at jeg
finder mig i det. Og jeg håber, at I ud fra jeres faglige stolthed, personlige integritet og
medmenneskeliije ansvarlighed finder sammen og rar forbedret jeres arbejdsbetingelser.)

Nå, men nu sagen:
Jeg er gennem skrankebehandling henvist til "særligt tilrettelagt jobtræningsforløb" på
Servicecentret. Det er elendigt arbejde; betingelserne er under al kritik, det er ringe
udnyttelse ar min arbejdsevne, og det bringer ikke mig videre i mit liv. Jeg ronøgte at
komme i tale nled en sagsbehandler om at komme i anden aktivering. Jeg fik tildelt Ulla
Olsen, og ener temmelig mange gange at være blevet henvist til andre, fik jeg at vide, at
min konkrete situation og min interesse var uden betydning for afgørelsen. Det var således
en arvisning at min anmodning om valgmulighed omkring aktiverings"tilbud't.
Denne afvisning ønsker jeg begrundet skrirtIigt.

Der ud over ønsker jeg oplyst. hvilke rettigheder jeg har ifm. socialcenterbehandlingen
generelt og ...ktiveringstilbuddet" konkret: kunusbevis, dækning ar udgifter.
klagemuligheder osv. (Listen er ikke komplet. da jeg jo - i sagens oatur - ikke ved, hvad
det er, jeg: bar krav på at vide.)

Det kan måske ... irke kværulantisk og krakilsk med sådan en henvendelse. Men for mig at se er
sagen ikke uden alvor. Det drejer sig om mange tusinde mennesker, der sendes på tvangsarbejde.
Med den bestandige trussel om med øjeblikkelig virkning at stå uden en krone på lommen - uden
mad, uden bolil. uden mulighed for socialt liv. Og stort set uden menneskerettigheder. Og
sagsbehandleren er ved at fl en rolle som fængselsbetjent. Eller det, der er værre.

cpr.:_.....

2200 København N.

København, den 23. maj 1995

Socielcentret har den 25. april 1995 modtaget Deres klage over

aktivitetsmuligheder.

Afgørelsen vil nu blive taget op til ny vurdering.

Såfremt socialcentret ps denne baggrund finder anledning til at ændre

afgørelsen, vil De bliv8 tilskrevet herom.

Fastholder socialcentret den trufne afgørelse, vil sagen snarest muligt

blive videresendt til ankeinstansen, hvorfra De vil høre nærmere.

Vi beklager den sene fremsendelse af kvitteringsbrevet.

Med venlig hilsen

et~\'"~Vicki Henriksen

kontorfunktionær

Socialcentret Blågård Komgad, 30, 2200 Købonhavn N.

nr.; 33 173) 17· direkte tlf.; 33 17 • Telefax:)) 174299

~.~.~~===-'--~-_._~----
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24.4.1995

Til:
Sagsbehandler Hanne Thomsen.

Det er så åbenbart dig, der nu er min sagsbehandler - kan jeg se at den Uarbejdsdygtighedsattest,
du har sendt til mig.

Jeg har noget at spørge dig om vedrørende min sag. Men først vil jeg lige forklare, hvorfor jeg
skriver til dig, istedet for at møde op.
Selvfølgelig er det ubehageligt bare det at træde ind på Blågårdens Socialcenter. Køer, skranker,
hårde ord. Vagtmand. (En dag blev jeg nærmest angrebet afham, fordi jeg gik forbi ham i retning
af min daværende sagsbehandlers kontor. Jeg var ikke klar over at man skulle melde sig til
sikkerhedscheck hos ham. Den erfaring er der sikkert mange, der deler med mig.)
Men hvad vigtigere er: Jeg har for mange erfaringer med, at det kan være svært at få
sagsbehandlere til at svare på spørgsmål. At "sagsbehandlingen" som regel er stresset og
udelukkende "juridisk", og holdt i en mistroisk og truende tone. At der efter samtalen er for
mange uafldarede spørgsmål. Og dertil kommer, at jeg nægter at finde mig i en så nedværdigende
tone, som jeg til tider er blevet præsenteret for.

(Jeg har forståelse for, at I som sagsbehandlere arbejder under urimelige betingelser. Betingelser,
hvor det simpelt hen ikke er muligt at udføre arbejde ordentligt. Men det skal vel ikke gøre, at jeg
finder mig i det. Og jeg håber, at I ud fra jeres faglige stolthed, personlige integritet og
medmenneskelige ansvarlighed finder sammen og får forbedret jeres arbejdsbetingelser.)

Nå, men nu sagen:
Jeg er gennem skrankebehandling henvist til "særligt tilrettelagt jobtræningsforløb" på
Servicecentret. Det er elendigt arbejde; betingelserne er under al kritik, det er ringe
udnyttelse afmin arbejdsevne, og det bringer ikke mig videre i mit liv. Jeg forsøgte at
komme i tale med en sagsbehandler om at komme i anden aktivering. Jeg fik tildelt Ulla
Olsen, og efter temmelig mange gange at være blevet henvist til andre, fik jeg at vide, at
min konkrete situation og min interesse var uden betydning for afgørelsen. Det var således
en afvisning af min anmodning om valgmulighed omkring aktiverings"tilbud".
Denne afvisning ønsker jeg begrundet skriftligt.

Der ud over øusker jeg oplyst, hvilke rettigheder jeg har ifm. socialcenterbehandlingen
generelt og "aktiveringstilbuddet" konkret: kursusbevis, dækning af udgifter,
klagemuligheder osv. (Listen er ikke komplet, da jeg jo - i sagens natur - ikke ved, hvad
det er, jeg har krav på at vide.)

Det kan måske virke kværulantisk og krakilsk med sådan en henvendelse. Men for mig at se er
sagen ikke uden alvor. Det drejer sig om mange tusinde mennesker, der sendes på tvangsarbejde.
Med den bestandige trussel om med øjeblikkelig virkning at stå uden en krone på lommen - uden
mad, uden bolig, uden mulighed for socialt liv. Og stort set uden menneskerettigheder. Og
sagsbehandleren er ved at få en rolle som fængselsbetjent. Eller det, der er værre.

cpr.: 190865-0561
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Til:
Sagsbehandler Hanne Thomsen
Socialcenter Blågård
Korsgade 30 ..1"',
2200 Københ~VIlf'

ANMODNING OM AKTINDSIGT.

Jeg anmoder hermed om indsigt i akterne vedrørende sagsbehandlingen afmin person i
perioden 1.1.1995 til 1.9.1995. Jeg ønsker indsigt omkring:
- sagsbehandlernoter/journal,
- andre akter/referater i sagsbehandlingen såsom gruppemøder og .
lederanbefalinger/-.b~slutninger, og
- kommunikationen'mellem Servicecentret og Socialcenter Blågård vedrørende min sag.

Jeg anmoder hermed tillige om udstedelse afbevis, hvoraf fremgår, hvilke kvalifikationer, jeg
har opnået i "jobtrænings-"/"uddannelses"-forløbet. ..

Jesper Lund-.--
2200 København N.

;~. - ,~;' .-..- ,



København d. 30.8.95
Til den relevanle ankemyndighed:

SUPPLERING TIL ANKESAG VEDli.SAGSBEHANDLING PÅ
BLÅGÅRD SOCIALCENTER.

Ved forespørg:'ld d 14.8.95 erjeg af sagsbehandler Hanne Thomsen mundtligt hlevet oplyst,
at min forespørgsel af24.4.95 er videresendt til "ankeinstansen". Da min oprindelige
forespørgsel ikke er udformet som anke, ønsker jeg at tilføje yderligere hertil. Endvidere
ønsker jeg al informere om den sagsbehandling, der er foregået siden socialcentret
videresendte min oprindelige forespørgsel som anke.

Jeg opfordrer ~nkeinstansen til at sapunenligne den sagsbehandling, jeg har været udsat for,
med lovgivnin",en, som den fremgår afLov om aktivering (LA) og Lov om social bistand
(BiL)
Jeg er klar over, at det ifølge LA ikke er muligt at anke indholdet af de(t) "tilbud" om
aktivering, der gives af socialcentret - denne ankehenvendelse går derfor på selve de
forskellige mi:'lforhold, der har gjort sig gældende i sagsbehandlingen.

Forløbet: Da jeg stod uden indkomst Geg havde taget orlov fra mit studie) henvendte jeg mig
på socialcenter Blågården.:Min sag blev behandlet ved skranken (det tog blot to minutter, der
var jo kø). Ud fra den ene oplysning, at jeg havde orlov fra mit studie, fik jeg besked på at
møde på Servi\:ecentret (Ryesgade 27), den første dag, jeg ikke længere var tilmeldt studiet.
Dette gjorde jc:g, men forsøgte endvidere at komme i kontakt med min sagsbehandler, dajeg
ønskede en kOJlkret sagsbehandling, hvori der blev taget hensyn til min konkrete situation,
således at der her ud fra kunne findes adækvate handletiltag/aktivering. Efter stort besvær kom
jeg i kontakt lIIed min tildelte sagsbehandler (på det tidspunkt: Ulla Olsen), der afviste min
henvendelse nled henvisning ti~ at min konkrete situation var uden betydning for afgørelsen 
og at ingcn op lysninger eller argumenter ville ændre afgørelsen.

Denne behandling finder jeg er i modsætning til lovgivning, hvoraf det fremgår at:
LA §2, stk. 2., "Det skal tilstræbes. at kontanthjælpsmodtageren/årflere tilbud om
aktivering al welge imellem."
Jeg er da klar over. at der her kan modargumcnteres med. at der ikke er tilstrækkelige
ressourcer til at opfylde denne bestræbelse, men det er hlevet mig oplyst, at behandlingen af
studerende på orlover reguleret af en (for København gældende) intern retningslinie, hvoraf
det fremgår, at kontanthjælpsberettigede på orlov hurtigst muligt skal sættes til
rengøringsarbejde~ at der således ikke må være nogen valgmulighed. Det er ikke lykkedes mig
at afklare, hvorvidt en sådan (skriftlig) retningslinie eksisterer, bLa.. fordi jeg ikke har fået
noget svar på min forespørgsel af24.4.95. For min konkrete sag, kan det i og for sig være
ligegyldigt om en sådan retningslinie eksisterer eller ej - men det er af principiel vigtighed at
afgøre, om dt:f eksisterer skriftlige retningslinier, der direkte er i modstrid med lovgivningen;
om den lovstridige praksis, jeg er blevet udsat for, ikke bare er et "uheld", men direkte er en
skriftligt formuleret standardprocedure. Under alle omstændigheder har jeg svært ved at se, at
der i dette tilfl»lde er foretaget et konkret, fagligt skøn om min mulighed for at kunne profitere
afpræcis dett(l "tilbud".

LA §3, stk. l.: ''Kommunalbestyrelsen sko/forud/ar afgivelse ajtilbud om aktivering tilbude
kontanthjælpsmodtageren rådgivning og vejledning om. hvorledes de pa længere sigt kan
forbedre deres beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder."

Jeg har i d,ene sagsforløb ikke modtaget nogen vejledning overhovedet
1

f.eks. ikke om
mulighed for supplerende indkomst (BiL §38, stk. 5) eller om mulig udgiftsdækning efter BiL
§46a. I sagsbehandlinger er ikke indgået overvejelser eller rådgivning om, hvorledes det kan
lade sig gøre for mig at færdiggøre mit studie. Dertil kommer den manglende oplysning om
vilkårene omkring det projekt, jeg er henvist til (dækning af udgifter ifin. projektarbejdet,
kursusbevis mm.)
LA §12: 'Til kontanthjælpsmodtagere, der erfyldt 25 dr, har kommunalbestyrelsen pligt til
og modtageren ret til udarbejdelse af en individuel handlingsplan. Planen skal udarbejdes
senest efter 3 måneders kontanthjælp. "

Hvis ikke jeg havde ~æst loven. ville jeg ikke have anet, at en sådan plan burde lægges.

Om forløbet yderligere, har jeg at bemærke:
- Min forespørgsel af24.4.95 var ikke udformet som klage, men som en forespørgsel om
socialcentrets begrundelser for deres afgørelse. Forespørgslen er der aldrig svaret
indholdsmæssigt på.
- Da socialcentret valgte at videresende klagen, burde jeg være·gjort opmærksom herpå,
således at jeg havde mulighed for at bidrage med materiale til ankeinstansen. Jeg er på intet
tidspunkt gjort opmærksom på, at min forespørgsel allerede i maj måned var blevet
videresendt som anke (før min mundtlige forespørgsel af 14.8.95).
- Jeg har på intet tidspunkt fået nogen som helst ankevejledning (og jeg er faktisk ikke klar
over, hvilken ankeinstans, jeg nu henvender mig til).

Jeg kan yderligere oplyse, at jeg pr. 21.8.95 har søgt om aktindsigt. Jeg tør dog ikke lade
vente på svaret herpå før jeg sender dette brev, dajeg har gjort den erfaring, at det kan vare
længe, før socialcentret svarer på en henvendelse, og at et evt. svar ofte er mangelfuldt (Min
forespørgsel af2404.95 blev besvaret med et "tak for deres brev" d. 23.05.95, og en senere
skriftlig henvendelse af28.6.95 med ønske om afklaring afsituationen. blev først besvaret d.
1.8.95, og gav mulighed for et møde d. 14.8.95.)

Venlig hilsen

Jesper Lund
epr. __

Tlf:
... -
-~
2200 København N.
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Til medlemmern" afbudgetudvalgetlBorgerrepræsentationen.

Angående bistandsklienter og aktiveringstilbud.
Det er kommet ()!i for øre, at Budgetudvalget og Borg~epnEs:e:n~atio~~n i juni måned bl.a. be
skæftiger sig med aktiveringstilbud for bistandsklienter. I den ai1l.edning ønsker vi at bidrage med
information om, hvordan politikken på området virker i praksis for de involverede
bistandsklienter.

Vi er en gruppe bistandsklienter i aktivering på Servicecentret, Ryesgade 27, der har dannet en
faglig klub. Dett~ har vi gjort som reaktion på den behandling, vi møder fra socialcentre og
Servicecentret

Det er muligt, at I selv tror, at de fine formuleringer om "valg", "selvværd", "meningsfuld tilvæ
relse" osv. betyd~ noget i praksis. Det har vi ikke oplevet, at de gør. Tværtimod har vi oplevet
en behandling, der tydeligt udtrykker, at vi som bistandsklienter Opfattes som årsagen til arbejds
løsheden. Fra so,"ialcentrene møder vi mistro og trusler, og der lægges ikke skjul på, at "aktive
ringstilbud" bruges som et forsøg på at presse os ud afbistandssystemet. I "sagsbehandlingen" på
socialcentrene er bistandsmodtagernes situation og perspektiv tydeligvis irrelevant. En stor del af
de bistandsklienIer, der bar fået ordre om at møde på Servicecentret, har ikke en gang mødt en
sagsbehandler. På Servicecentret lægges der ikke skjul på, at deres opgave er at udnytte vores ar
bejdskraft ~ de r~ler ingen som helst forpligtelse overfor at bidrage til at bistandsklienter udvikler
deres kvalifikationer.

Inden I i Budgetudvalget strammer forho[dene for bistandsklienter yderligere, så vær opmærksom
på, hvad der allerede sker. Det drejer sig om mange tusinde mennesker, der i praksis berøves al
mindeligt anerklllldte rettigheder. Tilsyneladende er det ikke noget problem, at arbejdsmiljølov
givningen overtrædes, når det bare gælder bistandsklienter. At de rettigheder, vi har ifølge bi
standslovgivningen overtrædes. At vi ikke har ret til at forlade lander, om det så bare er for en
søndag eftenniddag. At vi selv skal afholde omkostninger ifm. "aktiveringen" ud af en bistands
hjælp, der i forvejen er fattig. At der i "aktiveringstilbudet" ikke tages det fjerneste hensyn til,
hvad vi hver i~r har afJcvalifikationer. eUer hvad det er i vores interesse at udvikle af
kvalifikationer.

Selvfølgelig skaber en sådan behandling problemer. De mennesker, det går ud over bliver selvføl
gelig nedtrykte og vrede. Nogle finder sig tavst i det, nogle bliver aggressive. Det er ikke særlig
rart at blive behAndlet som paria, og blive jongleret rundet afbureaukrater, der tilsyneladende lige
så godt Irunne b~kæftige sig med tugthusfanger eller kvæg.

Vi er borgere i denne kommune og dette land. Det er ikke os, der har skabt arbejdsløsheden. Det
er derimod os, der lider under den. Og det virker som om ethvert tiltag på området er rettet mod
os. Denne politik. må vendes.

Vedlagt: Nyhedsbrev nr. 2 fra Faglig Klub på Servicecentret.

Vtlnlig hilsen
Faglig Klub på Servicecentrel
clo Lager & Hande~ Postbo< 714
Rantzausgade 58, 2200 København N.

på klubbens vegne
Jesper Luod, talsmand.

-r------

I

I
I:,

I
1----

Københ,· 1. 30.8.95

Til:
Karin Pedersen
Enhedslistens sekr.
Christiansborg
1240 K

Kære Karin.

Tak for dit brev mm.
Jeg har [dag sendt "supplering til ankesag vedr. sagsbehandling på Blågård Socialcenter". Jeg
har vedlagt denne, samt min oprindelige forespørgsel af24.4.95, der startede ankesagen. Så
kan du jo læse det, hvis du har lyst.
Jeg giver besked når/hvis der kommer en afgørelse af almen interesse.

Angående spørgsmål til socialministeren: jeg ved ikke, efter hvilke retningslinier og normer,
sådanne spørgsmål udfærdiges, men jeg kunne forestille mig sådan noget som:

Vil Socialministeren sikre at:
- behandlingen afkontanthjælpsmodtagere - herunder he1IVi.rning til akttveringsprojekter
sker udfra en konkret, faglig vurdering afden enkelte kontaTlthjælpsmodtagers behov.
interesser ogfremtidige uddaJmelses- og beskæftigelsesmuligheder?
(Motivering: Nogle kommuner aktiverer kontanthjæ7psmodtagere "på samlebtmd" - uden den
individuelle sagsbehandling, der kræves ifolge Lov om aktivering.)

- at såfremt aktiveringen afkontanthjælpsmodtagere indebærer arbejdsopgaver, der
betragtes som nødvendige for opretholdelsen afdet offentlige serviceniveau. at denne
arbejdsindsats lønnes efter de relevante overenskomstmæssige bestemmelserpå området?
(Moffvering: Kontanthjælpsmodtagere udfylderjobjunktioner, der udgør en del afden
Offentlige service, uden at lønnes heifor; bLa. i daginstitutioner, ældrepleje mm.)

venlig hilsen

Jesper Lund.

.r



Om bistandsklienter på Servicecentret:

Er dette forvaring, tvangsarbejde - eller rent gak-gak?

vi finder os ikke i mere!

VilkiJrene som tvangsarbejder på Servicecentret er under al kritik: behandlingen afos "ansat
te" er nedværdigende, arbejdsmi/jølovgivningen brydes osv.

Det vil vi gøre noget ved!

Vi er nogle stykker, der er "ansat" som bistandsklienter i Servicecentret. Og vi har fået nok.
Derfor er vi gået i gang med at sørge for, at vi får indflydelse på vores arbejdsmiljø og
arbejdsopgaver.
Som du nok også har fundet ud af, så rar vi intet forærende - ikke en gang det, vi har krav på.
Vi har kontakter forskellige fagforeninger, og forhandler med dem om optagelse i en eller anden
form. Og det ser ud til, at de vil støtte os i vores krav.

Vi indbyder dig til at være med til en møde, hvor vi opretter en faglig klub for tvangsarbejdere
på Servicecentret. Mødet foregår

torsdag d. 6. april kl. 16.00 i Blågårdens medborgerhus.

Hvordan vi fælles går til værks, må vi finde ud af på mødet. Vi har på forhånd gjort os vores
tanker, og vi har underSøgt forskellige regler på området. Allerede nu har det vist sig, at den
måde tingene kører på i Servicecentret er ulovlig ifølge arbejdsmiljølovgivningen. Derfor er det'
oplagt at vi starter med at kræve disse forhold rettet. Det drejer sig bl.a. om at instruktion i om
gang med kemikalier/rengøringsmidler, sikkerhedsbeklædning, meQ,indflydelse på arbejdets til
rettelæggelse og retten til at sige fra over for bestemte opgaver.
Der ud over må vi have afklaret, hvad vores rettigheder er ifm. forsikring, ferie, arbejdstider,
transportgodtgørelse, betaling af arbejdstøj osv. - og hvis vi er utilfredse med de betingelser, må
vi finde ud af, hvordan vi rar dem forbedret.

Når vi har fået oprettet vores faglige klub, må vi videre finde ud af, hvordan vi kan skabe en
bedre arbejdsplads - en arbejdsplads, hvor vi selv er med til at udvælge arbejdsopgaver og tilret
telægge arbejdet. Det skal ikke være skrankepaver, der flytter rundt med os, alt efter hvem de
kan lide eller hvem, der gør vrøvl. Og vi må finde ud af, hvad vi gør ved at vi - som tingene er
nu - er med til at nedlægge "rigtige" arbejdspladser, bl.a. blandt hjemmehjælpere.

Altså:
vi kræver vores rettigheder opfyldt; vi kræver indflydelse på arbejdet; vi kræver et arbejde med
mening i - et arbejde, hvor der tages hensyn til, hvad vi kan og hvad vi har brug for.

I

Kom d. 6. april kl. 16.00 i Blågårdens Medborgerhus, Blågårds Plads. Også, hvis du bare er
nysgerrig.

venlig hilsen

Initiativgruppen til oprettelse af faglig klub på Servicecentret.
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Pressemeddelelse: 30.12.95

Autonome planlægger ikke aktioner nytårsaften

Københavns politi har i en pressemeddelelse manipuleret med referatet fra AutoKo (Autonom
Koordinering), afholdt den 27. november.

De tilstedeværende på mødet var enige om, at vi ikke vil tage initiativ til aktioner nytårsaften. Vi
ønsker heller ikke at få skylden for eventuel ballade initieret af andre. Ingen, som har læst referatet
fra AutoKo, kan være i tvivl om dette. Men politiet forsøger som sædvanlig at fremstille os som en
blanding afvoldspsykopater og mafia.

De citater, der af politiet fremstilles som, at vi opfordrer til hærværk i Indre by nytårsaften, er
klippet sammen af citater fra to forskellige diskussioner på mødet. Der var en generel diskussion

i. om gadeuro på Nørrebro, hvor der var enighed om, at vi ikke ønsker uro på Nørrebro. Vi støtter
dem, som viser vrede mod kapitalister, der tjener penge på at misbruge mennesker og natur. Men vi
støtter også vore små lokale butikker, som storkapitalen forsøger at udrydde. Der er dog ofte
mange, som tiltrækkes af "gang i gaden" og hærger i flæng, uden at tænke over, hvem det går ud
over. Derfor blev det på mødet bl.a. sagt, at det er bedre at gå amok et andet sted, feks. i Indre by,
hvor det er mere sandsynligt, at det kun går ud over firmaer, som har fortjent det.

Politiet opfordrer nu københavnerne til at fjerne sig fra "uro" nytårsaften, så politiet ikke mistænker
dem for at deltage. Det ligner udgangs- og forsamlingsforbud. Samtidig opruster politiet sig til en
mindre borgerkrig, som om København var i undtagelsestilstand. Politiets militæriske
tilstedeværelse og brutale fremtoning kan dog meget vel fremprovokere vrede mod politiet blandt
københavnere, der er på gaden for at fejre nytår Det kan umuligt komme bag på politiet, at det
meste afbyen er på gaden denne nat, feks. for at affyre fYrværkeri. Og det vil næppe more folk at
blive overvåget af en deling kampklædte betjente på hvert gadehjørne. Enhver beruset person, der
svinger en flaske, risikerer at blive anholdt for optøjer.

Politiet burde også vide, at deres oprusting til gadekamp, måske vil tiltrække en masse mennesker
\. fra hele StorKøbenhavn, som i forvejen er vrede på politiet og gerne vil slås. Vi forstår godt, at

mennesker bliver vrede, når de konstant møder arbejdsløshed, boligmangel og statslig
overformynderi, samtidig med at politiet og myndighederne forfølger enhver, der afviger fra
borgerligheden. Sidste år var ikke første gang, der blev knust ruder nytårsaften - sådan har det
været i mange år, blot har det ikke været så politisk målrettet, som aktionen mod McDonalds sidste
år.

Vi kan ikke tage ansvaret for, hvad andre gør nytårsaften. Og vi kan heller ikke tage ansvaret, hvis
politiet, som tidligere, provokerer til sammenstød. Men politiet vil sandsynligvis bruge enhver
urolighed i deres hetz mod autonome.

Vi opfordrer politiet til at blive hjemme, i stedet for at ødelægge nytårsaften.

Vi opfordrer københavnerne til at forhindre politiet i at bruge vold, som da de slog Benjamin ihjel
for fire år siden.

Autonome Aktivister
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taler for i art'iklen i bogen. Som"'gammel

mig uengageret i psykologernes verden; jeg--iif"

Alligevel har jeg gennem årene set en nærmest

l

Finn Ejnar Madsen

Till.maj: Spovevej l, Hov

8300 Odder
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jeg
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for den borgerlige'isolation, der rammer psykologiens

føler

en deler

mig' nu, om I har modtaget dette brev, og om I kan

venner,

Hermed de bedste hilsner fra

Regnbuen.

itetshuset j Cikaden
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anarkistisk holdning til patienternes' problemer fra ikke

psykoanalystiske psykoterapeuteres side. Jeg kunne godt have lyst til

at, sætte et ordentligt angreb i nel , mod den måde, nogle kolleger

behandler mennesker med psykiske problemer på. Men er indtil videre

og:; til

Pl:~orlov fra mit kliniske psykologjob!Inf.med.afd.,Hvidovre Hospital
",f,';,,·,·!:, '.i

(indtil 23.juni d.å.) ser jeg jeres lyst til samarbejde med etablereØe
,"'i""" .'. '

eile~ trænede psykploger i bogen "Da autonome - en bog om den autonome

bevægelse", som imidlertid er så gammel som !paj 1994. - Og jeg har
',.<:;- ,

lys't~; til at svare, at jeg godt kunne tænke mig samtaler m.m., når jeg'.
i-",:,~ :'" "'f _,I'. " : .. ,

~&~~~r tilbage til byen.
'J1ii; l'Ii')i;::(~'
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,blevet offer

!eghar selv ideer om en total omkalfatring af den kliniske psykologi,

~'~";~J'e~ mener at den skal defineres socialpsykologisk. I min praktiske
~''',iFI:n''i I,~:;":I ' ,
omgang mecl! patienterne føler jeg at 'jeg står nær de
'i"V","~, '.1" _; "

kammeratlig: åbenhed,
~_:};'!Jk.J'", '\>"~" ..;
revolutionær



10.-11.april,96.
Hi Kalle.

( i al hast inkl. stavefejl)
1):

Finere og blidere note, har jeg sjældent set i min post ( & I mean it) TAK.
Jeg går ik'ind i hverken filhåndtering, a eller c drev, før

a) du har set hva'jeg tit laver, og
b) du har vist mig det sidste kuk, ie spor jeg igen som skurestriber har

efterladt mig i systemet,

2: Mine kollegaer på arbejde har udleveret et gult kort til kursist for en lille uge siden.Hun har
taijIlet alle og sig selv for meget energi igennem 4 Y, måned nu. Jeg trådte til for 2Y, måned sidenSå blev
jeg hendes nye sparringspartner, og projektlederen var ikke mere i fokus.Han er 35,hun 44 oh jeg den
jeg er som 53, Hun havde en samtale for 3 uger siden med bisiddere fra fagforening bl.a. og fra HQ: 3
quindfolk frem for en mandlig projektleder. Her troede mine kollegaer,- eller måske kun den mandlige
p"o,jektleder, at der havde været tale om udleveringen et gult kort. Man blev alle officielt enige om nogle
muligheder for kursisten at glide af på, og hun meddelte, at hun ville gå i terapi, som nu var etableret
som mulighed uden for kursus regi.Hun forløber sig siden hen igen, sig over alle grænser over for denne
gang ( gæt hvem), og får derfor et rødgult kort af både kollegaer og kursister, da hun ikke havde ik selv
havde forstået, at hun fik det gule kort forrige gang - blev det altså godtnok rødgult. Min projektleder
meddeler alle hernæst, bia. til medkusister, at hun er ophørt næste uge efter eget ønske. Vi har siden
forstået, at hun ikke er gået i terapi, ikke har fundet arbejde, og medarbejdere er siden blevet
informeret af fagforening om, hvor tæt på stregen hun er blevet reddet før af fagforeningen, således
f.eks. at et sted strejkede kollegaere imod hende.Et andet havde der været tale om en sexchikane sag osv
mm.

2 spørgsmål melder sig nu for mig som får løn for at blive kaldt for gamle tand- løse nar ( og
det er da .. gu da hilligt sluppet )- hvormegen progression kan nogen, medarbejdere eller medkursister
tillade sig at fordre efter 3 uger af en 44 år gammel quinde, som er blevet mishndlet igennem mange år,
sønnerne er ved at flytte hjemmefra over til faderen, og hun sidder angst og såret og så videre..... mange
detalJe,....

3. Min kritik og harme går på, at gruppen af kursister og en stor del af kollegaerne er ved at
gentage den klassiske maxime, at det må andre tage sig af, det kan man i1<ke rumme på holdet.., og en
næsten rituel Slagtning, bandlysning, bortvisning findfer sted, men ingen vil erkende deres perosnlige
med ansvar i det, - e,iheller - hvad der er værst, medansvarlighedfor at det blev det der skete, istedet for
det modsatte fordi det ville bl.a. have krævet, at man forholdt sig til sig selv, bevidst....måske overt
smertefuldt .

4. Det er uklogt af Lone at referere ureflekterende og ordret, eller i brudstykker, hvad hun evt
hører privat derhjemme hos jer fra dig. Det gør at jeg bl.a. ikke orker snakke åbent med hende.Hun
skal ikke blande sig i mine samtaler. Hun kan derimod sige til gruppen, at hun synes Mike snakker
"fylder" for meget, når hun ikke synes at jeg forstår hendes vink og ødelægger SAK's stringens.

Hun sl<al ikke forvente, at jeg orker at diskutere Frans'telefonkultur, eller mangel af samme
med hende. Lone skal ikke forvente, at jeg vil sidde og diskutere om folk er smukke at se på, eller
grimme......Lone har igen gjort, at jeg gerne vil undgå at have noget socialt med hende gøre. Derfor
hverken Regnbue ( ifgl Søren), og derfor ikke SAI< ifgl Lone.
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København d.13-12-1995.

Kære Kalle

Lad mig som indledning beklage, at jeg ikke tidligere har fået taget mig sammen til at forfatte
denne skrivelse til dig.

Som du ved udlånte du mig i foråret 1995 en VHS-kassette med hvad du betegnede som
meget sjældne optagelser af patienter i elektrochok-behandling. Det var ideen, at materialet
eventuelt skulle indgå i en udsendelse om den psykiatriske behandling eller manglen på
samme her i Danmark.

Efter endt gennemsyn arkiverede jeg båndet sammen med andet uerstatteligt materiale jeg
er i besiddelse af. Da du således retter henvendelse til mig i begyndelse af efteråret
forekommer det mig som en enkelt opgave at retumere båndet. Men som du sikkert ved nu,
skulle situationen vise sig at være en helt andet.

Båndet er væk. Hvorvidt der er tale om simpelthen ran kan jeg blot gisne om. Du skal vide at
jeg ikke kun udfra en faglig interesse men ligeledes en personlig betragter bortkomsten af
dette bånd som en overordentlig tragisk hændelse.

I samme stund skal det også siges at jeg og jeg alene kan gøres ansvarlig for tabet af denne
kassette. Der eksisterer for mig at se ingen kendt praksis for hvorledes dette problem kan
løses, hvorfor jeg ydmygt anmoder om dit udspil.

Som jeg har nævnt for dig, kan båndet genskabes for såvidt vi taler om tidligere udsendt
materiale på enten DR eller TV-2. I et vist omfang vil jeg ligeledes atter kunne tilvejebringe
materialet, hvis det har været udsendt på en udenlandsk TV-station.

Atter vil jeg beklage denne for dig højest ubehagelige situation. Dog håber jeg på, at vi finder
en kompensationsform, der aller kan bringe VOlt bekendskab på fode.

De kærligste hilsener.

=
Henrik BergqVist7----/T==:~~s
Sæbygade 2, 1.t.v.
2100 København ø.
TIL: 40199074.
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I EFTERIl.RET 93 var der en del stormøder ang. tilfælde af overgreb på kvinder.

Der var dengang mange problemer med "proceduren" - dvs. hvem der skulle tage

initiativer, handle, beslutte og diskutere i de tilfælde, hvor vold og vold

tægt bliver offentlig kendt.

Som følge af de problemer blev gruppen Arternis nedsat af et stormøde.

Gruppens opgave var at samle op på erfaringerne, sådan at gruppen i fremtidige

situationer kunne rådgive et offer bedst muligt mht. hendes handlemuligheder.

Gruppen forsøger at tage offerets position - dvs. at vi ikke varetager

gerningsmandens, fællesskabets eller den generelle politiks interesser - kun

den enkelte kvinde, som henvender sig.

UDFRA DETTE STANDPUNKT har vi i gruppen Arternis forsøgt at samle nogle erfa

ringer fra sidst, og give vores bud på, hvordan vi nu som fællesskab kan

forholde os mest "konstruktivt" til det aktuelle overgreb.

- DEN KOLLEKTIVE BOYKOT / REAKTION dengang var rimeligt problematisk. Der var

ikke fuldstændig enighed og opbakning om denne beslutning i miljøet. Der blev

diskuteret meget kritisk med de personer og gruppe~, som af forskellige

grunde ikke ønskede at deltage i boykotten.

For kvinden / offeret vil sådan en splittelse koste dyrt. Al uviljen,

irritationen og konflikterne rammer kvinden tidobbelt, fordi hun kommer til

at stå som ansvarlig / årsag til alle problemerne. Kvinden vil blive konfron

teret meget hårdt med andre folks / fællesskabets beslutninger og handlinger.

- SAGEN VOKSEDE UKONTROLLERET pga. problemerne og den store offentlighed

omkring dem. "Sagen" blevet meget interessant sladderemne, en ugeføljeton,

som gud og hvermand havde deres meget bestemte mening om. Alle sladrede, og

_ forskellige versioner af historien og processen kørte rundt blandt folk.

For kvinden vil denne store offentlige interesse betyde, at hun aldrig

kan være anonym, alle betragter hende som offer og kan ikke abstrahere fra

"sagen", når de ser hende. Hun er ufrivilligt i focus, og alt hun gør og

siger vurderes og ekspederes videre i sladderekspressen. Hun stemples, og

bliver konstant og massivt konfronteret med folks mening om hende og sagen.

- DET blev også klart, at miljøet som socialt fællesskab har nogle begræns

ninger. Vi kunne lave politik sammen, men vi var ikke et sammenhængende

minisamfund, hvor al justits, moral og menneskelig konflikt kunne løses af

de få aktive, der dukker op til møderne. Vores evne og vilje til at gå ind og

forandre sociale processer og -holdninger internt er begrænset ..Vi kan

beskæftige os med generel politik, men kunne/skulle ikke som fællesskab--regulere enkeltpersoners forhold og liv.



ii

Gennem vores arbejde med erfaringerne fra dengang og gennem vores samarbejde f
med Joan-Søstrene er Artemis nået frem til den grundholdning, at vores fælles

handlen kan være meget problematisk for et evt. offer.

Vi har en politisk drøm Dm en slags "modkultur", der fungerer på andre

og mere sociale præmisser end det øvrige samfund. Det er også klart, at vi

alle menneskeligt bliver berørt og vrede og får lyst til at reagere på

grove overfald/overgreb. Men Artemis mener ikke, at vi som fællesskab er

i stand til at handle på kvindens vegne. De beslutninger vi kollektivt tager

om handlen er ikke nødvendigvis i kvindens interesse i hendes helt specielle

situation.

Det er klart, at det er i alle kvinders interesse, at voldtægt og vold

mod kvinder diskuteres bredt og at der generelt vises konsekvens overfor

volds- og voldtægtsmænd. Men det er ikke altid i den enkelte kvindes inte- .

resse, at der køres generel storpolitik på hendes liv. Hendes situation kan

så hurtigt forplumres og forværres slemt, hvorved hendes evne til selv at

tage hånd om sin egen situation forringes og ofres til fordel for den

"store politik". Det kan hurtigt udvikle sig til misforstået solidaritet,

når man tolker et enkeltindivids interesser ind i en genre l politisk sammen

hæng og forståelse. Ethvert offer vil være inde i en længerevarende proces,

hvor hendes behov og følelser ændres med tiden, og vi skal være meget for

sigtige med de store, tunge fællesbeslutninger.

I Artemis er vi bange for, at vi er på vej med stormskridt ind i nogle af de

sammen fejltagelser som tidligere. Vores holdning er, at det er en rigtig

dårlig ide med flere kollektive eller uigennemtænkte reaktioner på volds

manden. Vi mener, at vi må hæve den nuværende diskussion op på et genrelt og

fremtidsorienteret nivaeu; Ikke flere stormøder eller slamm-indlæg om den

konkrete sag, og vi må stoppe den indbyrdes diskussionskværn - det er

kvinden og barnet der skal leve videre med det skete.

Vi synes, det det er fint, hvis enkelte steder af sig selv og på eget

initiativ melder ud, at her kan kvinden komme uden at skulle frygte hans

tilstedeværelse foreløbigt. Vi foreslår derudover og istedet for kollektive

reaktioner, at dette møde slutter med dannelsen af en lille gruppe, som kan

tage sig af praktisk Dg konkret hjælp til kvinden. Det kan feks. være :

- Pengeindsamling til at hjælpe hendes usle økonomi

Alarmkæde med tlf. nu'nre på folk, som vil komme hurtigt, hvis hun føler sig

truet af hans tilstedeværelse

- Evt. hjælp til børnepasning og til at finde bolig

- Andre konkrete behov, som kvinden selv formulerer.



--ri------------

(~------

Solidaritetshuset har d.21.december 1995 holdt Husmøde om blandt andet
E,E&M-sagen.
Det blev enstemmigt besluttet, at "E,E&M fortsat kan komme l Solidari
tetshuset" .

SolidaritetshusetIBAGHUSET.



Hej Kalle!

18. 8. -95.

Du var urolig for, om dine filer var røget. Det ser ud til, at det er lykkedes Tim at læse C-dre
vet og gemme alle dine filer på denne diskette.

Hilsen Jan og Tim
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STOF TIL HANDLING
.. Q&2BMa

Befrielsesdagen på Nørrebro

Nørresundby
• TIl5lt.1l den Hi. mnJ:
KlI9_10. "Hvorfor fungerer ka
pitalismen ikke?" Oplæg ved le_
letekniker Jørn Ander~en.

Sled. Nørresundby Blbliolek
(under lrappeu).
Art.IIS Nørresnndby.

Nykøbing Falster
• Mand.~ den D. maj:
Kll9.00. Duel om miljØ og
landbrug mellem Benl Hiudrup
Andersen (0) ogHe.nril: Høegh
(Cmd. for landbrug!lorg. i Stor
slrØms ArnI).
Sted. Socialarbejd"ille~ Hus,
Jernbanegade 50.
AlTol Enhed~U~(eu.

Århus
• Lørdag deR U. maJI
Kl.20.oo.Sløtlefest Corde
rigli8e buschauffører.
Sled. Århus KongreshuS,
Am~[jegade .
AlT': Sløltekomileen i "'-rbus.
• TIl'!idag den 16. majl
KL 19.30."Ihr vi rAd tH vel
færd?"
Opl~8 ved Anders Schou
Sled. Beboerne~ hus.
Sølystgade 30, j. sal.
AlT.1 IS. Århus MidI.

Odense
• IÆrd.1I den U. maj:
KL 19.J0.StølteCesl for de
rriL~[j[lede Rillus·chauffører.
Fest med mIer og musik.
Sled. Skibltus t 748,
Buch"'·aldsgade 48.
Arr.: Sløltekomilecn.

• Torsdag den [8. maj:
KL 19.JO.O(fenlligl mødt om
lønmodlilgernes rel9lijling ved
virksomhedsoverdragelse.
Oplæg ved bl.a. Thorkild Holm- •
hoc, Dfest(ormand HRF Kbh.
Sted. Vcslerbro~ KuluutlUS,
"Biografen", 2. nI., Vesterbro
AlT.: Offenlligt Fontm,
Forum mod nedskrerrillger og
privatisering.
• FlI!dllg den lJ). maj:
Kl ZI,OO."Tao", kvartel med
ukustiske guilarlandskaber.
Sled. Caff Cikaden,
GrifCenfeldsgllde 35, Nørrebro.
AlT'" Caf~ Cikadeu.

fanø
• Tondag do:n 18. maj:
Kl20.o0.Provo-prll'!\te.n Har;tld
Søby~ laler om Ri-Bus konnik
ten.
Sted. FMø-boen.
An'': Slre.jke.komi!e.en.

København
• Fredag den 12. maj:
KL 2l.O0. "Maravilla".
Flame.nco og sal~a.

Sled.Caf~ Cikaden,
Griffenfeldsgade 35, Nørrebro.
An'.: Car~ Cikaden.
• Lørdag den 13. maj'
Kl 21.00. "Hot Mlsa party".
DI: Toma~.
Sted. Car~ Okadell,
Griffenfeldsgade 35, Nørrebro.
AlTol RlIdio Sudsca..
• Lørdag den 13. maj:
Kl. U.oO. "Headru~l" - [ed Pan
tera lrAd og "Melanies Breast"_
fnnk melal og vindere af DM j

Rock i ~r. Enlr6 30,- kr.
Sted. KJuLJ AK 47,
Ve~tergade 58.
An'.: AK 47.
• Mlmdøa; den 15. maj:
KL 15.DO.Demonstration.
International Klima Aktionsdag.
Happenings, gadelealer og gøgl
på mten gennem byen li! Chri
stiansborgs Slotsplads.
Sled. Enghave Plads, Yesterbro.
AlTol BLa. Økologiske igang:;æl
tere og NOAl-I.
• On~dng den 17. majl
KL 19.30.Feministisk Akl1on~

inttoduktionsmøde.
Sled. Kvindehusel,
Golher~gade 37
AlT': Feminislisk Aktiou.
• Toi'sdal': den 18. Jl1aj:
XL 9.00.Dlokadcstafel·
Tyrkietr ndelskontor.
Internal.--.lal solidaritet med
kurdctr>~- frihedskamp.
Sled. V, rbrogade]JA.
KL 10.o0.B1okadestafet
NS-Øresunds hovedkontor.
Ikke flere biler og mOlerveje.
Sled. Vester S;'\gade.
KL 11.00.Blokadcstafet: Euro·
pn_Unionen~informationskon
tor. Fingereu til EU-s propagan
dn.cenlral.
Sled_ Højbro Pluds.
Kl U.OO.BJokadeslafel: Juslits
ministeriet. Lede klassejusl(ls.
Sted. Juslitsministeriet.
KL 13.o0.Blokadeslafel:
Fondsbønen_ Spekul~tionskapi.

lalismen5 højborg.
Sted. Nikoluj PIAd.~ 6.
KL 14.00.Dlokadeslafet: østre
Landsret. Lede klussejus/jts.
Sted. Bredgade.
Art.l Eu række forskellige grup
per.
• TorMl_1I den 18. maj:
KL 17.DO.Demons\fillion.
For oprør og sammenhold.
Sled. Christiansbavn9 Torv.
AlTol Eli ræ.kke forskellige grup
per.
• Torsd.g den 18. m.J:
Kl. 19.DO.Fesl og folkekøl:ken i
Daldersgade.
Sled. Baldersgade 20-22, N~rre.
hro.
An'.' Daldersgade-kolleklivet.

/Jen røde Iråcl. SløIIekreds holder .tøttek"
mandag den 15. majid. 16.30iStudie,træd.

tid&.sted

Den røde tråd

l

bd

Teltlejr
mod

motorveje
Landsbyen Lillering 15 km. ves!
for Arhnsdannersidst i maj ram
men om "ThJllejr mod Arhns
Herning motorvejen".

Lejren slarter lørdag den 20,
maj kJ. 15, og den efterfølgende'
nge vil byde på debatter, fore
drag, udstillinger, hygge og [e~t.

Teltlejren giver inlere~serede

mulighed for aklivt al gøre mod
~tllndmod politikere. dervil bru
ge et par milliarder på en over-
flØdig motorvej. •

- Den planlagte Arhns-Her
ning motorvej vil cemenlere en
forkert traukudviklingmed øget
privatbilisme og mere IBStvogn~

trafik. MOlorvejsplanerne vil
øge luftfornreningen. øge ener
gi-forbruget og ødelægge lokal
~amfund og naturværdier, ~kri

verinitiativtagerne til teWejren i
en pressemeddelelse.

Tcltlejrcn er arrangeret af
"Jyder mod overflØdige molor
veje" i samarbejde med en ræk
ke nngdomsorganisalioner og
miljøbevægelser. Den varer fra
den 20. lil den 27. maj. For nær
mere oplysnioger konlakt Vibe
ke på tlf. 8694 1912 eller Svend
på Ilf. 862'54758.

(Foto: My Britta Thomsen)

Som en konsekvens herafvalgte el par
hundrede deltagere at blIve på Blå~

gårdsplads på Nørrebro frem for al
følge demonstrationen Ul Rådhusplad
sen.
Mens mørket sænkede stg over bydelen
blev c' . vist anU-nazistiak dias-show
og Spl1Tet musik.

I forbindelse med Enhedslistens
ekstraordinære årsmøde afholdes:

Landsdækkende VS-formøde
fredag den 19 maj kl. 20.00 I Solidarltetshuset

Gnffenfeldtsgade 41,2200 kbh. N.
Forslag til temaer:
• Enhedslistens udvikling, partirolle m. v.
• ÅrsmøderesoluHon
• Partiskat, rotation, m.v.

Mødet eråbent for interesserede. VS's Havedbestyrelse

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fødselsdagsfest:

Regnbuen fylder 10 år:
•

For li år sidell, i maj 1985, åb- SoljdBrjletshn~et på Nørre-:
nede en gruppe psykologislU- bro. •
derende en alternativ psyko- I årenes løb har 65 pe,so~·

logisk rådgivning i Køben- ner, psykologistuderende og:
havn. Rådgivningen. der er psykologer været medlemmer.
gralis og baseret på frivillig ar- af Regnbuen. •
bejdsk.raft, fik navnet "Regn- På baggrund af ovenslåen-·
buen". <le vil Regnbnen gerne invite-:

Igennem de li års levetid er re alle dem. der har værel en •
Regnbuen blevet brugt af del af Regnbnens historie, til.
mange hundred mennesker j gruppens 10 års fødselsdag. •
krise og nød. Fødselsdagen holdes i SoJi~:

Rådgivningen starlede i daritetshu!;Ct, Griffenfeldsga-.
Sludenterhusetiindreby i Kø- de 41 på Nørrebro. lørdag den •
ben havn, men blev fraslulnin- 20. maj fra kl. 16.00. :
gen år 1993 - delsvis på polili- Ud over andel vil der være ..
ets ioitiativ - ekskluderel som mulighed for lidI tilmaven,ga-.
"autonom gruppe". Siden da nen ogjazz-ørel. •
har Regnbuen han lil hnse i bri:
•••••••••••••••••••••••••••••••••

Nogle gtk og andre blev på Nørrebro, da
København fejrede 50-års dagen for
Danmarks befrielse for nazismen. 4
maj lntuatlvet på Nørrebro var 1dagene
op Ul 'arrangementet genstand for
uerugheder om, hvorvidt man burde
fejrf' - ~[rielsesdagen t selskab med re
præsentanter for det Soc1aldemokraU,
der t år forinden var en del af sarnar
bejdspolItikken med besættelsesmag
ten.



Eftersom det er os klart at vi vil støde ind i nogle unge, der ikke
umiddelbart vil have glæde af projektet, er det meget vigtigt at
have et veludbygget net af samarbejdspartnere og tilhørende
kontakt-personer, som kan bruges i henvisningsøjemed. Det er
vigtigt at medarbejderne har et indgående kendskab til
henvisningsmulighederne og kontaktpersonerne, således at de
eventuelt kan bane vejen for en henvist ung og få denne til at
føle sig velkommen.

Mandag til torsdag kL 16.00 - 22.00
Onsdag kL 16.00 - 21.00

Transmogriffen
Griffenfeldsgade 50 st. 2200 Kbh N

Tlf 31 390091 fax 35 361035

", ... ~: .,.,' ."' ,. ' .......

I



f( J(

Transmogriffen er el projekt, hvis udgongspunkt varetager unges
her-og-nu kriser. Transmogriffen er et anonymt kontakt - og
aktivivtetssted for unge mellem 15 - 30 år

Projektet er blevet til på baggrund af et synliggjort behov fqc'"t
tilbud der henvender sig lil en overset gruppe unge, som hverlbl
passer ind i det etablerede behandler system eller de alternative
tilbud, der eksisterer idag. Det drejer sig om tilsyneladende
ganske almindelige unge, som bel'lnder sig i en "her og nu" krise

. og som under normale omstændigheder vil finde stølte i deres
umiddelbore netværk (venner, familie ecll Vores projekt skal
ses som et tilbud til disse unge, som ikke knn finde denne sløltp.
i deres umiddelbare netværk

I eheråret 1994 blev der afholdl en konference med deilageise
af diverse fagfolk Folk der til dagligt beskæhiger sig indenfor,
eller sidder inde med viden omkring, problemstillinger med børn
og unge i krise. På baggrund af den feedback, der kom fra
konferencen, blev der nedsat en gruppe bestående af folk med
et bredt erfaringsgrundlag indenfor frivilligt orbejde med børn
og unge og ungtil ung princippet.
Gruppens formål var at konkretisere og udforme projektet
"Transmogriffen", dels baseret på egne erforinger og dels på
baggrund af inspiration og viden tilegnet ved besøg på
væresteder og institutioner med lignende målgrupper eller
opbygning. Udfra det materiale der kom ud af gruppens arbejde
er projektet videreført .

Vi arbejder efter ung lil ung kontakt og hjælp-til
selvhjælpsprincippet, der tager udgangspunkt i den enkelte
deltagers ressourcer, og slølter vedkommende til selv at kunne
tage hånd om sin problemstilling. Det er løbende med
arbejderens opgave al skabe den støtte, der kan løfte
vedkommende videre. Vi er ikke i traditionel forstand en
rådgivningstjeneste, men er hovedsagelig til for al lytte, stølte
og involvere den unge. Vores orbejde er netværksskabende og
vi tror på, at mange unge kan få et fornyet syn på deres situation
gennem samtale, social involvering og medansvorlighed.



Vores målgruppe består af "almindelige" unge. Unge som
umiddelbart er usynlige i gadebilledet. Vi henvender os ikke til
f.eks hårdl socialt belastede unge eller misbrugere, men til unge,
som befinder sig i eksistentiel krise, unge der har mistet
"drømmekæresten", dødsfald i familien, uønsket graviditet m.m.
For disse kan kontakt til en psykolog virke som en for radikal
løsning

Under normale forhold går omgivelserne ind og slølter den unge
i at få gennemarbejdet krisen.

Men nogle gange sker deltte ikke:

- Det kan i nogle tilfælde være svært for omgivelserne al forholde
sig til disse unges problemstillinger.

Andre gonge kan den unge have svært ved al bede omgivelserne
om hjælp:

- F.eks. kan den unge være usikker på, hvorvidt hans krise legi
timere el behov far hjælp.

- Eller den unge kan føle en nødvendighed af al opretholdp en
facade overfor sine venner jfamilie.

Ovenstående kon i sidste ende få voldsomme konsekvenser for
den enkelte og give sig udslag i at krisen bliver egenllig
behandlingskrævende og i yderste konsekvens resulterer I

selvmordsforsøg.

Samlingspunktet i Transmogriffen er fælleslokolet med en rar,
hyggelig og afslappet atmosfære. Et miljø, hvor der altid er
aktivitet og hvor man kan kamme ind fro gaden og deltage i
fællesskabet. Et sted, hvor unge kan få et klap på skulderen eller
spark bagi. .

Der vil være mulighed far at snakke fortroligt med projektes
medarbejdere og få støtte lil at komme videre.

Derudover vil der i projektet foregå en lang række aktiviteter der
bia. vil komme til at bestå i at holde projeklets cafefunktion igang,
hvilket vil sige al der hver dag skal laves aftensmad til 10-20
personer, kaffe og måske en kage.

Ydermere vil der altid være aklivileter af mere eller mindre kreativ
karakter, foredrag og udflugter m m.

Disse aktiviteter vil i virJ IIClsllækning hlive formet i samarbejde
med de unge.

Det er el krov og el ønske fra projektets side, at den unge rykker
på et personligt plan og forsøger al komme videre i deres liv.
Del skol ikke være el krav fro projeklels sid", ot de unge lægger
eil egenllig hondliilgsplol1 og følsy"r den [)rc'ieklels funktion er
motiverende, ikke pacificerende, og skulle en ung gennem
længere tid slå i slompe, må del rra rnedarbeidersid8 rages stilling
li! denne og evenluell herlvise vedkommende lil et mere egnet
sted Denne beslutning er megel individuel og bør kun træffes
elter rnegpl nøie ()vervPj"lse



Personalet i T1ansmogriffen består i 0pslartsfosen af 2 unge i
oktiveringstilb,rd og co. 25 frivillige Der sigtes' mod at der i
Tronsmogriffen ansættes 6 "Ung i arbejde" og co. 25 frivillige,
der sammen skol danne grundlag for medarbejderstaben De skol
dels gennemgå et uddannelsesforløb i form af et interneret
weekend-kursus og dels fungerer som føl på stedet, som en de!
af dagligdagen Medarbejdernes uddannelse vil blive varetaget
af projektets supervisor, som også vil afholde opfølgningskurser "
og eventuelle temaorienlerede kurser, hvis der skulle vise sig t
behov derfor

Medarbejderstaben skol gennemgå el uddannelsesforløb, der
gør dem i stand lilollylle aktivt iii de unge og sløtle dem i deres
konstruktive initiativer. De skol også lære at indgå i konflikt
situationer og med'/iri,,, til atl0se dem Endelig er det vigtigt, at
de unge der skol fUflgere som medarbejdere på stedet, lærer at
sætle deres personlige grænser i forhold til de unge, og deres
kriser

(

(

Når en ny ung træder ind gennem døren skol vedkommende
føle sig velkommen. Dette opnås ved at vedkommende bliver
modtaget af en medorbeider, præsenteret for stedets
aktivitetstilbud, får en rundvisning og en kop kaffe / te.
Medarbejderen kan så enten aftale, eller med det somme loge,
en indledende samtale med den unge og derved forsøge at peile
sig ind på vedkommendes eventuelle problemer, forventninger
og behov og eventuelt præsenterer vedkommende for et par
unge, der kan toge sig lidt af den"nye" i slarlen.

Del er medorbejdernes opgave ol få de praktiske ting til at fungere
i dagligdagen, del er dog ikke. Deres opgave olene, eftersom
proieklel i vid udstrækning vil være præget af de unge selv.
Derudover skal medarbejderne hove en støtte funktion hvor de
omgåes de unge på lige fod, men med flere ressourcer, overbl.ik
samt virke støllende og motiverpnde gennem samtaler, daglig
omgang og almen interp.sse.

De skol VCPIP. parate lil ol toge sig tid til de" ""kf?lte. og være i
stand til ol hiæ1pe med konkrete problemer.
Der vill)pstå et nerJærk uden fOl det formelIP, 11Pmlig de u'lge
imellem. Dette skal styrkes gennem ohiviteter
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Solidaritct!lhmret, d.17. apr .95

HEJ til d'berrer lUlle IJesper & Søren,

Dette er et lille referat af 2 stk, små problemer, som jeg bar været lidt indviklet i løbet af søndag d, 16,

1 ): Da jeg kom ved halv seks-tiden " overfaldt" Tim mig med stor varme, og glæde"", Om ,jeg ikke 1m'
være behjælpelig"..fordi han ( Tim) bavde en bekendt, som ,.." skulle under jorden NU"" og som var
en rigtig jugoslavisk desertor"",og som han lige havde truffet og snal,ket med ovre i IUfa-X"", og Tim
bavde ligget vandret i telefonen for at få fat i den ene eller anden, men de var ikke at f å fat i: alle
ude at re.jse eller at spise med kniv og gaffel,,,,,,om jeg bavde tid til at snakke med fyren ved navnet

DA VID" I So far so good, Snakkede kort med fyren: David, og aftalte at gå over til en anden adresse,
så vi kunne samtale i fred, -nden forstyrrelser af den ene eller anden art.

2 ): biden vi nåede at komme ud af døren, mente Tim det nødvendigt for ham at snakke med mig, fordi
ban selv havde problemer. Kort resume: en musl rotte uden hale blev aflivet af Tim efter
.. gruppepresset ", Tim bavde vist skrevet et brev til gruppen, Nu var der ingen der ku'lide ham mere.
Uan følte sig frosset nd, Han sagde, ban var bange for at miste gruppen & venner. Han bavde frygtelige
fysiske smerter, som ban ikl<e bavde haft i lang tid,

Jeg tillad mig at sige:
a): at der var ikke tale om, at han ville blive frosset ud, eller ingen ku li' ham, men at folk på

skift ku ba andet vigtigt at foretage sig, og derfor i perioder være mindre interesseret i at børe på andres
problemer""

b) at f,eks. Jesper, Kalle og Søren i RB meget gerne ville bjælpe bam med f,eks.sjasen m,m"
men han ( TIM) måtte henvende sig til dem,,,,og at de jo nok var ude at rejse i Påsken eller ude i byen,
men at han ( TIM ) måtte vente på at de kom hjem, - og så snakke med dem i løbet aftirsdag-onsdag

c): at jeg mente det ufornuftigt, at jeg hlev involveret i terapeutiske samtaler, da han ( TIM )
haYde l ~ 2 i -RD han jo alle-r(.de snakkede privat med i forve,icii..•.for mange knklie ctc~...

men d): ? bvordan gik det med bans lejlighed ?""til dette svarede Tim, at han bavde afleveret
nøgle, og snart ikke boede der mere "" t!?

'Jeg'aftalte med Tim, at ,jeg ville ringe til SOLbuset ved 20-tiden, og fortælle barn hvornår ,jeg ville kunne
komme forbi idag, mandag. (" sikkerhedsnet") men telefon optaget i 3 perioder ved 8 - 9 tiden ,og ber
efter død.

Idag, mandag, kom jeg 16 tiden. Jeg bar taget kontakt til Marianne m.h.t. potentielle proble
mer, og muligheder for at hm;e enkelte, og aftalt at mødes med bende, bvor vi kan snakke konkret
( torsdag) (hvis altså der ikke er demonstration I RI-Bus etc. )

Tim Imm ved 18 tiden. Tim sir, at han bar snakket med Jesper.( fint) En kryptisk telefonsamtale fra
min side til Jesper, at der bavde været nogle småforviklinger. og jeg ville lægge denne seddel. p.t. har
Tim sysselsat sig ved computeren, og hyder chokolade rundt, og sir undskyld i et væk. Um.."

Med~'eZliga,e hilsner,

yn i. il I\JL'~_/
~ le" - _

T ---,rL-
David er en ca. 25 år jngoslav I serbisk I står muligvis overfor en udvisning I har advokat som

Niels Fosby bar henvist David til på sin asylsag I aftalt møde med adv, per 18. apr
David koketterede sig med termen, psvkopat , er depri og en øm blanding af en moars dengse

og en beregnende don juan fra Beogradl meget menneskelig og det er klart at han pt. bar stærkt brug
for samtale terapi: har diverse tilhold og verserende sager m.b.t. pigerne I han har søgt beskyttelse hos I
? Uar Regnbuen kapacitet til dette? Jeg har aftalt at mødes med David, tirsdag d. 18. apr kl. 20 på Ci

kaden for høre nyt m.h.t. asylsag- en og ellers mærke hvordan han har det? Uan intet lovet, men stil
let i udsigt, at muligvis kunne har snakke med andre.



PSYKIATRJMlSlNFORMATlON

Støttet af Pillearbejdernes Landsforbund
NOVO/NORDISK LUNDBECK/ASTRA /o.s.v. /

DENNE MAND ER FARLIG

De førhen så dæm pede,forkælede
og passiviserede patienter fra de
diverse afdelinger har nu i sinde
at lave et såkaldt helvedeshus
hvor kaosterapien skal fungere i
praksis.
Ifølge Kalle "RAF" Madsen skal de
indlagte nu til at behandle sig selv
samtidigt med at de skal gøre
rent,lave regnskaber, vaske sig"selv
lave mad etc.
Dette lyder i mine Ører som en
ekstrem form for privatisering og
vil ikke forbedre situationen for
mange af vore kollegers eksistens
grundlag,arbejde og trivsel. Og
hvad med vores betalte skiferier af
de store medicinalfirmaer? Jeg
spørger bare!
NeuroPato[og
Dr. Med. og Uden T.H. Brains

HELVEDESHUS
SNART EN
REALITET

,,
• •

Skizokkokken fundet udtaler
det glade lægehold fra slagte
hallen iNeungamme.
Ledende Chefpsykiater KUlt
Krankenhaus udtaler." Endelig
har det været muligt for os at
finde og isolere skizokokken.
Vi fandt den hængende i noget
hjel11evæv i højre side af huIlet
i hovedet."
Idag er der ingen der kan
overskue konsekvenseme af
dette epokegørende fremskiidt.
Vor udsendte medarbejder har
lavet et interview med
doktoren.

Læs side 3

Billede:Den nyrenoverede
Cerebraleksperimentelle
afd. i Hertz-Nurnberg

SKIZOKOKKEN
ENDELIGT FUNDET

Et større antal psykialliske patienter fra Set. Hans er stukket af og
har efter lang tids "gåen under jorden" BZ-ilt" en radiostation hvor
de uden vor kontrol, kan røbe alle de ting vi har prøvet at holde
hemmelige i så mange år. Manden på billedet er kendt som Michael
"Coladreng" Hæmningsen og er farlig radioaktivist.Han og de andre
gale gør æteren usikker i det Storkøbenhavnske område. IPip



il Rådgivningsgruppen R E G N B U E N ... Solidaritetshwet 11 GritTenfeldsgade 41 • 2200 Københa'ln N ... Telt.:3537.8658 il

Københa'ln, 18. februar, 1995

Mich.O'Cleary Todd
Nansensgade 5. /4. tv
1366 København K

Vi takker for dit engagement og ønske om tilknytning som frivillig, ulønnet
aktiv medarbejder i Solidaritetshuset, S.A.K. og Rådgivningsgruppen
Regnbuen.

Du er pligtig til at iagttage tavshed mht. de de forhold, du kraft af din til
knytning til Rådgivningsgruppen Regnbuen blir bekendt med, som i følge
deres natur, må betragtes som fortrolige.

Tavshedspligten ophører ikke ved tilknytningens afslutning.

Du bedes returnere denne tavshedserklæring påtegnet din underskrift.

Velkommen!

Rådgivningsgruppen
REGNBUEN

~~-lttd
v.! Kalle Birch -:. Madsen~

Mich. O'Cleary Todd



Onsdag 2.november 1994

Kære Martine Stensen
Teglgaardsv"j 325 a, II tv
3050 Humlebæk

Måske noget af vedlagte kan inspirere. Der er vedlagt fire blokke af papirer.

I - Noget specifikt om terapi

2 - Noget om Regnbuen som sådan

3 - Nogle tekster om Kritisk Psykologi, der er Regnbuens reference-ramme.

4 - Bt par papirer vedr. politiets storm på Studenterhuset.

Plus et Forum Kritisk Psykologi nr.6-7/1990. S.3-13 giver en rimelig introduktion til en kritisk
psykologisk tankegang.

God læselyst. Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål.

Kalle 31-81.3788 eller 35-37.86.58



Systemets diktum:

Når du har resigneret i din indre kontrol
så er det lykke med systemisk vold
og du kan tro hvad du lyster om lige hvad du vil
for virkeligheden er slet ikke til.

Du er jo kun et system og hvis du har et problem
så stol blindt på mig og lad mig se ind i dig
så skal jeg konstruere nogle fine nye ideer
i bytte for dem som du lod tyrannisere.

For du må huske på at du kan ikke forandre
på virkeligheden hvis den skulle være til
så du må ændre dig selv ellers er det farvel
for i vores kontrakt bestemmer jeg selv.



'--i

Til dig, med nøgle, der sover her!

Meget ofte er døren til Baghuset åben om morgenen, når jeg kommer. Og glædeligvis har den
seneste lange tid været præget af, at der så også vareen - eJler flere - der sødeligt sov på en
eiler anden etage.

Denne lille notits bare for at minde dig om, at du skal huske at sørge for at døren er låst, når
du lægger dig til at sove.

Morgen-alfen.
lO.marts 1996
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SERVICECENTRET.

--r

Aktlverlng..y.tem.t er blevet byuoet op gennem de .ene.te S Ar· .amtldlg med at r.t

tlghederne for bl.tand.kllenter pi projekt et blevet forringet hvad angår løn. valgfrihed.

adgang til A-ka......y.t.m.t mm.
Dan løv. der gælder nu. blev vedtaget II_nuar 1994, og er I København. Kommune 'up

pleret med en -Bttet.Dlplan-, der er gældende fr. juI11995.
Det kan vær. lidt .v.rt at over.kue lovgivningen. I••r fordi kommunerne Ikke opfylder

.lIe de fine ord, men Bnar.r••dmln••tr.r.' noget. der minder om et moderne

.Iavemark.d.

I loven .tA, der bl.a.:

-D.t ',kal tllnræbø•• et konfanthjæJplUfI.odtag.røn, fdr fl.,.. tilbud øm akt/n,lng at
vadg.lmallem.,. . c

-Kommunalb•• fyre'.en (dve." ••g.b.h~~dl.";'n).k.l, forud før afglv.l.. af tilbud øm

aktivering tIIbyd. køntanthj.'p.modtag.,.rådg'vn/ng og v.jl.dnlng om, hvorl.de.
d. pi længe,. elgt. ken.forbed,. da,.s be.klBfflg.I..... og uddann./s••muligh.d.r."'

·TII kont.ant.hjlBlpsmodt.ag.r., ,der.r fyldt 25 .r, har kommuna'b.sty",/s.n pligt. t.1I øg

modtllfle,.n ret. til ud~rbejde/M:af en.lndlvldu.1 handlingsplan. Plansn skaludarbejdes

senast. eher en Mmm.nhæng.nde.per/od. med 3 mAn.d.", køntant.hjælp. I hand
lingsplanen b••krlvee kont.anthjælp.modt.ap",na b.skæftlge/se.mAI. M.d udgang.
punla I kønt.anthjlllJlpsmodtage",n. ønsker og forud.aJtnlng.r og under h.nsyntagen

tIIarbejdsmarkedeta b.hov angives t.llllge, hvllk. arb.jdsmark.dspollt/sk••lIer andre

a!!tlvlt.et.fJ~:,~.,~ "'.~" blrlr~l!.'t.tIJe!pfyld.''''.atmA/et<

·Arb.jdsvllklf)'ne"ska/.eva,."t/(da,ov.e~n.komst.mlØssig••lIar d., for, t.lIsvarenda. e,...
bejda..aJ~vangllgtglllJ-'d.nd.~ - ..~ c,:',,'"

-Gl'Upp.n af kontanthjælp.modtagere over 25 Ar udgør Ikke en en..rt.t grupp•• Det.

.r d.rfor vigtigt., .t tIlbudan. med hansyn til indhold, længd., timer pr. uge m.v.. • r

varl.,."da og flekslbl." sål.d.s, at. den enkelt. modtag.", Individuelle behov og forud·
.... fn/ng kan.lmlJ1d.komme•• ~ ',.,

Servicecentret er et projekt af typen -særligt tilrettelagt Jobtræning I proJekt-. Om den

slags proJekter gælder at det prlmlBre er uddannelse og opl.ring .. evt. produktion akal

altid komme I anden række.
Det er Ikke til at ae det. hvis man Ikke lige ve· det.

Servlcentret burde altsA være til for at uddanne og opllBra o•• Det er nlBrme.t liga det

modsatte. der foreg,h: bere at f' den nødvendige Inatruktlon for at udføre arbejdet. har

foreløbigt vl.t alg umullgL Ledel.en af Servicecentret alger. at der Ikke er r'd til

1.hJlBlpskuraus til dem. dar gAr tur med hJerneblødnlng.,.atlenter. at der Ikke er rAd til
In.truktlon I omgang kemikaner ener I løfteteknlk.. Og det I et projekt, hvla vlgtlg..te op

gave burde være uddannelae og Inatruktionl

En ator del af det arbejde. vi udfører "Om "aktiverede· pI Servicecentret burde vlBre ud·

ført .om almindeligt lønnet arbejde. mange af oa .endee ud for at gøre hovedrent hoa

penslonl.ter. Hovedrengøringen er noget. aom pen.lonleter med behov for hJemmeh)lBlp

har ret til at få. Der er altsA tale om et behov••om det offentligs har anerkendt. og aom

det offentlige har pligt tUat udføre. Men d. skal det da udføre. af mennesker. der er an

sat til at udføre det. Ligesom det offentlige an.sætter hjammehJælpere. bibliotekarer.

skolel.rere oav. - til overenskomstmæsalg løn og. med almindelIga arbeJd.markedaret·

tigheder. Det er da en underlig og uhyggelig loglk,- at det offentlige nedJlBguer rigtige

atllllnger. og aA udfylder dem med arbeJdalø.e tvangsarbejdere. Og det går Ikke bare ud

over o. kontanth,.lpsmodtagere, men ar med til at forringe niveauet I den offentllga

sektor: når hJemmehJælp.arbeJdet. daglnstltutlon.arbeJdet, parkarbejdet osv. eherhån

den udf.rea af uuddannede og umotiverede menne.ker.

Hvl. vi som blatandaklienter akal ·aktiveres-. akal det ikke ake gennem tvangsarbejde.

men gennem aktiviteter. som vi aelv har medbestemmelse på. og hvor Igennsm den en·

kelte bistandsmodteger udvikler sig aelv og alne eVner.

Hvor der skal udføres arbeJde, akal det foregå under ordentlige betingelser og til en or

dentlig lønl

FAGLIG KLUB OG "LAGER & HANDEL".

Som de fleste "'aktlver.de- nok har opdaget,. d. gemmer der sig en anden virkelighed

bag de fJne ord. En virkeUghed, der Ikke Indeholder nogen -handllngsplan-. nogle "per
sonlige hensyn- .lIer nogen valgfrihed. Ofte .r der Ikke engang nogen aagabehandler in

volveret ~ mange sager efgøres pA 1 minut ved en skranke.

Nogen gang. kommer politikere og administratorer til at tale ov.r sig, og fort.ne, hvad

det eg.ntllgt handler om: at akræmme d. mange .am muligt ud af blstanda.ystemet.

samt at udnytte blstandskll.nten arbeJdskreh til at nedlægge rigtig•• lønnede Jobs I den

offentlige s.ktor.

D.'iI: Sil' Ikke bare mod lovgivningen .. det er tumpet og umenneskellgt.1

Faglig klub h.r Indg.6et et samarbejde med fagforeningen "Lager & Handel-. De er gået

Ind I samarbe,det fordi de ser en fare I den mIde biatandsklIenter undet tvang og urlme·

lige betlngel.er bruges til at underminaere de arbejd... og lønforhold, der ellera er glBl·
denda på arbejdsmarkedet. Deree atøtte g.6r ud pI at bakke oa op I forhandlinger når vi

ønaker det...mt for ..kelllg praktl.k hjælp. Det tilbyder ·aktlverede· p' Servlcecsntret

medlem..kab af ·Laget & Handel- for 60 kromer om m'neden. Som Individuelt medlem

af lager & Handel er man dækket af dere. for.lkrlnger. de vII etøtte I forbindeiae med

eventuelle arbeJd••kadesager. og man vII modtage - og kunne bruge· deres blade8 NlBr·
mere oplyaninger om, ii'iVordlln man bl1v9v medlem. og hvilke rettigheder dette medfører.

kan Ua I FØlI!ilIi1\i1 Kiub eUsr ved henvendel.e til -Laget & Hande'"• Ranuauagade 58.

mailto:piol@kt'
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FOLKETINGET
1240 KØBENHAVN K

Kære venner!

Enhedslistens folketingsgruppe indbyder hermed til:

Reception/Housewarming

Fredag d. ll. november 1994 kl. 14-17

i lokale 1-133 på Christiansborg

Tilmelding nødvendig (af hensyn til adgangen på Christiansborg). Ring
på telefon 33 37 50 50 senest onsdag d. 9/11.

med venlig hilsen

Enhedslistens folketingsgruppe

v/Bruno Jerup Nielsen
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25.Feb.95
Kære Kalle.

l) : Tak for lille gul seddel. ? Vil det sige, at jeg har udleveret"
fejltryk", - eller hvordan skal jeg forstå den, sedlen din?

2): har noteret mig både a): kopimaskine-regning og b): øl-ditto
og c): deadline! . Tirsdag er det tidsnok? Ellers mandag? Jeg
ringer i løbet af mandagen, om vi ikke' sku' ses forinden.

3) : " Slidder-sladder ": Diverse har ringet, eller delfineret forbi.
Det er som at sidde bag en politisk form for" gadespejl", og pro
gressive sjæle svæver rundt om ørerne på en....

Talte med ~lJlrich * mht. bI.a.. kontakter til lokalradioen /
Dora & HjølJund blev nævnt, foruden 'Sokke'ere:Jens, Carsten
og / eller KazaI... og hvem kommer forbi? Dora ( fra Lund hvor
hun læser religionshistorie). Jeg gav hende et eksamplar af HHH.
Bagefter vaf det jeg så din gule seddel. ( hOlm)

Stephan leder efter Tanja, som har hans telefonbog.
Anne ringede, men det var ikke noget særligt,( sa'e hun lidet

overbevisende )så jeg skulle ikke lægge besked,..og så snakkede vi
lidt om tant og fjas. Det er jo snart fastelavn. Ikke?

Marcus § jur., savner sit kluns! ( Det er jo forståeligt. Ba
re han nu ikke løber rundt nøgen og bJi'r forkølet! )Det var ble
vet vasket pga. kaffe-sjask forleden på skranken. Hans tøj ligger
nu særskilt med navn på. Håndklæder og viskestykker er oppe
ovenpå i Regnbue'klinikken' over stolerygge etc.( sorry: ku" ik
ke' finde bedre tørre muligheder)

Der var ulåst, da jeg kom igen. No' en må have glemt at
låse efter sig. Den dør skal have et par ringe på hængslerne i kar
men. Det vil hæve den nok, til at det er lettere at låse efter sig.Jeg
skal huske at tage skive-ringe med. Værre er det vist ikke. selv
har jeg jo haft bøvl med den.

- 2 -
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4): Jesper kom også forbi og* hørteforbindeligt til mit velbefin
dende, og jeg til hans. Jeg fortalte, at jeg var i færd med at "ren
skrive" den job-beskrivelse, som jeg 'ser' og har forstået det ( ba
seret på bilag du gave mig). Jeg har brug for, at du kigger det
igennem, inden jeg evt. gir den videre til kontakter ude i den sto
re §-jungle.

5): Vedlægger forsøg på overskueligt regnskab fra min side af,
mht. Geld = ie.: gæld .

?): Er det muligt, at vi kunne snakke kort sammen inden tirs
dag k1.16.oo, hvor jeg skal fagligt (netværks)møde , angående om
handlende 'job-beskrivelse'

Har skrevet dette med pitch 16, stort nok til jeg kan se og læse det
selv: mit dårlige syn uden briller in mente. Ah-ja.

? Hvor fa'en har jeg nu lagt dem! ( brillerne) ?

Knus,.;yrs

1ArJ~
Mike



Kære SØren

Jeg har tænkt meget over mØdet i lørdags, og jeg får lyst til at
supplere med disse korte synspunkter, der måske for nogen kan sætte
mit oplæg mere på plads.

Jeg har kikket lidt i rapporten og stoppet op ved Tappers citat.
Om RAMMER siger han, "hvis man endelig skal have REGLER, skal de
indholde den totale frihed".
Jeg spørger så mig selv - "vil det sige, den fulde frihed til at slå
mig og andre". 1_
Jeg må 8vare, "i,realiteten ja" - MEN, det første ægte mØde, betyder et
rum, hvor vi sa~nen oparbejder sa megen tillid til verden, at vold
ikke længere bliver nødvendigt som udtryksmiddel.

Om min person i detteher.
OK som person og som menneske er jeg lige her, jeg står lige midt i
rummet - VERDENSRUMMET - der har uehdelige muligheder. Giver du mig
lov til at træde ind i dit rum, og tør du. træde ind i mit, så kan
vi sammen finde de • muligheder som livet indeholder, jeg er
din hjælper, de.t er dig der har valgt mig, og det er nu min pligt
UBETINGET at støtte dig.

Jeg vedlægger en lille artikel som jeg har bragt i SIND bladet.

Jeg håber du vil vidergive dette til dem der var på mødet i lØrdags.

KR

Caia

mailto:l@rdags


Men når vi først er kørt helt derud, hvor hverdagen går i
smadder, hvor hele ens liv ligger i kaos og vi er på vej
til, eller er gledet ud over virkelighedens grænse, så skal
der en hård kamp til, for at vende tilbage. En kamp der umuligt
kan kæmpes alene, men hvor en massiv støtte er en absolut
nØdvendighed.
Hvor vender vi os så hen i håb om at få den støtte, de aller
fleste af os ved jo alt for godt, at indenfor den etablerede
psykiatri anno 1995, der findes den ønskede hjælp så godt som
ikke.

Hvad skal der så til, hvad er det for en hjælp mange af os,
ja vel de fleste af os håber på, eller sætter krav om, når
vores liv går i kaos. Hvad er det for en støtte vi behøver
eller kunne Ønske os, for at genvinde vores livskvaliteter,
eller i de aller sværeste tilfælde, der hvor livskvaliteten
ikke findes, og hvor den først skal bygges op helt fra bunden.

Af hvem og hvordan skal hjælpen gives, for at mennesker i kaos
skal turde bryde angst og ensomhed, skal lære at tage medansvar
for eget liv og hverdag, turde bryde den kendte adfærd og selv
være med til at bygge en ny op, at turde forholde sig til egne
og til andres fØlelser, at turde mærke sin egen krop og sin
egen seksualitet.

Idag består hovedparten af den psykiatriske behandling af bedø
vende mediciner, el-chok, tvang, restraktioner, fastspænding,
og indespærring. Det er psykiatriens grundholdning, som for at
der kan arbejdes ud fra den, er nedfældet i særloven, "Lov om Tvang
i Psykiatrien".
Det er kun en brØkdel af alle såkaldte sindslidende, der i dagens
Danmark får tilbudt en social humanistisk behandling/hjælp til
at sætte styr på deres psykiske kaos.

For at et menneske igen skal kunne genfinde sin psykiske balance,
k::æves der ,;,n hjælp "hele ~et~uundt". Mennesket er en ~elhed,

Sa derfor ma man også se paYder er den enkeltes helhed l~ge her
og nu. Se på de basale, de kulturelle, de åndelige, de sjælelige,
og de fysiske betingelser som er personens liv og hverdag.

Derfor må psykiatrien hvor nødig den end vil det, begynde at gå
helt nye veje. Der må i de naturvidenskabelige domæner nu gives
plads til helt andre katgorier af tænkemåder, normer og mennes
kesyn.

Vi er allesammen en del af en familie og dermed en del af en
historie. Vi kan vælge at kØre vores familiehistorie videre,
eller vi kan vælge at skabe vore helt egen historie. Begge valg
kan medfØrer væsentlige problemer, der så af lægevidenskaben
betegnes som sygdom. Men det er ikke sygdom, det er hændelser og
knuder som der kan løses op for, blot de rigtige rammer og de
rigtige personer er til rådighed.

Det der kræves i en ny psykiatri, det er først og fremmest et
humanistisk menneskesyn. Et menneskesyn hvor den såkaldte syge
bliver sat i centrum, hvor der bliver lyttet til alle signaler,
det være sig de verbale så godt som de nonverbale og det uanset
hvor uforståelige og anderledes de end måtte være for den der er
hjælperen.



Kun ved at tage den anden part, her den så~aldte sindslidende
alvorligt, kun ved at turde gå ind i den andens kaos og problemer,
opnås der en gensidig tillid, respekt og fØrst der kan den helende
effekt begynde.

Hvem kan så gå ind i disse ofte langvarige processer.
Som jeg så ofte før har udtalt mig omkring dette emne, så mener
jeg absolut ikke at de naturvidenskabelige uddannelser er egnet
til at tage hånd om sociale, ofte tortur lignende livstraumaer.
Men jeg er ikke urealistisk, og jeg ved udmærket godt, at vi ikke
her og nu, eller i meget nær fremtid få~ pSYkiatrien ud af, eller
væk fra en medicinsk tankegang, eller traditionelle tvangsmetoder.
Men det er så ikke det sammen, som at vi ikke skal stå sammen
og på politisk plan kæmpe for en human psykiatri, hvor de social
videnskabelige faggrupper får en betydelig indflydelse.

Der må ansættes flere ergo/fysioterapeuter, pædagoger, social
arbejdere og psykologer på området, ligesom der må tænkes udover
traditionelle grænser og lade grupper som lærer, kunstnerer,
kunst- og samtaleterapeuter, sociologer og kulturforskerer komme
ind på området.
Kontaktpersoner for den enkelte skal indgå som et vigtigt led i
behandlingen. En kontaktperson skal kunne gå ind og støtte op
om alle de ting der virker for uoverskuelige og vanskelige i
hverdagen. Kontaktpersoner skal være et veluddannet, lØnnet
team, med en brugbar supervision som bagland.
Selvfølgelig mener jeg at psykologer er en vigtig del af behand
lingen, men måden de bruges på idag, virker på mange måder skræm
mende. De bruges i sundhedsvæsenet mest på at teste om vores
diagnoser er "holdbarer", og i den såkaldte socialpsykiatri bruges
de ofte på linie med pædagogerne til det der kaldes "opsØgende
arbejde" .
Jeg mener nu at det vil være sundt om Danmark begyndte at se lidt
på og lære lidt af andre landes uddannelser indenfor dette område,
her mener jeg uddannelser indenfor socialarbejderne, terapeuterne
o.l. uddannelser der bruges i andre landes psykiatri, og som
ikke engang findes på vores danske universiteter.

De store afdelinger må afvikles og nye små enheder med sengepladser
må opbygges i nærmiljØet. Intet menneske er så "afvigende" at vi
ikke tåler det i vores nærmiljØ og dermed i vores gadebilled.
Det er efter min mening ikke nok blot at kræve flere ansatte,
flere boliger, andre ydre og indre rammer, mere beskæftigelse
til folk med såkaldte sindslidelser, vigtigheden består i at
sætte en debat igang omkring kvaliteten af disse krav, ikke blot
at vi vil have dem, men i højere grad, hvordan vil vi have dem.

Det er beviseligt, at ved et ærligt ligeværdigt møde, hvor der
i fØrste omgang sættes en massiv hjælp ind, til løsning af de helt
basale ting, så vil selv den mest kaotiske tilstand forbedres,
Derefter kan en reel psykoterapi begynde, og det er vigtigt at
bemærke, at psykoterapi ikke kun skal være en traditionel fastlåst
retning, terapien må være en vifte af samtaleteknikker, der til
passes den der har behov for hjælpen.



Til de autonome.

Jeg dummede mig i forhold til beboer
mødet i Medborgerhuset.
Hvad .jeg prøvede at sige var:
Jeg er træt af gadeslagsmål og almin
delig t:lbelig hærgen af Nørrebro.
Jeg er træt afat de sociale ,problemer
på Nørrebro 1?liver værre ogyærre
uden at nogen gør noget. ;
Jeg sagde på 'mødet at jeg sY~l,tes~t

de Autonomt:~ skulle vise noaet stil oa
b b

!ave llogetLokalpolitisk arbe~~
Det mener jeg stadig ville være en
god ide, både for !okalsamfuildcts
skyld og for at modvirke en total
isolering af det Autonome miljø.

Fortsættes.

Men at det kan forståes sådan,at jeg
ikke mener at de Autonome laver
noget fornuftigt arbejde-det burde
jeg naturligvis have forudset-UND
SKYLD. Jeg mener faktisk at en del
af folkene fra det Autonome miljø,
laver et stort og nødvendigt arbejde
og jeg mener jeg er et røvhul for ikke
at nævne det på mødet. At det
samtidig kan tolkes som om jeg
syntes de Autonome laver ballade,
mens Sjakket er de fornuftige gik og
så først op for mig efter mødet.
Jeg er udmærket klar over hvor
meget lort nogen folk fra Sjalr.ket
laver og har lavet af vold, narkosalg,
rudeknusere



I

Om nogen af vores folk var med
Nytårsaften kan jeg reelt ikke sige
-det skulle dog ikke undre mig en
skid! c"

Men selv omfolk fra Sjakket laver en
masse lort, S11 prøver vi faktisk efter
bedste evne at forhindre det.
Fra nu af vil jeg prøve at være mer~

åbe~ (så meget man nu kan) om de
problemer og forskelligheder vi har i
Sjakket. Jeg har overhovedet intet
ønske om at bidrage til en isolering af
de Autonome-selvom mine udtalel
ser desværre måske af nogen kan
bruges på denne måde.
Når dette er sagt vil jeg samtidig sige
at selvom jeg har stor respekt for
nogen folk {ni det Autonoml~miljø

_ Fortsættes

L
o

Så syntes jeg også at det Autonome
miljø har andre "ledende folk" der er
højrøvede,arrogante og uden nogen
form for forståelse og respekt for
almindelige mennesker.

Hilsen
Søren Magnussen

Sjakket.



Regnskab for arbejdsweekenden d.18.februar 1995.

Til dagen havde vi 1.500,-kr fra Baghusets Fælleskasse. De blev brugt på følgende måde:

En 3 * 34
Mad (morgen, middag, aften) :
01 og vand
El-ledning plus sikringer
Affaldssække
Værktøj og nøgler

Manglende kvitteringer

Rest

lait

Plus cafe-kassen på 133,-00.

187,50
428,35
392,10

65,90
19,90

50,00

146,25

210,00

1.500,-kr.

Nogle betalte for øl og vand, nogen skrev sedler over det, de drak, nogen skrev sig på cafe-li
sten, mens andre opfattede, at det var en del af dagen gratis at fa til ganen, ligesom når man al
mindeligvis flytter. Så i forhold til de 133,-00 kr, der blev lagt i kassen, er det uklart, hvor me
get af dette, der reelt ombandler det, der er mangel på kvittering for. Desuden var der småpen
ge i kassen i forvejen.

Men alt andet lige vil jeg foreslå, at Fælleskassens kapital er på 133,00 plus 210,00 = .

kr.343,00. Hertil kommer pant på 94,50, det stadig fyldte køleskab og en halv kasse sodavand,
men at dette går til cafeen. Samt, at de, der har betalt for øl og vand - og er blevet flade - at de
gratis drikker, hvad de har betalt for på cafeens regning.

Kommentarer:
- Vi blev tfi for at købe ret meget, da vi fik en masse arbejdsmaterialer - træ, .ledninger mm 
foræret.
- De manglende kvitteringer er et problem, men er de i denne sammenhæng også et reelt pro
blem. Hvor meget skal vi tjekke hinanden, og skal enhver handel - et køb og salg - stadfæstes
ved en papirlap, en kontrakt. Det synes jeg ikke selv, da det bliver enormt stift. og megen
energi vil blive brugt på formalisering og bureaukratisme - fremfor indholdsmæssig udvikling. I
stedet for at tjekke hinanden, kunne en vej frem være en tydeliggørelse af det kollektive over
blik, og et bevidst arbejde med dette. Det er noget med at fa nogle gennemskuelige, synlige og
solidariske arbejdsmåder og bearbejdningsformer for opgaver, der kan danne norm.
- For de, der ikke ved, hvad Baghusets Fælleskasse er for noget, så er det en kasse ved siden
af cafe-kassen, hvortil der indbetales 1.500,- pr kvartal i 1995. Pengene kommer fra Baghusets
hele økonomi, og de skal gå til: "løbende forbedringer, nyinvesteringer og uforudsete enkel
tudgifter ud fra Baghusets eget behov og faglige praksis".

Kalle



BAGHUSETS UGENTLIGE FÆLLESMØDER: ONSDAGE 22.30 - >
Økonomisk oversigt for perioden 28.10.1995 - 15.2.1995.

Fællesmøderne startede d.28.oktober 1994, en uge efter folketingsvalget, der igen bragte den
yderste venstrefløj ind i det borgerlige repræsentative demokrati. Fællesmøderne har siden haft
flere navne, som fx. Smugkroen og Midnatscafeen.

Oprindeligt var det tanken, at der var Fællesmøde onsdage fra 22.30-02.00. Men praksis er ble
vet, at der sjældent bliver gået før den sidste bajer er drukket, og ellers kun hvis den sidste med
nøgle kan overbevise de resterende andre om, at der er andet i livet end øl mv, og at klokken er
mange nok til at gå hjem. Men det har altid været OK og en snottet pligt at lukke og slukke og
følge hinanden på vej, upåagtet tidspunkt, er man den sidste med nøgle, der går.

Fællesmøderne er - som navnet lægger op til - et fælles anliggende. Og der har hverken været
ansvarlig person, gruppe eller andet. Og i praksis er det dem, der har set, hvad der kunne gøres,
hvornår osv, der har gjort, hvad der skulle gøres. Købe ind, samle penge, holde overblik over
"nye" og smide politiet ud - de har intet at gøre på venstrefløjen - ikke at gå hvis man er den sid
ste med nøgle, men derimod at lukke, huske at vi ikke sælge ud af huset, overhovedet ikke,
samt at man ikke tager drikkevarer med ud, at kun dem med nøgle kan overnatte eller efter afta
le med en nøgleperson, der samtidig er her/overnatter, rydde op dagen efter, købe mangler ind
mv. Men!

Har der ikke været brug for en cafe-gruppe indtil nu, så bliver der brug for een, da
der er pålidelige røster fremme om, at Rebel vil holde deres onsdagsmøder på
1.ste salen i deres nye rum, i stedet for som hidtil i cafeen, hvor det var muligt at
tølnme kassen en gang imellem, stå i bar hvis der var mange osv osv. Derfor er der
brug for en fællessnak i Baghuset om, hvordan det skal køre fremover. Skal der
dannes en "cafe-gmppe", skal arbejdet gå på skift mellem grupperne, eller skal der
laves en fast arbejdsdeling? Kort sagt: hvordan skal Fællesmøde-cafeen køre.

Forslag om at vi holder møde onsdag d.l.marts kI.22-22.30 på l.ste salen.

Specielt om økonomi:

Det startede med en donering på 700,-kr fra Rebel til indkøb. Og tanken var, at der altid skulle
være dette beløb til indkøb hver uge, medens overskudet gik ind på "Det Røde Rebs" konto.
Det var også tanken, at arbejdet gik på skift - og som nævnt, at der blev lukket klokken 02.00.

For perioden onsdag 28.okt 94 - tirsdag 10. januar 9S blev der et overskud på omkring
1.900,-kr. Det svarer til lidt over 200,-kr pr uge.

For perioden onsdag 11. januar 9S - tirs 21. februar 9S blev der et overskud på 3.900,-kr 
hvoraf de 1.6S0,-kr er sat ind på "Det Røde Rebs" konto - men hertil skal lægges skyldnernes

http:22.30-02.00


gæld på ca. 1.600,-kr, samt fratrækkes startkapitalen, der for perioden var 1.900,-kr. Altså alt i
alt et overskud på 3.500,-, hvad der svarer til et overskud på knap 600,-kr pr uge. Uden at med
regne skyldnere er det et overskud på ca 310,- om ugen.

Til ovenstående skal desværre trækkes en gæld til SFU på 6 kasser almindelige øller og een kas
se Guldtuborg, i alt ca. 1.257,-kr. Dette bringer overskudet ned på ISO,-kr pr uge, men op på
ca. 375,- pr uge, hvis alle skyldnere betalte. Gælden til SFU er endnu ikke betalt, men der satses
hårdt på det! Det er for dumt at få politisk misk-mask pga en ubetalt regning.

Herudover er praksis i cafeen den, at cafeen deles med Regnbuen om indkøb af kaffe, the og
mælk, medens cafeen betaler det hele til stearinlys, toiletpapir, opvaskemiddel og sikringer til
daglig brug. Og dette beløber sig til et par hundrede kroner om ugen i alt, hvis det er den økolo
giske kaffe, der købes - ellers ca 150,-kr pr uge. Desuden er der den praksis, at der altid ligger
et lille beløb tilbage i kassen til uforudsete udgifter, eller til, hvis een er sulten og ingen penge
har. Det er at lægge lidt til "musen", og aldrig at have de resterende penge liggende i huset næt
ter over. Så er huset ikke så sårbart mht indbrud.

Lidt andre tal.

Jeg har kigget lidt på de forskellige tal her for perioden d.lO. januar og 2 l.februar 95. Og det
skal også bemærkes, at Rebels støttefest - som de glemte at fortælle nogen som helst om - at
den også er regnet med i cafeens regnskab.

I alt er der købt ind for 7.500,- kr eller pr uge ca 1.000,-
Der er i snit en mangel på 740,-kr pr uge, idet man glemmer at betale, ikke betaler fuld pris, eI
ler tæller forkert på byttepenge i eget favør. Og denne mangel på "at betale" varierer med et
svind på I99,-kr for den laveste uge og op til et svind på 2.500,- for den højeste uge - det var
den uge, hvor Rebel havde sin støttefest. Til dette sidste kæmpetal skal dog lige bemærkes, at
skyldnerlisten samtidig steg med over 1.000,-kr, og at der var øller i huset før weekenden,
weekenden over og helt frem til onsdagen efter.
Ovenstående giver et reelt svind på 30% i forhold til bruttobeløb, og et svind på næsten 50% i
forhold til, hvad der skulle være betalt. Overskuddet uden svind ville mao være dobbelt så stor
som uden svind, dvs på 7.300,-kr i stedet for 3.500,-kr. Og det er faktisk et stort svind. Et svind
på 2% i en almindelig kapitalistisk virksomhed - som man endda udbyttes af - ville betyde røde
lamper. Men skråt op: vi skal ikke udbytte hinanden - de forhøjede ølpriser er reelt en skat vi
pålægger hinanden - men tænke på, hvad vores behov er for at få midler og muligheder for at
forandre verden i en bedre og solidarisk retning. Vi må derfor tænke økonomi på en anden måde
end kapitalen. Derfor: hvad skal vi med vores fælles cafe, politisk og socialt, på kort og på lang
sigt? Skal den sørge for egen husleje, skal den give penge til plakater, skal den ....?

Aller sidst skal det nævnes, at samler man penge op fra cafeen, skal de være tilbage senest ons
dagen efter ved 16.00-tiden, idet varerne kommer her. Det koster en 20,- at få dem bragt, og en
20-er i proletarisk vennetjenste til flaskedrengen.

Med forbehold for tallene. Jeg har ikke regnet dem efter.

KallelRegnbuen 19.2.1995



·Orientering
til beboerne

holder indvielsesfest lørdag den 9. april.
Vi håber ikke vi vil forstyrre jer.
Kig ned hvis I har lyst.

Solidariteshuset består af en række
solidaritesorganisationer, grupper af

(r.agligt aktive og ungdomsorganisationer

Hilsen
Rebel, Tillidsmandsringen, Butik Cikaden, V5-trykkeriet

Røde Hane, By-økologisk Aktion, 5tuderende mod Racisme,
På Tværs, Malergruppen, Antiracistisk Netværk, Den Psy
kologiske Rådgivning REGNBUEN
'OLlDARITET5HU5ET, Griffenfeldsgade 41
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SAMLET FOR REGNBUEN, REBEL, BAGHUSET OG SOLIDARITETSHUSET:

Det aftales på husrnødet:

ØKONOMISK VEDR REGNBUEN OG SOLIDARITETSHUSET FOR 1995.

PGV.

Solidaritetshuset

Aftalt pr.I.I.1995:

P.G.V. p.ny.

Rådgivningsgruppen Regnbuen Rebel

På husmøde i Solidariietshuset i december 1994 kunne Regnbuen fortælle, at de havde fået
fondsmidler til et projekt "Helhedshuset - et alternativ til psykiatrien". der skal løbe over 18
måneder. I de tildelte fondsmidler indgik også midler til husleje og telefon, hvorfor det ville
være muligt for Rgb at betale mere end hidtil - det var 500,-kr pr måned - og nu ikke kun af
egen lomme.

l - At Rgb's husleje ifm projektet sættes op til 1500,-kr pr måned for hele 1995. Og samtidig
etableres der et kontorareal på l.ste sal. Pengene betales til Rebel, der står for hele huslejen i
Baghuset.
Z - Rebels husleje til Solidaritetshuset stiger med 500,-kr pr. måned i 1995, så en gæld for So
lidaritetshuset kan bringes ned.
3 - Der afsættes 500,-kr pr måned til en fælleskomo for Baghuset tilløbende forbedringer og
nyinvesteringer - og uforudsete enkeltudgifter - ud fra Baghusets eget behov og faglige prak
sis. Disse indbetales af Rebel til "Fælleskontoen SAK", der oprettes til lejligheden, og hvor
de hæveberettigede er personer fra de grupper, der beskæftiger sig med helheden i Baghuset i
det daglige.

Herudover besluttes det, at Rebel betales særskilt for Regnbuens brug af telefon ifm projekt
Helhedshus, også i overensstemmelse med Regnbuens fondsansøgning. Dette er ZOO,-kr pr
måned.

Dette giver for ovenstående:
• Rgb indbetaler kvartalsvis forud 5.1 OO,-kr for husleje og telefon til Rebe!.
• Rebels husleje til Solidaritetshuset stiger med 1.500,- pr kvartal. Indbetales som vanlig til
Solidaritetshuset.
• Rebel indbetaler kvartalsvis kvartalsvis forud 1.500,-kr til Fælleskontoen S.A.K

Herudover har Regnbuen fået projektmidler til fortsættelse af det daglige rådgivningsarbejde i
Regnbuen. I disse midler er der til husleje og telefon. Men vi fik et mindre samlet beløb end
det søgte. Det besluttes derfor, at den oprindelige aftale mellem Regnbuen og Rebel på
800,-kr pr. måned for husleje og telefon for rådgivningsdelen i Regnbuen ændres til 500,-kr pr.
måned. Disse betales til Rebel kvartalsvis forud.

a - Rgb betaler kvartalsvis forud kr.6.600,- til Rebel for husleje og brug aftelefon.
b - Rebels husleje til Solidaritetshuset stiger med kr. 1.500,- pr kvartal.
c - Rebel indbetaler kvartalsvis forud kr.1.500,-til Fælleskontoen S.A.K.

Jesper Lund Knud Holt Nielsen Michael Schølardt



Baghus-økonomi.
Oversigt pr.28.maj 1996

Rebel har stået for at søge FolkeOplysningmidler (FOS) på Baghuset i form af to aktiviteter
for unge, dels som Rebel selv, dels som Cafe Det Røde Reb. Derfor er Baghusets økonomi gå
et gennem Rebel, hvorfor Malergruppen og Regnbuen· og Byøkologisk AKtion mfl, der vist
aldrig betalte husleje. har betalt til Rebel, der så har betalt videre til Solidaritetshuset hvert
kvartal.

1994.
I 1994 betalte Baghuset ca. kr. 72.600,- i samlet husleje. Der var huslejetilskud på 75%, idet
Rebel og Bagcafeen fik FOS-midler, hvilket er kr. 64.450,-, hvorfor Baghuset samlet selv måt
te betale kr. IS.150,- i husleje. Hvortil kommer telefon i 4 kvartaler, hvilket skønsmæssigt var
kr.S.OOO,-.

Samlede udgifter til husleje og telefon
Regnbue-betaling aflille rum på 2.sal til husleje og telefon
Malergruppen dengang hele l.sa!
Rebel.betaling af stort rum på 2.sal samt Bogcafeen

kr. 26.150
6.000
9.600

10.550

1995.
I 1995 var Baghusets husleje på kr. 7S.400,· - og her igen 75% dækning fra FOS. Husleje at
udrede er derfor kr.19.600,-. Hertil kommer udgifter til telefon, der beløb sig til omkring
kr. 12.000,-

Samlede udgifter til husleje og telefon
Regnbue-bctaling for stort rum på 2.sal og l sals hjørne
Malergruppe betaling for lille rum på 2.sal
Rebel for 3/4del af l.ste sal og Bogcafeen

kr. 31.600
20.400

?
10.200 -> - 4.700kr

kr.30.S00

17.400
?

Regnbuen har hertil indbetalt kr.6.000 til en Baghuskonto - hvoraf der er brugt kr.4.700 til
dækning af en del af en kvartalsregning, som ellers er Rebels husleje-andel. De kr.2.500 af de
4.700 omhandler, at Cafe Det Røde Reb skulle tilbagebetale for meget tildelt støtte til FOS.
Resten omhandler - vist nok? - et lån ud afhuset fra Rebels side, til politisk arbejde på Vester
bro, et lån der tog på likviditeten, uden at der i tide blev informeret om det • hvilket gaven
strid om, hvis ejendom Smugkrokassen er: om Smugkrokassen er hele Baghusets eller Rebels
ejendom Mere herom i papiret om Smugkroøkonomi.

1996.
Baghusets husleje bliver på kr.lS.800 (efter tilskud fra FOS på 75%) - givet ud fra en kvar
dratmeterpris på 730 og 103Y2km2, idet 2.salen kun tæller halvt pga. manglende udnyttelses
muligheder mnt. de skrå vægge. Der må desuden forventes en telefonregning af samme størrel
se som sidste år, altså kr. 12.000.

Samlede udgifter til husleje og telefon
Regnbuebetaling for første halvår kr. 10.200

og forventet for andet halvår kr. 7.200
Malergruppe betaling for første halvår?
Rebelbetaling for første halvår kr.5.200

og forventet for andet halvår kr.S.200 13.200
Regnbuen har hertil indbetalt for første halvår kr. 3.000 til Baghuskonto .

- l . Amipro\kalle\øko95.sam



Smugkro-økonomi.

Smugkroen startede som et Regnbue-initiativ ved efterårsvalget i 1994. Rebel gik med efter
lidt tid, og der kom følgende arbejds/ansvars-deling: Kalle sørger for indkøb og afregning, Re
bel søger for at finde cate-vagter, og Jesper sørger for lukning og oprydning dagen efter. Re
bel skød et beløb på ca.kr.800 ind til første indkøb.

Den første lange tid kørte smugkroen kun rundt med næb og kløer. En lang periode måtte der
privat lægges ud til indkøb. Siden blev det bedre, og der kom et lille overskud hver uge ved si
den af penge til køb af kaffe, the og toiletting. Overskudet blev løbende brugt til støttebeløb til
politiske aktiviteter, fx. fik l8.maj 95 kr.500. Den største bidragsmodtager er Rebel, der lø
bende i 1995 har !aet dækket en lang række regninger vedr. maling, transport, kopi, frimærker
og diverse. Regnbuen har aldrig taget eller fået del i nogen af disse overskudsmidler.

Det har aldrig været tanken, at Smugkroen skulle dække huslejen i Bagcafeen. Dels blev tan
ken skudt ned med det samme, idet ingen ønskede en kommercialisering af opholdet i stuen,
dels var huslejestørrelsen for stuen astronomisk i forhold til et muligt overskud fra cafeen hver
onsdags. Desuden var Bogcafeen et Rebel-anliggende mht. FOS-midler til de i Bogcafeen af
holdte arrangementer, hvor der endvidere blev fostret et væld af ideer til, hvordan Bogcafeen
kunne bruges til medlemsværge osv, således at den økonomisk kunne hvile i sig selv. De for
skellige ideer blev aldrig ført ud i livet.

I 1996 blev der strammet op j Smugkroen mht., at ingen længere kunne skylde, samt at øllerne
blev låst inde mellem onsdagene. Herefter var der et lille, men stabilt overskud hver uge, også
efter et voksende indkøb af kaffe, the mv, idet der kom stadig flere mennesker hver dag i hu
set. Tiloverskudets størrelse hører også, at Regnbuen i perioden l.januar 95 til juli 96 har
dækket almindelige udgifter til kaffe, the, mælk, elpærer, sikringer osv osv. med kr.9.600.

0konomioversigt for perioden l.januar 95-I,juli 96.

Opsparing
Arbejdsweekend i februar 1995
Status

kr.9.000
1.500
7.500

Smugkro-overskud
Dækning afkopi-udgifter (skyldnerne er gået under jorden)
Dækning af manglende Rebel-husleje på kr.4700

og manglende kopibetaling på kr. 666
Status

kr 4.750
1.450

5.366
- 2.066

Kapital: 7.500 - 2.066 = kr.5A34
====

- 2 - Arniprolkalle\øko95.sam



·Økonomi-oversigt for Regnbuen

Regnbuen fik pr l januar 1995 nogle fondsmidler, der skulle bruges til daglig drift, samt til ud
formningen af et grundlag for et "Helhedshus - et alternativ til den etablerede psykiatri", såle
des at dette efterfølgende kunne etableres på betryggende vis. Problemet i dag for mange per
soner er, at der mangler et døgnsted, og de hermed forbundne trygge rammer, for at kunne
komme på højde med sig selv igen, skulle krisen være ude efter een. Midlerne til Helhedshus
projektet løber til midten af 1996.
Det skal nævnes, at det aldrig har været på tale at etablere Helhedshuset i Solidaritetshuset 
end ikke nogen som helst har foreslået det Og dette fordi det ej handler om at tage fra hinan
den, fX. ved at lade gå privat-økonomi i socialistisk arvegods, Rebels andel i Andelsforeningen
Solidaritetshuset - men om at bygge nyt op, og derfor er tanken med Helhedshuset et hus mere
på Nørrebro.

Ved siden af den konkrete rådgivningspraksis har Regnbuen således arbejdet med udformnin
gen af Helhedshus-materialet, og vi har to gange - uden resultat - været i forhandlinger med
systemet om midler til et sådant hus. I juni 1996 går vi igang med et tredje forsøg, idet en ny
rappon er færdig, men selvom det lykkes denne gang at komme igennem, kan der nemt gå et
år eller mere før der er et hus mere.

Da vi fik fondsmidler i 1995 udformede vi i Regnbuen en skriftlig kontrakt. Vi ønskede at gøre
vores bidrag til den fælles økonomi klar, således at Solidaritetshuset som helhed vidste, hvad
der var at forholde sig til en rum tid frem. Og dette ud fra, at det er lettere - for alle - at mål
rette sine aktiviteter til pengesøgning, når det er synlig og gennemskueligt, hvad der er det fæl
les problem.

Økonomiske midler tilført Solidaritetshuset i perioden l.jan 95 - 3l.dec 95:

- Husleje og telefon pr. måned kr.2.200 I alt for hele året:
(SAK har her betalt kr.3.000 af disse penge)

- Til kaffe, the, elpærer, mælk, kaffemaskine, mælk,
elkedel, toiletanikler osv osv I alt for hele året

kr. 26.400,-

kr. 7.600,-

Samlet for hele året: kr. 34.000,-

M de kr. 7.600,- til den daglige drift af Solidaritetshuset er de kr. 4.000,- dækket af Regnbue
medlemmers privat-økonomi.

De kr.26.400,- i husleje og telefon for 1995 er betalt til Rebels Københavner-konto. Heraf er
de kr. 6 000.- gået ind på en bunden opsparings/reparationes-konto for Baghuset som sådan.
De kr.7600,- er alle investeret i Bogcafeen.

Det interne forbrug i Regnbuen til mapper, papir, tusser, sakse osv osv er ikke indeholdt i
ovenstående. Men det drejer sig om ca. kr. 10.000,-, hvoraf vel halvdelen er gået igennem
Regnbuens store skuffe, som også Rebel flittigt har brugt af - og været velkommen til at bruge
af

Herudover har Regnbuen betalt sin kopiregninger.

- 3 - Amiprolkalleløko95.sam



Midler der tilføresSolidaritetshuset 1.januar 96- l.juli 1996:

- Husleje og telefon pr. måned kr.2.200
- Til kaffe, the, elpærer, mælk,

toiletartikler osv osv

I alt: kr. 13 .200,-

I alt: kr. 2.000,-

Samlet for første halvår: kr. 15.200,-

De krI3200,- i husleje og telefon for 1996 er betalt til Rebels Købenbavner-konto. Heraf er
de krJOOO,- gået ind på en bunden opsparingsfreparationes-konto for Baghuset som sådan.
De kr.2.500,- investeres i Bogcafeen.

Vedrørende l.juli 1996 - 31.december 1996

Da Regnbuens fondsmidler for 1995-96 var en realitet blev det aftalt, at Baghusets husleje blev
sat kr.500,- op pr. måned i samme tidsrum, og dette til dækning af gammel gæld til Stillads
klubben. Denne huslejestigning falder væk pr l juli 96. Desuden ændres Baghusets samlede
husleje, idet Generalforsamlingen i marts 96 besluttede at gå tilbage til samme kvardratmeter
pris for alle etage-arealer.

Regnbuen har længe spejdet efter flere fondsmidler, men har endnu ikke fået nogle. Men vi på
regner alligevel at betale pr. måned i 2.halvår (I juli 96-31.december 96) minimum kr.UOO,-,
idet vi - sammen med SAK - hver især som person påregner at gi' et månedligt husleje-bidrag.

Med forbehold for regnefejl, idet tallene ikke er tjekket af revisor

Kalle f Regnbuen

- 4 - Amiprolkaileløko95.sam



referat af baghusmøde d. 23. maj -96.
Mødet var kommet i stand dels gennem indkaldelse i referatet fra sidste baghusmøde d 9.
maj, dels gennem opslagfra Søren og Line fra SAK.

Til stede var 12 personerfra Rebel, SAK, Regnbuen og malergroppen.

Søren gjorde som (med)indkalder til mødet rede for baggrunden for at det var indkaldt: i huset
er der for tiden mange snakke og tanker om hvordan det går, og hvad der bør gøres. Men
snakkene tages enten i krogene eller i grupperne hver for sig· også når det drejer sig om
fælles anliggender. Og mange går rundt med "halve informationer" om forskellige ting. Så
hermed et forsøg på at snakke med de andre, istedet for blot om de andre. Og rent konkret
ville det være rart at høre, hvad Rebel har besluttet omkring baghuset (nøgleordning, lokaler
mm.)

Derefter fulgte en længere debat, hvori der bl.a. blev fremført:

I Rebel er der dalende aktivitetsniveau og for meget ulyst til at komme i huset og til at arbejde
i huset. Udover at det er sæson for lavere aktivitetsniveau, blev der fortalt om forskel1ige og til
dels modstridende ideer i Rebel om, hvordan man kommer ud af den situation; bl.a.
. om der skal strammes op ift. hyggesnak, druk, røg og overnatninger, både hvad angår huset
som helhed og Rebel-internt.
- om Rene fortsat kan have sin gang i huset.
- om Rebel skal have mere og sammenhængende lokaleplads.
- om Regnbuen (uklart om det også gælder de andre arbejdssammenhænge, der mødes i det
store lokale på 2. sal) JYlder for meget, og evt. skal ud af Baghuset.

Fra nogle af de mennesker, der kommer dagligt i huset, blev der fremført, at der - ud over det
hyggelige samarbejde, der også foregår· er en dårlig stemning for tiden, især mellem enkelte
personer. Og det i en grad, så det er uholdbart.
En del afde konflikter, der er virksomme også på gruppeplan, hører egentlig ikke hjemme der,
men er afledte af andre forhold. Særligt blev der fremhævet konflikten mellem Jan og Kalle; en
konflikt, der stammer fra en psykologfaglig uenighed i Regnbuen, men som Rebel som gruppe
bliver blandet ind i på en uklar måde.

Fra 2. sal-grupperne var der forståelse for Rebels ønske om at have hele l.salen for sig selv.
Ikke så meget fordi det ser ud som om Rebel er klemt i den nuværende plads, men mere fordi
det kan være en støtte for en så sammensat gruppe som Rebel tH bedre at kunne overskue sig
selv som gruppe - at det kan støtte Rebels sammenhæng. Og man kunne jo håbe på, at mere
"rene linier" rent lokalernæssigt kunne gøre de forskellige kontroverser mere tydelige, f.eks.
ift. hvem der bruger huset hvordan, om "Regnbuen trækker sociale tilfælde til huset", om
bestemte sociale sammenkomster forstyrrer nogens arbejde og den slags.
På den anden side blev det fremhævet, at den af Rebel fremlagte model (at Regnbuen flytter
kontor til den kvadratmeter til højre for trappen på 2.sal) er JYsisk umulig, samt at det ville
være trist, om det daglige samarbejde, der er på 1. sal blev umuliggjort - at vi burde kunne
gøre bedre brug afhinanden, istedet for dårligere. Det blev foreslået at "reolvæggen" blev
genopbygget for at skille Rebel og Regnbuens kontorer på 1. sal - og der blev talt imod fordi
det vil gøre rummet mere mørkt og reducere det daglige samarbejde og samvær.



Så der blev ikke rigtig besluttet noget om lokalebrug '"

Fra forskellig side blev det beklaget, at de fra Rebel, der på Rebelmøder formulerer kritik og
krav til andre i huset, ikke dukker op til fælles møder, men lader sig repræsentere gennem
andre rebeller, der enten er uenige eller ikke kan gengive de fraværendes standpunkter. Det
skaber en skævhed i snakken, også i dette møde. Og det bliver svært for andre grupper at
forholde sig - feks. til modstridende krav om at være med til at dække husleje for stueetagen,
men samtidig ikke være en legitim og medbestemmende gruppe i huset.

Et yderligere argument for fælles snakke er, at der fra rebellernes side var uklarhed på,
hvordan forskellige sager forholder sig; nogle havde det indtryk, at nøgleordningen flyder
(hvor der faktisk er check på, hvem der har nøgle), nogle mente at Regnbuen betaler 1000 kr
om måneden i husleje (for tiden betaler Regnbuen 26.400 om året i husleje - plus det løse),
nogle mente, at Regnbuen ikke har lejekontrakt (det har de) osv.
Og de grupper, der bruger møderurnmet på 2. sal har ikke gjort klart, hvordan rummet står til
rådighed for andre grupper.

JulIe fra malergruppen fortalte, at hun for tiden er den eneste i gruppen. Hun kommer her ikke
så meget for tiden - pga travlhed, og måske også den ikke så gode stemning. Hun arbejder på
at gruppen skal blive (lidt) større

Mødet mundede ud i en beslutning om at indkalde til en stormøde for baghuset - hvor de
forskellige standpunkter kan forklares. Og alle opfordres til at komme med skriftlige oplæg,
hvis de har længere redegørelser, ideer eller andet.
Håbet er, at et sådant stormøde kan virke i retning af:
- at vi rar fælles overblik over husøkonomi, praktiske opgaver etc.
- at de forskellige standpunkter ift. kontroverser kommer på bordet,
- at vi i fællesskab far diskuteret, hvad vi vil med dette smukke lille hus og hinanden - også i
håbet om at stærkere politiske perspektiver kan løfte blikket og indgyde styrke, revolutionær
tålmodighed og glæde. Og således at uenigheder kan gives et politisk grundlag, så de kan
udvikles.
Mødet enedes om at lade det kommende Rebelmøde beslutte den konkrete tid og dato, i håb
om at så mange som muligt har mulighed for at komme til stormødet.

Ansvarlig for sammenfatning/referat: Jesper.

PS: Husk at tjekke fest-opgave-planchen, der hænger i stuen.



Kære Rebel!

Jeg kan desværre ikke komme til mødet onsdag den 15. maj, men jeg har alligevel et par punkter til mødet,
som jeg vil nævne her:

Jeg synes, vi havde en god 1. maj - den bedste i årevis. Vi lavede aktiviteter aftenen før, vi mødtes om
morgenen, vi havde en velbesøgt bod på pladsen og demonstrationen var stor. Som alle sikkert er bekendt,
gik det også ganske OK om om aftenen. Der er så det lille efterhånden berømte "men". Vi så vel alle den
kummerlige forsamling af pupertære, alkoholiserede randalerere, som nær havde splittet de forreste dele af
vores store demo ad. Blandt disse kunne man også bag det folkelige look med raidhue og sorte kedeldragter
også genkende et par medlemmer af Rebel. Nu er det, jeg håber (eller rettere frygter) at disse folk kan
argumentere for deres misgerninger den dag; Hvad fonnålet med demo'en var, hvorfor den absolut skulle
tonse ind i vores, hvorfor man med fuldkommen ukontroleret vildskab tordner løs på enkelte betjente og
hvorfor man skulle gemme sig i vores demo, for derefter at udgyde den værste stemning med slagord mod
Enhedslisten og ytre ord som kommunistsvin. Ærligt talt skal jeg lede længe i min hukommelse for at
genfinde mage til stubiditet. For at kunne stå bedre rustet til næste I. maj, mener jeg. vi bør diskutere disse
hændelser. Næste år bliver der lavet en "ordensgruppe", hvilket reelt betyder at sådanne tendenser bliver
"pacificeret". Hvor ville det være pinligt, hvis der heriblandt var medlemmer af Rebel!

Næste punkt, som også er punkt på dagsordenen. Jeg er lidt træt af den stemning, der findes i huset. Huset er
blevet gjort til værested for diverse folk uden politisk baggrund, men som er blevet udstødt af samfundet. Er
målet med Solidaritetshuset, at vi skal fylde huset med disse ofre, så ved vi alle, at vi ligeså godt kan købe et
SAS Hotel, da som bekendt mange udstødes af samfundet. Det er imidlertidig ikke målet! Målet er et sted,
hvor der er ordnede rammer, og hvor revolutionær politisk aktivitet kan finde sted. Så nytter det ikke noget,
at man skal sidde i tåger af hash-røg, når man vil bruge huset i dagtimerne. Sådan har det været de sidste par
gange, jeg har skullet lave noget i huset. Er det måden. så kan vores landskontoret sagtens flyttes til
Fælleskøkkenet på Staden. Derudover skal huset ikke være et "værested" for folk uden politisk tilknytning.
Det må Regnbuen også fatte. Her adskiller vi os. Rebel har to umiddelbare mål: At blive en større
lokalgruppe, dvs. tiltrække nye folk samt være ansvarlig for landskontoret. Begge ting forhindres, hvis man
konstant skal være bange for "amok-løbere" eller sumpere. Regnbuen derimod er ikke en gruppe med ansvar
overfor nogen andre end dem selv. Derudover har gruppen ikke det mål at ekspandere medlems- og
aktivistmæssigt. Derfor er mine ønsker:
1. Ud med sumpere og folk der er til fare for os andre. Dette gælder ikke Tim, da han hverken sumper eller
er til nogen fare, og desuden har forstået, at han ikke er Rebel. Tim indgår i praktiske aktiviteter, hvis vi
tjekker det for ham. Dog kan der være visse situationer...
2. Regnbuen op på 2. sal, Rebel får hele t. sal. Malergruppen, som har meget plads i forhold til det, de
udnytter den, ryger ud. Sorry!
3. Der bliver alkohol- hash- og soveforbud alle dage med undtagelse onsdag fra kl. 22.00 til 3.00. Dette
gælder også medlemmer af Rebel, som burde gå forrest som godt eksempel. Dette har desværre ikke været
tilfældet.

Jeg lyder måske som en strammer, og det er jeg også. Men jeg har bare været vidne til så mange gode steder,
som er gået i fordærv pga. sump, apolitisering og vold. Eksempler er de bz'atte huse Mindegade og Kapaw
og Ungdomshuset i særdeleshed. Desuden mange sociale initiativer i fagforeningsregi. Børnehuset blev for
knap et år siden enige om de samme ovennævnte stramninger og fungerer mig bekendt godt nu. Vi bør lære
af deres erfaringer, istedet for at gå hele møget igennem igen!
Jeg glæder mig til mødet den 22. maj, hvor jeg håber på et hyggeligt, uformelt møde med kræs for ørerne.
Selvom jeg taler om politisk bevidst musik, så kommer jeg ikke til meget andet end punk og hard-eore
gennem SO'me og 90 'me. Bare til orientering.
Jeg vil også reklamere for det offentlige møde, vi (IP) afholder mandag den 27. maj med 3 repræsentanter
fra Gummitapperne i Brasilien. Se løbesedler eller ring mig op!

»
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BAGHU8-ARBEJDSMØDE, torsdag d. 9. maj.

Til stede: Frans (Rebel), Kalle (regnbuen), Søren og Jesper (SAK), Rene.
Afbud: Ulrik.

1: ØKONOMI.
I grove træk ser økonomien sådan ud, at der skal skrabes ca 30.000 kr. ind pr. år til husleje
mm. Det svarer til ca. 900 kr om måneden pr. etage (hvis man vælger at gøre det sådan op).
2. sal ser sig nødsaget til at opkræve månedlige indbetalinger fra sig selv, Rebel overvejer
at indføre lokal-kontingent. '
Der ud over må vi:
- holde et par støttefester om året, evt. kombineret med politisk indhold (især ift.
"stueetagens pengeproblem"),
- få øko.støtte til enkeltarrangementer,
- finde fonde og den slags.
Og så skal vi huske at få søgt FOS-midler til huslejen. ,J;'

U/ f-' /v'l
Fra SAKs blev det foreslået at satse på at blive 400 medleriuner, så der bliver åbnet for';JL&p!r
rigtig mange kr. Enten som Rebel eller som en nyoprettet forening, der omfatter husets~7~~-..:-, ',',
~pper, brugere og gode ~esker. Søren og Jesper skriver et idfoplæg, som vil foreli~, ' ,,',

_---~~~aOnSdag. 0J !fa " ,-ifÆ4'cI1-e~'!{j' M~,<,
. 2: SMUGKRO. . o ' iJ/--t ""-VY -?-- "- J'

Fra sidste baghusmøde b ev der aftalt noget i retning af en gruppe, de og sig <l. e' ' .
("Det røde ræb" med nyt liv i), herunder smugkroen. Den grupper falde nok ikke sådan r, '€'Y' ' "
på plads med det samme· f.x. var der ingen af de 3 fra Rebel, der gerne ville være med, der
var dukket op til mødet. Så derfo~år den nok på enkeltp7Jsoners ind3ats mindre - me~ .0,
fremadrettede! - småløsninger. ~. (gtl.A/f /\A~' /'o"~ '(fY lY') /}j?{JJ',
Som det er nu, er der 100-200 kr ~ge ti!1>vflr7 et};,r at der er b It'k~i:~~~~r
rækker ikke langt ift. husleje.) t;:::f. JOl>t. A IV( /v"y '- o t
Vi snakkede lidt om praktiske forbedringer af hylder i køkkenet og bar; bl.a. for ath.-unne '. q
lave ordentlig plads til ølkasser. O~vi' di~'Uterede f014e. og ule,mper ved*Jæ»;; el} klap ( ',,-
op for enden af baren. (~) JQ.A fb/l-<.-. ~ffr? (j(c.11:{ (
vi blev enige om at forsøge en rm1rl opstramning af b agter - Fr rav~over. _ ~
barvagter, som man så skriver sig på - 2 personer pr. vagt, to vagt pr. aften. Det sidste '?
barhold vurderer kl. 2.30 om de selv har lyst til at køre videre, om der er nogen til at tage -:c:
over, eller om der skal lukkes. <

Jesper indkøber nogle uinspillede kassettebånd, som behjertede mennesker indspiller med
god musik

3: FEST?
Lone fra SAK foreslår at vi holder en (støtte)fest i juni. På onsdag overvejes i grupperne,
om der er lyst og energitil det. Og h_vis der ~r det, ja, så snakker vi sammen.

4: NÆSTE MØDE.
Det glemte vi at aftale, så referenten foreslår: torsdag d. 23. maj kl. 17.00.



Overblik over økonomien i BaghusetlSolidaritetshuset:

Der er følgende indtægter:

Det RØde Reb: Kvartalshusleje ligger på 8900 kr. Vi får ca. 6200 kr. fra FOS. Der må kalkuleres med
manglende 2700 kr. i kvartalet.

Smugkroen: Såfremt vi bevarer "tjek på tingene", så er der her et overskud på 1000 kr. om måneden, dvs.
3000 kr. i kvartalet.

Rebel: Husleje ligger på ca. 9000 kr. FOS giver ca. 7000 kr. Desuden kommer der 5100 kr. ind fra
Regnbuen i kvartalet. Delle gi ver et ca. overskud på 3000 kr. i kvartalet.

Regnbuen: De betaler per kvartal 5100 kr. til Rebel. Desuden sættes der per kvartal 1500 kr. af til
Solidaritetshuset.

Anslået regnskabIbudget for baghuset ser således ud:

Husleje:

Det RØde Reb

Rebel

Smugkroen

Resultat

Retningslinjer (forslag):

8900 kr.
6200 kr.

8900 kr.
7000 kr.
5100 kr.

- 2700 kr.

+ 3200 kr.

+ 3000 kr.

+3500 kr.

Rebel betaler de manglende 2700 kr. til Det Røde Reb. Vi har således kvartalsvis 500 kr. i overskud fra
Regnbuen. Smugkroens 3000 kr. postes i fællesanliggende som følger: 2000 kr. gives kvartalsvis til fælles
nye kopimaskine ell. telefon: de resterende 1000 kr. bruges til mælk, kaffe, te, og hvad der ellers er
nødvendigt for at gøre huset hyggeligt.

Hvad skal der umiddelbart gøres: Vi bør se Rebel-Kbh. regnskab med specificeret
resultatopgørelse for 1995. Vi bør efterse, om tallene i udkast passer præcist. Vi bør nedsætte en fælles
økonomi-gruppe med 2-3 rep. fra 1. og 2. sal, som sørger for at pengene fra smugkro og andet der vedrører
vortes fælles økonomi forvaltes korrekt.

Delle forslag er ligeledes blevet givet til 2. sal/Kalle. Vi bør snarest efter ferien få sat nogle rammer op.

Ulrik
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Aktuelt har Solidaritetshuset fået en regning på kr.9.007,50 til, betaling d.22.september 1995. Det
omhandler betaling for kopisæt, og hvis ikke vi betaler, så er det slut med kopier, når den gamle
maskine går i stykker første gang. Derfor: betal - huset kan ikke undvære en kopimaskine."'Forslag:
at de enkelte grupper betaler for sig og sine medlemmer, og at grupperne selv kræver ind for deres
medlemmer senere. Desuden: der er ikke penge nok, selvom alle betaler - og flere bestemte store
skyldnere kan sandsynligvis ikke betale. Solidaritet. Så har du penge på kistebunden, modtages de
med kys-hånd. Grunden til at det heller ikke løber rundt er, at der gennem tiderne er taget mange
tusinder løbesedler til diverse aktioner afdiverse aktivister. som ikke har tænkt på at, der kommer en
regning engang. .

REBEL: 1:-'11 1310
·Troels:

0'0, 235
-Ulrik 2
-Frans 28
-Lone IO 1716 stk =kroner 687
-Sune 59
-Beton 5
-VVS 2
-Thomas Egholm 20
-Katrine 40
-JGL 5

REGNBUEN: 2384
SAK: 100 •
-Lars P. 54
·Markus:

. 14. -
. 3185 stk =kroner 1274'";''":'','.\ - Helhedshuset 124

.' ~'.

- Mike 101
·Jan 214
-Jesper 85
·Søren 68
·Line 35 I

-'

Birgitte: 527 JBirgitte og Anne: 338 865 stk =kroner 346

OFFENTLIGT FORUM: IG kroner 7
STØTTEKOMMITEEN: 100 - kroner 40

BZ-AJS: 260 kroner 104

FIGHT THE POWER: 42 , =kroner 17

CHIPAS: 20 kroner 8
18.MAJ INITIATIVET: 38 kroner 16
RAF: 474 kroner 190
TIM: 409 kroner 164

MALERGRUPPEN:
-Lars

-Julie
-Camilla

170 }
12

I

183 stk =kroner 73

lait hvis alle betaler: kroner 2853 => REST: 6.154,50
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Kære Michael Sehiilardt!

Jeg sidder lige nu og bander over, at vi skal betale penge for ventilatorer i butikken. Det skal bare gøres. Men så er det,
jeg får den geniale (store ord for en JiUe mand) ide, som jeg vil fremlægge dig nu:

Butikkens ventalitationsproblem er ikke det eneste, der halter i hytten, og der kunne trænge til en grundig opstrammer.
Jeg kan i t1æng nævne strønunen, varmeinstallationen og vægbehandling udendørs. Dertil konuner de fremtidige planer
om at få tjek på noget (glas- )overdækning meUem baghus og trykkeri, ligesom Regnbuen gerne ville udskifte taget (!) på
anden sal, så der bliver højere til loftet. Alt dette kræver arbejde, men fremforalt penge. Når først pengene er der, så tror
jeg også godt, vi kan få folk til at få fingrene ud. Nu er det, det spændende kommer: Vi kan søge pengene til en række
nyinslaUationer og renovering hos Bygge- & Anlægsfonden. De giver gerne til spændende projekter, hvorunder jeg ikke
skal kunne se. hvorfor vi ikke passer ind under. Det kunne også være vores incitament for at lave en del hele efteråret
1996, hvis VI har en del penge. Det mindste beløb, jeg har set det give væk er 35.000. kr. Det går ikke, at vi bare søger
til enkelte tiug så som butikken, da det lyder som erhervsejendom, men til selve Solidaritetshuset generelt ville den være
i hatten.
Måske VI knnne arrangere et husmøde snarest, så vi knnne diskutere muligheden for et hus-ansøgning til fonden, og om
det i det heie taget er ønskeligt? Jeg ser det som et "must". Min ide er at du, Kalle, jeg og en til fra forhuset arbejder
mere målrettet intensivt med sagen, herunder at udforme den konkrete ansøgning.

Nå, nok for nu. Du kan lige kigge forhi IP eller slå på tråden, hvis du har kommentarer. Jeg har givet Kalle kopi af
brevet her, så han også er lOformeret.

Ulrik.
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Baghus 2.august 1995

Baghusets fællesmøder: onsdage 22.30 ->.
- specielt om økonomi.

Hver uge siden onsdag d.28. oktober 1994 har vi haft fællesmøde. De har vekslet lidt mellem
deltagelse af en 5-8 personer, 100 gennemgående og et utal flere aktivister. Der er blevet
diskuteret, der er blevet elsket og skændtes, i vin, øller og Lehmann; og der er blevet sunget
og sovet, ..rrangeret politiske aktioner, og der er taget mange kampe med det omgivende
systems inhumanitet og magtudøvelse. Og der dannes kollektiver, sommerlejre og provinsor
ganiseringer. Og ud over den politiske indfaldsvinkel, eksisterer der efterhånden også trådene
til aktive fagforeninger og bistandsklienter, og dette indimod Arbejdsmarkedsmæssige-, Social
og Sundhedsmæssige instanser, som der vel efterhånden kan øves indflydelse på fra vores side.

Jeg synes det en god ting, at der eksisterer steder som Solidaritetshuset. Jeg synes det er
endnu bedre, at der alligevel er så meget kollektivt tjek på det, at vi fungerer mere eller mindre
autonomt, dvs. selvbestemt og på egne kræfter beroende arbejde. På sin vis et 'kollektivt
subjekt' under dannelse og udfoldelse.

I det følgende skal jeg koncentrere mig om økonomi!

Der købes i snit ind for kr. 1300,- om ugen. Og salget af dette giver et lille overskud, der dels
er blevet brugt til almindelige dagligdags ting i cafeen· toiletpapir, kaffe, the, opvaskemiddel,
vask osv, eller ca.kr.200,- om ugen - og som dels skulle bruges til større anskaffelser i cafeen,
fx et ønsket fjernsyn, video-maskine osv., hvad det dog ikke er blevet til (ud over at Det Røde
Rebs konto har fået kr. 3.550,,) affølgende grunde:

Cafe-kassen er ofte det eneste sted at gå hen for dækning af en vifte af forskelli
gartede udgifter. Fx. er kopimaskinen støttet med kr.1.200,-; 18.maj-demoen med kr.500,-;
Skjulte flygtningen kr.200,-; Rebel-København/Landsdel med minimum kr.2.000,-; kaffe
maskine kr.400,-; spray-maling/stokkefstof til .. ; taxa til .. ; morgenmad til gæster; udlæg til
diverse ..... som sjældent afregnes osv osv osv.

Der er følgende problemer forbundet med økonomien:

• Bagstoppere har tit svært ved at aflevere pengene igen. Jeg vil derfor foreslå den lille regel,
at man ikke blander egne penge sammen med cafe-penge. Dvs: hold cafe-pengene for sig selv,
og hvad der er i beløb er ligegyldigt. De skal jo bare afleveres! Ovenstående gælder også, hvis
man synes, at der ligger for mange penge i stativet, og man derfor tager dem for at opbevare
dem, eller man lægger skyldner-sedler for ikke at lægge penge, når man køber noget uden for
onsdagen Summa: der går systematisk kage i det, når nogen bruger cafe-kassen som bank for
sig selv; og personligt er jeg hammer træt af, at man har ofte har "glemt cafe-pengene derhjem
me" og/eller at man ikke kommer med pengene til aftalt tid, dvs når de skal bruges igen til køb
af nye forsyninger.
- Det, der ikke drikkes om onsdagen, og som står i cafeen de næste dage, bliver næsten aldrig
afrel,'l1et, eller også bliver pengene taget. Der er minimum et svind på 90%.

Kalle

mailto:@konorni
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Kopiregnskab op til 24.febrn$' 199;;,

Der er kommet regning fra Kopiservice. Den lyder på: 2712,50 - og den skulle have ~æretbe-.,:.,

talt d.15.februar 199~ Men der er i.kke nok penge til at betale. s~::~pørgis~~':~t,~r,omS()I~?~~h;:>f:;1kl,J'"
tetshuset skal klare sig uden en kopImaskme Mit svar er et klart'1~hP~tt~Yllbpmbe,~~s~~vH:h;~!'ii,'t' ,,'
bage til inden det eksisterede. Derfor må dem, der bruger kopi"l~S~lnp~;'11hd~ de PrnB~;~~!!w!;i>~I"';,::
skylder for kopier. Og de ska! være indbetalt senest d.2.marts 9~tf~11,il~~:;!1-rfj ~~ Kopi~~~~~;~ti!~f!hjk!jW:;t:i?
selv op de har været knotne pa mange s~rvlceopkald fra os • tager, p~:\11 r~,~~?g.~n. ":)!jli;I!:;:titt,'~!n(iliit1;rj

Du betaler kontant til Kalle - eller ved at anvende et girokort, dJj~~;l ~t'i11d~il nu er d~~~~il+iC;;ii:';;
715,75kr fra sidste år, hvor Regnbuen betalte til Rebel for kopie~i 01\ derertangttil de~;>7PO "
kroner der skal betales. Selvom alle, betaler vil der stadig mangle 1.000kr." så gode id«!~iief "j;"

mere end velkomne. ' 'jr;'

: i

184,25

= 125,- kr
= 3,75
= 75,
== 7,25

= 184,25

Regnbuen: 500
Mike T.: 15
Marianne Yølund: 300
Stud.Mod Racisme: 29

Birgitte E: 737

Desuden: indtil nu har vi haft gratis kopipapir. Det har vi ikke mere. Derfor sættes '
fre~over op til 40 ører pr. kopi. '.' , ,

Rebel: 1087 + 606 + 240 ~ 483,25kr
Lars.P: 21; Bjørn: 16;
Frans: 2 [; Ulrik: 72;
Sune: 21; Rie: 20; = 68,75
Felicia: 7; Bodil(Århus) 4;
Marie: 5; Lone: 50;
Janus: 4; Peter: 34

552,00kr
, ,tr'

i~~~s~~~enJBAKlAntiMac: 237 + 20 + 6 + 87 = 350 : ~;:;~~~} 105,00kr

Malergnlppen
Irene: 18 = 4,50
Lars: 20 . = 5,00
Julle: 2 = 0,50

.
",

10,00kr'

,.' :,



14/121994

Hej Solidaritetshusrødder - især Rebeller.

ANGÅENDE LOKALEUDNYTTELSESPROBLEMER.

lY.

Her er en tanke om en mulig lokalerokering på 2. sal i baghuset. Tanken er opstået ud fra 10
kaleproblemer i Regnbuen, og delte er ikke for at spille sorteper videre, men for at få jer til at
tænke med på en løsning. Måske har I nogle helt andre og bedre ideer.
Det er ikke fordi vi forventer et entydigt svar fra jer. Og en snak om en anden lokaleudnyttelse
bør måske tages bredere end blot ud· fra Regnbuens problemer. I en sådan snak må også Ma
lergruppen inddrages.
Men dette til en start.

Regnbuen har et problem med lokaler til rådgivning. Vi stiller ikke de store krav til rådgiv
ningslokaler, men muligheden for at kunne lukke en dør er dog en nødvendighed.
Tidligere har rådgivning kunnet foregå i forhuset, men nu er der kommet mere gang i forhus
aktiviteterne, så det er ikke længere en mulighed. Måske nogle af jer har bemærket den nød
løsning, der så er taget i brug: et stykke stof foran trappen i Regnbue-lokalet. Den "løsning" er
ikke holdbar.
Vi har derfor i Regnbuen snakket om den mulighed, at vi kunne bygge en skillevæg eller sky
dedør, der hvor stoffet· nu hænges op. Det er muligt, omend lidt besværligt. Og det vil gå ud
over rummet, og vil gøre området omkring trappen/2. sal endnu mere mørkt og klemt.

Og så er det jo, at vi har ladet tankerne strejfe. Også ind i Rebellernes rum på 2. sal. Det rum
er lettere at lukke af, da der ikke er gennemgang til andre rum. Umiddelbart vil et lokale-bytte
give mindre plads til Rebel-kontorfunktioner, og I må vurdere, om det er OK med jer. Ideen
kan dog også tænkes som (et skridt i retning af) en funktionsopdeling af rummet, fremfor en
tilhørs-opdeling, idet det bageste rum på 2. sal kan indrettes således, at det i dagtimerne kan
benyttes til rådgivning, og i aftentimerne vil kunne bruges tiI mødelokale for forskellige grup
per og fora. Behovet for et mødelokale er måske ikke så åbentlyst - for tiden er det vist kun
onsdag aften, at Regnbuen har brug for et sådant. Men hvis mødelokalet er der, vil det måske
også fremover vise sig, at der er behov for et sådant rum. Både til møder, når cafeen er opta
get til anden side, og t.; møder, der passer bedre ind i et mødelokale på 2. sal.

Nåh, det var en ide. Tyg lidt på den.

Regnbuen

clJ" . AP1r1L-E !I'C&JDS JYl6!WI::=-""1::1<h,v .D
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Vedtægter for· Foreningen SolIdaritetshuset
§1. Navn og hjemsted
foreningens navn er Solidaritetshuset. Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§ 2. Formli
Foreningens formål er at skabe fysiske og sociale rammer hvor faglige-, ungdoms-,-freds- og andre solidaritets
organisationer kan udfolde deres aktiviteter. Foreningen kan leje lokaler ud til organisationer, der af bestyrelsen er
blevet godkendt som lejere.

§ 3. Medlemsskab
Foreningen optager individuelle og kollektive I)'ledlemmer der ønsker at støtte foreningens formAl. Medlemmer

. optages efter godkendelse i bestyrelsen.
Medlemmer betaler ikke A~igt medlemsskab, men bidrager med et Indskud en gang for alle til foreningens v/rlce.
Generalforsamlingen beslutter størrelsen af minimumsindskuddet
Medlem~der melder sig ud af foRllingen udbetDks dd indskud, de oprindeligtbidrog med. Kollektive medlemmer
kan melde sig ud med 3 måneders varsel.

§ 4. Generalforsamlingen
Ordinær generallorsamling holdes å~lgt i marts. Indkaldelse udsendes til alle medlemmer mindst en måned før.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 25% af de individuelle medlemmer
forlanger det.
Generalforsamlingen har mindst følgende punkter på dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af medlemmers stemmeontal 3. Godkendelse af foreningens
regnskab og budget 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Fastlæggelse af minimumsindskud.
7. Indkomne forslag 8. Eventuelt
Medlemmer har et antal stemmer svarende til deres indskuds størrelse, idet hvert påbegyndt antal tusinde kroner i
indskud svarer til en stemme. Et enkelt medlem kan dog højest have 30 stemmer.
Generalforsamlingen kan ændre foreningens vedtægter. såfremt forslag herom skriftligt er samtlige medlemmer I
hænde mindst 14 dage før generalforsamlingens gennemførelse. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemme
flertal blandt fremmødte stemmeafgivere.

§ S. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens øverstemyndighed mellem generalforsamlingeme. Bestyrelsenhar 7 medlemmer. Heraf er
de 4 medlemmer repr...entanter for organisationerne: Trykkeriet Røde Hane, Internationalt Forum, Ungdoms
organisationen Rebel og Tillidsmandsringen, idet hver af disse udpeger hver et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsens
sidste 3 medlemmer vælges på generallorsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med et arbejdsudvalg og udpeger i den forbindelse en kasserer, men fungerer iøvrigt
kollektivt.
Arbejdsudvalget er ansva~igfor foreningens daglige ledelse ud fra de retningslinier bestyrelsen udstikker.
Foreningen tegnes ved underskrift af to arbejdsudvalgsmedlemmer i forening. Arbejdsudvalget kan udstede prokura
til medlemmer af foreningen.
Alle valg til bestyrelse og arbejdsudvalg sker for en periode af 1 Ar.

§6. Økonomi
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens økonomi og er ansvarlig for at forelægge et revideret
regnskab for generalforsamlingen.
Foreningens kollektive medlemmer hæfter kollektivt og solidarisk for de økonomiske dispositioner foreningen
foretager. EnkeJ~æmtrlf!l'haft... i1c1æ for forenin!1"ns gæld.
På budgettet afsættes en ramme på 3% af foreningens samlede indskudskapital til årlig hu"ejenedsættelse for
organisationer, der er lejere i foreningen, lokaler. Enkelt- og kollektivmedlemmer kan efter eget valg give deres andel
af denne 3% ramme i huslejenedsættelse til en eller flere lejere af foreningens lokaler. Hvert medlems andel af 3%
rammen svarer til 3% af pågældendes indskudskapital..

§ 7. Opløsning og eksklusion
Generalforsamlingen kan med2/3 stemmeflertal ekskluder et medlem,såfremt dette handler i modstrid med
foreningens formål. Et ekskluderet medlem får udbetalt sit indskud indenfor 3 måneder efter eksklusion.
En opløsning af foreningen skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages
mellemrum og kræver hver gang 2/3 stemmet/erlal. Ved en opløsning aflhændes foreningens aktiver. Såfremt
afhændelsen giver underskud, dækkes underskuddet af de kollektive medlemmer. Giver afhændelsen overskud,
fordeles dette forholdsvis mellem kollektive og individuelle medlemmer illht. størrel,en af disses indskud.

Vedtaget på stiftende generalforsamling mandag den 29. marts 1993

. -. ,.~ ~ ..
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Balance Lf
Periode 01/01/9t- Beløb I K r

Solidaritets huset

Dato OS /1 O/91.f q Side 1

PB Ændring

01/01/95 01/01/95·31/12/95

UB

31/12/95

BALANCE KONTI
AKTIVER
4000 giro

4100 ejendomsværdi

AKTIVER I ALT

-892,08

170 000,00

169 107,92

16 463,61

0,00

16 463,61

15 571,53

170 000,00

185 571,53

PASSIVER
5000 -lån nykredit

5100 lån stilladsklubben

5200 andele

6000 egenkapital

GÆLD I ALT

Beregnet resultat

·640 186,58 16 457,37 -623 729,21

-11 500,00 1 000,00 -10 500,00

-150 000,00 -4 000,00 ·154 000,00

·367 421,34 0,00 -367 421,34

·1 169 107,92 13 457,37 ·1 155 650,55

0,00 29 920,98 29 920,98



Resultatopgørelse Sol ida ritets huset

Periode 01/01/9fl~ 31/12/9Iiq Beløb IKr Dato 05/10/95 Side 1

01101195- Akkumuleret

31112195 Procent 31112195 Procent

RESULTAT KONTI
INDTÆGTER
1000 husleje IF 30 042,40 18,5 30 042,40 18,5

1100 husleje TLR 19 580,00 12,1 19 580,00 12,1

1200 husleje Røde Hane 37 582,00 23,2 37 582,00 23,2

1300 husleje Rebel 25 800,00 15,9 25 800,00 15,9

1400 husleje Det røde Reb 41 800,00 25,8 41 800,00 25,8

1500 div. indtægter 7 207,61 4,4 7 207,61 4,4

INDTÆGTER I ALT 162 012,01 100,0 162 012,01 100,0

UDGIFTER
2000 renter nykredit -54 651,88 33,7 -54 651,88 33,7

2100 ejendomsskat mv. -36 716,38 22,7 -36 716,38 22,7

2200 el -9 177,92 5,7 -9 177,92 5,7

2300 varme -12 516,80 7,7 -12 516,80 7,7

2400 forsikringer -9 851,75 6,1 -9 851,75 6,1

2500 vedligeholdelse -3 598,30 2,2 -3 598,30 2,2

2600 anlægsudgifter -4 000,00 2,5 -4 000,00 2,5

2700 Div. omk. -1 578,00 1, o -1 578,00 1,0

UDGIFTER I ALT -132 091,03 81,5 -132 091,03 81,5

Beregnet res ultat 29 920,98 18,5 29 920,98 18,5



:Oato

Kontoplan for Solidaritetshuset

05/10/95

c RESULTAT KONTI

c INDTÆGTER
/ 1000 husleje IF
/ 1100 husleje TLR
/ 1200 husleje Røde Hane

/1300 husleje Rebel
/ 1400 husleje Det røde Reb

/ 1500 div. indtægter

c UDGIFTER
/ 2000 renter nykredit

/ 2100 ejendomsskat mv.

/ 2200 el
/ 2300 varme
/ 2400 forsikringer
/ 2500 vedligeholdelse

/ 2600 anlægsudgifter

/ 2700 Div. omk.
c RESULTAT 1991

/ 3000 Beregnet resultat
c BALANCE KONTI

c AKTIVER
/ 4000 giro
/ 4100 ejendomsværdi

c PASSIVER

/ 5000 -lån nykredit
/ 5100 lån stilladsklubben

/ 5200 andele
/ 5300 diverse
/ 6000 egenkapital

Side 1
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Kbh. den 5.10.95

Bemærkninger til regnskab 94:
Indtg:gtskonti huslejer har jeg bogfØrt således at de indkomne huslejer er bogfØrt pr. dato. En
korrekt bogføling vil være pr. forfaldsdato. Det betyder at f.eks. huslejeindbetaling for I.kvt. 95
er bogfØrt i 94. hvis den er betalt i 94.
Årsagen er at jeg starter med 94, idet det ikke er muligt at rekonstruere regskabet helt fra start.
Lånet i Nykreedit er korrekt bogført således, at renteudgifter konteres på de løbende udgifter
(dITiften) på konto 2000, mens afdragene konteres under passiver, konto 5000. Andele bogføres
ligeledes korrrekt under passiver, da det jo er andele der kan tilbagebetalees.
Under aktiver er sat den offentlige ejendomsværdie, og altså ikke et skøn på den reelle handels
værdi. Det indebærer regnskabsteknisk, at regskabet ser bedre ud, at foreningen har et overskud.
Reelt er det naturligvis ikke rigtigt, idet deer er stortr misforhold mellem handeels- oog ejen
domsværdi. Ifbm. den nye offentlige ejendomsvudering har jeg skrevet, at vi ønsker en besigti
gelse med det håb for øje, at ejendomsvuderingen needsæUees - og dermed også ejendomsskat
ten som jo er en stor post.
Vedligeholdelse (2500) og anlægsudgifter (2600) err meget små i regnskabet, og skyldes to ting
l)at der er skaffet materiale og lavet arbejde uden udgift for huseet2)at der ikke er lavet de
vedligeholdelser som huset har giveet tilsagn om al betale pga. manglende arbejdslaktivistkraft. I
95 har vi dog den store udgift ifbm. etablering af fjervarme, he eer jeeg usikker på om vi har
penge til det (ca. 20.000 kr.), men ved besparelser på varme og nye andele går det nok. Jeg
arbejder på rengnskab 95, samt budget.
Husleje: Rebel, IP og Røde Hane er t1inke til at beetale til tiden, derimod har der stort set hele
tiden været problemer med Tillidsmandsringen, som konstant har væreet bagud. Med det for
holdsvise stramme budget vi har, har det betydet at jeg har måttet bede IP og Røde Hane om at
betale forud, og enkelte gange lægge perosnligt ud for at kunne betale regninger. Samt måttet
indkassere morarenter. Det er lige lovligt nervepirrende nok.

med socialistisk hilsen

Michael SchØlardt
kasser



ØKONOMI I FORBINDELSE MED KOPIERING:

Fordi vi har mistet de faste udgifter til invisteringer i råstoffer (papir), så er bruger
betalingen per enhed faldet til slutsummen 25 øre per taget kopi.
Rebel betaler for hele skidtet, men SKAL alligevel skrive deres tagne kopier på regn
skabet. Som det ser ud nu, er det kun Regnbuen der har nået svulstige højder. I kan
betale nu, har også fået regning, men himlen daler ikke ned over vore ører, hvis I
ikke betaler inden kort tid. Indbetaling sker altid på Rebel giro nr. 0939609 mærket
"kopier i Solidaritetshus".
De små beløb haster overhovedet ikke. Alle udgifter til kopimaskinen skal også be
tales af landsorganisationen Rebel - ikke Khb. -lokalgruppen. Skriv altid på,
hvornår det drejer sig om PRIVATE kopier. Det gør det lidt nemmere for under
tegnende. Er der spørgsmål eller forvirring? Jeg er her altid tirsdage mellem 14.30 
18.00.

Ulrik!

Februar 1994:

Rebel - (38 stk. il 0,25 kr.) =
Regnbuen - ( 167 stk. il 0, 25 kr.) =

1. marts til 6. maj 1994:

Rebel - ( 568 stk. il 0,25 kr.) =
Regnbuen - ( 1237 stk. il 0,25 kr.) =
SmR - (29 stk å 0,25 kr.) =
Lone, privat - (30 stk. å 0,25 kr.) =
Jesper, privat - (34 stk. il 0, 25 kr) =
Stop Broen/BAK - ( 20 stk. il 0,25 kr.) =
Janus, privat - (4 stk. il 0,25 kr.) =
Ulrik, privat - (4 stk. il 0,25 kr.) =
Jan, privat - (15 stk. il 0,25 kr.) =

Birgitte E. - ( 26 stk. il 0,25 kr.) =

9,50 kr.
~--

142,00 kr.
æ";25ia'.".'::iAL r l

7,25 kr.
7,50 kr.
8,50 kr.
5,00 kr.
1,00 kr.
1,00 kr.
3,75 kr.
6,50 kr.

Der er ligeledes mikroskopiske skyldnere, men dise samles i "årspulje" til december.



Pressemeddelelse: 30.12.95

Autonome planlægger ikke aktioner nytårsaften

Københavns politi har i en pressemeddelelse manipuleret med referatet fra AutoKo (Autonom Ko
ordinering), afholdt den 27. november.

De tilstedeværende på mødet var enige om, at vi ikke vil tage initiativ til aktioner nytårsaften. Vi
ønsker heller ikke at få skylden for eventuel ballade initieret af andre. Ingen, som har læst referatet
fra AutoKo, kan være i tvivl om dette. Men politiet forsøger som sædvanlig at fremstille os som en
blanding af voldspsykopater og mafia.

De citater, der af politiet fremstilles som, at vi opfordrer til hærværk i Indre by nytårsaften, er klip
pet sammen af citater fra to forskellige diskussioner på mødet. Der var en generel diskussion om
gadeuro på Nørrebro, hvor der var enighed om, at vi ikke ønsker hærværk på Nørrebro. Vi støtter
dem, som viser vrede mod kapitalister, der tjener penge på at misbruge mennesker og natur. Men vi
støtter også vore små lokale butikker, som storkapitalen forsøger at udrydde. Der er dog ofte man
ge, som tiltrækkes af "gang i gaden" og hærger i flæng, uden at tænke over, hvem det går ud over.
Derfor blev det på mødet bl.a. sagt, at det er bedre at gå amok et andet sted, f.eks. i Indre by, hvor
det er mere sandsynligt, at det kun går ud over firmaer, som har fortjent det.

Politiet opfordrer nu københavnerne til at fjerne sig fra "uro" nytårsaften, så politiet ikke mistænker
dem for at deltage. Det ligner udgangs- og forsamlingsforbud. Samtidig opruster politiet sig til en
mindre borgerkrig, som om København var i undtagelsestilstand. Politiets militæriske tilstedeværel
se og brutale fremtoning kan dog meget vel fremprovokere vrede mod politiet blandt københavne
re, der er på gaden for at fejre nytår. Det kan umuligt komme bag på politiet, at det meste af byen
er på gaden denne nat, f.eks. for at affYre fYrværkeri. Og det vil næppe more folk at blive overvåget
afen deling kampklædte betjente på hvert gadehjørne. Enhver beruset person, der svinger en flaske,
risikerer at blive anholdt for optøjer.

Politiet burde også vide, at deres oprustning til gadekamp måske vil tiltrække mennesker fra hele
StorKøbenhavn, som i forvejen er vrede på politiet og gerne vil slås. Vi forstår godt, at mennesker
bliver vrede, når de konstant møder arbejdsløshed, boligmangel og statslig overformynderi, samti
dig med at politiet og myndighederne forfølger enhver, der afViger fra borgerligheden. Sidste år var
ikke første gang, der blev knust tilder nytårsaften - sådan har det været i mange år, blot har det ik
ke været så politisk målrettet, som aktionen mod MeDonaIds sidste år.

Vi kan ikke tage ansvaret for, hvad andre gør nytårsaften. Og vi kan helIer ikke tage ansvaret, hvis
politiet, som tidligere, provokerer til sammenstød. Men politiet vil sandsynligvis bruge enhver uro
lighed i deres hetz mod autonome.

Vi opfordrer politiet til at blive hjemme, i stedet for at ødelægge nytårsaften.

Vi opfordrer københavnerne til at forhindre politiet i at bruge vold, som da de slog Benjamin ihjel
for fire år siden.

Autonome Aktivister
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Kopiregnskab op til 24.februar 1995.

Der er kommet regning fra Kopiservice. Den lyder på: 2712,50 - og den skulle have været be
talt d.15.februar 1995. Men der er ikke nok penge til at betale. Så spørgsmålet er om Solidari
tetshuset skal klare sig uden en kopimaskine. Mit svar er et klart nej. Dette vil bombe huset til
bage til inden det eksisterede. Derfor må dem, der bruger kopimaskinen finde de penge, de
skylder for kopier. Og de skal være indbetalt senest d.2.marts 95. Et håb er, at Kopiservice 
selv op de har været knotne på mange serviceopkald fra os - tager os til nåde igen.

Du betaler kontant til Kalle - eller ved at anvende et girokort, du kan få. Indtil nu er der kun
715,75kr fra sidste år, hvor Regnbuen betalte til Rebel for kopier, og der er langt til de 2.700
kroner der skal betales. Selvom alle betaler vil der stadig mangle 1.000kr., så gode ideer er
mere end velkomne.

Desuden: indtil nu har vi haft gratis kopipapir. Det har vi ikke mere. Derfor sættes prisen
fremover op til 40 ører pr. kopi.

Regnbuen: 500
Mike T.: 15
Marianne VøJund: 300
Stud.Mod Racisme: 29

Birgitte E: 737

= 125,- kr
3,75

75,-
= 7,25

184,25 J

211,OOkr

184,25

c

Rebel: 1087 + 606 + 240 = 483,25kr
Lars.P: 21; Bjørn 16;
frans: 21; Ulrik: 72;
Sune: 21; Rie: 20; 68,75
Felicia: 7; Bodil(Arhus): 4;
Marie: 5; Lone: 50;
Janus: 4; Peter: 34

552,00kr

•

Stop BroenlBAKJAntiMac: 237 + 20 + 6 + 87
Troels: 70

= 350 = 87,50krl. 105,00kr
= 17,50krJ

Malergruppen
Irene: 18 = 4,50
Lars: 20 = 5,00
JulIe: 2 = 0,50

IO,OOkr



Kopiregnskab op til 24.februar 1995.

Der er kommet regning fra Kopiservice. Den Jyder på: 2712,50 - og den skulle have været be
talt d.15. februar 1995. Men der er ikke nok penge til at betale. Så spørgsmålet er om Solidari
tetshuset skal klare sig uden en kopimaskine. Mit svar er et klart nej. Dette vil bombe huset til
bage til inden det eksisterede. Derfor må dem, der bruger kopimaskinen finde de penge, de
skylder for kopier. Og de skal være indbetalt senest d.2.marts 95. Et håb er, at Kopiservice 
selv op de har været knotne på mange serviceopkald fra os - tager os til nåde igen.

Du betaler kontant til Kalle - eller ved at anvende et girokort, du kan få. Indtil nu er der kun
715,75kr fra sidste år, hvor Regnbuen betalte til Rebel for kopier, og der er langt til de 2.700
kroner der skal betales. Selvom alle betaler vil der stadig mangle 1.000kr., så gode ideer er
mere end velkomne.

Desuden: indtil nu har vi haft gratis kopipapir. Det har vi ikke mere. Derfor sættes prisen
fremover op til 40 ører pr. kopi.

Regnbuen: 500
Mike T.: 15
Marianne Vølund: 300
Stud.Mod Racisme: 29

Birgitte E: 737

= 125,- kr
3,75

= 75,
7,25

184,25

211,00kr

184,25
•

Rebel: 1087 + 606 + 240 = 483,25kr
Lars.P: 21; Bjørn: 16;
Frans: 21; Ulrik: 72;
Sune: 21; Rie: 20; = 68,75
Felicia: 7; Bodil(Arhus): 4;
Marie 5; Lone: 50;
Janus: 4; Peter: 34

Stop BroenlBAKIAntiMac: 237 + 20 + 6 + 87 = 350
Troels: 70

552,00kr
•

87,50kr1105,00kr
= 17,50krJ • .... ...•

Malergruppen
Irene: 18 = 4,50
Lars: 20 ~ 5,00
.Tulle: 2 = 0,50

10,OOkr
• 6
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Den 10-6 1996

Andelsforeningen
$olidaritetshuset:

Som aktivist i gruppen omkrinq et. Helhedshus, er jeg igennem længere tid
kommet en gang om ugen i Solidarib?tshuset.
,Jeg har' pa afstand fulgt. med i problematikken omkring Jan og forskellige
qrupper og personer' i huset..

Jeg har kendt Jan i mange år, faktisk var det miq, der via Ga.1ebevægel
sen henviste .twm til samtale i Regnbuen (hvilket jeg idag godt kan for
tryde lidt.).
Jan har i en kort periodE' været med i gruppen omkring et Helhedshus , men
da hans mil1.sætninger, visioner og måder at arbejde på, lå langt fra
vores, holdt han op.
Herefter begyndte J'an at kontakt.e mig privat, med alle mulige former
for beskyldning'er og intrigere omkr i 110' de andre i gruppen. 5peci.?l t
omk.rinq de folk der kom fra Regnbuen.
,Jeg har kendt Reqnbuen igennem mange år, og jeg kunne ikke give J an
ret i hans mange påstande omkring folk fra Aktivit.etshuset, uanset
hvilken gruppe de kom fra. Jeq måtte gøre Jan opmærksom på, at. han
ikk.e skulI,? kont.akte mig privat.
Idag har jeg så erfaret~ ilt. .Jan har kontaktet. Radmoti og Galebevægelsen,
for igennem deres medier at kunne komme i'Jennem med nogle af sine
påstande om andre mennesker. Jeg kan udmærket forestille mig, at. Jan
nu prøver at bruge dette fo:nun, til at. splitte So1.idaritetshuset,
Regnbuen og helhedshuset ud imod hinanden •

.:Tog kendex dce"",;,:t:r", cd;~ for godt. typer Sbl!) Jan, der når de '-lr uenige
med andre, bruqer' alle former for ufine met.oder for at ramme andre
på deres arbejde. Vi har' haft et: par opgør med sådanne personer i
Galebevægelsen, og de formår virkel.ig at tappe ens ressourc~r 09
kræfter'.

Når jeg sA henvender mig til jer nu, er det fordi at jeg mener at
det er beklaqeligt, at enpe-rson far rum til at spli.t.t:e så manqe
grupper ud mod hinanden. Gr'upper der jo stort set. arbejder. udf.J:."l
salmnen malsætning.

~1VH

Caia Garupi

mailto:ke::d@.r
http:beklagcli.gt


København d.13-12-1995.

Kære Kalle

Lad mig som indledning beklage, at jeg ikke tidligere har f~et taget mig sammen til at forfatte
denne skrivelse iii dig.

Som du ved udl~nte du mig i for~ret 1995 en VHS-kasselle med hvad du betegnede som
meget sjældne optagelser af patienter i elektrochok-behandling. Det var ideen, at materialet
eventuelt skulle indgå i en udsendelse om den psykiatriske behandling eller manglen på
samme her i Danmark.

Efter endt gennemsyn arkiverede jeg båndet sammen med andet uerstatteligt materiale jeg
er i besiddelse af. Da du således retter henvendelse iii mig i begyndelse af elteråret
forekommer det mig som en enkelt opgave at returnere båndet. Men som du sikkert ved nu,
skulle situationen vise sig at være en helt andet.

Båndet er væk. Hvorvidt der er tale om simpelthen ran kan jeg blot gisne om. Du skal vide at
jeg ikke kun udfra en faglig interesse men ligeledes en personlig betragter bortkomsten af
dette bånd som en overordentlig tragisk hændelse.

I samme stund skal det også siges at jeg og jeg alene kan gøres ansvarlig for tabet af denne
kassette. Der eksisterer for rnig at se ingen kendt praksis for hvorledes dette problem kan
løses, hvorfor jeg ydmygt anmoder om dit udspil.

Som jeg har nævnt for dig, kan båndet genskabes for såvidt vi taler om tidligere udsendt
materiale på enten DR eller TV-2. I et vist omfang vil jeg ligeledes atter kunne tilvejebringe
materialet, hvis det har været udsendt på en udenlandsk TV-station.

Atter vil jeg beklage denne for dig højest ubehagelige situation. Dog håber jeg på, at vi finder
en kompensationsform, der atter kan bringe vort bekendskab p~ fode.

De kærligste hilsener.

Henrik Bergqvist_.---~~ff=={2
Sæbygade 2, l.t.v, _-=::'"
2100 København ø.
Tlf.: 40199074.
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I EFTERJlRET 93 var der en del stormøder ang. ti.Hælde af overgreb på kvinder.

Der var dengang mange problemer med "proceduren" - dvs. hvem der skulle tage

initiativer, handle, beslutte og diskutere i de tilfælde, hvor vold og vold

tægt bliver offentlig kendt.

Som følge af de problemer blev gruppen Artemis nedsat af et stormøde.

Gruppens opgave var at samle op på erfaringerne, sådan at gruppen i fremtidiRe

situationer kunne rådgive et offer bedst muligt mht. hendes handlemuligheder.

Gruppen forsøger at tage offerets position - dvs. at vi ikke varetager

gerningsmandens, fællesskabets eller den generelle politiks interesser - kun

den enkelte kvinde, som henvender sig.

UDFRA DETTE STANDPUNKT har vi i gruppen Artemis forsøgt at samle nogle erfa

ringer fra sidst, og give vores bud på, hvordan vi nu som fællesskab kan

forholde os mest "konstruktivt" til det aktuelle overgreb.

- DEN KOLLEKTIVE BOYKOT / REAKTION dengang vgr rimeligt problematisk. Der var

ikke fuldstændig enighed og opbakning om denne beslutning i miljøet. Der blev

diskuteret meget kritisk med de personer og grupper, som af forskellige

grunde ikke ønskede at deltage i boykotten.

For kvinden / offeret vil sådan en splittelse koste dyrt. Al uviljen,

irritationen og konflikterne rammer kvinden tidobbelt, fordi hun kommer til

at stå som ansvarlig / årsag til alle problemerne. Kvinden vil blive konfron

teret meget hårdt med andre folks / fællesskabets beslutninger og handlinger.

- SAGEN VOKSEDE UKONTROLLERET pga. problemerne og den store offentlighed

omkring dem. "Sagen" blevet meget interessant sladderemne, en ugeføljeton,

som gud og hvermand havde deres meget bestemte mening om. Alle sladrede, og

_ forskellige versioner af historien og processen kørte rundt blandt folk.

For kvinden vil denne store offentlige interesse betyde, at hun aldrig

kan være anonym, alle betragter hende som offer og kan ikke abstrahere fra

"sagen", når de ser hende. Hun er ufrivilligt i focus, og alt hun gør og

siger vurderes og ekspederes videre i sladderekspressen. Hun stemples, og

bliver konstant og massivt konfronteret med folks mening om hende og sagen.

- DET blev også klart, at miljøet som socialt fællesskab har nogle begræns

ninger. Vi kunne lave politik sammen, men vi var ikke et sammenhængende

minisamfund, hvor al justits, moral og menneskelig konflikt kunne løses af

de få aktive, der dukker op til møderne. Vores evne og vilje til at gå ind og

forandre sociale processer og -holdninger internt er begrænset. Vi kan

beskæftige os med generel politik, men kunne/skulle ikke som fællesskab
-,---------------~..--

regulere enkeltpersoners forhold og liv.



Overblik over økonomien i BaghusetlSolidaritetshuset:

Der er følgende indtægter:

Det Røde Reb: KvartalshusJeje ligger på 8900 kr. Vi får ca. 6200 kr. fra FOS. Der må kalkuleres med
manglende 2700 kr. i kvartalet.

Smugkroen: Såfremt vi bevarer "tjek på tingene", så er der her et overskud på 1000 kr. om måneden dvs
3000 kr. i kvartalet. ' .

Rebel: Husleje ligger på ca. 9000 kr. FOS giver ca. 7000 kr. Desuden kommer der 5100 kr. ind fra
Regnbuen i kvartalet. Dette giver et ca. overskud på 3000 kr. i kvartalet.

Regnbuen: De betaler per kvartal 5100 kr. til Rebel. Desuden sættes der per kvartal 1500 kr. af til
Solidaritetshuset.

Anslået regnskab/budget for baghuset ser således ud:

Husleje:

~'

Det Røde Reb

Rebel

Smugkroen

Resultat

Retningslinjer (forslag):

8900 kr.
6200 kr.

8900 kr.
7000 kr.
5100 kr.

- 2700 kr.

+ 3200 kr.

+ 3000 kr.

+ 3500 kr.

Rebel betaler de manglende 2700 kr. til Det Røde Reb. Vi har således kvartalsvis 500 kr. i overskud fra
Regnbuen. Smugkroens 3000 kr. postes i fællesanliggende som følger: 2000 kr. gives kvartalsvis til fælles
nye kopimaskine ell. telefon; de resterende 1000 kr. bruges til mælk, kaffe, te, og hvad der ellers er

nødvendigt for at gøre huset hyggeligt.

Hvad skal der umiddelbart gøres: Vi bør se Rebel-Kbh. regnskab med specificeret
resultatopgørelse for 1995. Vi bør efterse, om taJlene i udkast passer præcist. Vi bør nedsætte en fælles
økonomi-gruppe med 2-3 rep. fra l. og 2. sal, som sørger for at pengene fra smugkro og andet der vedrører

vortes fælles økonomi forvaltes korrekt.

Dette forslag er ligeledes blevet givet til 2. sal/Kalle. Vi bør snarest efter ferien få sat nogle rammer op.

Ulrik



-i, Oplæg til BOGGRUPPEN KBH.

,I I kælderen under solLhuset stilr der en masse kasser med bøger, "
bøgerne ejes delvist af Rebel og af Regnbuen. Fugten i kælderen
skader bøge'rne og hvis ikke der sker noget, vil de i løbet af x

'_ "1
antal milnede~/ilr forgil. SKRIG OG SMERTE!!! Det kan vi ikke ha'

I Børnehus~t var der engang en Ihfo'cafe, men den er nu lagt i
papkasser. ~Bøinehuset vil evt. godt have Info'cafeen op at stil
igen. ' -
Hvis vi skal rykke pil bøgerne i kælderen, skal vi bruge et lokal

hvori vi kan arbejde med bøgerne (registrering) og hvorfra vi kan
sælge dem ...
Derfor foreslilr j eg, at vi snarker lidt med kammeraterne i

Børnehuset og filr Info'cafeen op at stil igen, samtidig med at vi
filr et sted hvorfra vi kan sælge vores bøger ...

".:.-; ", ~. ':...~,.,

Selvfølgelig skal Regnbuen også godk~nde forslaget.

økonomisk kunne jeg forestille mig, at vi tager 10,- for bøger
og 5, - for hæfter, hertil lægges evt. 5, o"~ til Info'cafeen.

Nilr Info'cafeen genilbner, bør vi tage en tøfnog stå for at passe
den en eller to dage om ugen.

Kammeratlige knus; Sune H., AR
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Kære Anne,

Jeg skriver til dig som fagfælle for at delagtiggøre dig i mine over

vejelser om det, som er sket med L og A. Jeg føler, at når det går helt galt

for nogle klienter/ jeg har været involveret i, så har jeg en faglig og

menneskelig forpligtelse til at rette blikket mod den behandlingsindsats, jeg

har været del af. Dette har jeg gjort, og jeg har valgt at dele mine

overvejelser med dig, i håbet om at du kan bruge dem, og måske vil svare mig.

Jeg har overvejet meget frem og tilbage, hvad jeg skulle stille op med de

følelser og tanker, der er dukket op hos mig omkring dette. Hvilke konse

kvenser bør jeg - eller du - drage af det? For det første har jeg forsøgt at

være så selvkritisk jeg kunne: Jeg har spurgt mig selv, om jeg blot udnyttede

L og AB situation som en Itlæremulighed, n og derfor kastede dem ud i for meget,

selvom jeg vidste, at jeg reelt havde en tidsbegrænsning på, Bom ville betyde

at jeg nok måtte afbryde i utide. Om jeg måske overså en mulighed for at fort

sætte forløbet selv (som jeg dog stadig ikke kan se) . Om jeg skulle have bak

ket mere aktivt op om at de skulle sammen i døgnbehandling (jeg tror dog ikke

på, at (deres) misbrug er et geografisk problem, eller at det er et problem

om hvor mange timer i døgnet, klienterne er under påvirkning). Jeg har også

tænkt, at jeg måske var for optimistisk, hvad narkomaner angår - at jeg endnu

har en alt for "grøn" indstilling og ikke har fået de knubs, jeg skulle endnu.

Men ingen af disse overvejelser har helt kunnet stille mig tilfreds.

For jeg har også tænkt, at der måske var noget at lære for dig af denne

situation. At det ikke kunne have været anderledes, lyder i mine ører lidt Bom

en rationalisering. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det, du sagde, om

at det var gået alt for godt. Og jeg fæstner mig ved noget, B sagde den dag,

jeg kom og besøgte DCr (den 8/9), da jeg talte med ham, om hvordan han havde

haft det dengang jeg var i praktik i DCr. B fortalte, at han følte, at det

havde bidraget til at trække ham ned i sit kolossale sidernisbrug i foråret,

at han havde oplevet at du havde forsøgt at få ham til at kontakte sin mor.

Jeg er ikke ude på at fordele skyld og ansvar - men jeg må og skal sige

dette, fordi jeg deler din opfattelse af, at vores etiske forpligtelse ikke

først og fremmest er overfor hinanden, men overfor klienterne.

Min overvejelser til dig i lyset af ovenstående ser sådan ud: Jeg tænker,

at når man er helt nede i skidtet og overhovedet skal finde et ståsted i

livet, så kan man måske ikke bruge at få åbnet for sårene. Måske står man slet

ikke der, hvor det er relevant at arbejde med sine indre skrammer og skjulte

skyld og kval. Jeg kan tænke, at det som L og A, og før dem B, havde brug for

dengang, det var at få så meget at stå imod med som muligt, ikke at blive

holdt fast i det, der gjorde ondt. Det var også baggrunden for, at jeg opfor

drede dig til at arbejde ud fra, at de skulle være ressourcer for hinanden,

ikke at gå ind i hver deres intrapsykiske problemstillinger, da du overtog

parforløbet.

Så kan man sige, at det i den sidste ende er misbrugerens eget ansvar om

han tager stoffet. Men den holder ikke; man gjorde, hvad man kunne, selv

følgelig. Men de situationer, der går galt, dem må og skal vi formå at lære

af.
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Og man kan sige, at det er nødvendigt at holde misbrugerne fast på det i

dem, som får dem til at misbruge. Den holder så langt, at man ikke løser

misbrugsproblemer ved hjælp af en stok og en gulerod. Men det er måske nok så

interessant, at spørge, hvordan de kan hjælpes til at forbedre deres liv, før

man søger efter årsager. Og hvis man faktisk har mistanke om, at man har

bidraget til at bare en klient kommer ud i en periode med massivt intravenøst

misbrug, så må og skal det betyde, at man tager sin behandling af pågældende

op til revision; intravenøst misbrug er så skadeligt, at man virkelig må være

opmærksom på konsekvenserne af sine og sine kollegers handlinger, nAr man
arbejder som behandler. Dette er hermed forsøgt fra min side.

Dette ligger så vidt jeg kan se også i forlængelse af et begreb du og jeg

opfatter som centralt i misbrugsbehandling: Tillid. på den ene side må man,

som du ofte har fastslået, tage udgangspunkt i tillid til klienterne. Det

betyder selvfølgelig at man ikke kan og skal gøre sit arbejde til et led i

tvang over for klienterne. på den anden side må tilliden også kunne holde

gensidigt; klienterne udtrykker deres tillid, hhv mistillid på mange måder.

De bliver væk fra samtaler! de tilbageholder vigtig information, de opgiver

at komme videre i behandlingen osv. Dette må! hvis man opfatter klienterne som

mennesker på linie med en selv, opfattes som resultater af deres realistiske

vurdering af behandlingens værdi for dem i deres liv.

Jeg mener, at perspektivet for en løsning ligger i den tanke, at det, som

man arbejder med i psykoterapi arbejder man ikke blot med for klienternes

skyld, men at man stiller sin arbejdskraft til rådighed for dem i deres liv.

Derfor tror jeg, det er afgørende vigtigt! at man kan udvikle det langsigtede

perspektiv i et fællesskab med klienten, og på måder, der også bidrager til

bedring af klientens liv, også på kort sigt. Især, når psykisk ubehag bringer

klienten tæt på død og lemlæstelse, som tilfældet er med narkomaner.

For mig er det nødvendigt, at man som behandler tager sit medansvar, hvis

man har mistanke om, at klienter stilles dårligere i kraft af behandlingen,

end de var foruden den. Derfor har jeg rettet henvendelse til dig.

Jeg håber, jeg får et svar fra dig - det kan være du bliver vred på mig,

eller oplever mine overvejelser som et angreb på dig. Det er da også rigtigt,

at de rummer en kritik af dig. Det har ikke været hensigten at træde på dig,

men at bringe det, jeg selv tænker frem, så vi forhåbentlig begge kan blive

klogere; derfor håber jeg at du vil svare, også hvis du bliver vred. Det er

ikke for at tage hensyn til dig eller til mig selv, jeg henvender mig til dig,

men af hensyn til klienter, du eller jeg møder i vores arbejde.

Jeg er klar over, at du står i en kamp lige nu, omkring at blive pålagt

at lave psykoterapi på grundlag af tvang. Den kamp er vigtig, og den ønsker

jeg dig held og lykke med. Du har fuldstændig ret i, at tvang ikke bør under

støtte psykoterapi, der går en faglig og menneskelig grænse.

Det er netop i kraft af din opmærksomhed på tvang og overgreb imod

klienter, at jeg har tiltro til, at du vil tænke over dette, og ikke blot gå

i pindsvinestilling.
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Fortegnelse over
gratis rådgivnil1ger

i København og på Frederiksberg
Alle kan henvende sig medmindre andet er anført i teksten

BØRNE-OG
UNGDOMSRADGIVNINGER:

Børnetelefonen: 11f. 35 55 55 55. Åben:
hverdage ki. 12-19. lør.-son.-helligdage Id.
16-19. Landsforeningen Børns Vilkår har

FREDER11GBERG
Aiko-ambulatoriet på Frederiksberg Hospi
tal: Ndr. Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg,
1If. 38 34 77 11, lok. 2457. Åben: man.-tors.
kl. 11).18. Tlf. bestilling.

Fagbibliotek og pædagogisk bibliotek un
der opbygning,

Kirkens Korshær København
Amager: Ovengaden o. Vandet 6, 1415 Kø
benhavn K, tlf. 31 54 56 08.
Nørrebro: Stengade 54, sI., 2200 Køben
havn N, lIf. 31 39 78 4.1.
Natvarmestue: Istedgade 100, 1650 Køben
havn V, tlf. 42 19 01 57 eller 31 31 39 18.
Utterslev: Kontaktcenter, Birkedommervej
56, 2400 København NV, til. 31 10 72 85,
Set. Nicolai tjenesten: Nikolaj Plads 15, 1067
København K, tlf. 33 12 14 00.
Mariatjenesten: Mariakjrken, Istedgade 20.
1650 København V, lIf. 31 24 50 50.
Mariatjenestens og Diakonissestiftelsens Nnd
herberg for kvinder: Valdemarsgade 89.
1665 København V, til. 31 21 7524.
Besøgstjenesten: til. 31 28 74 83.

Hjælpearbejdet i København: Drejervej
6. 241J0 Knbenbavn NV, tlf. 31 81 2880. Var
mestue, rådgivning, tøjuddeling. Netværks
grupper for specielt enlige mænd, kvinder,
indvandrerkvinder. Undervisningstilbud,

Kirkens Korshærs Herberg: Hillerødga
de 62-64, 2200 København N, tlf. 38 34 81
25.

Ul~__--,,,,,,.-e.....l--_-,J...)f Anonyme AIkoholikere: Baldersgade 8 A,
2200 København N, tlf. 31 81 81 92. Åbent
dagligt kl. 18-21, onsd. tillige kl. 12-15.

Sundby-Lænken: Amagerbrogade 185,
2300 København S. tlf. 31 59 55 53, Åben:
tirs. og fre. kl. 18-20.

Nørrebro·Lænken: Ndr. Fasanvej 228,
2200 København N, lIf. 31 10 47 58. Åben:
man.-lors. kl. 18.30-20.30.

Blå Kors Kontaktcenter: Søborg Hoved
gade 20, 2860 Snborg, tlf. 39 69 35 71. Å
ben: man.-frc. kJ. 10-17. Her kommer der
en del fra Bispebjergområdet.
Der er mange henvendelser til Blå Kors
Centrene, og vi vil gerne lytte til dem, der
kommer med problemer. Er der behov for
det, henviser vi til de muligheder, der er.
Vi har mange anonyme henvendelser.

DeM Dansk Center vedrørende al
koholisme og andre aihængighedssyg·
domme: Valdemarsgade 47, 1665 Køben
havn V, tlf. 31 23 31 03/31 23 33 03. Åben:
man.-fre. ki. 9-16.
Non-profit forening, der er upol~tisk og
uden tilknytning til nogen trosretning eller
religiøs bevægelse. Den er landsdækken
de, Brochurer om sygdommen alkoholis
me og behandlingen heraf samt litteraturli
ster, programmer og andet fremsend~s Ve
derlagsfrit. Rådgivning lil alle, alkohohl<ere
såvel som pårørende. Gratis. Kurser afh01·
des for alle inden for Sundhedssektoren.

A0101dsambulatoriet på Hans !{nud
sens Plads 1 A: 2100 København ø, tlf.
31203878. Åben: man.-lors. kl. 14.15-20.
Socialrådgiver lræffes ons. Id. 10-14 på tlf.
31 20 71 67

Københavns Sundhedsvæsen Alko-am
bulatoriet: Forchhammersvej 18, 1920 Fre
deriksberg C, lif. 33 38 30 60. Åben: man.
fre. ki. 8-19, lilgang for nye ki. 8-16.

Blå Kors Dogntelefon - Den Blå Linie: 1If.
33 11 16 23 - svarer hele døgnet - den er
særlig målrettet til alkoholmisbrugere.

Blå Kors Kontaktcenter: Sølvgade 14,
1306 København K. tlf. 33 11 16 23. Åben:
man.-fre. ki. 10.30-17.30.

Blå Kors Kontaktcenter: Blågårdsgade
14.2200 København N. Åben: man.-fre. kl.
10-17 og lør. ki. 10-14.

AIDS:

ALKOHOL:

AIko-linien: 11f. 33 33 06 10. Servicetele
-'n. Gratis rådgivning og vejledning.

!AIDS-Linien: Telefonrådgivning vedrø
rende AIDS på tlf. 33 91 11 19. Åben: alle

'dage kl. 9-23. Personlig rådgivning: Torsda
'ge kl. 16-20, samt alle dage efter aftale.

Jrudindtalt information om HfV1AIDS
-Jor indvandrere på flg. tlf.nr.: 33 91 10 37
·(farsi), 33 9110 38 (urdu), 33 9110 70 (ara
,bisk) og 33 9110 80 (tyrkisk).

·Positivgtuppen: Postboks 159, 2000 Fre
~deriksberg, tlf. 38 33 32 44 man.-fre. kl.
'19-23 - samtaler fra HIV-smittet til HfV
,smittet. En forening og værested for bøs
ser og biseksuelle mænd, som er HJV

~ smittede.
, Desuden: åben psykosocial rådgivning,
·krisehjælp, sorggruppe, tlf. 31 870624.

HIV-Danmark: Vingårdsstræde 22, 4,
, 1070 København K, tlf. 32 33 58 68. Den
; ne forening arbejder pt. hovedsageligt med
heteroseksueJle HfV-smittede og der er
i HIV-Danmarks-regi oprettet en basisl

I støttegruppe ved navn })HJV-gruppen MI
:K(.
· Pårørendegruppen: Postbox 1898, 2300

København S. Gruppen har tlf. tidl
, '-æffetid hver onsdag kl. 20-22.30 på tlf. 30
" ~~-' 88 95. For pårørende - i bred forstand

· - til HfV-smittede.

, HIV-hjælpen:Landsforeningen for bosser og
· lesbiske: Knabrostræde 3, 1210 København
· K, tlf. 33 13 19 48. HfV-bjælpen er en åben,
: anonym og personlig rådgivning for mænd

der har sex med mænd. HN-hjælpen er
et team af frivillige bøsser med forskellig
baggrund og alder. Gruppen er sammen
sat, så den kan hjælpe i mange forslæJljge
situationer. l gruppen er der socialrådgive
re, jurister, læger, psykologer og sygepie·
jersker og andre mænd, der alle arbejder
med mennesker til dagligt.
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-en telefonrådgivning, hvor børn og voksne
yder råd og vejledning.
Forældrete/ejonen: TIf. 35 55 55 57.
Sekretariat: 11f. 35 55 55 59.
Børnerådgivningen: HoJsteinsgade 26,5,
2100 København ø. Åben: man. og tors. kl.
13·17. Åben anonym rådgivning for børn,

" unge og voksne angående børn.
Døgnkonmkten for børn og unge: Sct.

. Hansgade 19, 2200 København N. tlf. 3537
3623. Åbent hele døgnet på alle årets dage,
for telefoniske og personlige henvendelser.
Døgnkontakten er Københavns kommunes
krisecenter for børn og unge, hovedsage
ligt 13 til 18 årige.
Døgnkontakten yder rådgivning, vejled

: ning og sagsbehandling.
Endvidere råder stedet over en bofunktion,

: hvor unge, som er bortgået eller bortvist
fra hjemmet/anbringeisessted, kan tilby

. des midlertidigt ophold, m.h.p. afdækning
'lf problemerne. samt opstilling og iværk-

,j_ ,ættelse af evt. hjælpeforanstaltninger.
'Visitationen til boafdelingen foretages af
: Døgnkont.kten.
,Døgnkontakten udfører opsøgende arbejde
, i relevante miljøer.

i,Familiecentret »Slesvigsgade«: Alsgade
:11, l.1ej1.113, 1764 København V, tlf. 31
'22 80 00. Åben: man.-ons. k1. l()'21, tirs.
k1. 13-16, tors.-fre. k1. 10-16. Støtte og råd
:givning for familier og enlige med børn
:tra Vesterbro, Valby, Vanløse, Vigerslev
log Sydvest. I centret arbejder pædagoger
og der l<an ydes hjælp i forbindelse med
:opdragelsesproblemer, familievansl{elighe~
Ider mv. Samarbejdet foregår på cenlret eI
'ler i hjemmel, og i særlige tilfælde kan der
være mulighed for et kortvarigt ophold på
icentret.
:Familieprojektet: Lyongade 12, 2300 Kø
'benhavn S, tlf. 32 84 40 40 eller 31 58 48
70.

!:mt· og familiecentret: Lundtoftegade 9,
~',,200 København N. tlf. 38 34 73 31 eller 38

34 7026.
Familiehuset: Hjortholms Alle 3, 2400 Kø
benhavn NV, tlf. 38 89 03 00.

Københavns Kommunes Ungdomsin
formation: Rådhusstræde 13, 1466 Køben
havn K, tlf. 35 154799. Åben: man.-ons. k1.
l1-16. tors. Id. 11-18 og fre.-Iør. k1. 11-14.
~iver råd og vejledning i boligspørgsmål,
bplysninger om ungdomsboliger, koHegier,
hybler og lignende. Anviser værelser til lin
ge under 30 år i hele Storkøbenhavn.
Ungdomsin/ormationen Amager: Sund
holmsvej 89. 2300 København S, tlf. 32 97
1611.
Ungdomsin/ormationen Nørrebro: Nørre
brogade 47, 2200 København N, tlf. 35 37
1022.
tJngdomsin/ormationen Vesterbro: Danne
~rogsgade 31 A. 1660 København V, til. 31
'l 26 16.

18

Lokalkontorerne er åbne man.-ons. kJ. 11
16, tors. k1. 11-18 og fre. kl. 11-14.

Københavns Overpræsidium: Hamme
rensgade 1, 1267 København K. tlf. 33 12
23 80. 111. bestilling.
Børne- og familiesagkyndig rådgivning af
psykologer, psykiatere eller socialrådgive
re i forbindelse med forældremyndighed
og samværsret. En forudsætning for råd
givningen er, at begge forældre ønsker at
deltage. Børn kan også henvende sig. Råd
giverne har tavshedspligt, og de oplysnin
ger, der gives i samtalerne, vil kun blive an
vendt i forbindelse med afgørelse om foræl
dremyndighed eller samværsret, hvis der
gives tilladelse hertil af de involverede par
ter.

Psykologisk Center: Vestergade 18, 1456
København K. tlf. 33 1421 33. Åben: man.
fre. kl. 9-16.
Centret er tilknyttet Landsforeningen Ung
bo. Behandlingstilbud for unge mecl psyki
ske og sociale problemer fra 12 år og opef
ter. Der kan tilbydes individuelle terapeuti
ske samtaler med psykologer. Henvisning
sker gennem socialforvaltningen i den un
ges opholdskommune.

Psykologisk Center II: Vesterbrogade
56,1, 1620 København V. tlf. 31 21 16 34.
Åben: man.-fre. kl. 9-16.
Centret er en selvejende institution. Be·
hanclIingstiIbud for ~nge og deres familier
med psykiske og sociale problemer. Der til
bydes individuelle samtaler samt med hele
familien. Henvisning sker gennem social
forvaltningen i den unges opholdskommu
ne.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:
Krausesvej 3, 2100 København ø, til. 31 38
43 35 (hovedkontor).
PPR i NV: Gislingevej 14, 2700 Bronshøj,
tlf. 31 80 08 35.

PPR i NØ: GI. Kalkbrænderivej 7. 2100 Kø
benhavn ø, tlf. 31 38 50 36.
PPR på Amager: Amagerfælledvej 49. 2300
København S, til. 31 54 24 78.
PPR ; SV: Blommehaven 6-8. 2500 Valby.
til. 36 30 65 Ol,
Rådgivning for elever og forældre, dagin
stitutioner og skoler om problemer med
småbørn, skolebørn og unge samt deres
familier.

Set. Stefan Rådgivningscenter for børn
og unge, Hillerødgade 1, 2200 København
N, tIl. 31 85 58 00. Telefontid dgl. kJ. 9·14.
Centret tilbyder dlc1givning til familier med
børn og unge under 18 år, der bor i Køben
havns Kommune.
Derudover er Centret specialiseret i be
handling af familier, hvor børnene har væ
ret udsat for grænseoversklidende hand
linger - ofte i forbindelse med sexuelle
overgreb og behandling af familier med
børn, hvor der har været traumatiske begi
venheder- ofte i forbindelse med dødsfald.
På Centret varetages rådgivningen og be
handlingen af psykologer og socialrådgive
re.

Skolepsykiatrisk Center, GI. Kalkbræn
derivej 13,2100 København ø. tlf. 31 26 98
50. Åben: man.-ons. k1. 8-16, lars. kl. 8-15
og fre. Id. 8-14.
Rådgivning og behandling af børn/unge/
familier fra Københavns Kommune. Der
er ansat børnepsykiatere, kliniske psyko
loger, socialrådgivere og sekrelærer.

Ungdomsklinikken: Saxogade 104 B, 3.
sal, 1662 København V, til. 31 21 55 11,
Åben: man. Dg ans. kl. 8.30-16.30. tirs. og
tors. kl. 8.30-18.00. fre. kl. 8.30-14. 1lf.lid
for nye henvendelser: dgl. kl. 10-12, dog
tirs. kl. 13-15.
KDbenhavns Kommunes sociale og psyko
logiske rådgivning for unge mellem 14 Oll

25 år, bosiddende i Københavns Kommu
ne.l rådgivningen arbejder socialrådgivere
og psykologer. Der arbejdes individuelt og
i grupper.

FREDERJKSBERG
Frederiksberg Familierådgivnillg: Jens Jes
sensvej 10, 2000 Frederiksberg. tlf. 31 74
5279. Åben: man.-Ire. kl. 8-15.30. tors. kl.
14-18. 11f. bestilling. Frederiksberg Kom
munes rådgivning for familier med børn
under 18 år bosiddende j Frederiksberg
Kommune. I rådgivningen arbejder psyko
loger og socialrådgivere. Man kan henven
de sig med problemer vedrørende børns
opdragelse og udvilding samt familiepro
blemer.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
for Frederiksberg: Lollandsvej 40, 2000
Frederiksberg, tlf. 38333070. Åben: man.
tors. kl. 8-16, frej k!. 8-14. 11f. bestilling.
I forbindelse med sundhedspiejens, børne
institutionernes og skolernes indsats for
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JURIDISKE RADGIVNINGER: I I
PSYKIATRISK RADGIVNING:

---------

:- børn og unge tilbydes pædagogisk og psy
kologisk vejledning, rådgivning og visse
former for behandling. Derudover ydes
pædagogisk psykologisk rådgivning og vej
ledning i tilknytning til specialundervis
ning for voksne. I rådgivningen arbejder
psykologer, socialrådgivere og specialun
dervisningskonsulenter.

IINDVANDRERRADGIVNINGER: I

Indvandrerrådgivningen: Sallkt HallS

Gade 27, 2200 København N, tlf. 31 3563
54. Tilknyttet Københavns Kommune. Å
ben rådgivning for indvandrere og flygt·
ninge. Undervisningstilbud. Åbent tirs. og
ans. Id. 12-15, tors. kl. 12-16.

IndvandrerkvindecentTet: Elmegacle 23,
2200 København N, tlf. 31 39 69 85.

Indvandrerkvindedaghøjskolen: Kigkur
ren 3,2 og 5, 2300 København S, 1If. 31 57
52 89. Center for kvindekurser og rådgiv
ning.

Kirkens Korshær: Drejervej 6, 2450 Kø
benhavn NV, tlf. 31 81 28 80.
Rådgivning, tøjuddeling og danskundervis
ning.

Tolkning-telefon: Socialministeriet, tlf. 31
1825 44.

Dansk /lygtninghjælp: Blegdamsvej 104,
2100 København ø, tlf. 31 42 18 11.
Buddingevej 39, 2800 Lyngby, tlf. 45 93 16
44.

Advokatvagten: Kringlegangen, Gråbrød
re Torv 17, 1154 København K. Åben: ti I'S.

og tors. kl. 17-19.
Yder gratis rådgivning vedrørende juridi
ske sprøgsmål til alle uanset indtægtsfor
hold og bopæl. Der rådgives om proble
mer i forbindelse med familieforhold, ar
bejde, skat, leje/orhold, kob og salg af fast
ejendom. Orientering om retsregler på om-
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rådet, vurdering af problemet samt henVIS
ning til advokater, der yder retshjælp med
offentlig støtte.

KRIM: Nansensgade 35, 136li København
K, Lif. 33 13 05 92.' Åben: lIlan.-fre. kl. 9
16. Frivillig rådgivning, som er en del af
Kriminaipolitisk Forenings aktiviteter. Der
ydes rådgivning vedrørende juridiske, fa~

miliemæssige og personlige problemer for
indsatte samt deres pårørende fra hele lan
det.

Kritisk Retshjælp: Blågårdsgade 49, kæl·
deren, 2200 København N, tlf. 35 37 68
13. Åben: lirs. og lars. kl. 19-21. Frivil
lig rådgivning af jurister og jurastuderende
vedrørende social-, bolig-, familie-, arbejds-,
fremmed- og kontraktsret.

Kobenhavns Retshjælp: Tietgensgade 31
C, 1704 København V, tlf. 33 11 06 78. Å
ben: man.-lors. kl. 19-21 og fre.Id. 19-20. Ju
ridisk rådgivning og bistand i øvrigt i form
af egentlig sagsbehandling om de fleste
af hverdagens juridiske problemer, bortset
fra straffesager. sager om køb og salg af
fast ejendom og oprettelse af pantebreve
o.l., erhvervssager for aktivt erhvervsdri
vende og sager om freds- og æreskrænkel~

ser.
Der ydes bistand til enhver, hvis indkomst
ikke overstiger 168.000 kr. for enlige eller
213.000 kr. i alt for personer i parforhold,
med tillæg af 29.000 kr. pr. barn under 18
år, man forsørger. (Den økonomiske græn
se svarer til grænsen for fri proces pr. 1.
januar 1992 og reguleres hvert år pr. 1. ja
nuar). Retshjælpen har en llambulancetje
neste«, hvor folk, som af helbredsmæssige
grunde ikke kan komme personligt, kan få
besøg i deres hjem.

Det gule hus: Kapelvej 55. 2200 Køben
havn N, tlf. 31 39 03 41. Åbent: tirs.-fre.
kl. 13-19, son. kl. 13-17. Stolle og hjælp til
psykisk syge og deres pårørende på Nør
rebro.

Litteratur: Alene i København, Social- og
sundhedsforvaltningen i Købeuhavn, Plan
lægningsafdelingen, tlf. 33 142332. Januar
1990.

§LOGISKE RADGIVNINGER: I

SMil - Landsforeningen for sadister og
masochister: Sorgenfrigade 8 B. 2200 Kø·
benhavn N. tlf. 31 81 05 50. Telefonrådgiv
ningen er åben: man. k!. 18-21.

Frivillig rådgivning for sadomasochister,
vedrørende personlige, seksuelle og famili
emæssige problemer. Endvidere kan fore
ningen være behjælpelig med henvisninger
og praktiske råd. Personlig rådgivning kun
ved forudgående aftale. Introduktion for al
le interesserede, ikke medlemmer. i fore
ningens lokaler - Sorgenfrigade 8 A, 2.sal.
hver l. og 3. tirsdag kl. 18.45-20.

Transvestitforeningen FPE: Telefonkon
sultaLian mandage Id. 18-20 i København.
tlf. 31 80 17 71. Personligt mode kan afta
les.

[ SOCIAL· OG PSYKOLOGISKE
RADGIVNINGER

Dansk Kvindesamfunds Rådgivnings
kontor: Rantzausgade 22, 2200 København
N. Åben: lirs. kl. 19-20. Personlig henven
delse. Lukket i juli. Frivillig social, psyko
logisk og juridisk rådgivning for mænd og
kvinder vedrørende psykiske problemer.
skilsmisse, vanskeligheder i børnenes op
dragelse mv.

Den sociale dognvagt, Bernstorffsgade
15, 1577 København V. tlf. 33 66 33 33.
Åben: hele døgnet. Københavns Kommu
nes akutte rådgivning efter bistandskonto
rets lukketid. Socialrådgivere kan tilbyde
samtaier og støtte til at klare ojeblikkelige
vanskeligheder. Der udbetales ikke penge.
Alle kan henvende sig- også institutioner.
Der kan for borgere i Knbenhavns Kom
mune skaffes plads på herberg. [ særlige
tilfælde kan medarbejdere lage på hjemme
besøg.

Herfra og videre: Christianias Rådgiv
ningskontor, Bådsmandsstræde 43. 1407
Kobenhavn K, lIf. 31 57 50 00 ml. kl. 10
15. Åben: dgl. kl. .12-15.
Rådgivning og oplysning vedrørende per
sonlige problemer samt misbrug for bebo~

ere på Christiania.

l..andsforeningen for bøsser og lesbi·
ske: l<nabrostræde 3, st., 1210 København
K, tlf. 33 13 19 48. Åben lnrs. kl. 18-20.
Personlig og telefonisk rådgivning far bøs
ser og lesbiske vedrørende personlige, fa
miliemæssige og arbejd~mæssige proble
mer m.m.
En gang om måneden er der desuden til
knyttet 2 jurister i forbindelse med spørgs
mål om registreret partnerskab, arveregier
m.m.

Studenter Settlementets Rådgiming:
lJybbnlsgade 41. 1721 København V. tlf. 31
228820. Åben: man.-tors. kl. 14-18 og fre.
Id. 14-17. Åben sncial og psykologisk råd
givning. Der ydes sagsbehandling.
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STOFMISBRUG:
I'-------~----~---

Jaguaren: Nørrebrogade 157, 1, 2200 J(n- [ ]-'
bcnhavn N, tiL 35 82 25 50 man.-frc. kJ. 9- VOKSEN RADGIVNINGER:
12. Område ydre Nørrebro. Selvejende in- ---- _
stitution under dag- og dogncelllrcl.

, Familieambulatoriet Bogfinkevej, Bog
. finkevej l. 2400 København NV, lif. :J8 34
, 25 02. Åben: dgl. kl. 9-12, lør.-søn. saml

helligdage kL 11l-13. Efter aftale: man.,lirs.
og lars. kl. 13-18, ans. Id. 16-HJ og frc. kl.
13-14.:10,
Københavns Kommunes bchandljngsin:'iti~

lution for stofmisbrugere. Man kan hen
,vende sig uden henvisning. Familiealll
bulatoriel henvender sig primært til fa
milier med børn, gravide stofmisbrugere

'samt enkelte enlige fra NV-området.' Fa
miiieambuiatoriet er en socialpædagogisk

;behandlillgsinstitution. Klienterne afgiftcs
I ved hjælp al metadon, I behandlingen ind
,går obligatorisk deltagelse i diverse social
ipædagogiske aktiviteter i specielt inc!relte-

: lokaler. Vi har pJ. 2 akut lejligheder for
'-iljemløse familier mecl bøm. Disse familier
:behandles såvel i hjemmet som på Ambll
datorieL Udover de socialpædagogiske til
'bud er der til institutionen tilknyttet 2 soci
,alrådgivere, 2 psykologer (individuel par-,
ibørne- og familie terapi. samt Z lægelwl\su
:lenter (l voksenpsykiater og 1 børnepsyld
ater).

'K1ub 47: Tycho Brahes Alle 37, 2300 Kø
,benhavn S, 1If. 31 55 33 47. Åben: man.
ifre. kL 9-16, Selvejende institution, der yder
,behandling og efterbehandling for slofmis
'brugere bosiddende i København.

iKontaktcentret: Nørrebrogade 7, Z.tv.,
2200 København N, 1If. 35 36 36 66. Åben:
man.-lors. kl. 8-16, fre. kl. 8-12 (Id. 12-14
kun tlf.).
;Oel al den selvejende institution Dag-

. Døgncentrets forskellige behandlings
,tilbud til unge med psykiske og sociale
problemer herunder misbrug. Forsamtaler
samt støtte og vejledning med henblik på
behandlingsvalg.

iKøbenhavns Kommunes Behandlings
iinstitution for stofmisbrugere: Inger
,slevsgade 4-6, 1705 København I\, tiL 31
'23 10 11. Åbcn: man.-lors. kJ. 8,30-16 og
'fre. kl. 8.30-15.30.
Københavns Kommunes behandlingslil
'bud til misbrugere bosiddende Vesterbro
'og SV. Rantzausgade 37 D, 2200 Køben
llavn N, tlf. 31 39 68 99 man.-fre. kJ. 9-16.
:Område indre Nørrebro og Østerbro, samt
indre by.

Akutbenvisning kan ske til: Akul
bg døgnafgiftningsafdelingen, Pumpehus
, 'i 37, gang 8, 2450 SV, tiL 31 46 51 00,
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Kirkens Korshær: Bremerhollll IS, lO()9
København K. tlf. :n 12309:1. Åben: man.
lirs. kJ. ~)-17. ol1s.-frC'. k\. 9-Ul.
Selvejende jn~Wlltioll, der yder behand
ling/elkrbehandJillg for slolmisbrugere
bosiddende i Kobt'l1hl\v\\.

STUDENTERRADGIVNINGER:

Studenterrådgivningen: Grundtvigsvej
27. 1864 Frederiksberg C. tIL 31 21 50 ~O.

Åbcn: dgL kl. 9-16, lirs. kl. 9-IH. Tclefonisk
lidsbeslilling: kL H-12 og kL 13-14.30, lars.
dog l<lIn kl. 13-14.30, Tirs. lillige kL 15.~(l

UlJa. Psykologisk og socia/rådgivning for
alle studerende ved de videregående ud
dannelser, ved psykologer, socia]rådgive~

re og psykiater. Man kan henvende sig
vedrørende studentersocia!e spørgsmål sfl
som SU, økonomiske problemer mv. samt
psykiske vanskelighder som fx samlivsl
parforholdsproblemer, ensomhecl mv. Der
arbejdes individuelt og i grupper.

STØTTEFORENINGER:

Foreningen FAR - til Slotte for Bom
og Forældre: Oehlenschlægersgade 58,
1663 København V, tlf. 97 32 55 37 (L\nds~

sekretariatet). Åben: lirs. Id. 19-21. Lands·
dækkende forening. der giver gratis, ano
nym rådgivning om samværs- og foneldre
myndighedsproblemer til børn, fora'ldre
og bedsteforældre. Rådgivningen er ude
lukkende baseret på fIivillig arbejdskraft
fra personer, der selv j praksis har oplevet
de særdeles vanskelige sager. Rådgiverne
kan fx være advokat, Jurist, psykolog, soci
alrådgiver eller pædagog. Der arbejdes in
dividuelt og j grupper. Foreningen udgiver
tidsskriftel Samvær & Forældreansvar, der
giver svar på mange af problemerne. UcJ*
gangspunktet i foreningens rådgivning er,
al born skal bevare en tæt kontakt til begge
forældre og at forældrene skal ligestilles.

Foreningen »Vi har mistet et barn«: vi
Kirsien Fog Hjorl, Tårnvej 331, 2610 Rød
ovre, tlf. 36 70 77 7G. Forældreforeningen
består kun af forælc1re, som har mistet et
barn eller born ved sygdo\1l, trafik. ulyk
ke. selvmord og drab. Vores opgave er at
sløtte og samle forældre i selvh.iælpsgrup
per. Der ydes rådgivning og vi er baseret
på frivillig arbejdskrafL Foreningen har til
knyttet en psykologisk konsulent.

I<ræftrådgivnin.L!er:
Kræftens Bekæmpelse, ÅboulevanJel]
42, 22IJO København N. tlr. 35 37 47 Oll.
Telefonisk henvendelse: man.-ons.ld. ~)-12.

lors. kl. 1IH3 og frc. kL 9~12.

Social og psykologisk rådgivning for lllC'n
I1c~ker rncd kr"l'ft og c1pres p{woremk. Ikr
er lllulighed for deltagelse i gruppebE'hiHHI
ling. Enclviclere er der mulighed for al an
soge om legat, oplysning om patientfore
ninger m.v.

Kræftlinien: telcfollr<ldgivning 80 301030
Id. 11,20.

Kvinderådgivnin~er:

Modrehjæ1pen af 1983: Kaslclsvej 60 A
2100 Koben havn ø, lif. 31 42 15 15. Å
ben: Jll<lJl., tirs., lors. k!. g-E). OllS. kJ. 9
17 og lre. kJ. 9-16. En selvejende institu
tion. hvor der ydes rådgivning og sagsbe
handling. lorLrinsvis baseret pa lrivillig af

bejdskr<lft. Man l<an henvende sig med pro
blemer vedrørende graviditet, abort, fød
sel. bom, p<lrforhold, bolig, økonomi m.v.
Der ydt's rådgivning af fysioterapeuter, jor
demødre. læger, socialrådgivere. jurister,
psykologer, pædagoger og husholdnings
lærere. Der arbejdes individuelt og i grup
per. Endvidere arrangeres forskellige kur
ser samt aOastningsophold.

Mødrehjælpens filialrådgivning: Engha
ve Plads 3, 1670 København V, tlr. 31 24 26
55. Åbcn: e1gl. 9~17.

Krisecentre:
[{vindeeentret Grevinde Danner, Nan~

sensgade l, I%G København K tlf. 33 14
Hi 7G.
Dannerboli~erne/Krisecentret, tlf. 33 13
3ti 49. Åbent døgnet rundt.
Rådgivning, henvendelse tirsdag k!. 18.30
19.00. Joansostrenc, lir. 33 14 74 84 cl·
ler 33 14 16 76. R~dgivi\ing for voldtægt/
incestofre. Selvhjælpsgrupper, tlf. 33 14
7484 mandag kl. 1(~18.

Kvindehjemmet i København: en para
graf 105 inslitution, Jaglvej 153 B, 2200 Ko
benhavn N, tlf. 31 81 98 45. Alle kvinder
kan frit henvende sig.

Krisecentret: Dannebrogsgade 34, 1660
København V, t1f. 31 21 8R 11.

Manderådgivning:
Manderådgivnin~en: \Vcbersgade 11,
kid .. 2100 KDbenhavn ø, tlf. 33 12 79 00.
Åben: O\1S. kl. 19-21. Del af mRlldebevæ
gelsens aktiviteter. Frivillig rådgivning ved
rorende personlige problemer, samh.-vems
problemer ved samlivsophør mv. 1. mal1
da~ i måneden introduktion til udviklings
grupper.

http:13-14.30
http:8.3015.30


Psykolog Nyt

Kalle Birck-Madsen
Regnbuen
Griffenfeldsgade 41
2200 København N

(

Il. m~ 1995

Kære Kalle Birck-Madsen

Redaktionskomiteen takker for din artikel. Komiteen synes, at du har skrevet en glimrende
artikel, som blot ikke er rettet mod Psykolog Nyts målgruppe. Og de foreslår, at du publicerer
den i et blad, der har unge mennesker som sin målgruppe.

Psykolog Nyt er tid~skriftfor

Dam,k Psykolog Forening
BjerregåIds Sidevej 4
2500 Valby

Telefon 31 163355
Telefax 36 44 08 55
Postgiro 6 03 04 08



Til
Psykolog Nyt

3. april 1995

Vedlagte oplæg "Om unge og selvmord" bedes bragt. Begrundelsen er skrevet ind i indlednin
gen til oplægget.
Det er skrevet i Amipro under navnet "Selvmord" på vedlagte diskette.

Med venlig hilse~

~\S1:,tili·1)).1JCi.
cand.psych. kalle Blrck-Madsen ~

Rådgivningsgruppen
REGNBUEN

Solidaritetshuset •Tlf. 35 37 86 58
Griffenfeldsgade 41. 2200 Kbh. N



Politiet
(stempel)

KRIMINALPOLITIET KØBENHAVN
Station 3. BOrups AM 266.

2400 København NV.
Tlf. 31101448

Flemming PesohGffi\
politiassistent

Dato: Journal nr.:

(udfyldes med blokbogstaver eller skrivemaskine)
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Kære
Du inviteres hermed til
SAP-Københavns
Julefrokost lørdag d. 11.
december kl. 14.00,
Studenterrådet, Krystalgade
16, 3. .
Tilmelding til Age eller
Søren J. på Nørre Alle lIA
Tlf. 31 39 79 48 senest 6/11
Pris: 60,- kr. pr voksen

. o •

Børn under 7 ar gratis
Børn fra 7 - 13 år. 30,- kr.

Kærlig hilsen
SAP's Københavns-Bestyrelse

l. ;_

•

Det store kolde bord: det højeste
punkt her på egnen
- salg af øl, snaps & vand
- afsyngning af røde sange efter behov

1·.·.·.···.····<··· ··· .. <.···.·.·.·.·.<> 1

Underholdning for de største
- Falle og Finkerne
- Kinesisk lotteri

1••••• »<.·.·.·.·····.. ·· ·····.···.·.···.····.·.··..·..··.· ... ·1

Underholdning for de mindste
- videofilm
- slikposer



Berlin-seminar
.....fra 7. til 12. april

Hermed et lille "pip" fra os, der deltog i mødet og noget om, hvad vi hyggesnakkede os
frem til. Egentlig har alle interesserede skrevet sig på listen og evt deltaget j mødet.
Men, der kan jo være enkelte med interesse for sagen, som af mange forskellige årsager
har været forhindret i at deltage indtil nu.

Så aeifor: 5'l.f a[fe os! aer tager afste~ er vi otte som rejser samfetfra Jfoveioa
negåraen torsaag d. 6. apri! I({. 12.41. Men vi møaes 'lmaer uret" ca. en fza[v
timefør.
5'l.[fe praktis/(e foransta[tninger mfit overnatning er ioraen. '1Jer er arrangeret
privat iJUf/(vartering mea mu[igheafor at nye fc!tn Rpofe sigpå.
Maien organiserer vi på turen aemed. '1Jer !ægges op ti!fæffesiJUf/(øo af mor
genmaaog aftensmad. Og aer vi!evt være et øRpnomis/(tUs/QJati!maaUlfgifter.
Lidt om priser: 'Er man unaer 26 Rpster en retur uanset rejsens varighea 416 RI.
meaet ti!!ægpå 35 RI.jorpuufsoi!fet /iver vej. '1Jvs 486 Kr. ia[tfor en retur.
:Jor os over 26 er aer to mu[igheaer: 5-riagesoi!fet Rpster 570 Kr. ind. puufsoi!fet
oegge veje. Ogfor hjemrejse på 6.-riagen og aerefter Rpster oi!fetten 734 Kr ind.
pfaisoi!fet oegge veje.
'1Jet /(an ik/(g. oetafe sig at /(øoe hjemrejseoi!fetten i '13erfin. '1Jen er af en dfer
anaen grund væsentfig ayrerer! end /ivis man /(øoer aen herhjemme. '1Jet fc!tn
a[tså oetafe sig at /(øoe returoi!fetten meaaet samme.
'lJet /(an også oetafe sig at oesti!fe oi!fetten igoa tUf af hensyn ti! arm. ferietu
muH. Og som vi også !ægger op tif: '1Jet /(an være ret feit atførges aa ogpå aen
maae at få aet mere ''tur'' ua af aet. Så tag ain ffaamaste mundfzarmoni!(p. og
noaestativet me~ så underfwUer vi /QJpeen mea musiks/(ønsang unaervejs.

Tua[[ersUfst: '1Jet er aKt au rigegiver etpraj ti! 'Ifwmas dfer Lotte mfit overnat
ning. 'Ifj.: 31 39 7337. '1Jet /Qlnne være rart rige atgive oes/(g.a ti! vores tgsl(g.
værter! om /ivormange vi Hiver. Og flar au fyst ti!at førges mea os i toget! /(an
Line mu[igvis arrangererpfaiser samfet. CJfj.: 35823284.

mailto:,@.forphdrbiil;!t
mailto:fier@eemme


Baghus 2.august 1995

Baghusets fællesmøder: onsdage 22.30 ->.
- specielt om økonomi.

Hver uge siden onsdag d.28. oktober 1994 har vi haft fællesmøde. De har vekslet lidt mellem
deltagelse af en 5-8 personer, 100 gennemgående og et utal flere aktivister. Der er blevet
diskuteret, der er blevet elsket og skændtes, i vin, øller og Lehmann; og der er blevet sunget
og sovet, arrangeret politiske aktioner, og der er taget mange kampe med det omgivende
systems inhumanitet og magtudøvelse. Og der dannes kollektiver, sommerlejre og provinsor
ganiseringef. Og ud over den politiske indfaldsvinkel, eksisterer der efterhånden også trådene
til aktive fagforeninger og bistandsklienter, og dette indimod Arb~jdsmarkedsmæssige-, Social
og Sundhedsmæssige instanser, som der vel efterhånden kan øves indflydelse på fra vores side.

Jeg synes det en god ting, at der eksisterer steder som Solidaritetshuset. Jeg synes det er
endnu bedre, at der alligevel er så meget kollektivt tjek på det, at vi fungerer mere eller mindre
autonomt, dvs. selvbestemt og på egne kræfter beroende arbejde. På sin vis et 'kollektivt
subjekt' under dannelse og udfoldelse.

I det følgende skal jeg koncentrere mig om økonomi!

Der købes i snit ind for kr. 1300,- om ugen. Og salget af dette giver et lille overskud, der dels
er blevet brugt til almindelige dagligdags ting i cafeen - toiletpapir, kaffe, the, opvaskemiddel,
vask osv, eller ca.kr.200,- om ugen - og som dels skulle bruges til større anskaffelser i cafeen,
fx et ønsket fjernsyn, video-maskine osv., hvad det dog ikke er blevet til (ud over at Det Røde
Rebs konto har fået kr.3.550,-) af følgende grunde:

Cafe-kassen er ofte det eneste sted at gå hen for dækning af en vifte af forskelli
gartede udgifter. Fx. er kopimaskinen støttet med kr.1.200,-; 18.maj-demoen med kr.500,-;
Skjulte flygtningen kr.200,-; Rebel-KøbenhavnlLandsdel med minimum kr.2.000,-; kaffe
maskine krAOO,-; spray-malinglstokkelstof til .. ; taxa til .. ; morgenmad til gæster; udlæg til
diverse .... , som sjældent afregnes osv osv osv.

Der er følgende problemer forbundet med økonomien:

- Bagstoppere har tit svært ved at aflevere pengene igen. Jeg vil derfor foreslå den lille regel,
at man ikke blander egne penge sammen med cafe-penge. Dvs: hold cafe-pengene for sig selv,
og hvad der er i beløb er ligegyldigt. De skal jo bare afleveres! Ovenstående gælder også, hvis
man synes, at der ligger for mange penge i stativet, og man derfor tager dem for at opbevare
dem, eller man lægger skyldner-sedler for ikke at lægge penge, når man køber noget uden for
onsdagen. Summa: der går systematisk kage i det, når nogen bruger cafe-kassen som bank for
sig selv; og personligt er jeg hammer træt af, at man har ofte har "glemt cafe-pengene derhjem
me" og/eller at man ikke kommer med pengene til aftalt tid, dvs når de skal bruges igen til køb
af nye forsyninger.
- Det, der ikke drikkes om onsdagen, og som står i cafeen de næste dage, bliver næsten aldrig
afregnet, eller også bliver pengene taget. Der er minimum et svind på 90%.

Kalle
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København 22. august 1995

Til
Vagn Greve
Kriminalistisk Institut
SkI. Peders Stræde 19
1453 København K.

Et spørgsmål om anholdelsesprocedure.

Jeg skriver til dig på vegne af den gruppe på ca. 45 personer, der blev anholdt i Roskilde
d.19.august 1995 kl.13. ifm. Sit-Down-demonstrationen mod nazisternes planlagte march. Vi
var den gruppe, hvis eneste brøde bestod i, at vi ikke ønskede at efterkomme politiets opfor
dring til at fjerne os, fordi nazisterne to timer senere skulle gennemføre deres march. Og her
med også sagt, at ingen af os i demonstrationen havde eller har forbindelse med de ca. 20 an
dre personer, der blev anholdt for andre ting såsom slagvåben, biltyveri eller andet.

Alle 45 blev efter anholdelsen fotograferet i Roskilde med polaroid-kamera. Herefter blev vi
kørt til Valby Politistation, hvor vi herefter blev fotograferet endnu engang 3 gange med po
laroid-kamera: forfra, fra siden og bagfra. Efterfølgende blev vi fotograferet med standardka
mera endnu tre gange: forfra, fra siden med "forbryder"-nummer, og bagfra. Sluttelig blev der
taget fingeraftryk: alle fingre og begge håndflader. Det var en procedure, der tog tiden fra
kI.13-21, hvor den sidste blev sat fri.

Så er det vi undrer os: vi er sigtet for overtrædelse af politi-vedtægten, men alligevel trækkes
vi igennem den store mølle, som var det en meget alvorlig forbrydelse, der havde fundet sted.

Vores spørgsmål til dig er: er der hjemmel - nogen steder ud fra vores konkrete forseelse - til i
den grad og i det omfang at fotografere os, som ovenanførte angiver, samt til at tage
fmgeraftryk?

I betragtning af at hovedparten af demonstrationsdeltagerne er under 20 år og netop var i den
demonstration pga. deres pacifistiske holdning - som de alle notabene også levede op til, end
ikke eet perfIdt råbe-slogan mødte politiet - finder jeg det personligt yderst betænkeligt, at po
litiet anvender den beskrevne procedure. Det har da også vagt stor harme, det der skete fra
politiets side efter anholdelsen, som alle opfatter som et voldsomt overgreb af deres rettighe
der set ift. forseelsens art.

Med venlig hilsen
iM1lU~.~
Kalle Birck-Madsen
Solidaritetshuset
Griffenfeldsgade 41
2200 København N.
Tlf: 35-37.86.58
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KRIMINALISTISK INSTITUT
Københavns Universitet

Skt. Peders Stræde 19
DK-1453 København K

Tlf. (+ 45) 35 32 33 41
eller (+ 45) 42 90 55 92

Fax (+ 45) 35 32 33 34

7ende september 1995

Kære Kalle Birck-Madsen.

På grund af bortrejse og en større hob arbejde i forbindelse med semesterets start har

jeg først nu mulighed for at besvare dit brev af 22. f.m. om Roskilde-demonstrationen.

De fleste af dine spørgsmål (fotograferingen, fingeraftrykkene) hører under

procesretten, som ikke er mit fag, og som jeg derfor undlader at kommentere. Men jeg

kan kun opfordre jer til at klage videre i systemet.

Det er korrekt, at politiet skal sørge for, at nazisternes march kan blive gennemført

uforstyrret. Om det er nødvendigt at gribe ind allerede to timer før, er det ikke

muligt for mig at vurdere. I den forbindelse har det en ret til at gennemtvinge

fjernelsen af jer med rimelig fysisk magt.

Vagn Greve
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Til evalueringen!

i 'i', ,DC! jeg erpå madholdet vil jeg godt bede forsamlingen om at tage punktet om "åben
'Pi,\ii,s.ommerlejr" op~ Det omhandler ikke spørgmålet om journalister osv, men om
'1,;["; '!'pr6pl!3rnbørnene" i voresegetmiljø,

Iplanlægningsgruppen var der problemet om Tim. Nogle mente at han ikke skulle have
loV at komme med, dels ud fra at han har s\'ært ved at passe ind, dels ud fra sikkerhed.
Tim blev konfronteret med dette problem af een fra planlægningsgruppen - og valgte så
ikke at ville komme. Og det har han så heller ikke gjort. Der skal også noget til at komme
alligevel, når man først er blevet konfronteret med, at nogen eller flere ikke ønsker ens
tilstedeværelse.

!'

Fremover synes jeg al der skal lægges en anden stil. Sommerlejren må i princippet være
åben, så ikke en planlægningsgruppe sættes i at skulle lave adfærdskontrol hen over
,hovedet på de, der senere måtte vælge at komme på lejren, Og hvis
plånlægningsgruppen - af grunde der ikke e til at forudse - alligevel vælger at bede nogle
holde sig væk, så må planlægningsgruppen også åbent med navns nævnelse stå frem og
offentliggøre deres vurdering og beslutning.

Min begrundelse for "åben sommerlejr" ogS[1 for personer, der har hypersvært ved at finde
ud at leve i et kapitalistisk samfund, er den t'nkle, at en ordentlig politik-udvikling ikke kan

,basere sig på at man definerer sig ud af problemer med hinanden - og slet ikke over for
de, der er endnu mere marginaliseret og ud:;tødt end flertallel her. Og der er - også på
••..•...~_ :_~'. ~::.~ ...• ,:.,~I_ .. _;,. II', __ •• 1, ' •.. I r '._ '. 1'_,"" , •
\..1\:",,,,1.:. IC.JI ,:)U\hClt IIUll\.JI,:ll\.t"':I"'d"~'L:'':!~~~:.; :::,' : i'"·:,..,,, "I \.1":;;"" Ul,;;, C1l1i::'-=.:U~ ':j I Ilt., U~I t'i ~l

problem for sammenhængens videre sammi'mhængskraft og udvikling. Og dens slags
problemer synes jeg ikke man skal definere sig ud af på forhånd. Det er praktiske

,problemer, der må takles i hvert enkelt tilfælJe.

Hvis Tim forsvinder som problem, så vil e1er bare være en anden, der udfylder hans rolle,
hvor man i forhold til en langsigtet løsning så vil være kommet lige langt.

Det kan med "åben sommerlejr" stadig stå e1e enkelte oplægsholdere og workshops frit
for, hvem de kan have med i de enkelte aktiviteter.

Kalle
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3. april 1995

Til
Psykolog Nyt

~.

Vedlagte oplæg "Om unge og selvmord" bedes bragt. Begrundelsen er skrevet ind i indlednin
gen til oplægget.
Det er skrevet i Amipro under navnet "Selvmord" på vedlagte diskette.

Med venlig hilsen

~
cand.psych. kalle Blrck-Madsen



26,februar 1995

Kære Indput.

Vedlagte indlæg "Om unge og selvmord" tænkte vi var en ide til et Indput-oplæg, og da som
en midterside-folder.

Håber I kan bruge det.

Desværre kunne det ikke konverteres til en WP-fil. Der kom systemfejl, da det blev forsøgt,
Men måske I selv kan få det over i et for jer anvendeligt format.

Mange hilsener

Kalle 35-37,86,58



Nørrebro 15. marts 1995

Til
Jens Lohmann
Postbox 1510
1020 København K.

Algeriet!

Tak for telefonsamtalen onsdag vedr. en 'flygtning under jorden' - M. - fra Algeriet. Som en
demokratisk intellektuel har han meget samme historie, som de to kvindelige jornalister, du be
skriver i Information tirsdag. Der er bare den hage for ham, at hans forhold til Regeringen i
Algeriet er dårligt, idet han er flygtet fra yderligere gendameri-tjeneste.

Vedlagt to skrivelser, der er sendt samtidig til Indenrigsministeriet d.13.januar 1995. Der er
endnu ikke kommet svar, men forlydender siger noget med et Nej til opholdstilladelse, og at
dette Nej vil komme inden længe - det skulle faktisk være kommet. Og er det et Nej er næste
skridt at starte hans sag op forfra, gennem Flygtningnævnet - hvor der så vil gå mellem 3 til 6
måneder før et nyt svar. Det er ikke til at holde ud - hverken for ham, eller alle andre omkring
ham. Samtidig er det dybt inhumant ikke at gi' ham asyl, og dette rar os til at fortsætte.

Der er en masse andre papirer i sagen, som du er meget velkommen til at stifte bekendtskab
med, lige såvel som M. gerne stiller op til et interwiev. Han taler flydende fransk, og temmelig
godt engelsk. Mbt de vedlagte papirer, så er de tilsendt med tilladelse fra M. selv.

Mange hilsener

Kalle Birck-Madsen 31-81.37.88/31-95.00.53 privat
35-37.86.58 Regnbuen

eller
Marianne Vølund fra "Flygtninge Under Jorden"

31-42.56.92 privat
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Kære medlemmer af GalebeVægelSø~
Jeg er i øjeblikket i færd med-~~ en TV-udsendelse til
Danmarks Radio, hvis formål er at oplyse om hvad det vil sige
at være psykisk syg. Jeg er udemærket klar over at man ikke
bare kan skære over een kam og sige sådan er det,og derfor
men~r jeg det er vigtigt at forskellige personer forklarer hvad
de oplever. vi har vel allesammen oplevet at miste kontrollen
når vi feks. er forelskede eller deprimerede, og vi reagerer
selvfølgelig meget individuelt. ,
Programmets formål er som sagt at oplyse, men det er klart at
programmet vil forme sig efter hvad de medvirkende har at sige.
Jeg har naturligvis også selv nogen holdninger - feks. mener
jeg at der er en tendens til at behandlingssystemet er alt for
hurtige til at putte folk i kasser, og ikke særlig gode til at
lytte - men der er ikke nødvendigvis noget programmet skal
beskæftige sig med. Det afhænger helt og holdent af hvad den
enkelte har at sige.
Jeg har altid været meget interessert i hvordan psyken
fungerer. Mine forældre havde i gamle dage en lejer som var
skizofren, og vi børn sad timer og lyttede til hans
beretninger. på den ene side blev man skræmt fra vid og sans og
på den anden side genkendte man noget af sig selv. Jeg
genkendte ihvertfald den sårbarhed, som i høj grad lå til grund
for hans lidelser.
I første omgang vil jeg meget gerne snakke med dem der har
lyst. Ikke at det på nogen måde forpligter, men det er
selvfølgelig en fordel hvis I har mod på at give jeres
erfaringer videre. Eftersom programmets målgruppe er unge, er
det også en fordel at I er det. Det er svært for unge at
identificere sig med nogen der er 20 år ældre end de selv er.

c~d!

~//~. Med venlig hilsen~

=~----
Cathrine Asmussen
(Priv. 31 39 06 83)
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heller ikke få ud.

har den ikke "form". ( i denne omgang)

en bedre skri.ft.
adgang.
på 1.ste etage har nok
er rar gut fra By-Øko,
ikke kunne fi.nde ud af

Det var
TAK for
Skærmen
Der kom
Jeg har
drevet.
Disketten kan jeg
Den sidder fast.
Da den var clean,

en løs forbindelse.
han tændte Macintosh'en.
at kopiere det over på a-

Ellers ses vi Onsdag.

Hvis det viser sig jeg ikke kan komme ind i din opgang, så
ses vi senere idag,når jeg kommer ind i løbet af dagen.

Dette brev er lagt i kopi i huset, hvis Kalle evt. skulle
drysse forbi.

Jeg har kørt 10 kopi på printer og 15 på rank'en.

Slipper slanterne når vi ses Onsdag.

Godnat,
og tralalala

MIKE
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Arbejdsweekend i Solidaritetshuset
lørdag 18.februar 1995.

Det dejlige baghus har nogen opgaver til Dig

Vi mødes lørdag kl.IO, så vi kan nå at købe materialer mv ind til dagen. Vi har op til
1500,-kr. tilløsmaterialer.

Det omhandler:

- lave postkasse, så alle breve i regnvejr ikke bliver våde.
- at sikre porten, dvs bore hullet i stenen større, så slåen kan komme i "jorden".
- at få lavet dørhåndtaget til Cafeen.
- at få skabt et nyt el-stik i cafeen, for ikke at sprænge sikringer hver dag.

- rydde op, gøre rent i skabene til cafeen.
- afkalke kaffemaskine

- sætte hylder op i forrummet til toilettet.
- sætte lille hylde op på toilettet.
- sætte hylder op i fyrrummet, samt rydde op derude.
- sætte hylde op til fjernsynet i cafeen, samt forbedre antenneforholdene.

- finde ud af, hvordan malergruppen, rebel, sak og regnbuen skal bo og arbejde, og føre planen
ud i livet.

- lave vindue i cafeen.

- tale med planterne, vaske dem, samt udstyre dem med automatisk fremvoksende engangs
askebægre, når en shufffinder på at skodde sin smøg i dem.

- vaske vinduer
- rydde op i bøgerne

- smide ud af eget gruppemateriale med hård hånd, tage ind igen, sammen, og finde bedre
pladser eller funktioner, evt. skraldespanden eller et dertil indrettet museum.



Danmark et Secretpolitikratisk1and
Det Danske Hemmelige Politi (politets og Forsvarets Efterretnings Tjenester) brugte mig til forsøg
uden at fortælle det til mig.
For at forvirre mig pinte de mig på en moderne måde (læs hemmeligt). Jeg oplevede alskens ulykker.
Forsøgernes hovedmål var at udarbejde midler til udspionering og hemmelige forfølgelser. Da jeg
nægtede at besøge lægen gik de til et brutalt angreb på mig.
Jeg mistede arbejde og tklov til at modtage arbejdsløshedsunder-
støttelse, kunne ikke sælge min bog eller tjene penge på anden måde. De ødelagde mine ejendele. De
torterede mig på en .for almindelige mennesker ukendt måde. Til sidst gjorde mig til invalid.
MEN DE KUNNE IKKE FORSÆTTE DERES EKSPERIMENTER OG JEG LÆRTE DET
DANSKE HEMMELIGE POLITI GRUNDIGT AT KENDE.
Det Hemmelige Politi angriber' 'besværlige samfundselementer" diskret (hemmeligt) samt forsøger
med større eller mindre held at styre (formynde) den enkeltes gøren og laden.
Basis for formynderi og hemmelige forfølgelser er udspionering af den enkelte til den allermindste
detalje. Alt - absolut alt - har interesse - altså også små tilsyndeJadende ubetydelige detaljer som
skonummer, brilleglasstyrke, fritidssysler, venner osv, osv. Og alt dette havner i Det Danske
Hemmelige Politis dataregistre.
I DHPs aflytningsstue kan man se folk i deres private hjem, i et tog, i et bibliotek og i mange, mange
andre steder. Der kan man også høre, hvad folk snakker om.
Afkigningskamerer er så små, at det næsten er umulig at finde dem i sit privat hjem.
Blandt DHPs påvirkningsmetoder findes der moralsk set uacceptable psykologiske tryk og kneb;
Det taler til folk mens folk sover, de mikser deres budskaber i en forvrænget tale. Disse tekniker er
beslægtede med hypnose.
DHP markerer folk,de skygger, som man markerer dyr ved at sætte mærker direkte på ofrets krop.
Mærket kan være en rød piet, en byld, en lille kræftsvulst iige under huden.
9HP anvender ultralyd til at pine, dressere og give besked til sine ofre. Folk aner ikke hvor
smertefuld ultralyd kan mærkes.
Listen over midler til diskrete (hemmelige) forfølgelser og tortur er lang, spændende men streng
hemmelig.

v Der er stoffer, som fremkalder "halssydom", talebesvær, langvarig diarre, gør det smertefuld at
~ -+ ~ bevæge en hånd eller fod, midler som gør en mand impotent og ophidser en kvinde seksuelt,

." " klømidler, psykofarmaka, som afføder forskellige sindstemninger.
~.__ .J <!. De mest besværlige eller hårdnakkede sindsyggøres og/eller indvalideres ..diskret selvsagt. Det
, J;; foregår således, at Det Danske Hemmelige Politi (DHP) slipper sovegas ind i ofrets hjem, så kan de

I... ~ -..s: komme ind og gøre det, de har lyst til for eksempel at sætte ofret under narkose og ødelægge hans
~ "i ::; tænder. Ingen selve ofret indklusive ville tro, dette sker på en anden måde end den naturlige.
~ ';~ De kan også foretage andre operationer. Mennesker, DHP bruger til sine forsøg overvåges og styres
<!r "'"\) døgnet rundt. Disse mennesker lever i en slags fængsel uden tremmer.
~ .:;:. '- Ingen DHP-er indrømmer sit tilhørsforhold til DHP. DHP giver sine ordre på en så snu måde at
~ ~ ::::- dette aldrig kan bruges som bevis mod dem. De arrangerer en forestilling, ofret kan komme til at
"t,. (~ ::: høre samtale mellem 2 personer og skal selv gætte, hvad han skal gøre for at skal blive godt for ham

'-J selv. ,.

DHP har sine egne folk på alle samfundsposter. Utal affolk samarbejder med dem. De styrer hele
samfund.
De censurerer aviser og bøger på en diskret måde. Officielt findesjo-ingen censur herhjemme..
Man skal bare spørge selv sig om det er politikerne som styrer DHP eller DHP som styrer
politikerne. Hvis det sidste er tilfælde, så er Danmark et Secretpolitikratisk land.

HJÆLP MIG OG SLUT DIG TIL MIG FOR RETFÆRDIGHEDENS OG DEMOKRA
TIETS SKYLD.
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H vor d a n d e n o f f e n t l i g e m e n i n g

formes

Moderne slaveri

Den udbredte mening om ytringsfrihed og mangel på censur
er i virkeligheden intet andet end løgn. Der findes et utal af
tabuemner, medierne ikke tør tage op. Mange historiske,
samfundmæssige men også naturvidenskabelige fakta er censuret
bort. Vores beslutningsproces baseres på de fakta, som vi
kender. Derfor består mediernes magt i, at de skjuler og
bortraderer mange kendsgerninger.

Bøger renses fra viden "folk ikke har brug for" (DHP's udtryk
for bortcensurede fakta) . Jeg kan påtage mig at nævne en række
kendsgerninger fra perioden 1939-48, man forgæves kan lede i
bøgerne efter.

Når en "uinteressant bog" dukker op, får den tit lov at være
i fred i en vis mere eller mindre kort tid. Den kan også blive
omtalt i medierne. Senere gemmes bogen i boghandlernes
baglokaler, tages ud af handelen og ties ihjæl. Efter en vis tid
vil boghandlerne bedyre højt og helligt, at de aldrig har hørt om
en sådan bog.

Hos et stort bogforlag kan en "besværlig" (DHP' s betegnelse)
forfatter møde "en konsulent" (DHP's udtryk), som vil råde ham
til at "barbere" (DHP' s udtryk) dit og dat væk.

Håndbøger og leksika aktualiseres regelmæssigt og gøres
tidssvarende. "Viden, folk ikke har brug for" fjernes og
erstattes. af noget andet. Hvis man kender historien godt nok og
råder over en noglelunde intakt hukommelse, så kan man selv finde
løgne. Det er sandt, når der siges, at det er så mange fakta, at
man ligefrem er tvunget til vælge imellem dem ellers ville en bog
eller et blad fylde hundreder sider. Det er censorernes røgslør
men de fjerner tit det væsentlige.

Men ikke nok med det. Der gennemføres nogle psykologisk set
meget udpønsede arrangementer som giver folk forkerte
forestillinger. Lad mig forklare dette uvæssen med 2 eksempler.

l) Pluselig (April 1995) læses der i aviser og høres i radioer,
at lægerne ikke vil give navne på nogle slagsmålsdeltagerne, som
blev behandlet på skadestuen. Lægerne vil ikke sætte patienternes
tillid på spil. De har jo tavshedspligt. Her bør tilføjes, at
hospitalers og ambulatorierss administration jo ingen
tavshedpligt har. Adminstrationspersonale behøver ikke at sladre,
DHP kan simpel hen malke dataregistrer; alt puttes jo data anlæg.
Her bør tilføjes, at det er utænkeligt, at DHP ikke får meget
detaljerede oplysninger om alt, som foregår på skadestuen på et
hospital. Aflytningsvanviddet er udbredt overal~. Tilbage til de
tapre og ædle læger. Endelig blev de tvunget til at udlevere
navnene.

En mening om, at hospitalspersonale er uafhængig af politiet
spredes. I Dansk Radioi ~r.I april '95) diskuteredes der med
lytterne (?) lægernes tavshedspligt. Alt dette så ud,· sorneC
veltilrettelagt propagandenummer. "Lytterne" kunne jo godt være
instruerede af DHP-ere. Da jeg var i den kommunistiske Polen

"\



overværede jeg en sådan diskussion.
-( 2) Rektor for en højere læreanstalt vil ikke levere navne på

studenter til DHP. Sagen omtales i medierne. Nogle naive personer
eller DHP's aktører skriver læserbreve. I vores gennemsigtige
samfund ved DHP alt om borgerne. Det er simpelthen utænkeligt,
at DHP ikke vidste navnene på de nybagte studenter. det er intet
andet end et propagandenummer·rettet mod manden på gaden.
Stolheden over vores fri samfund for et kraftigt skub opad.
Der er også en an~en ting, man skal tage højde for. Hvis folk
ville være klar over, de blev fodret med løgne, så vilde
avisessalgstallet falde, og folk ville købe færre bøger. Og dette
giver smerter i øvrighedens lommer. Mange er kritiske af frygt
for at miste læsere/lyttere/tilskuere osv.

HVAD VIL DER SKE, NAR EN FOR ØVRIGHEDEN UBEHAGELIG NYHED
LÆKKER UD TIL FOLK OG ENDDA BLIVER OMTALT IMEDIERENE?

Enten en offentlig instans for eksempel statsadvokaten tager
sig af sagen eller der indkaldes en kommission. Medierne skaber
et indtryk af, at nu vil sagen blive ordentlig behandlet og der
vil blive sat navne på de skyldige. Og i det hele taget vil sådan
noget vil aldrig gentage sig i hvert fald i Danmark. Der
diskuteres meget i medierne
Sagen trækkes i langdrag eller syltes i en kommission. Efter
lang tid kommer der en afgørelse som på ingen måde er skadelig
for øvrigheden. Den mest berømte sag af denne type, var sagen om
redningsbåden, hvor 4 fiskere druknede.

For at give bedre fcrståelse for denne fremgansmåde vil jeg
hælde nogle ord ned om DHP's arbejdsskikke.

Da jeg stod med plancher og uddelte sedler dukkede der mange
DHP-ere. Inden de startede sine forsøg med at fylde mig med løgn
(dette kaldes i deres sprog at dis informere) præsenterede de
deres (u) væsen som forfulgte netop af DHP. DHP-ere og andre
medlemmer af de hemmelige politier verden over plejer at sende
sine folk til ofrene for deres aktioner. Disse "venlige sjæle"
fylder ofrene med løgn og udspionerer dem. Og disse venlig sjæle
"solidariserer" sig med ofrene. De giver ofret et råd (!). De
offentlige instanser og medieer spilder tit rollen som "De
venlige sjæle".

A n d r e p å v i r k n i n g s f o r m e r

DHP-er klædt i civiltøj spreder på arbejdspladser og i
boligområder og fritidsklubber osv visse ud fra deres ledelse
nyttige meninger. som slet ikke behøver at være sande. Dette
foregår under venskabelig sludren.

D

En eller en gruppe giver en "forestilling". De bærer sig ad på
en bestemt måde og folk efterligner ubevidst. Sådan spredes
meninger og bestemte handlemønstre. DHP råder over en hel hær af
"aktører" .

.'

En anden måde at styre folk er det, man kalder formynderi.
DHP kommanderer direkte mange mennesker. Over 20% af den voksme
danske befolkning har en eller anden tilslutning til DHP. DHP
ere, som befinder sig på arbejdspladser, i bolikomplekser, i
fritidsinstitutioner og lignende anses af mang'e som
"betydningsfulde". Folk tør ikke spørge hvorfor de er så

p
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indflydelserige. Men mange følger bare deres ordre uden
diskussion. De er bange for at miste arbejde eller blive udsat
for ulykker på anden måde.
Jeg kender nogle tilfælde, hvor folk, som ikke var ivrige for at
følge DHP's ordre oplevede alskens ulykker. Her skal man huske,
at DHP (jeg citerer) "har lov til at bryde loven"

Hver af os har en engel, som aflytter, afkigger og i det
hele taget udspionerer. Hvis det lykkes .for "denne engel" at
bestemme over en personens laden og gøren, så bliver personen på
en diskret måde gjørt til en moderne slave.
Styring af folks me-ninger (sindsskontrol) oq laden og gøren er
intet andet end vor tids slaveri.

Ingen DHP-er indrømmer sit tilhørsforhold til denne bande af
lovotrædere, så der findes herhjemme ingen klagemuligheder.

I de kommunistiske lande bestemmte kommunistpartiet alt og
kommunisterne lagde ikke skjul på, at de ville blande, sig, i'
borgernes privatliv.' Der var beskedne klagemuligheder hvor
menigmand kunne henvende sig.
I NAZI-Tyskland var der alle steder en lokal "fører", der

k regerede despotisk over alle. Herhjemme foregår alt diskret.
Herhjemme skydes de besværlige elemter ikke ned eller

indspærres i KZ-lejre, men sindssyggøres og tit indvalideres
også diskret selvsagt.
Det er endnu lan til de tilstande som var i de værste
diktaturstater, men historiens lære si er klart t deliat:
en stor magtkoncentration er skadeli for natione .

Hvilken pris kommer vi til at betale for lade grobund af
folk fra DHP's top bestemme om alt? Det tyske fo k betalte
uhyre højt for Hitlers vanvid. Dræbte, tabte omr der van~Je og
nationens degradation. Russene betalte dyrt for a Lenin ikke
ville demokratisere systemet.

Og der er også noget, som gør at vi begyndte at ligne
diktatorregimer. Der ledes intensivt efter EN FJENDE, hvis
eksistens og virke kan retfærdiggøre indførelse af slaveri.
Der skrives og tales så meget om den internationale kriminalitet,
at man nemt kan komme til at tro, at hveranden dansker er blevet
nakomaner.

Historiens lære siger også - DE STARTER MED FORØGET INDSATS MOD
DE KRIMINELLE, OPBYGGER MAGTMASKINEN OG ANGRIBER FREDELIGE OG
NYTTIGE MENNESKER. Magt tiltrækker jo svage sjælde ... når de
stærke sover.

Med venlig hilsen

Den 5. )'. 001'-

Aleksander Kiersz

Gråstensgad~ 2 st

1677 København V

P.S: DHP er en fokortelse for Det Danske Hemmelige Politi
kendt under det officielle navn Politiets og Forsvarets
Efterretnings Tjenester.
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Hej Kalle og alle i Rgb.

Jeg har last ælvmrdslBpiret igennem, og jeg har flg. få baJærlaringer.

9/3-95

IrulholdsIæssigt er lBpiret godt. Focus på Iærringsløsbed transfonæres altid til noget tæn:ingsfyldt.

Papiret er en anelæ for stort til S1Enm efter min tæn:ing. S1Brrm er for mig en pamflet, der giver
aktuelle rroxleorientering og rroxle<latoer . Selve debatterne, se1vmrd eller andet, nå så. forekarræ
på disse rroxler.

Imidlertid kan se1vmrdslBpiret have en værdi i SlBnm-regi, såfremt det frffilStår san oplag
til et handleskridt •

futte handleskridt kunne være: Efterlysning. Til dannelse af en ælvmrdsgruppe for unge rællan
15 og 25 år, søger vi efter unge, der har overvejet se1vmrd, ræn har undladt dette skridt.
Selvmrdsgruppens Jffil er at finde de faktorer i unges liv, der frister til ælvmrd, samt at
finde de faktorer li unges liv, der får unge til at vælge livet frEmfor ælvmrdet.

Fn så.dan gruppe nå kunne findes.

Let handler an at få defineret de unges~ ræningsløsbed, san de selv fonnulerer den. Herpå
handler det an at finde de variable, der gør de unges egetvalg af livet I1l2llingsfyldt.

Fn sådan problarridentifikation vil :v;ere basal i arbejdet !æd unge, herunder terapeutisk ræn også
i den situation at vi "voksne" jævnt ofte kanær ud for unge, der er desperate i eksist.entiel
tanhed.

Ditte har fat i det rigtige ned træn. Jeg amker ikke på kristendan, jødedan etc., ræn i den
af Frankl påviste S8I!IleIlhmg rællem dette at tro på noget i fremtiden, gjorde KZ-lejrfanger bedre
skikkede til at udholde ræls1erne.

En central bog, udover Frankl's "Psykologi og eksistens", er l1>rgaret !1æd's bog:''Kultur og engagBlffit
en bog an generationskløften.". CB.. 100 sider, last lnrrtigt, tankeva:kkende, netep an ovenstående
problElll3.tik.

Hvad angår, an RGB. skylder mig penge for bøgerne. ler er afregnet, det gjorde Jan og jeg. På etelleJ
andet tidspunkt har jeg sandsynligvis nogle bøger, der kan have relevans for RGB. Så kan vi snaklæs
ved, og afregne ved at jeg tager nogle fotokopier i Solidaritetshuset.

Men bøger san: Riesæn: Let ensanre IIBSsaænneske, Foucault: Overvågning og straf, Negt:Offentlighed
og erfaring, har jeg på lager i øjeblikket.

Hilsner
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Protest mod Rebels indlæg den 19,2,96 no 202.
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Jeg vil gøre opmærksom på hvad I er i færd med.
I rebel vil I have sådanne beslutninger som er dybt
racistisk, og som diskriminerer enkle personer som har
anerkendt sin dybeste krise.
Krisen kan ikke løses med et boykot af ham, når der er
mange i det indre miljø som skulle tage og kigge på sig
selv og tage og feje sin egen måtte, inden de kan give
nogen karantæne, mine kære venner.
De som har bet;luttet sAdan beslutning må da være i
dyb krise.
personer som tillader sig, at udkaste en privat mening

på rebels vejne.
Jeg taler som enkel person i det indre miljø og i det
autonome miljø som Th f og Mor, havde gjort, det
mener jeg mA stå på deres regning.
De må løse deres private problemer først, da de selv har
masser af problemer må de holde en lang ferie til at
tænke på hvad de gjort. og det skal også gelder de
kvinli feminister der støter kvinne grupe medusa de
skal ta og holde en lang pause og tenge over det

l{[i) 'Ll !!) (6lå [c) ,]z I.f'iififl li 1l1\~1 rrrr@ II')~ l1l1 c,
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Tim G. Miljkovic.
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SOSU- RAPPORT FRA FØRSTE PRAKTIKPERIODE I MÆLKEBØTTEN
AF FRANS SØRENSEN.

Præsentation:

Navn: Jesper Jensen (ændret pga. tavshedspligt)
Alder: 81 år 27/7-1914
Bopæl: To etagers villa med kælder i Rødovre
Civilstand: gift 1938
Børn: 3 sønner og 1 pige

Liv:

Jesper Jensen er født d.,27/7-1914 i Århus og er fjerde barn ud af en søskendeflok på
8 ialt, hvoraf der er 5 tilbage, Hans far var husmand og hans mor husmandskone,
sammen havde de et lille fattigt husmandssted.
Jesper gik 8 år i skole og hjalp sin far indtil han var fjorten år, hvorefter han kom
ud og tjene som tjenestedreng i Brastrup. I 1936 flyttede Jesper til København hvor
han mødte sin kone Karen Jensen,( ændret pga. tavshedspligt) i 1937 og blev gift i
1938. Jesper var først jordbetonarbejder i 2 år herefter havde han flere forskellige er
hverv indtil 1942 hvor Jesper blev selvstændig entreprenør, det samme år flyttede
de til Rødovre, hvor de byggede deres nuværende hus i 1947.
Jesper holdt op med at arbejde da han var 75 år og var altså entreprenør i 52 år, her
efter gik han på pension, men hjalp sine drenge med at overtage firmaet.
Jesper har indtil sin sygdom været meget aktiv og har således dyrket både cykelløb,
golf, billiard, gymnastik og jagt, og udover dette er Jesper også meget belæst.
Jesper og Karen har også rejst meget, så godt som hele verden: Nord- og Sydamerika
Grønland, Afrika og Kina, således er den eneste verdensdel de ikke nåede, pga.
Jespers sygdom, Australien.
Jesper og Karen havde en stor familie og vennekreds. Nu er de fleste enten flyttet
langt væk, syge eller døde, så de fleste dage er jeg (hjemmehjælpen) den eneste de
ser i deres hjem.

Sygdommen:

Jesper fik en hjerneblødning på sin 80 års følselsdag, og blev derfor indlagt på
Herlev hospital i 16 dage. Da han kom hjem gik han til genoptræning i Broparken
og i oktober 1994 blev fesper "overflyttet" Ørbygård til aflastning .Jesper bliver kørt

. til aflastning af kommunen 4 gange om ugen, men Jesper er meget ked af at komme
der da der intet er at foretage sig og heller ingen er at snakke med. Jesper vil meget
gerne ned på Broparken til fysioterapi.
På det tidspunkt fik Karen og Jesper hjemmehjælp to gange om ugen, nu får de alle
ugens 7 dage.
I Juli 1994 fik Jesper et epilepsianfald. Han faldt på toilettet og lå og blokerede for
døren, så falckfolkene kun med meget besvær kunne komme ind og hjælpe. FEor at
undgå en lignende situation, er der nu ingen dør ud til badeværelset.
Det der generer Jesper mest er, som han siger, at han ikke kan høre, tænke (hvilket



bevirker at han kan være svær at tale med, ikke kan læse mere) er svimmel, skal
op og tisse om natten, har ufrivilig vandladning, går dårligt, og er meget træt (
hvilket er ret almindeligt efter en hjerneblødning). Udover dette er Jesper også
meget deprimeret over hele sin situation.
For at afhjælpe Jespers situation har han fået et høreapparet, men han kan ikke selv
sætte det i, så han er afhængig af hjælp hertil. Hvis man har tålmodighed til at tale
tæt nok ved hans øre og taler højt nok, behøver Jesper ikke dette høreapparat og
man kan føre en normal samtale med ham.
Det (som han siger) at, han ikke kan tænke bliver der idag ikke gjort noget særligt
ved, men hvis han kom på Broparken til genoptæning ville det helt sikkert hjælpe.
Den eneste form for træning han får er den jeg prøver at give ham (se" En dag hos
Jesper").
Svimmelheden prøver vi at afhjælpe ved at sørge for at Jesper drikker nok ( men
det er svært når man ikke er tørstig), ikke rejser sig for hurtigt eller laver andre
hurtige bevægelser.
Nattisseriet prøver vi at afhjælpe ved at Jesper har en kolbe ved siden af sengen, der
ved bliver Jesper ikke forstyret så meget i sin søvn og vi får begrænset faren for fald
ulykker på vej til/fra toillettet, og vi får samtidig også begrænset Jespers delvist ufri
villige vandladninger. Udover dette er der lagt aviser på gulvet ved siden, hvor
Jesper står og tisser, da det nogle gange smutter ved siden af. Jespers delvist ufri
villige vandladninger prøver vi at begrænse ved at få Jesper til enten at tisse i kolb
en eller på wceet når vi kommer om morgenen. for en sikkerhedsskyld har Jesper
og ble på og et stinklagen i sengen.
Problemet med at Jesper går dårligt, er blevet afhjulpet kraftigt ved at han har fået
en krykstok og en kørestol.
Trætheden er det svært, at gøre noget ved.Men fySioterapi, køreture i Jespers køre
stol, samtaleler, "underholdning" med Jesper (som hans datter, der også bor i
Rødovre,er god til at komme og gøre) er ihvertfald en meget god ting. Samtidig
prøver jeg i weekenden, at komme og hjælpe ham op af sengen så sent som muligt.
Han ikke er nær så træt op af formiddagen, som når jeg kommer om morgenen i
hverdagene (mere om dette i "En dag med Jesper").
Udover alt dette får Jesper mange piller (dette kan være medvirkende til at han er
meget træt og svimmel) bia. mod epilepsianfald, vanddrivende og kalktilskud.
At Jesper er deprimeret prøver jeg at gøre noget ved. Når vi snakker blandet andet
ved at opmuntre ham og lave sjov, samt at give/vise ham meget kærlig
hed,kramme, holde i hånden, klap på skulderen og være meget opmærksom på at
det ikke alene er hjælp, men er hjælp til selvhjælp ( jeg fortæller mere om dette i
"En dag med Jesper"). Selvfølgelig er det ikke kun mig der prøver at opmuntre
ham, Karen, hans børn og sygeplejesken prøver også på det. Men som nævnt før
ville det være en meget stor hjælp hvis Jesper kunne komme ned i Broparken, så
han, også overfor sig selv, kunne vise at der stadig er meget han kan gøre selv. Han
ville på denne måde sikkert også kunne finde andre interreser som svare til hans
nuværende situation.

Karen:
Har meget svært ved at tackle Jespers situation. Karen har altid passet hjemmet,
mens Jesper har været den typiske mand med arbejde og fritidsinterreser som ikke
var hjemmet.
Men nu har hun ham hjemme, det ville være til at tackle hvis han ikke var så syg
på den måde han er. Karen prøver meget på atfå hjemmet til at se pænt og ordent
ligt ud, men det er svært når han (som hun siger) "fjumrer rundt" tisser rundt om
kring og sover hele dagen. Dette kunne måske afhjælpes ved, at vi kom flere gange
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ir om dagen, vil hun ikke have, for med hendes ord" I er der jo aligevel ikke når han
tisser på gulvet". Karen er også en meget temperementsfuld og bestemt dame.
Hendes tålmodighed overfor Jesper bliver meget tit sat på en prøve, hvilket bevirk-

'r er at hun skælderud på ham og han bliver ked af det. Det er igen medvirkende til at
han bliver deprimeret over sin j3ituation, og ofte kommer til at græde.

En dag med Jesper:

For at tage en typisk dag hos Jesper, ville det mest nærligende være, at vælge en
mandag. Den starter med at jeg kommer omkring k1. 8.45, jeg kommer ind af døren,
møder Karen og siger godmorgen, hvorefter hun går ind og vækker Jesper, mens jeg
lægger overtøjet. Når Karen er gået ud af værelset, kommer jeg derind og går hen
til sengen bøjer mig over Jesper hvor han ligger og kigger op på mig tager ham på
skulderen, fortæller ham at det er blevet morgen igen og at han skal op og på
0rbygård. Jesper tager et fast kærligt tag i min arm og fører sin store faste højre
knyttede arbejderhånd op til min kind og aer den. Herefter tager jeg enganghandsk
er på, tager Jespers kolbe med nattens urin og går ud og tømmer og skyller den på
klosettet. Jeg ind med den til. Jesper og vækker ham igen, hvor han spørger mig
hvad klokken er, jeg kigger på hans armbåndur, fortæller hvad klokken er og for
tæller ham om vejeret udenfor. Han skubber sin store dyne til side og klør siglidt
omkring kønsorganerne, giver vi hinanden vores højre hænder og han trækker sig
op til siddende stilling ved hjælp af mig. Her tager han et glas vand, som står ved
siden af en kande med vand på natbordet, dette hjælper mod morgensmag og de
hydreing. Han sidder lidt inden jeg hjælper ham ud på toilettet hvor han tisser og
vasker sig. I mellemtiden finder jeg tøj frem til ham, skifter stiklagen, reder sengen
og finder en ren ble frem. Jeg går ud hjælper Jesper ind i soveværelset igen, her
skifter vi bleen ud, dvs. Jesper støtter sig til sengen med den ene hånd og jeg holder
ham med min ene hånd, sammen hjælpes vi så med at trække netunderbukserne
ned tage bleen ud og tage den nye på. Efter det sætter han sig på sengen, jeg giver
ham lange underbukser på ham op til knæene hvor hanfra han selv trækker op,
jeg giver ham strømper på, fordi han ikke selv kan bukke sig så langt ned. Så finder
jeg en ren undertrøje og giver den til ham den så tager han den selv på, efter det
hjælper jeg ham med at få skjorten på, han knapper den selv på maven mod at jeg
knapper den på ærmerne, for det er det sværeste. Så giver jeg ham de lange bukser
på til knæene, hjælper ham med at komme op at stå og vi hjælpes ad med at få
bukserne op og skjorten ned i dem. Bagefter hjælper jeg Jesper med at få en sweater
på, som han selv knapper, derefter tager han selv, ved hjælp af et langt skohorn,
sine sko på. Så tager han briller på og tager sin krykstok i hånden, går ud i køkknet,
hvor han tager sine piller, spiser sin morgenmad og læser forsiden af avisen.Imens
lægger jeg hans tøj til vask og tager mit overtøj på. Jeg går ud i køkknet til Jesper,
tager ham om skulderen og siger han skal prøve at få en god dag på 0rbygård, han
smiler varmt, bredt og kærligt til mig og siger at han skal nok prøve. Vi aftaler at jeg
kommer igen næste imorgen. Jeg vender mig mod Karen og ønsker hende en god
dag, går ud i gangen siger farvel til dem begge imens Jesper og jeg udveksler kærlige
blikke. Jeg går ud til min cykel og før jeg selv aner det er jeg hos min næste klient.
Det varme forhold Jesper og jeg har, har vi haft siden jeg var hos ham den første
dag. For mig går det forholdsvis let med at få ham op om morgenen, det tager højst
10 min., hvor mine kollegaer siger de nemt kan bruge 20 min. Hvad det skyldes ved
jeg ikke.
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Jespers tilstand har været rimelig stabil al den tid jeg har været der, men nogle dage
er han selvfølgelig mere træt end andre.
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København d. 6 februar 1995.

Til

1. Maj fonden
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vi tillader os hermed at henvende os til Dem med ansøgning om
støtte til følgende filmprojekt med arbejdstitlen:

KAMPEN OM BILLEDET

En film om de autonome i interwievs, arkivmateriale,
on locationoptagelser og spots,

der i collagens form går bagom overskrifterne.

Det er vores overbevisning at der bag mediebilledet af de autonome
ligger andre, ikke-eksponerede billeder, som indeholder en mere
nuanceret opfattelse af og forståelse for, hvad der foregår bag og
imellem hætterne.

Z-, Det er ligeledes vores overbevisning at der bag de autonomes akti
viteter ligger en kritisk holdning til visse af samfundets insti
tutioner, som reelt deles af et bredere udsnit af befolkningen.
vi opfatter således eksistensen afJe autonome som et symptom på
nogle dybe og fælles smerter i et samfund under omformning, hvor
skellet mellem magt og afmagt øges.

vi mener ikke, at de unge som blev beskudt d. 18. maj udgør nogen
reel trussel imod et dansk demokrati, - den trussel ligger andre
steder.
Derimod finder vi det nødvendigt at forsøge at nå bagom det spejl
billede af vores egen angst, som myten om de samf~ndsomstyrtende

autonome repræsenterer.

Vores håb er at gå gennem spejlet.

l
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Som det fremgar af medfølgende budget regner vi med en 5 mdrs.
produktionsperiode opdelt i l mds. research, 3 mdrs. optagelser og
l mds. redigering.

Det er vigtigt at understrege, at hele projektets karakter gør, at
at det ikke er muligt at udarbejde en traditionel synops eller et
manuskript, idet ideen jo netop er at skildre et liv som leves
udenfor vores regi.
Man kan sige at projektet er af eksistenstiel art, idet det forud
sætter vores personlige engagement og tilstedeværelse i de auto
nomes liv,- så meget som vi kan få adgang til dette.

Derfor er den researchperiode, som vi har taget hul på, vigtig på
flere niveauer.

For det første for at få indsigt i og kendskab til de forskellige
grupperinger og aktiviteter der udgør det flydende miljø som kal
des "de autonome".
For det andet skulle researchperioden gerne resultere i, at vi får
etableret et gensidigt tillidsforhold til hinanden, så filmholdet
kan arbejde i relativ ubemærkethed og frihed i miljøet.

Vores erfaringer til dato er positive, vi er glædeligt overraskede
over de åbne døre, som vi altså ikke er løbet ind i, men har fået
lov til at gå igennem.

Som det forhåbentlig fremgår af ovenstående, har projektet en pro
cessuel karakter, hvor det er opmærksomhed, tilstedeværelse og
intuition der er nogle af forudsætningerne for et godt resultat.

vi har naturligvis gjort os tanker om hvorledes projektet kan gri
bes an, herfra hvor vi står.

Vor nuværende strategi er at anbringe en række repræsentanter for
forskellige grupperinger af autonome i en for dem og beskueren
overraskende sammenhæng. Inspireret.af et opslag på døren til de
autonomes egen cafe, Kafa-X, om en indbydelse til fisketur på Øre
sund, har vi valgt en forhåbentligt kold og blæsende tur i skon
nert til fiskebankerne ved Hven, som rammen om vores historie.
Under turen vil billeder af de sædvanlige fisketursrutiner gå over
i samtaler og interwievs med de sørejsende.
Fra disse samtaler klipper vi ud til de beskrevne miljøer og akti
viteter. Herfra kan klippes videre ud i arkivmateriale fra de au
tonomes egen historie.

Som det kan forstås er der ikke meget andet end rammehistorien som
vi,kan gøre os til herre over i det her skitserede forløb. Resten
er op til de autonome, samfundet og os selv.
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vi har været i kontakt med forskellige grupperinger indenfor"det
autonome miljø, som vi synes kunne være spændende at tage med på
søfart:

børnehus:

byøkologisk
aktion:

regnbuen:

musik:

presse:

kollektiver:

cafe:

osv. :

Børnehuset i Sct Pederstræde er det ene af de to
huse, som de autonome efter 30 års (slumstorm og
bz) kamp har fået relativ rådighed over.
Det indeholder forskellige aktiviteter som cafe,mø
derum, bibliotek og værksteder.Huset er under op
bygning, og der er åbning af cafeen medio februar.

som mest er kendt for deres blokadeaktiviteter i
forbindelse med Øresundsbroen, beskæftiger sig bl.
a. med trafikale problemer i lokalområderne.

er en alternativ psykriatisk rådgivningsgruppe med
udgangspunkt på Universitetet omkring Studenterhus
miljøet.Gruppen arbejder desuden sammen med Galebe
vægelsen omkring etablering af et "HelhedshuS" for
psykisk belastede på Nørrebro.

Strictly Underground etablerer en alternativ scene
for nyere musik, teater og debatter. Via deres ar
rangementer støtter gruppen samtidig de autonome
moralsk og økonomisk.

Autonom Info er en gruppe som arbejder med blad- og
bogudgivelser, distribution af tidsskrifter og pla
kater.

Baldersgadekollektivet er det eneste bz-atte hus
der har overlevet og er blevet legaliseret. Det
er i dag bolig for 15-25 beboere, og fungerer bl.
a. som byøkologisk forsøg.

Kafa-X er de autonomes egen cafe i Blågårdsgade.
Den fungerer som t~æfpunkt for miljøet og her af
holdes de månedlige stormøder. Cafeen er samtidig
de autonomes ansigt udadtil på Nørrebro.

Under vores fortsatte research vil der utvivlsomt
dukke andre elementer op til et mere nuanceret bil
lede af miljøet.

Med hensyn til billedsiden som sådan, mener vi at den subjektive
synsvinkel må være vores indfaldsvinkel. Filmen skal hverken være
agitprop eller pegefinger, men afspejle vores egne oplevelser, -og
vores oplevelser "ligger i vores kameravinkler"
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vi har modtaget produktionsstøtte fra Det Danske Filmværksted,
Vesterbrogade 24, 1620 Kbh. v. tlf 31241624 i form af råfilm,
laboratorieudgifter, redigeringsfaciliteter, camera, lys-
og lydudstyr.

Støtten repræsenterer en værdi af 250.000 kr.

Projektet forventes at strække sig over 5 mdr. i følgende faser:
research l md., optagelser 3 mdr. og redigering l md.

Herudover forventer vi udgifter til produktionen på flg. poster:

Transport............................................. 5.000 kr.

Scenografi/regi •.•......••••.....••....••••...•••....• 4.500 kr.

Redigeringstekniker, klipper, B-fotograf, konsulent •.•• 16.000 kr.

Administration 1.000 kr.

laIt ...••....•..•...•.......•...................•...... 26.500 kr.

vi er startet op på researchfasen og håber ved denne henvendelse
at kunne få økonomisk støtte til fuldendelse af projektet.

vi står selvfølgelig til rådighed for uddybende samtale vedr. pro
jektet.

Med venlig hilsen

Tom Elling,
Larsbjørnsstræde 18,
1454 Kbt;. K
tlf 33 13 Ol 06

Jeffrey Nedergaard
St. Kongensgade 108
1264 Kbh. K
tlf 33 12 58 38

bilag: cv
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Arbejdsweekend i Solidaritetshuset
lørdag 18.februar 1995.

Det dejlige baghus har nogen opgaver til Dig.

Vi mødes lørdag kl.IO, så vi kan nå at købe materialer mv ind til dagen. Vi har op til
1.500,-kr. tilløsmaterialer.

Det omhandler:

<; - lave postkasse, så alle breve i regnvejr ikke bliver våde.
- at sikre porten, dvs bore hullet i stenen større, så slåen kan komme i "jorden".
- at få lavet dørhåndtaget til Cafeen.
- at få skabt et nyt el-stik i cafeen, for ikke at sprænge sikringer hver dag.

- rydde op, gøre rent i skabene til cafeen.
- afkalke kaffemaskine

- sætte hylder op i forrummet til toilettet.
- sætte lille hylde op på toilettet.
- sætte hylder op i fYrrummet, samt rydde op derude.
- sætte hylde op til fjernsynet i cafeen, samffoTbedre antenneforholdene.

- finde ud af, hvordan malergruppen, rebel, sak og regnbuen skal bo og arbejde, og føre planen
ud i livet.

- lave vindue i cafeen.

- tale med planterne, vaske dem, samt udstyre dem med automatisk fremvoksende engangs
askebægre, når en shuff finder på at skodde sin smøg i dem.

- vaske vinduer
- rydde op i bøgerne

- smide ud af eget gruppemateriale med hård hånd, tage ind igen, sammen, og finde bedre
pladser eller funktioner, evt. skraldespanden eller et dertil indrettet museum.



Problemerne bagest i Solidaritetshuset:

Der er visse ting, som ikke kører i huset her. Nogle af dem er interne problemer i
grupperne, andre ting skyldes en lettere dårlig koordinering grupperne i huset
imellem. Derfor synes jeg, at vi i baghuset skal holde et stormøde lørdag den 12. au
gust kl. 12.00 til 14.00, hvorefter vi skal rydde op - primært i cafeen. Jeg foreslår, at vi
først opstarter den igen efter den 12. august. Følgende bør diskuteres på mødet:

1. Smugkroen. Kalle btår for indkøb, Jesper og Jan rydder ofte op dagen efter.
Rebellerne har glimret med deres fravær i baren, hvilket skal systematiseres, så ikke
altid Sune står med lortet. Desuden synes jeg, at vi bør købe lidt færre øl (øko every
time) og lukke ned kl. 4.00. Vi holder ikke til i længden at fortsætte til kl. 7. morgen.
Derfor bør Rebel få lavet et system, så alle kommer til at tage vagter om onsdagen og
en regel om, at sidste person lukker af, sluser folk ud og bagstopper pengene. Dette
skulle gerne gøres af to, da det ikke altid er lige nemt at få folk til at forlade bulen
efter indtagelse af 6 øl.

2. Fastere regler for, hvem der sover i hytten. Det er lidt irreterende, at alle mulige
sover på Rebel's kontor, da tilfældige overnattere sjældent føler for hytten/kontoret
og efterlader stedet herefter. Fremover bør få, og i givet fald kun rebeller overnatte
på vores kontor. Begge førstnævnte problemer er primært Rebel's. De konkrete pro
blemer heraf kan ses ved et hærget skrivebord, en roden rundt i vores papirer,
tændte computere o.lign. Det dræner os for kræfter i længden altid at skulle reor
ganisere vort i forvejen kaotiske kontor. Folk - inkl. mig selv - må sku' lære at gå
hjem; også selvom man har drukket et par øl.

3. Oprydning af huset! Folk efterlader generelt huset i en miserabel tilstand, når
man smutter. Cafeen viser utallige eksempler på, at pasta i tomatsnask bare er blev
et stillet lidt væk, hvorefter en person tilfældigt opdager den 10 dage efter. Dertil
kunne en smule arbejde for huset heller ikke være af vejen - også selvom man ikke
er blevet opfordret til det eller der er arbejdsdag. Der er alt for få der af sig selv rydd
er op på toilettet eller ta'r en opvask. Istedet må Kalle og andre, som bruger huset
dagligt, pløje sig igennem andres rod hver dag. Det gælder i øvrigt også, når der naz
ialarm: Her er der som regel mange i huset og et kollossalt rod bagefter! Bøllerør,
masker o.lign bør heller ikke flyde i hele huset, men lægges omhyggeligt på plads i
rummet mellem cafe og toilet, hvor alle andre praktiske ting er placeret.

En lille gylden regel: 1:"ller vi om modkultur, må vi også gøre noget for, at det ikke
ender, som det fungerer i den verden, vi vil være et alternativ til.
Skal vi skabe et fristed, må vi alle give en hånd med og få flest mulige draget med i
arbejdet for at få huse: til at fungere som et fællesskab. En laden-stå-til holdning er
en tro kopi det nuværende samfund, hvor alt hænger på det få. Og det er jo ikke det
vi vil!

Her nogle ideer til tinE" der bør ordnes / diskuteres i baghuset:

Smugkroen: Barvagter~ oprydning, indkøb af øl, åbningstider, aflukning til kontor
på 1. sal & system med pengene, så de ikke forsvinder ud i den blå luft.
Cafeen: Ordne/rengøre baren, fixe bageste vindueskarm, generel oprydning, bøg
erne?
Baghuset: Faste oprydningstjnaser på bl.a toilet? Andre installantioener?

MØD PÅ pÅ HUSMØDET LØRDAG DEN 12. 08 KL. 12.00 - aftenhygge.



Til
Malergruppen.

I inviteres hermed til

stiftende generalforsamling i (Navn osv.?)
søndag den 23. januar 1994 kJ. 14.00
Griffenfeldsgade 41, baghuset, 1. sal

Det er vigtigt I melder tilbage om I stadig er interesseret i at være med i gruppen. på
generalforsamlingen vil vi fremlægge forslag lil vedtægter for malergruppen (bJ.a. af hensyn
til søgning af fondsmidler o.l.). Vi vil osse komme med forslag til navne (GAIA har næsten
været vedtaget men nogle i gruppen er blevet lidt skeptiske ved det navn da det p.t.
oversvømmer byen....)

Lokalet er ved at blive lækkert - vi har malet der en enkelt gang. Vi mødes til "almindelig
malerdag" de næste to søndage kl. 13-14 så kom hvis I kan.

Der er iøvrigt fernisering i Cafe Cikaden nu på lørdag kl. 13 for kunsineren Freddie K.
Sørensen, hvor nogle af os kommer og vit forsøge at rekruttere nye medlemmer til vores
gruppe.....

Godt farverigt (1) nytår

ønsker

f. malergruppen/irene (pengeopkræver)

PS: Der mangler følgende ting imalerlokalet:
- saks, plastspand/baljer, loftslys, aflåselige skabe, lysestager, lille køleskab,
termokande, bestik, .....

Husk: medbring et par sutsko da vi helst ikke skai gå med udefodtøj på vores gulv der er
bedækket med plast.
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Agrlppa
foreningen af danske legestuderendes fnrlag A.S.
Prinsesse Charlottesgade 29, 2210 IØBBMHAVN M.

Giro 510-4BB2; Bank 3156-14011-2

lalle Blrck-Hadsen
Bragesgade IB l tb

2200 IØBBNHAVB N

ll. novelber 1994

AhonnelentsnYller: 2123

Hæfte 1-2 af Agrlppas 15. Argang udtoller Ol få dage og årgangens andet
dobbelthlfte ventes olkrlng årsskiftet.

VI vil ikke tunne sende dig bæftet, fordi vi Ikke kan se at have lodtaget din
betaling for 15. årgang. Vi beder Ol at få den snarest.

Hæfte 1-2 indeholder

psykoanalyse og gruppeanalyse: J/der og tyskere af Malcolm Pines
Tilstedeværelse lellel stedldshed og topoflli af per Llndsd Larsen
Resultat fra unders.gelser af psykoterapi og deres relation til psykoterapeu
tisk praksis af Isben Dougaard
Olsorg I psykiatrien af Kads Uffe pedersen
lognitlv terapi - en Introduktion af Nicole I. Rosenberg
Psykoanalyse og psykiatri af Henning Palkln
psykoanalyse og psykiateren af otto øyeborg

Hertil kOller debatindlæg Ol livskvalitet og boganleldelser.
,

VI vedlægger et girotort på kr. 1'2,- for det tilfælde, at girokortet
vi sendte 1 oktober er hortkollet, og gIlder os til at til at h.re fra dig.

Ked venlig hilsen
Agrlppa/fADL's forlag
pia Dupont

PS: Vær venlig at opglre !bonnelent.nUller ved betalingen,

"



ii
"
I
ti
11

li '
il
'I
II
I
'II

, /

P'M1J~ Rtft 10vJ l\o/(/I-r~"J

;uf. #l8G *{erJ:W{
0.ndel11æde;{- Z-5

1bstb6X 10Qz.

100s /\bh K.



København, d. 15/11-94
BESTILLING
Bestil.nr.:2l6l7

Studenterhuset
Regnbuen
Købmagergade 52

1150 KØbenhavn K

ISSN: 0908-2999

Hermed bestilles følgende abonnement:
Antal: l

Faustnr: 09082999
I bestilling *
Forum kritisk psykologi, teori & praksis
(93)-. - Kbh. : Forum Kritisk Psykologi,
30 cm

FyCv /Jr. g- I ;193

Med venlig hilsen

Danmarks Pædagogiske Bibliotek
,,1r e/k. /Pa4fl1t1Ss-.

Tidl;kriftafdelingen
Postboks 840
2400 KØbenhavn NV

tryksamlingen. - Nr. 8
Teori & Praksis, 1993-. -

d4
1



r'-__··· --.----- ..------

r

"\ !VN \'-VLC-, f\j D.Ql J.( +-Vh VI IDA l... \t1*l- ~ lA \?;u/\.e\T MlfJr
, -

tv\ tl) VA~I\J G.lLl-vt o,~ ttfl-v \.Ill'- loLe:r ~ YO{; B;jlf\IJo.
,

V, V~L G-f.YWG !4f)lJE t'\ fvlpæ Mt'D ::)til- SA 3t1.
/

\('!J j til 'oMl ot0J OAk ~l. \~ O().~-



}
danske fol ,Ilæl er ødelagt". Solbje.rgS~lskabet er senere CI,;>sA
blevet til ~Cn nuværende gruppe Yggdraslll.
Da vi som rådgivningsgruppe dengang reagerede mod hån, l"gn og

hetz mod andre, ja så blev vi som socialister den nye fjende.
Nu bliver vi truet på livet på åbne møder i husets demokratiske
organer. Vi fAr udtalelser med følgende ordlyd fra Per Astrup
Olsen, at han ~ikke s;elv vil slås. det har (han) folk til". og
at han skulle ·være en højt klassificeret militærperson, der e.r
udstyret med retten ~il at anvende den fornødne vold, hvad
(han) vil gøre, når nogen stiller Sig i vejen for (hans) ret og
rigets sikkerhed~. Som enkeltper~oner og radgivningsgruppe
fUlgte v: problemstillingen op. Men:

At hø~e sådanne ting overstiger den menneSkelige fatteevne _ og
elle, herunder os som gruppe, havde svært ved direkte at se i
øjnene, at Studenterhuset med diss~ holdninger internt rent
faktisk havde lukket fascismen in~. Men fremfor at tænke som
disse - selv at søge nedrig magt for at skubbe dem ud _ valgte
huset at stA sammen om. en demokratisk vej for alle. Og den :
sidste udvikling har så været, at Pelle Buhl af bestyrelsen har
fAet en alvorlig advarsel for hån og disrespekt, og der er
endvidere af bestyrelsen planlagt et møde - d.2B.oktober _ hvor
g~uppen Yggdrasill må forklare sig i samme anliggende.
kt Studenterhuset som sag .kommer frem i pressen ml er for os at
se ganske planlagt. Der er nogen, der vil skjule sig bag noget
andet. Det er nu lykkedes samme okkulte og fascistoide personer
at få Ekstrasladet til at forsøge et fa en hel befOlkning til
at hoppe på nærmest det modsatte. Lad os stille det op sAdan:
når EkstraBladet og rektor Ove Nathan - desværre godt hjulpet
til· af upålidelige e.JIlbedspersoner øed private aktier i sagen _
kan reagere sådan på disse personers intrigemageri, sa prøv at
forestil jer et åbent demokratisk hus med samme fascistoide
personer og grupper dag efter dag, uge efter uge. Det er et
helvede.

Probl~et er derfor ikke de 6 kabler i Studenterhuset. Pro
bls~et er, at hvad der skete for 50 å~ siden er ved at gentage
Sig lige foran næsen på os alle. ner har Studenterhuset søgt at
gøre sit til at forhindre, at det vil komme så langt en gang
til. Vi haber at alle vil gøre det samme, ligemeget hvor man er
1 samfundet.
StUdenterhuset må åbnes igen - elle=s bliver nødvendige demo
kratiske kræfter endnu engang ladt i stikken. Med sin handling
har Universitetet med Ove Nathan gjort det hele en tjeneste
ved, at alting nu kan komme frem i en bredere offentlighed _
men fastholder Universitetet sin lukning, sA er det en hand
ling, der vil blive i historien som en fejltagelse mod det
menneskelige. Og til rektor Ove Nathan: vi har stor respekt for
dit faglige virke, og derfor kan vi ikke~lide at eftertiden
huske~ ~ig ~cc ~e~ pe~sou, d~~ lukkede ~tudenterhuset~

Støt den demokratiske student og støt det anti-racistiske
arbejde.

Man 25 okt. 93 var jeg til møde på KAFA-x (Antifascistisk cafe)
på Nørrebro som representant for CA:s Økologiske Forening.
Cirka 50 vidt forskellige slags'autonome var mødt op for at
præsentere sig for hinanden .og diskutere mulige
samarbejdsformer. Disse unge mennesker med i grunden
humanistiske idealer har det så sandelig ikke let!
Efter mødet blev dagens tema taget op. og det handlede om
studenterhuset og politirazzian natten mellem d. ~9. og 20.
oktober i år. Interessen for studenternes argumentation fra den
etablerede presses side har været minimal. Dertor følger her en
af mig redigeret pressemeddelelse fra Rådgivningsgruppen
Regnbuen.cjo studenterrådet, Krystalgacle ~6,2. Kph K.
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Der er kommet en stor sag ud af B telefonkabler og et vandrør,
fun~et ved en pol1tira=zia 1 Studenterhuset natten 'mell~ d.19.
og 20. oktobe,r 1993. StuClenterhuse t er af Univers! tetets rektor
Ove Nathan bleve~ lu~ket_på dette,grundlag. Og ifølge Rektor
vil det ikke bUve--genAl)net. st· længe han er rektor. Rektor
opfatter det skete som Ll111dsbrud. Sådan kan historien ende:
Københavns Universitet :afskrlver muligheden for et Studanterhus
for sa.rntl1ge,studerend~'.> ..., . ~~. .".
Der er imidlertid en'anden historie. som har at 'gøre med nogle
helt andre~og mere ubehagelige perspektiver~endkabler ?g et
vandrør. ::;"" :..'.' _ .
Denne historie vil vi gerne formidle, set fra rådgivningen
Regnbuel)~.standpW1kt..
Studenterhuset har lagt lokaler til anti-racistisk og anti-fa
scistisk arbejde. Grupper og enkeltpersoner, der har været
direkte involveret 1 afholdelse af åbne ~der har, med de
~uværende betingelser for dette arbejde, været nødt til et
tænke på sikkerhed. Dvs at kunne forsvare sig mod overgreb. Her
var kablerne t~~t som nødværge til imødegåelse af konkrete
mordtrusler på navngivne personer,. der var 'indbudt sot:! op
lægsholdere, og 'som !orsvarsmidler ifm en anti-racistisk fest.
Lykkeligvis er disse kabler aldrig blevet brugt . .At kablerne så
senere, efter fælles diskussion, ikke er kommet ud af huset er
beklageligt - men de~ ~~drer intet. ved, at faren eksisterer
konkret og fortsat. Og at denne fare ikke ko~me: fra os.
Her synes vi, at rektor Ove Nathan ~er Sig blind. Far~~ er ikke
k-abl-er-t~t:---'""...um-·-!O"f'-S'"~:Jl.idl""!"r~a~:C1n'-d~'rlh~~~i:'-:-':---.
ågså hens studerende,- ikke kan træde~;frem med deres bidrag til
at forandre vore, alle sammenS ·.samftmdsmæssige betingelser til
en ordentlig ,verden uden at stå me,,," 'trusler på l1vet. Det kan
i~ke v~re rig~igt, at de~ de= kc~kr~~ t~æder freu. ~od raci5m~

og fascisme skal het~es og kriminaliseres med to Ekstrablads
ord: autonom og terrorist.
Skal vi de~for sige nog~t om. hvem d~r er de egentlige terrori
ster i denne sag, så er det EkstraBladet, og EkstraBladets
kilder. Det drejer sig 'om to ganske oestemte personer - Per
AstruP Olsen og Per Jørgensen al1as'Pella Buhl - fra Studenter
huset med okkult tilknytning (:okkultforstået so~ dyrkelse af
mystiske og skjulte ·såkaldte·overnaturlige fænomene~). Disse
har haft private"'nteres~er ; at,le:v~,re ~et falske. og løgn
agtige skyts til Ekstrabladsjourna!istens p=ivate hetz: krimi
nali,"~~~ug å: 50cialis~er-for enhveripris:
Det skal her tilføjes. at den eneste!person, der går unde=
f<!.l~k n,~vn i Studenterhuset, er ovan~tående ·Pelle Buhl" . Og at
denne person for e~_år siden påStud~nterhusetsGeneral~orsam
l ing Ø1åt'te~ 't"ræde-,- ud' af-bestyrelsen' e.tter et mistillidsvotum' t~i l., '., .-,t·r, .• ~ '. ,._, .--' I", .,. , , .. ' .

;~rb~~~~~eo~:"~·~er~;:~~·i:J~f~\;~;iT;~·~ ?~~i:;t~:'~-t~i: .::~ ,'~a:~':.~
et skjul_t br~'\'. til Re~tor_~frems·atte.·4irekte· løgnagtig~ be":' .
skyldninger om kriminelle :handlin'ge,r,~.begAet af navngivne
h~sakti.vister fra Re~u_~. -.::..-.: .. j.,' '/""~.:, ".~.,._,,' .. _' . ' ,'
Hlstorl.en om de' i pre~~en .om~alte interne ,stridigheder i ;·'(.r\[l~' .. _
Studenterhuset . er følgen6e: ~~ ',-~"::-,.-=:_~,'T.:._-'":'""~.,:'..: ,">' ,-'-..c .-.--- ---- ,
I"'l999-~h'.b-egyndte~en~iiystartet -~~p~ -':"-S~-lb-j-e~gSelSkabet,-'" ;~..-. {)},'
også kaldet SMS~ ~~or.~.v;.e.nnævt:l:te._t9 p_er~oner var Centrale - at . '
gå frem. medrat h.a9..ekors~t, S!C.Ulle,_.r.~h..~.1.1iteres i StUdenter':. ' ....'. ll ....
hu~~_~ •. ~~ E~~r...:d~.;-,.;:.~å_.?al_!S,*~d.~~~~':1;,dtalelser omhandled!=!-, a.t;::-:::.:...... r:Ij,'~';

I'''det var de kristne og de fremmedeS skYld/anliggende-, .. atL~den '...': ":' .',. '--~..,.~-'!>.
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ANSØGNINGSSKEMA OM TILSKUD TIL ET DEBATARRANGEMENT 11994

OM DANMARKS FORHOLD TIL DEN EUROPÆISKE UNION

Brug venligst blokbogstaver
o

Organisation: 12. ti Q(, tVAJI tY(,SCQ RU erSN rt2- UlV i)u EN'
Afdeling: ---'- _

Ansvarlig person: ---=:J Q.N C2 Le f> 'j dø'J2-G'f.t! ) J. SVV
eller

Enkeltperson: ---,-- _

HUSK:

Adresse: S Dl--l P&JLl q-W~ BlLJt\J
1

(, 12\ ~'ÆN t-~LOS. 6M? f:. L.j J
Postnr.: 29<()-{) By: !;(,,øt>E/v IJPrVN tv
TIt.: ;,s~';)'~,gh,58 Træffetid: C>I\J~ n :t,,_ 2.2-

Ansøger i henhold til Dansk Folkeoplysnings Samråds Retningslinier af 3, februar 1993
hermed om tilskud til nedenstående debatarrangement

Dato: '6.AJcW /0;911 Sted:SOiIDQ-12JV,-'V1.IJUJSIJj Gelr;YE.JVFVm6~~ YJ
Emne: IADVlk(L-iM,(ffiNOEN1Ei[2 1: pmW},CiGJfJ( 1J.E./kWD1-lN(;, :c r;.'I" Sl{- fWs'i'&I(-

<J/y
Ved lukket arrangement anføres begrundelsen her: _

1 Foredragshonorar a1.500 kr, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / :io {J kr.
eller

Paneldeltagere, max. 3, a max. 1.000 kr. pr. deltager

Rejseudgifter til max. 3, se retningslinierne punkt 7 .

Fc"tæringsudgifter 6. 75 kr./150 kr. tB max. 3 .

Opholdsudgifter til max. 3 med max. 500 kr. pr. overnatning

Annoncering mv. max. 3.000 kr. . ." .

Tilskud til arrangørens udgifter .

Evt.lokaleudgifter (dispensationsansøgning vedlægges) .

I alt .

kr.

kr.
"-.r..; Kr.

kr.

8w kr.

500 kr.

kr.

2 '31.51<r.

Modtaget: _ Journalnummer: ----,;-- _

Indsendes til Dansk Folkeoplysnings Samråd, Bredgade 36,2., 1260 København K.

... .( .'. ~c·",



ANSØGNINGSSKEMA OM TILSKUD TIL ET DEBATARRANGEMENT 11994

OM DANMARKS FORHOLD TIL DEN EUROPÆISKE UNION

Brug venligst blokbogstaver
t.'

'1fH) GIVN l N f2J GRu ffSNOrganisation:

Afdeling: -,---- _

Ansvarlig person:

eller

Enkeltperson: _

HUSK:

Adresse: .s Dl.c l 0&)-(1..) IT ESO:> ,Io)- tf, J S<:J, G(2.1!=F- EN Æ-l..oJ {)&-DE: 1j}
I

Post nr.: 2-2.-0:0 By: l;(,Øl],fiNiJ&:VIV /\/
Tit: ;H'<>'1. iS b. 5' g Træffetid: ~5 J ~ ~()- /-9
Ansøger i henhold til Dansk Folkeoplysnings Samråds Retningslinier af 3. februar 1993
hermed om tilskud til nedenstående debatarrangement.

Dato: Q5:, Cl It( 1 J '1'1 '1 Sted: »l.-l VG-(2w&[I R-IUYf"j &f2IFFf.p,IFUL>f~6- yI

Emne: Nan C2N&l-1 JM ~ Ob i)'b(>i;}'NEN DM E, U

Ved lukket arrangement anføres begrundelsen her: _

1 Foredragshonorar il 1.500 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 5'CrO kr.
eller

Paneldeltagere, max. 3, il max. 1.000 kr. pr. deltager kr.

Rejseudgifter til max. 3, se retningslinierne punkt 7 .

Fortæringsudgifter il 75 kr.l150 kr. til max. 3 .

Opholdsudgifter til max. 3 med max. 500 kr. pr. overnatning

Annoncering mv. max. 3.000 kr. . ;, .

Tilskud til arrangørens udgifter ,' .

Evt.lokaleudgifter (dispensationsansøgning vedlægges) .

I alt .

kr.

75'kr.

kr.

Bo o kr.

500 kr.

kr.

--------~-~----------------------------------------------------

Dato: ;ClL1~ 10/. Vl/ '
UnderSkrfft af ovennævnte ansvarlige person: A @-< (JV1'1'I/"f'Ad4.

Forbeholdt Dansk Folkeoplysnings Samråd:

Modtaget: _ Journalnummer: ~

I
Indsendes til Dansk Folkeoplysnings Samråd, Bredgade 36, 2., 1260 København K.
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Nøgle-husorden for Solidaritetshuset.

Solidaritetshuset er et hus, der hviler på fælles ansvarlighed for husets værdier og fortsatte udvikling. Solidaritetshuset
er et hus for det at være menneske fuldt ud - som fri sanselig virksomhed - og et hus for den kamp, at dette samfunds
mæssigt bliver en almen ret for alle.

Vedrørende nøgle:
- naglen må ikke kopieres
- din nøgle kan ikke udlånes - og hvis det gøres i en særlig situation, skal det fortælles videre til Solidaritetshuset med
det samme, og ansvaret er stadig dit.

Nøgle-personer har følgende specifikke opgaver:

Når du går fra huset:
- at sørge for at cafeens to støre vinduer er lukket med hasper, samt at det lille vindue i mellemgangen til toilettet er luk
ket med sin haspe.
- at sørge for at døren på l .ste sal ud mod tag-terrassen er lukket og låset.
- at kaffemaskinen er slukket.
- at det meste lys er slukket - lidt lys kan godt brænde i cafeen og på l.ste salen for at skræmme ranere.
- at sikre dig at andre har nøgle, og hvis ikke, at tage disse personer med ud inden du låser baghusdøren efter dig. Tjek
ved udgang om porten ind til trykkeriet er låst, øg at skydelåsen er sat til. Hvis porten er åben, tjek også om døren til
lYr-rummet er låst. Tjek ligeledes, så godt du kan finde ud af, øm alt er vel i Forhuset - og smæk forhusdøren efter dig,
hvis der ingen er (det glemmes af og til afforhus-folkene, selvom forhuset ikke er så slem til det længere). Porten ud til
Griffenfeldsgade skal ligeledes låses, hvis ikke der er aktivitet i forhus eller i baghus - og efter klokken 18 må du gerne
smække porten, med mindre andre nøglepersoner udtrykkehgt har taget dette ansvar.

Når du er i huset:
.. at sørge for, at de personer du lukker md, har noget at gøre' l huset; og er det personer td en gruppe, der ikke er din
egen, er det dit ansvar at sørge for, at de har et OK-ærinde, samt dit ansvar den tid, de er i huset. Det handler ikke om at
spille tjekker og holde folk ude, men tværtimod at tage godt imod folk, byde dem velkommen, sørge for at man er godt
tilpas, men samtidig at have med, at det er et aktivitetshus, hvor alverdens problemer, store og små, er til for at blive
lost, revolutionært, utopisk og realisabelt.
- ikke at lade cafe-døren stå åben, hvis du - eller andre nøgle-personer - ikke har ~jek på, hvem der går ind og ud af
cafeen.
- at værne om planter og at tændte stearinlys er stillet forsvarligt og til stadighed er under opsyn. Huset er meget-meget
sårbart for ild.
- du kan ikke give nogen tilgang til andre gruppers materialer, herunder computere, med mindre der udtrykkeligt forelig
ger en forudgående aftale mellem gruppen og den anden herom.
- du rydder selvfølgelig op efter dig, og du lægger ting, du har brugt på plads. Ta'r selvfølgelig også din ~jans i køkkenet
og i cafeen.
- slukker kaffemaskinen, hvis den ellers bare står og lumrer.

Når du kommer til huset:
- at give videre til relevante personer/sanunenhænge, hvis du møder noget atypisk, fX. at døren ikke er låst og huset er
tømt, eller at huset er åbent, og der kun er personer til stede uden nøgle. Det er mao. dit anliggende at medvirke til at be
lyse og rette op på de punkter, hvor det kollektive overblik er smuttet. Du er selv del af det.

Generelt.
Det kan være svært at holde rede på, hvem der er i hvilke grupper, og hvem der har nøgle. Men det er en Ok-ting at
spørge til, hvem andre er, om de har nøgle, og ligeledes hvad deres ærinde er. Måske du kan hjælpe. Er der noget, der
skurrer, noget der ikke er, hvad det giver sig ud for at være, eller er der mislyde, så hold fast i din tvivl og søg en afkla
ring af dens indhold. Den anden må kunne bære at blive betvivlet, hvis der er reelle motiver - ellers står du overfor en
opgave, som du må handle på.

Solidaritetshuset september 1995



5.1.95: TANKER OM «"AAA"» - opfølgning af oplæg af. 23.11.94

(Dette som - lidt rodede - tanker videre på trådene omkring, hvordan vi kan organisere os omkring ana
lyse af og indgåen i (de) afgørende politiske brudflader. Jeg tillader mig at furestille mig et stykke ud i
en mulig fremtid; ud i et muligt scenario.)

l.
En mulig løsning er en organisering i 3 niveauer: kontinuerlige arbejdsgrupper, et fælles furum og ad
hoc-arbejdsgrupper. En skelnen mellem "kontinuerlige arbejdsgrupper" og "ad-hoc-grupper" vil i prak
sis nok vise sig at blive glidende. Ikke mindst på grund af arbejdsopgavernes forskellighed og uforudsi
geligheden af de konkrete udviklingshistorier, man træder ind i. Men hovedsagen er at vi kan udvikle og
formidle en sammenhæng af teori og praksis, aktivt ud af sammenhængen, men også internt - så vi slip
per for at alle skal læse alle bøgerne, gå til alle møderne eller prøve det hele. De enkelte arbejdsgrupper
vi1lkan i praksis fil en funktion af "forsknings-/udviklingsgrupper" ift. specielle aspekter af de generelle
problemstillinger vi (som fælles forum) møder.

2.
For at en sådan organisering skal udnytte og udvikle sine potentialer, må de de kontinuerlige arbejds
grupper fungere åbent ift. det fælles forum, dvs. at overordnede målsætningsprocesser må foretages
(med rod i) det fælles forum. Og de enkelte arbejdsgrupper må stille deres prioriteringer til fælles debat.
Det fælles forum kunne f.x. mødes hver 14. dag (særligt ift. aktuelle hændelser, projekter mm.) - dertil
fællesweekender/seminarer, hvor der indholdsmæssigt/alment kan meldes tilbage fra de enkelte arbejds
grupper, og overordnede strategier og prioriteringer udvikles. For at det skal være muligt at indgå ud
fra forskellige ressourcer, må det fælles forum være "center'et" - sådan at også prsoner, der kun kan
overskue f.x. et par timer hver 2. uge også kan være med som andet end tilskuere.

3.
Det kan lyde lidt hårdt, "demokratisk centralisme". Men der er ikke noget suspekt i at rette sin virksom
hed efter en politisk udvikling i retning af bedre liv - fri for undertrykkelse og afmagt. Hvordan den po
litiske udvikling så skal skabes, det må vi finde ud af. Og hvis der er uenigheder om den politiske strate
gi i det fælles forum - så nenige, at det står i vejen for at vi kan arbejde optimalt - så er det nok fordi
der er noget, vi ikke har filet diskuteret og tænkt nok over. Og i den grad, vi - som det fælles forum 
bliver klarere på opgaven, i den grad finder vi også nd af, hvordan de forskellige former for arbejdsevne
og -ressourcer kan virke i den opgave.

4.
Netop aspektet "arbejdsdeling" er en vigtig nøgle til fremtiden. Arbejdsdelingen er en achilleshæl for re
volutionære bestræbelser. Mange gode forsøg er strandet ved enten at ende i en centralmagts magtud
øvelse eller i en eller anden furm for usammenhæng; i begge tilfælde med udvikling af særinteresser el
ler manglende interesse. Og vi må have løst det problem, før revolutionen kan lykkes.
Den arbejdsdelingsopgave, vi står overfor kræver både evne til at udvikle særlige vidensområder og til
løsning af konkrete opgaver. Og som sagt: til at udvilde de mere overgribende analyser, der skal belyse
handlemuligheder til vores aktive og bevidste bidrag.
En del af de opgaver vi vil møde, forudsætter en specialviden og -kunnen. Den viden og kunnen, må vi
udvikle en i en kontinuert struktur af arbejdsgrupper organiseret efter "vidensdiscipliner", politiske pro
blemU'nIT, særlige sektorer af den generelle politiske udvilding eller særlige interventionsformer.

5.
Dette er ikke ment som et forsøg på at omskrive et simpelt faktum - samarbejde - til et svært problem.
For den type samarbejde er ikke et simpelt faktum, i det mindste ikke i mit liv eller i det liv, jeg ser om
kring mig. Der er forskellige forsøg; man kan sige, at både Enhedslisten og "det autonome miljø" er



forsøg på at løse opgaven. (Nogle ville måske tilføje: Urtionen.) Og for at vende tilbage til det med
"brudflader, tendenser, kim til fremtid etc. ", så er den organisatoriske opgave måske noget af det første,
vi skal give et bidrage til udviklingen af.

6.
Først må vi gøre os klart, hvad voreS udgangspunkt er. Efterhånden er jeg ikke så overbevist om nød
vendigheden af at gøre en særlig afslutning på Studenterhussagen. På en eller anden måde er vi godt i
gang med at skabe et praktisk svar på de problemer, der mødte os der. Også selvom Studenterhuset,
som projekt, foreløbig er afgået ved døden. Det projekt, vi prøver at famle os frem til er jo en slags
"Studenterhus". Af den slags, der ikke er rum for inden for en stats-lydende institution. Hvis vi skal ta
ge afsæt i Studenterhus-erfaringerne, skal vi nok gøre det ud fra vores egne perspektivers historie, frem
for i selve razziaen, "plottet" eller lignende tilstødeIser.
Og vi må formidle hver vores særlige politiske optagethed og iagttagelser. Også søge brudfladerne mel
lem vores forskellige tilgange beJyst gennem mere almene politiske studier - "politiske" i bred forstand.

7.
Vi må skabe os et foreløbigt overblik over, hvad der sker af afgørende samfundsudviklinger indenfor de
områder, vi for nuværende eller potentielt kan øve indflydelse på. Det vil oplagt præges af, hvilken teo
retisk og praktisk dagligdag vi i forvejen har.
Lad os som fælles forum tage bestik af, hvorledes vi organiserer os overfor sådanne opgaver.
I udgangspunktet er vi alt for få mennesker, men så kan den første handling fra det udgangspunkt meget
passende være at søge mennesker som os selv. Dvs. relativt akademisk prægede kontinuerlige arbejds
grupper og ad-hoc-projekter, der praktisk ligger i nærheden af områder, vi i forvejen beskæftiger os
med. Så må vi finde ud af, i hvilken grad, vi skal indkalde sådanne mennesker til en fælles rådslagning
om projekter og organisering fremfor at starte projekter ud fra det nuværende forum, og derfra mere eJ
ler mindre aktivt "headhunte" interesserede.
Under alle omstændigheder: vi står overfor en fase, hvor vi må kulme "holde sammen på kludende" ,
indtil vi får skabt en levedygtig størrelse - en sammenhæng af forskelligt arbejdende kontinuerlige grup
per, der på forskellig vis kan bidrage til en fælles historie.

8.
Konkret kan den nuværende situation af kollektive Regnbue- og SMR-rester ses som et udgangspunkt
af et fælles forum - «("AAA")) - og enten en kontinuerlig gruppe, Regnbuen, der beskæftiger sig med
psykologi og praktisk psykologisk rådgivning eller Regnbuen som psykologigruppe og en projektgruppe
omkring Helhedshusprojektet.
(Det er en uklar situation, men ikke en ny situation for Regnbuen. Den er endda det tak klarere, at en
del af den specifikt politiske virksomhed trækkes ud af Regnbuetiden - uden at dette afpolitiserer Regn
buen. Det vil på den ene side skabe lettere adgang til at blive flere studerende i gruppen; på den anden
side kan det skabe skel i gruppen.)

9.
Fra starten af vil vi stå med en problemstilling omkring en grænsesætning mellem det fælles forum og
de forskellige grupper. Og hvis et første etabJerings-lkonsolideringsskridt lykkes, vil vi yderligere møde
problemstillingen omkring ad-hoc-gruppernes muligheder for praktisk at søge samarbejde med specifIk
ke eksterne kapaciteter. Enkeltpersoner, der ikke er eller ønsker at være subjekter i det fælles forum,
skal således ikke trækkes med at være ndsat for "I.s.-syndromet" - at være statister i andres lukkede po
litiske planer. Til dette sidste problem må det gælde, at der kan snakkes om strategier begge steder - og
information og begrundelser deles. I sidste ende er det så være op til enkeltpersoner, hvem der vil påta
ge sig hvilke opgaver - alt efter ressonrcer og de muligheder og nødvendigheder, den enkelte kan øjne.
En sådan dobbelt-ansvarlighed kan synes umulig -men det tror jeg heldigvis ikke, at den er.

Jesper



BAGHUSETS UGENTLIGE FÆLLESMØDER: ONSDAGE 22.30 - >
Økonomisk oversigt for perioden 28.10.1995 - 15.2.1995.

Fællesmøderne startede d.28.oktober 1994, en uge efter folketingsvalget, der igen bragte den
yderste venstrefløj ind i det borgerlige repræsentative demokrati. Fællesmøderne har siden haft
flere navne, som fX. Smugkroen og Midnatscafeen.

Oprindeligt var det tanken, at der var Fællesmøde onsdage fra 22.30-02.00. Men praksis er ble
vet, at der sjældent bliver gået før den sidste bajer er drukket, og ellers kun hvis den sidste med
nøgle kan overbevise de resterende andre om, at der er andet i livet end øl mv, og at klokken er
mange nok til at gå hjem. Men det har altid været OK og en snottet pligt at lukke og slukke og
følge hinanden på vej, upåagtet tidspunkt, er man den sidste med nøgle, der går.

Fællesmøderne er - som navnet lægger op til - et fælles anliggende. Og der har hverken været
ansvarlig person, gruppe eller andet. Og i praksis er det dem, der har set, hvad der kunne gøres,
hvornår osv, der har gjort, hvad der skulle gøres. Købe ind, samle penge, holde overblik over
"nye" og smide politiet ud - de har intet at gøre på venstrefløjen - ikke at gå hvis man er den sid
ste med nøgle, men derimod at lukke, huske at vi ikke sælge ud af huset, overhovedet ikke,
samt at man ikke tager drikkevarer med ud, at kun dem med nøgle kan overnatte eller efter afta
le med en nøgleperson, der samtidig er her/overnatter, rydde op dagen efter, købe mangler ind
mv. Men!

Har der ikke været brug for en cafe-gruppe indtil nu, så bliver der brug for een, da
der er pålidelige røster fremme om, at Rebel vil holde deres onsdagsmøder på
l.ste salen i deres nye rum, i stedet for som hidtil i cafeen, hvor det var muligt at
tømme kassen en gang imellem, stå i bar hvis der var mange osv osv. Derfor er der
brug for en fællessnak i Baghuset om, hvordan det skal køre fremover. Skal der
dannes en "cafe-gruppe", skal arbejdet gå på skift mellem grupperne, eller skal der
laves en fast arbejdsdeling? Kort sagt: hvordan skal Fællesmøde-cafeen køre.

Forslag om at vi holder møde onsdag d.1.marts kl.22-22.30 på 1.ste salen.

Specielt om økonomi:

Det startede med en donering på 700,-kr fra Rebel til indkøb. Og tanken var, at der altid skulle
være dette beløb til indkøb hver uge, medens overskudet gik ind på "Det Røde Rebs" konto.
Det var også tanken, at arbejdet gik på skift - og som nævnt, at der blev lukket klokken 02.00.

For perioden onsdag 28.okt 94 - tirsdag 10. januar 95 blev der et overskud på omkring
1.900,-kr. Det svarer til lidt over 200,-kr pr uge.

For perioden onsdag Il. januar 95 - tirs 21. februar 95 blev der et overskud på 3.900,-kr 
hvoraf de 1.650,-kr er sat ind på "Det Røde Rebs" konto - men hertil skal lægges skyldnernes
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gæld på ca. 1.600,-kr, samt fratrækkes startkapitalen, der for perioden var 1.900,-kr. Altså alt i
alt et overskud på 3.500,-, hvad der svarer til et overskud på knap 600,-kr pr uge. Uden at med
regne skyldnere er det et overskud på ca 310,- om ugen.

Til ovenstående skal desværre trækkes en gæld til SFU på 6 kasser almindelige øller og een kas
se Guldtuborg, i alt ca. 1.257,-kr. Dette bringer overskudet ned på 180,-kr pr uge, men op på
ca. 375,- pr uge, hvis alle skyldnere betalte. Gælden til SFU er endnu ikke betalt, men der satses
hårdt på det! Det er for dumt at få politisk misk-mask pga en ubetalt regning.

Herudover er praksis i cafeen den, at cafeen deles med Regnbuen om indkøb af kaffe, the og
mælk, medens cafeen betaler det hele til stearinlys, toiletpapir, opvaskemiddel og sikringer til
daglig brug. Og dette beløber sig til et par hundrede kroner om ugen i alt, hvis det er den økolo
giske kaffe, der købes - ellers ca 150,-kr pr uge. Desuden er der den praksis, at der altid ligger
et lille beløb tilbage i kassen til uforudsete udgifter, eller til, hvis een er sulten og ingen penge
har. Det er at lægge lidt til "musen", og aldrig at have de resterende penge liggende i huset næt
ter over. Så er huset ikke så sårbart mht indbrud.

Lidt andre tal.

Jeg har kigget lidt på de forskellige tal her for perioden d.IO. januar og 2l.februar 95. Og det
skal også bemærkes, at Rebels støttefest - som de glemte at fortælle nogen som helst om - at
den også er regnet med i cafeens regnskab.

I alt er der købt ind for 7.500,- kr eller pr uge ca 1.000,-
Der er i snit en mangel på 740,-kr pr uge, idet man glemmer at betale, ikke betaler fuld pris, eI
ler tæller forkert på byttepenge i eget favør. Og denne mangel på "at betale" varierer med et
svind på 199,-kr for den laveste uge og op til et svind på 2.500,- for den højeste uge - det var
den uge, hvor Rebel havde sin støttefest. Til dette sidste kæmpetal skal dog lige bemærkes, at
skyldnerlisten samtidig steg med over 1.000,-kr, og at der var øller i huset før weekenden,
weekenden over og helt frem til onsdagen efter.
Ovenstående giver et reelt svind på 30% i forhold til bruttobeløb, og et svind på næsten 50% i
forhold til, hvad der skulle være betalt. Overskuddet uden svind ville mao være dobbelt så stor
som uden svind, dvs på 7.300,-kr i stedet for 3.500,-kr. Og det er faktisk et stort svind. Et svind
på 2% i en almindelig kapitalistisk virksomhed - som man endda udbyttes af - ville betyde røde
lamper. Men skråt op: vi skal ikke udbytte hinanden - de forhøjede ølpriser er reelt en skat vi
pålægger hinanden - men tænke på, hvad vores behov er for at få midler og muligheder for at
forandre verden i en bedre og solidarisk retning. Vi må derfor tænke økonomi på en anden måde
'end kapitalen. Derfor: hvad skal vi med vores fælles cafe, politisk og socialt, på kort og på lang
sigt? Skal den sørge for egen husleje, skal den give penge til plakater, skal den ....?

Aller sidst skal det nævnes, at samler man penge op fra cafeen, skal de være tilbage senest ons
dagen efter ved 16.00-tiden, idet varerne kommer her. Det koster en 20,- at få dem bragt, og en
20-er i proletarisk vennetjenste til flaskedrengen.

Med forbehold for tallene. Jeg har ikke regnet dem efter.

KallefRegnbuen 19.2.1995



Regnskab for arbejdsweekenden d.18.februar 1995.

Til dagen havde vi 1.500,-kr fra Baghusets Fælleskasse. De blev brugt på følgende måde:

En 3 * 34
Mad (morgen, middag, aften) :
Øl og vand
El-ledning plus sikringer
Affaldssække
Værktøj og nøgler

Manglende kvitteringer

Rest

lait

Plus cafe-kassen på 133,-00.

187,50
428,35
392, IO

65,90
19,90

50,00

146,25

210,00

UOO,-kr.

Nogle betalte for øl og vand, nogen skrev sedler over det, de drak, nogen skrev sig på cafe-li
sten, mens andre opfattede, at det var en del af dagen gratis at fa til ganen, ligesom når man al
mindeligvis flytter. Så i forhold til de 133,·00 kr, der blev lagt i kassen, er det uklart, hvor me
get af dette, der reelt omhandler det, der er mangel på kvittering for. Desuden var der småpen
ge i kassen i forvejen.

Men alt andet lige vil jeg foreslå, at Fælleskassens kapital er på 133,00 plus 210,00 =

kr.343,00. Hertil kommer pant på 94,50, det stadig fYldte køleskab og en halv kasse sodavand,
men at dette går til cafeen. Samt, at de, der har betalt for øl og vand - og er blevet flade - at de
gratis drikker, hvad de har betalt for på cafeens regning.

Kommentarer:
- Vi blev fri for at købe ret meget, da vi fik en masse arbejdsmaterialer - træ, ledninger mm -

, foræret.
- De manglende kvitteringer er et problem, men er de i denne sammenhæng også et reelt pro
blem. Hvor meget skal vi tjekke hinanden, og skal enhver handel - et køb og salg - stadfæstes
ved en papir1ap, en kontrakt. Det synes jeg ikke selv, da det bliver enormt stift, og megen
energi vil blive brugt på formalisering og bureaukratisme - fremfor indholdsmæssig udvikling. l
stedet for at tjekke hinanden, kunne en vej frem være en tydeliggørelse af det kollektive over
blik, og et bevidst arbejde med dette. Det er noget med at fa nogle gennemskuelige, synlige og
solidariske arbejdsmåder og bearbejdningsformer for opgaver, der kan danne norm.
- For de, der ikke ved, hvad Baghusets Fælleskasse er for noget, så er det en kasse ved siden
af cafe-kassen, hvortil der indbetales 1.500,- pr kvartal i 1995. Pengene kommer fra Baghusets
hele økonomi, og de skal gå til: "løbende forbedringer, nyinvesteringer og uforudsete enkel
tudgifter ud fra Baghusets eget behov og faglige praksis".

Kalle



Regnskab for arbejdsweekenden d.18.februar 1995.

Til dagen havde vi 1.500,-kr fra Baghusets Fælleskasse. De blev brugt på følgende måde:

" ,

En 3 • 34
Mad (morgen, middag, aften) :
01 og vand
El-ledning plus sikringer
Affaldssække
Værktøj og nøgler

Manglende kvitteringer

Rest

lalt

Plus cafe-kassen på 133,-00.

187,50
428,35
392,10

65,90
19,90

50,00

146,25

210,00

l.500,-kr.

Nogle betalte for øl og vand, nogen skrev sedler over det, de drak, nogen skrev sig på cafe-li
sten, mens andre opfattede, at det var en del af dagen gratis at få til ganen, ligesom når man al
mindeligvis flytter. Så i forhold til de 133,-00 kr, der blev lagt i kassen, er det uklart, hvor me
get af dette, der reelt omhandler det, der er mangel på kvittering for. Desuden var der småpen
ge i kassen i forvejen.

Men alt andet lige vil jeg foreslå, at Fælleskassens kapital er på 133,00 plus 210,00 =

kr.343,00. Hertil kommer pant på 94,50, det stadig fYldte køleskab og en halv kasse sodavand,
men at dette går til cafeen. Samt, at de, der har betalt for øl og vand - og er blevet flade - at de
gratis drikker, hvad de har betalt for på cafeens regning.

Kommentarer:
- Vi blev fri for at købe ret meget, da vi fik en masse arbejdsmaterialer - træ, ledninger mm 
foræret.
- De manglende kvitteringer er et problem, men er de i denne sammenhæng også et reelt pro
blem. Hvor meget skal vi tjekke hinanden, og skal enhver handel - et køb og salg - stadfæstes
ved en papirlap, en kontrakt. Det synes jeg ikke selv, da det bliver enormt stift, og megen
energi vil blive brugt på formalisering og bureaukratisme - fremfor indholdsmæssig udvikling. l
stedet for at tjekke hinanden, kunne en vej frem være en tydeliggørelse af det kollektive over
blik, og et bevidst arbejde med dette. Det er noget med at få nogle gennemskuelige, synlige og
solidariske arbejdsmåder og bearbejdningsformer for opgaver, der kan danne norm.
- For de, der ikke ved, hvad Baghusets Fælleskasse er for noget, så er det en kasse ved siden
af cafe-kassen, hvortil der indbetales 1.500,- pr kvartal i 1995. Pengene kommer fra Baghusets
hele økonomi, og de skal gå til: "løbende forbedringer, nyinvesteringer og uforudsete enkel
tudgifter ud fra Baghusets eget behov og faglige praksis".

Kalle



ØKONOMISK VEDR. REGNBlÆN OG SOLIDARITETSHUSET FOR 1995.

På husrnøde i Solidaritetshuset i december 1994 kunne Regnbuen fortælle, at de havde fået
fondsmidler til et projekt "Helhedshuset - et alternativ til psykiatrien", der skal løbe over 18
måneder. I de tildelte fondsmidler indgik også midler til husleje og telefon, hvorfor det ville
være muligt for Rgb at betale mere end hidtil - det var 500,-kr pr måned - og nu ikke kun af
egen lomme.

Det aftales på husrnødet:

I - At Rgb's husleje ifm projektet sættes op til 1500,-kr pr måned for hele 1995. Og samtidig
etableres der et kontorareal på l.ste sal. Pengene betales til Rebel, der står for hele huslejen i
Baghuset.
2 - Rebels husleje til Solidaritetshuset stiger med 500,-kr pr. måned i 1995, så en gæld for So
lidaritetshuset kan bringes ned.
3 - Der afsættes 500,-kr pr måned til en fælleskonto for Baghuset tilløbende forbedringer og
nyinvesteringer - og uforudsete enkeltudgifter - ud fra Baghusets eget behov og faglige prak
sis. Disse indbetales af Rebel til "Fælleskontoen S.A.K", der oprettes til lejligheden, og hvor
de hæveberettigede er personer fra de grupper, der beskæftiger sig med helheden i Baghuset i
det daglige.

Herudover besluttes det, at Rebel betales særskilt for Regnbuens brug af telefon ifm projekt
Helhedshus, også i overensstemmelse med Regnbuens fondsansøgning. Dette er 200,-kr pr
måned.

Dette giver for ovenstående:
- Rgb indbetaler kvartalsvis forud 5.100,-kr for husleje og telefon til Rebel.
- Rebels husleje til Solidaritetshuset stiger med 1.500,- pr kvartal. Indbetales som vanlig til
Solidaritetshuset.
- Rebel indbetaler kvartalsvis kvartalsvis forud 1.500,-kr til Fælleskontoen SAK.

Herudover har Regnbuen fået projektrnidler til fortsættelse af det daglige rådgivningsarbejde i
Regnbuen. I disse midler er der til husleje og telefon. Men vi fik et mindre sanl1et beløb end
det søgte. Det besluttes derfor, at den oprindelige aftale mellem Regnbuen og Rebel på
800,-kr pr. måned for husleje og telefon for rådgivningsdelen i Regnbuen ændres til 500,-kr pr.
måned. Disse betales til Rebel kvartalsvis forud.

SAMLET FOR REGNBUEN, REBEL, BAGHUSET OG SOLIDARITETSHUSET:

a - Rgb betaler kvartalsvis forud kr.6.600,- til Rebel for husleje og brug af telefon.
b - Rebels husleje til Solidaritetshuset stiger med kr. 1.500,- pr kvartal.
c - Rebel indbetaler kvartalsvis forud kr. 1.500,- til Fælleskontoen SAK.

Aftalt pr.l.l.1995:

Rådgivningsgruppen Regnbuen Rebel

P.G.V. PGV.

Jesper Lund Knud Holt Nielsen

Solidaritetshuset .

PGV.

Michael Schølardt



INVITATION TIL FÆLLESMØDE: SMR OG REGNBUEN.

onsdag d. 23/11 ]994 kl. 19.30 i Solidaritetshuset.

I. BEGRUNDI'LSE.
Igennem del ,idste stykke tid har der været en del snakken i krogene blandt enkeltpersoner i
Rgb og SMR um hvorledes arbejdet i de to grupper kan bringes videre. Denne snak tog vi op
på Regnbuemøde d. 16!l It og snakken mundede ud l en mvitation til et fællesmøde mellem
S~fR og Rgb. Det følgende er en opsummering af (nogle af) de tanker, der ligger bag ideen
om grupperne Imellem at over',eje en re-organisering af det fag-politiske virke i grupperne.

Udgangspunkt~tfor tankerne er en vurdering af, at begge grupper står i en relativt ens
situation, og at vi fælles kan løse de problemer, som grupperne hver især står i. Måske gennem
en form for fu,ion.
Begge grupper tibtræber at bidrage til en solidarisk og socialistisk samfundsudvikling fra et
videnskabeligt ljtandpunkt; begge står med særlige erfaringer fra Studenterhushistorien, der
dels stadig er et sår i vores historie, dels udgør en usædvanlig erkendelsesmættet erfaring, der
kan skabe grundlag for mere kvalificeret politisk virksomhed. For begge gruppers
vedkommede »m det sig gældende. at den arbejdsgenstand grupperne tog udgangspunkt i _
hhv. psykologisk nød og racisme - nærmest er eksploderet i mangfoldighed på en måde, hvor
det stadig står tilbage at præcisere. hvad perspektivet i det nye, udvidede arbejdsfelt er, og
denned, hvad vores identitet i arbejdet hermed udgøres af.
Og dertil komiIler så, at det for begge gruppers vedkommende gør sig gældende, at vores
udviklingsduelighed begrænses afat vi er for få.

For Rgb's vedkommende har udviklingen de sidste par år peget i retning afen omorganisering
afarbejdet, således at både rådgivningsdelen og den anden del - den bredere politiske - sikres
hver deres særlige rum. Konkret er der for rådgivningsdelen den mulighed at indgå som del i
det projekt, deF kaldes "Helhedshuset" (at græsrodsaltemativ til psykiatrien, der er i
opbygningsfa.,~n, bl.a. i et samarbejde med Galebevægelsen).

II. INDKREDSNING AF DET NUYÆRENDE ARBEJDES PERSPEKTIVER
Begge grupper arbejder med (mod!) samfundsmæssig undertrykkelse ud fra vores del i den
samfundsmæujgc arbejdsdeling. den akademiske. Således er feltet for vores indgåen særligt
del ideologisk;(1 og diskursive omkring det punkt, hvor magtens ideologiske mekanismer og
menneskers forsøg på at gøre verden mere beboelig brydes.
Ud over vore:l udgangspunkt i en proce::. hver ~i forsøger at udvikle vores
akademisk-politiske handleevne er det at særlig betydning, at vi organisatorisk på den ene side
er en del afet mangfoldigt politisk netværk med værdifulde kontaktflader, p~ den anden side
er (relativt) ualhængig af overgribende institutionelle forpligtelser og begrænsrunger.
Der ud over er det er stor vigtighed, at der i grupperne er gjort erfaringer med
nødvendighed(ln af at sikre solidariske og demokratiske arbejdsprocesser, hvor der også er
plads til ideer. fornemmelser og indskud, hvis rækkevidde ikke kan overskues.

ill. ET HÆNCJEPARU: STIJDENTERHUSSAGEN.
Begge gntppet fik et slag af anslaget mod os i Studenterhuset. Vi blev overrasket over at
begivenhedern~ kunne tage sådan fart, at sådanne kræfter slog ned der, på det tidspunkt, på
den måde. Vi fik slået noget fra DS i kampens hede, men der ud over fik vi også slået

gruppernes sanunenhæng i stykker. Ikke underligt at det skete - smidt ud på fjendtlig grund,
for hurtigt til at vi kunne tale sanunen, disinfonnation, magtmisbrug ...

Den tid, hvor vi med rimelighed skal bruge vores kræfter på Studenterhusaffæren er måske
ved at være ovre. Situationen er fortid. Det subjekt eller system, vi mødte, er opløst som
sammenhæng. Og de forskellige løse tråde - eksklusioner. straffesager, pressenævn,
registertilsyn, Allin osv. - er ved at finde en form for mere eller mindre tilfredsstillende
afslutning.
~Ien vi skal måske bruge lidt energi på at afslutte affæren, som det punkt, vi sætter af fra. Den
måde, hvorpå vi skal bringe sagen videre i vores fremtid, er som en erfaring, ikke som en
konkret arbejdsgenstand. Og vores analyser afhændelserne trænger til en afrunding, hvor vi
kan almengøre erfaringerne, således at vi kan bringe dem videre som en viden om sociale
processer og handlemuligheder fremfor som en viden, der er begrænset til konkrete personer
og fortidige situationer. Også for vores egen skyld er det af værdi, at oplevelsen ikke bæres
videre som et chok, der ikke kan overskues.
Muligvis kan vi afrunde sagen gennem en form for mere eller mindre Offentlig afslutning: en
samlet skriftlig opsummering afsagen, et offentligt møde i Studenterhuset eller andet.

IV. EN MULIG FREMfID pAMELI.EMLANGT SIGT.
Det politiske klima er for tiden forvirret. Muren er faldet, og med den både illusioner,
fjendebilleder og traditionelle socialistiske bastioner. Man kan se det som opmuntrende eller
nedslående, men det stiller et særligt mulighedsrum, som vi måske nok kan udnytte.
Historiens gang bestemmes hverken afGud eHer stjernetegn. men gennem menneskers måde at
indgå i historien. Og vi har muligheder for at give et bidrag, der langt overstiger vores fåtal. At
afsøge og involvere os i de samfundsmæssige brydningsfelter har fra gruppernes start været en
selvfølgelighed - og det har da også, på godt og ondt, afspejlet sig i medierne.

Fremtidens muligheder dukker til en start op i kimform. som små tendenser og foreteelser.
Hvis vi er dygtige nok, kan vi få øje på de tendenser (ikke mindst fordi vi er placeret et meget
'gærende· sted på det politiske danmarkskort - og samtidig relativt fri af institutionelle
ideologier), og støtte disses udviklinger: bistå med faglig viden og arbejdskraft, knytte
kontakter m.v. Måske endda komme så meget på forkant med den politiske udvikling. at vi
udfra en indsigt i nødvendigheder og muligheder kan deltage i skabelsen afsådanne kim til
fremtiden. Måske er vi selv et sådant kim.

Et andet aspekt af vores nuværende virke - rettetheden mod forskellige politiske kontroverser
og diskuf5er - eT" af~~'),~_b.etydning, i den g:"3d vi-gea..::.em vores analyser cg fO!TI'idli'lgell heraf
tilbyder forståelses- og handlemuligheder for en mere eller mindre specifik offentlighed.
Lad os tage dette virke alvorligt. og bevidst blande os i de debatter, der _ trods
kapitalinteressers forvitring af medierne herfor - udgør den kommunikation, der er en
nødvendig form for enhver demokratisk samfundsudvikling. Og lad os gøre det ud fra et
kollektivt overblik over, hvad der i den givne situation udgør de bevægelige momenter i
samfimdsudviklingen.

Som grundlag for et sådant virke må vi udvikle en organisatorisk platform., der på en gang
sikrer en sammenhæng og en mangfoldighed i vores videnskabelige tilgange. Og som praktisk
sikrer os arbejdsmidler og tilgang til information.
... fantasi, andre fonner ... samarbejde med andre organisationer: TV-indslag, rapporter, bøger.
oplæg, tidsskrifter etc.



TIL (D'EN MANGLENDE) DEBAT OM SEXISME.

Fra[eminislisk side er del blevet efterlyst, al både kvinder og mænd delIager i debatten om se"isme.
Meget rimeligt. Der har dog ikke været meget debat - der har vel nærmest været en slags angsl for at
indgå I de/mf/en. ikke mindst for mænds vedkommende.
IHe desto mindre vil vi _ to mænd - vove forsaget, vel vidende, at vi ler Jmnjll orerne j maskinen.
Der, vi særlig' hor reøgerel pil, er den/arslue/se o/feminisme, som bl.a. kOll/mer ril udtryk i
Revolutionære Feministers indlæg i bogen om De Autonome. soml diskussionsoplægget ifm.
EF.topmodet. juni /993. men som vi ogsA har modt i andre sammenhænge.
Hvis der er nogel. vi har misforstået, så /nan jo benyue lejligheden iii ar relle op på msforståelserne.

ER SEXISME OVERHOVEDET ET PROBLEM l DAGENS DANMARK?
Mener du kvindellndertryklcelse? Ja, jeg mener da at kvindeundertryklcelse er et problem idag - på lrods
af den positive udvikling, der er sket både formelt - juridisk, okonomisk osv. - og i daglisdagens
samvær,

NÅR KVINDEUNDERTRYKKELSE ER TIL, fØLER DU DIG SOM MAND SÅ
ANSVARlIG fOR DET?
Jeg foler mig ikke ansvarlig for "Mænd"s handlinger og overbevisninger" Men jeg må da tage ansvaret
for mine egne handlinger, og der kan jeg selvfolgelig ikke sige mig fri for på nogle måder at virke
undertIyklcende overfor kvinder. Jeg er også mand i en kultur, der er gennemsyret af
kvindeundertryklcelse. og det i en grad, så det kan være svært for hver enkelt mand at overskue, i h\'jlket
omfang han selv viderebærer undenrykkelsen, (Ligesom det \"CI er for en kvinde,) Men jeg foler mig
ikke skyldig over det at være mand. •

MENER DU DA, AT NOGEN ØNSKER AT DU SKAL fØLE DIG SKYLDIG, fORDI DU
ER MAND?
Det ved jeg snart ikke. Jeg er da stodt på enkelte kvinder, der går ind for en slags "an'es}"Ilds·toori": at
ethvert n}født drengebarn er medskyldigt i mændenes århundredelange undertrykkelse afkvindcr. Del
hører sel..folgeiig til sjældenhederne, men oftere støder jeg på den opfanelse, at "mænd er
undertIyklcere", at "mænd er priviligerede", og at "mænd vil kæmpe for at bevare deres privilegier
overfor kvinderne". Og det på en måde, hvor det er uklart, om der tales om enhve!"1T1and. eller om det
gælder mange mænd, eller om det gælder, at de, der gennem tiderne har handlet sådan. ovel"\'ejende har
været mænd eller ,..

MEN KAN DET IKKE VÆRE LIGEMEGET • MÆNDS UNDERTRYKKELSE Af
KVINDER UDfØRES Af MÆND, OG SÅ ER DER VEL IKKE MERE I DET?
Jo da., men der er ikke meget mening j det udsagn, hvis ikke man så finder nærmcre ud af, hvad del er
for en undertryklcelse, hvad det er for konkrete handlinger. Og når man prover at finde ud af der,. finder
man ud af, al mænd også er forskellige, og hvis man skallale om ansvar eller sk}'ld, så må del for den
enkelle mand handle om de måder, hvorPå han har, eller ikke har. del i undertl)i<kelsen, Kampen mod
konsundertrykkelse handler vel netop om ikke al skyde det ene kon en masse egenskaber i skoene, bare
fordi de har et bestemt, biologisk kon"
Hvis ikke man kan få oje på., at mænd handler forskelligt, kan man heller ikke få oje på, at enhver
(mand) kan lære at handle anderledes, kan udvikle sig. Der må kUMe skelnes mellem "Mænd" og
"Sexisler" ~ hvis iklce der kan skelnes, så bliver den eneste losning på kampen mod se.... isme en
"Endlosung": at man for at udrydde sexisme bliver nodt til al udrydde mænd" Og det er der selvfolgclig
ingen. der onsker. ....

MEN KØNNENE ER VEL IKKE LIGE GODE OM PROBLEMERNE?
Nej. Der skal godt nok to parter til at være splinede, men de er ikke nodvendigvis lige gode om det. Jeg
s)nes, at mænd og kvinder ofte har svært ved at lose problemer i fællesskab. Men det gælder vel, at der
oftest er tiUmyttct mest magt til mandens position i en sådan splittethed (i det mindste når del omhandler

okonomi. karriere c, . J):sisk st)'rke). Og at det således j de færrektd iilfælde er k~'inden. der lø.. sal sin
vilje igennem. når der,ikke kan findes fælles losninger.

KAN DU GIVE ET EKSEMPEL pA "SPLITTELSE"?
Oplagt er det intime område. Der kan være en mistro. der f.eks. kan give sig udtr}'k i at nogle mænd
opfatter alle hinder ;om beregnende på det seksuelle område. eller at nogle kvinder ser enhver seksuel
tilnærmelse som el o\:~rgreb, Det er måder at låse del andet kon fast i en bestemt opfanelsc, som gor
det S\æIl for mænd 0i kvinder at "ære l\'angfrit sanUllcn, at glædes sanunen. Og"det på en"måde, 51
begge parter indskrænker deres eget liv. I I

Endelig skal man være opmærksom på, at konflikter mellem mænd og kvinder kan handle om I1l3Jlge
forskellige tillg. lIlen ~t det er nemt al komme til at forSlå det hele som konskonflikter.

HVAD TROR DU, MAN KAN GO RE fOR AT SKABE ET BEDRE LIV fOR BEGGE KØN?
"Ingen er fri. for alle ~r fri." For det forste gennem at udrydde de samfundsmekanismer, der skaber
splineise - det kapitalistiske klasse- og konkurrencesantfund, Kapitalismen skaber en undenrykkelsc,
der er mere afgorende. end den vi kan iagttage som "kvindeundertrykkelse" (eller;
"mandeund~Ilrykkelse") ~ men som måske nok er sværere at fa oje på, Derudoveri ma ,"i ophæve de
fordomsfulde forståelser af h\'ad "K,'inder" er og hvad "J\'fænd" er, og i stedet fo~ finde ud af. hvad det
er for undeIll')llendt, handlinger, d~r begrænser os, og i h\"ilke sammenhænge del foregår. Og så
bekæmpe de handlinger og baggrundene for dtm, hvad enten de udfores næslen u'delukkende af mænd
eller~, :

~IE:'i DER VAR OGSÅ KVI:'iDEUriDERTRYKKELSE fØR KAPITALlSME:'i?
Ja, det \ar der. Som et led i den mere generelle undertI') kke1se i de klassesamfund. som kapitalismen
aflosle. Men der er d,~l \igtil,,>1 at '"ære opmærksom på, at den k-;\n.deundeIlrykkelse, der f.eks. gjorde sig
gældende i det feudale bondesamfund \"ar en anden. end den, de.<:Lonuner til udlr}"k idag, Kapitalismen
har o\"crle\"et til idag gennem sin e'"Ile lil at spline mennesker, og gennem at udn~tte splineiser mellem
menrlesker.

1\IE:\ER DU. AT i\fÆ:"iDENE OGSÅ ER UNDERTRYKT'"GENNEM DERES KO:"?
Ja, da - de roller, son-;)renge/mænd traditionelt kræves at indordrie sig under er ikke særligt rare. Hvis
vi scr bort fra direkte yoldsudovelse er det, man kalder "undenlJ,lo.kelse" vel del, der begrænser
Ii,'sudfotdelsen. fra personens eget pcrspek1iv kan det kaldes "h~liunethed", oplevct begrænsning, Og
det er desværre ikkc ukendt for mænd. H,"jtket I1l3Jlge kvinder da"og.iå med god grund beklager.
(Ligesom mænd kan sa\ne frigjorte hinder.)
Hvad angår \"old er mænd heller ikke forskånet. Seh' om hinder l;Idsænes for seksuel \"old, og sikkert
ogd, vold indenfor hj~mmet. i langt hojere grad, end mænd gor.
Det er ikke for at sige, at mænd er "ligeså llndenl')"kt" som kvinder. Jeg tror, at den slags regnestykker
er ubrugelige. Bl.a. fordi de to kon nok på furskellige måder forbinder det, der er"S\'ært i li,·et, med
h,;lket kon, man har. Og at undertr}"kkelse kan \'ære så mange ting.

HVORDAN KAN VI SÅ ARBEJDE pAAT fA LOST PROBLEMERNE?
Det kræ"er sehfolgelig, al alle parter er interesserede i al ud,"ikIe ef friere og mere solidarisk samliv. l
storre målestok er det det. man kan kalde socialisme, anarkisme, ko:nmunisme og den slags. Når vi er
fælles om den kamp, det perspektiv, kan \; ogs! arbejde med de problemer. der må loses på vejen.
Hvis man skal tage r;!dJkale femwstiske fonnuleringer om at mænd:ne er priviligerede, og at de ikke
,'il opgh"e deres privilegier uden kamp (diskussionsoplæg ifin. EF-Iopmodet, juni 1993) på ordet, så
betyder det, at kun kvinder kan være socialister, Det \'ælger jeg at forstå sådan, at man ikke skal tage de
fomlUleringer på ordet. Og så s}nes jeg, at de radikale feminister bor formulere sig mere l}·deligt. h\;s
de onsker at bidrage lil et friere og mere solidarisk liv for begge kon

* Rasmus og Jesper *
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Socialt ArbejdsKollektiv

Vedlægter

-·----------000-----------
§\
Gruppens li'lInål er al bidrage til udvikling og demokratisering af de samlede samfundsmæssi.
ge forholJ i\lbejdet hermed s1.;-er dels gennem forskning ,-og afmystificering af de gældende
samfundsllla:....~ige betingelser ol~ kommunikalionsstrukturer, dels gennem al støtte marginali
serede gruJlIJlo" og enkellpersoner i at formulere og realisere deres behov og krav,; ,

§2
Gruppen har hl slags medlemmer:.Aktive medlemmer og støtternedlemmer.
Aktive ml.'llll·lllmer er dem, der ;:: anført på medlemslisten. Medlemslisten revideres af med
lemsmødl.'t M,m kan kun blive ~tivt medlem, hvis man deltager fasl i medlemsmøderne. Hvis
man genla!(lIr gange er fravær~f'...de uden afbud, eller på anden måde ud"iser ligegyldighed
over for grLJPI'~ns arbejde, vil mar, blive slellet fra medlemslisten.
Støllemcdlclllmer er dem, der bidrager til grupperis arbejde med månedligt eller årligt stottebi
drag. SlottclJ]("dlemmer kan både'.være enkeltpersoner og organisationer.

§3
Gruppens \lvrfste myndighed er medlemsmødet. Kun aktive medlemmer rar stemmeret på
medlemslIludrl. Medlemsmøde,t er beslulningsdygtigt, såfremt alle akti ....~ medlemmer er ind
kaldt. og minc\.)! halvdelen er rilstede.

§8
Opløsning af gruppen skal vedtages efter samme regler som i §7.

§9
Ved gruppens opløsni.ng skal gruppens ejendom tilfalde en organisation ellt;r et initativ, der ar
bejder for udvikling og demoknitisering af de samlede samfundsmæssige forhold. Pågældende
organisation/initiativ udvælges på medlemsmøde ifm. opløsningen.

-----------000------------

Disse vedtægter formaliserer et strukturelt organisationsniveau ud fra de arbejdsprincipper, der
er kommet til veje gennem opsummering og perspektiveringen af l - Rådgivningsgruppen
Regnbuens kritisk psykologiske arbejde med personer i krise og nod i perioden -fra den
22.5.1985; og 2·- Studerende Mod Racismes samfundskritiske arbejde med overvindelsen af
de bærende diskriminationsproeesser j den' nuværende generelle samfundsstruktur l perioden
fra den 1.2.1992.

Vedtaget på medlemsmode d. '1.1.1995.

På gruppens vegne:

~1e~:nse~

L~~ J;;ren·&IL'+-

§4
Mellem Illclllt-JIl3moderne varetages gruppens interesser af dem, der af medlemsmødet er ble
vet udpc~C1 tIl at varetage pågældende sag. Hvis der indtræiTer akut behov for al uælTe en
simre beslulllltlg som følge af en uforudset hændelse, skal alle aktive medlemmer så ...idt mu
ligt hore!>

§5
Gruppen lq.(tl("j af et eller flere medlemmer i fællesskab, der har fået tilladelse hertil af med
lemsmødc1 'l.f1adelsen gi...... ;; fru sag lil sag, og gælder kun fpr den sag, h....ortil tilladelsen er gi
vel. Del li"II,h,l'tte~ s<tmfidig - fN videreførelsen <tf en give:1"l ~<lg - at hv~" e!"!keh "led lem som
udgangspunJ...1 llg grundlag tænker og hand.ler selv. .

§6
Gruppens 1-1kollllmi varetages af kassereren. Kassereren vælges afmedlemsmodet for eet regn-
skabsår ad g'lugen. Regnskabsåret følger kalenderåret. .

§7
Vedtægtsællth inger skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte aktive medlemmer på lO på
hinanden 1~,I~rJlde medlemsmøder~ Mindst halvdelen af gruppens aktive medlemmer skal ....ære
tilstede, Sk.flniig mødeindkaldeJs~red forslag lil vedtægtsændringer skal ,fremsendes til samt-
lige aktive mC'dl~mmer 2 uger inde~i mødets alb.oldelse. .;.

"'~
,.

~~~
Kalle Birek-Madsen

~!!wd/--
ione R. S. Vendelhaven
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nen. Salg og besiddelse af hash er sta·
dig \l.rimineltiføl;,,: hollandsk straffelov,
blot prioriteres det ikke at forfølge salg
og tlesiddeIse på under 30 gram hash_
Imidlertid skal der ikke meget skole
gang til at regne ud, at den driftige tof,
feeshop nødvendigvis må have væsent
lig større lJgre liggende. Og det gør in·
dehveten til en kriminel. For at bolde
på sine kræsne kunder må han opret'
holde kontakte.r til adskillige leverandø
rer, miUlge af dem sikkert velorganise-
rede kriminelle. Denne modsigelse be
skrives i NIAD's informationsmateriale
om cannabi!qXllitikken med en bemærk·
nmg om, at lider ikke. fuules kriterier
for størrelsen af det tilladte (øger_. I
justitsmisteriet i Haag erkender man
lavmælt The bQ&k-diJor jmJblImt. Det der
er tilladt 'led fordøren, er ulovligt ved
bagdøren.

Obskur politik

nlE MalL!!9t rt:Mi'l.ll: a~l.L:!!

1.a ORIJ!IS FOl! n 2'. - (SLlClCl
lUlIOC 'PEeHL rI'I!Kl'JE~ lUlRJCI
2.i1 SIlAl4s!'OH n 2~.- {lU.(lUOI

EXCLLlSIVIi' FIlESH FRlJIT ,OCH'TAIU

Ino; nilWt3 COJ'FEESM01"C;sE..! t~~~~~~B~ \)~1. ilt 1~,
Itu." rt. ~.- 'Tl\E.!IES'f no., MH&'l' e.t.}l Wi

~~" QW aIot~t AJ>~etcAl(~ ,*1.1" pt, I,!lo " PIECrlr-f;: ml ""V to ftAM' ntC llo'.r l! l! ~

Illa:.. Oll WtI"-JOlm fl»: Pt. !I.~ (PJte-Jt«J.Ull

~ n 't'QU lfMt MOU INPOø.ttOll. JUST kR THI "RMAIt

'" ~enukort fra-.~ffeelhoppeD: »Nice Dreams«.

Hvor man i filosofiell!l verden ville ud- '
bryde "Det er tn paradoks!\\ og derpå
animeret tænke videre over gagen. er ,
det anderledes i jutaeilS univers. Skis
maet fascineret ikke Hollands mere
konservativt indstillede naboer. Far
dp.m er seiartsnationen Holland .,ti ny i
lien arhundredgamle rona som transjt
Iand fur al'Verdens smuglere, kun varer
og kwlder er forandrede. Holland gat'

sig derfor store, synlige aJlstrengelser
fur at stoppe alle fOnll'i!f for. BmuglinB, 
men paradokset forsvinder ikke af af
c1en gnmd. Som en delvis symbolsk ie
stus har politikontrollen med coff.ees.-

-eningen øf ~td, cafe- og restauranti- glas, forklarer han bekymret om de hoppen og ulovlige lagre gennem kene
-onsdrivende, der harfiet konIrurrence problemer byens borgmester påføl'eT ofte været g.mske ihærdig. Adrian Jan--:fra coffeeshoppcn. De mener at cofte- hana forretning. Som sælger af bade sen, doktor i økonomi ved AmstetdaJlls
-'eshopPel"l tiltJækker de forkerte turi· hash og alkohol, er der hårde tider på Universitet. har studeret udviktinge1taf
ster, og de mange hashrygere EIlklæg- vej for Jacobsen. coffeeshoppen som økonomisk fæno- -
get byens image. Indehaverne af coffe- .Vores økonomi er baseret Då belilge men. Han karakteriserer i bugen »Cin-
eshoppene er selvsagt dybt uenige, og dde. Uden hasb vil halvdelen af om· nabis in Amstetrlarnll den nationale pou.

"afviser det som brødnid. sætningen forsvinde. Vi bliver nødt til tik som obskur og kaotisk, og taler om
at 'starte helt forln med at skabe en ny en psetldo-Iegalisering. Politiilldsatsen

~Lån fra Heineken kundeJttedsr narhashkunderne fomin- bar iføls,e lansen ~rieret fmvinendc_
'i:, .',--;-: detll. Mark Jacobseu vil tale- med sin alt efter holdningen i det enkelte ar ..
wHer kommer·OBsa turl9ter med tYk advokat i morgen,-rnen!lan står svagt. Hollands fem distrilrtsankl~gemyndig-
,::regnebog. Der er hashrygere i alle Udover~ dUfus at1lrre1se som »OPS~- he<ler. Nogle gange helt ned i de~b
;samfwufslag i dag«, siger Marc Jaccb-- - et betett:ig"et forientning«, bar den lille te politikreclse, og ofte under indlJyde1_,
-'sen. SammenJried. enkammerat bar erhvervsdriVende lIltet at gå til dom- ~ se af skiftende internationalt pres. I pc.,.
.._~ (or.;,~e åI'~ startet The Rookies • meren~ Den del af forretningen _~'. pode!" ~,!~or.en derlor m~J-.fl:lf .'
tt'"~eenttum.;De to hoUæn- ;~;;der ~.~!J3s!1 at gøre ...1w han :~,~:-~_-)iCvulig~-~o:OØ-~~_~~~'",-_

I
4ftePf2'ioft2's.,bcgXt:fzdte~bar i~nemIiÆ~pal$Øo .'_ ~ ,~,-"'t- _,gener.~~ !!At~~~l_·~-~ ~ ...
JJ1~Ste<let:Vp fra gnDiIen. Her er~ 4iE-~. \\:~ - 'I '-' l"iC'~ HlT-teaørtaget lat..Den-f~8!'nu c ,

pool.tJQrd..eø aflang bardisk iI}$t bø~:C',L alt va . ':,l~< HoIIanckproatitutions-sektør.. yed at· '.
. -:. træ Inedforkromede ø1haner~ ~eret al .• . .,.._.:'. <.~_._ w_ttemyndigbedetne Iavec. et~- ~~

.~ uerlet.- _.0 . bevillinge~tJ~j~.fiahashsal~"Det
akroner ~ _etim . .1lke:;Til bOds fDI 'at'.c'i:d:~:~,:_ei: si oP Dl e:iei'en at'~:dette~
æe,'jr.~~·~ Si _'~:tiI<~ten:ten DaI!~,-:'V.9læn,hvisJJm·iklæ-~ beta!e;~er..
.~ borde _. _. ~}':riUarid~~ brriter!lIijr~ Jlli(,,-::tIØms-~-~~ it·,

det; itl~dæmpet og de få gæster - -cpererer-l~ogbaæ,makke;J et~,~ta1let_ø ~"~JJa~~,'På,
taler.ro1iS§~ Det ligner en-bar.. "~~~'«;J,det:er ~tilfæl", (-~:;: l,itoife'_ar~ Sua:A...n-~ ".:;(..'1-
somman-wfindeden manll:e andr... ,{._ 1:'."__0 _

Holland. I Amsterdam trues halvdelen af de famøse hashcoffee
shops af lukning. Officielt er problemet, at naboerne føler sig generet,
men i kulissen står nabolandene og vifter med Schengen-aftalen. -

Af JACOB LANGYAO

PragmatjJ{e~e
underpr&··
)._";',l! er vi liberale, men ikke S<1 Iibe
rah, upsummerer Richard Lancie
111("(1 I ["11::[ mine. Han er talsmand for
i~a!~"poli~jkken i Amsterdam. Siden by
.,f\~ Il.,rgme!!.ter i april proklamel'ede,
;It r)~f ~kune være slut med ronen som
"b,,,'[la,,; mærkelige manc1ft, har hall
v;er~1 tr:l,>,lt optaget med at forklare
del) W situation for 'JdenJandske joUl"
n.<Ih~l ...r, Det internationalt berygtede
!;YlJJl~,l på det tolernnte Bolland, Coffe
l:!;nfl\lpen ~vor hash sælges frit, slcaber
nu prubJemer i den frisindede by.

"j)... frie tøjler er blevet misbrugt.
Dt:'rf"r ma vi l\\) gå tilbage til mere re
~u[<'fing. I fremtiden skal det kunne
:nært..,s bardere, hvis en coffeeshop
;kkt ,,~~rholder reglerne«, siger Lan·
e"'\'

G,,"I1Cm meTe end et arti har disse
5j!ll~J<- regler lydt: Ingen gener i for
<l<1,d 1,1 n:l.bllerne, intet salg ar mæng
~<.:r (",,~r 30 gram, intet salg til mindre
MT~", Ingen reklamering og ingen bat
Ik ",,,lier. Problemet for Am9terdams
so,,:i:alistiske borgmester P3tyn er imid
lertir/, :Il disse regler ikke har kunnet
forbindre en voldsom 'Vækst i antallet
af clIfr"eshops. Fra 70 i 1985 til om
trent 400 i dag med en anslået omsæt,
nllIlI VA t(rtre milliarder kroner, flertal
let :le dem i byens centrum. Og selvom
poJlilU1t i gennemsnit lukker cirka 25
hy~" ar, kommer der bele tiden IlY lo
rdaK~mme pei'3OlleI' tIL Alt i all har
lkt .ll.lvet Amstertlarn et image, der
både- "lf Holland og bygJRl et' proble:- ,
ITUtI.k, Intet politiak'~ har: dog hid
lil bt-ultt det ~ont tema i 'en-valgkamp,
heikr ikke Patytls socialistparti, der
gaY l~m borgInefllerpostl!It sidste som
mer, AUigevel har Iran i lør'6te række

~nll~~[;~~~";~~~Jt~,,~



)jVidt forskellige alders- (Jg etniske grupper mødes i coffeeshoppen. SOIJl dermed har en vigtig funktion som integrationssted i et stadig mere fra.ll".
menteret samfund. Ejerne har helt uden myndighedernes hjælp lagt et overset ,<;tykke pionerarbejde, der både er hårdt og mere akonomisk usik·
kert end man antager.., lyder kunkJusiunen I rapp<lrten Hash coffeeshops and their patrons. Amsterdams borgmester Paryn ser sagen noget ander
ledes. Og hall st8tt~S af brancheforeningen af holel, cafe· og restaurantionsdrivende. DI' mener at c9ffeeshoppen tiltrækker de forkerte turister,
og de IJlange hashrygere Bdelægger byens image. Indehaverne af coffeeshoppel'le er selvsagt dybt uenige, og .uviser det som brødnid.

Jsk.Dlde vinde

Et stadigt mere åbent EU har gjort de;
sværere for Holland at behold~ siw pa
radokser i fred. Tildelingen af sædr1
fo:.EurojXIl i Haag til Bolla.nd var rl,
brik, og g:n~st har ikrafttrædelsen lit
Schengen-konventionen forrige m#tlll';!
skabt fornyet pres på Holland.

)Der blæser e:l iskold vind ha EIlTr>
pa, men selvfølgelig vil ingen i HoJlitn~

indrømme, at vi nu ændrer indenriJ/."·
politik under pres fra Tyskland OB
FrankriglI, mener AdianJansen. Fur
ham er der ingen tvivl om de p1anl:,ph
stramningers sammenhæng med
Schengen-konvention, der alskaffri
grænsekontrollf'o mellem ni deltll~.,r

lande. Hverken talsmænd for sundhed.-
eller justitsministeriet \1] tale om 1,'/1

ilådan sammenhæng, men en hoUalllhi<
diplomat j Bruxelles finder det opl~p'l

Med konventionen har ian.dene samti
dig forpligtet sig til en narkotikabf'
kæmpelse, der udtrykkelig omfallrr
cannabis. Dog le\'nes det enkelte 1;lul!
~tadig mm i -valge: af midlerne til 1'\
holde den ulovlige efterspørgsels m:J.:a·
live viI'Kninger j ave. Her er rum J"I"
lI{aviig eftersporgsels negative virklJin-
ger 915 her er -rum ior fortollming. !lol·
land har en spinkel knage. og den Iliv~r

man næppe slip på. Med de abne ~fil::n

ser er der lagt i ovnen til flere konflik
ter_ Mange ty;;kere og belgiere talter
et smut QVer grænsen og køber hanb
ind. Det er især en torn j Bjet på tv
skE"n'.e. Herer salg af hash SLadi~ l',,·
budt, men den tyske forlatningsdolllMol
tillod sidste ar, under stor forargeJ~~.

borgerne flt besiddt: ælt!; gram ha~JI_

Dem kan tyskere nu ubeSV'æret h-:ut(·
og hjembringe risikofrit i Holland. (Jm
det er diplomatisk pres eller a1ent' hol·
landsk irritation OVer strømmen al Ir
ske dmg-lourists er uklart. Men i Ilt·
hollandske grænsebyer Venio OB foh;,
stricht er det tilsyneladende ble'l't'I fIlT
meget. I Maastricht pusler man mrrJ
den ikke særlig diplomatiske ide al
åbne en coffeeshop tæt ved selve I/r:!'O
sen, l Venio nar man derimod ska, ,'!
antallet af coffeeshops ned fra 39 t il
klin fem. Det uheldige er, at tyskrllJl'
stadig kommer, og at meget af h;l.~i,_~al

get nll foregar på gaden. Netop d,!1
form for illegalitet som Holland g('lI
nem 20 år har bekæmpe! med :;Lr:oI"Ki
og mod.

~

.~~

.~1il~_~~~ --_:t: l

c?

»! VIl"xeugneQen burde JllilIl foretage sen. Sammen~eO:en_k:ammerat h~~. .~ki~'i~~~ti}o~---'=st!"åt-sJaft~itiJ~1iife"ffiåt~PIis~i~pr::'""'c- - - ----
"eafq1dj',.pdjølepl~,Ilet.me<-=---Jmrrcfor'ti't"rSitfeiFstaifet"'fie1t~--merenmed. Den del af forretninj;!en rioder er hashsektoren derfor udelt tO'(

tillade en prispolitik og en egent:$g i Amsterrlam.o: centrum. De to hollæn- der lug_med hash at gøre, har han jævnli~~er•.ogJl~n~nitt-_
kvalitet"-'- -ol med de produkter en dere på 27 og 28, b.eggefæd!_e~_tlar fle:lr" et papir- på-. ger,,"et"ekStri lbæI-Æg, flår det sæ1111lt
stor m: mennesker-ryger;-jeg- byggee-stedeCoP fra grunden. Her er HIT-team tager fat. Den foresar 9Ml i
tror i~. ~(det er um\1ligt pa eI1 gang pool-bord, en afi:mg budisk i l~t bøge- Legl:l.lt vakuum Hollands prostltutions-sektor, ved Ilt
at legalisere og rrenune moderat brug. træ med forkromede ø1haner, leveret af skattemyndighederne laver et skØtl
Vi har jo aldrig sagt at hash V'ar Ufarligt Heineken bryggeriet, der ogsa'bar lånt En~t hash-bevilling eksisreul":' " -'Over~e.me fra bilsbsalge\. ·Otl
slilr:. Det er blevet en del af VOÆl; kul-' dem 80.(100 kroner til ~tabledng.'En gan'ske enkelt ikke. Til trods for at oof-" er sA op til ejei-en at modbevise-delle
tur på meget få år, men mange folk helt almindelig praksis. Sidst på efter· • feesboppen er hjørnesten i en na:økOj». ~', :.skøn, 11'ris'han ikke vil betale.AmIMI"·
skal stadig informeres og lære at bruge middagen er de runde borde pænt ryd- Iitik som Holland ofte hry.o:tcr·.-llig.a4<l "I.il ·.dam5.ø.fiva::reude beStræbe1selpå.ll la
det fomuftigtø. det, mu:åkeD dæInpet og de 1a gæster opereret jacobsen og ham makker i et antallet af cofJeesbops ned har .SlAM plo

For andre, som det uafhængige re- taler roligt sammen. Det ligner en bar, juridisk w.kuum. Og det er ikke tilfæ]... i nogle år. Succesen har dej;! hidtil "....
seaxc\l·kontor Advies Buro Drugs, er som maD vil finde den mange andre digt. Siden sbrten har den hollandske rtlt begrænset. For eksempel har tJ\lIll
de planlagte stramninger et udtryk fOl" liæder i verden. Men Marc jacobsen politik været nøje justeret I forhold til de senere år måttet lide den lort al lIr

fordomme og stor uvidenhed fra myn' har et mindre sortiment af cannabis- forpligtelsen i FN-komentlonen om debavere, man søø-e at få dømt for
dighedernes side. Pa gnmd af de vidt produkter til salg, gæsterne ruller mti- narkotiKa fra. 1961. Her er hasll en større hash-lagre, er blevet tilkendl
forskeUlge alders· og etniske grupper neret deres hashcigaretter i baren og ikke-tilladt substans. De:rfor har caHe- forsvindende straffe. Dommeren hlif
der mødes i coffeeshoppen, har den en selv har værten en joint hængende i !!Shoppen som fænomen aldrig været henvist til samfundets almindeligt /1U~
vigtig funktion som integrationssted j munden. ~an er J!ledle,m af foreningen, ~ndct end to/rreret. Med ~dgan~sp?nkt syn på hash'en.
et l;udig mere fragmenteret samfund. af cannabls-detallister I Holland, I et overordnet opporturutetspnnClp
Ejerne har helt uden myndighedernes B.C.D., og den er j hektisk aktivitet j kan anklagemyndigheden undlade at
bjælp lagt et overset stykke pionerar- disse uger. Fore:l.lngen finder det uri- forlølge visse lovovertrædelse:. Det
hejde, der både er bårdt og mere øko- Uleligt, at velfungerende og tvivlsom- fonnuleres koniaet som en Jav priori-
nomisk usikkert end man antager, ly- me steder skal Iilmmes over en kam. tering hash-bekæmpelsen. En hash-be-
der konklusionen i rapporten .,Hash cd- Men borgmesteren flnllker ikke at fur- villing ville være en unødvendig provo-
feeshops and their palrons'<. handle med dem 60m forening, [ordi de kation af det internationale samfund,
&rgmester Patm ser sagen noget aD- ikke repræsenterer aile coffeeshops. der altid har set skeptisk på coffees-
derIedes. Og han støttes af brardæfor- M(;ns jacobli(:l\ med sikker hand <r.l.sker hoppens b3nnoni med FN-konveIltio-

',.
<8 .

Samtidig kan det ikke nægtes, at Hol·
land har filet en prekær sidegevinst.
Succesen har nemlig åbenbaret - og
maske medvirket til at frembrirlge 
mere end en generation, mor et solidt
udsnit bmger hash lige Så naturligt
som alkohol. Visse problemer følger
naturligt med. jeJlinek-centret i Am
sterdam, der har alle slags misbrugere
i hehandling, har set CIl stigning fra
150 til 200 hashmisbrugere de senere
år. Antallet af regelmæssige hash-bru
gere i Holland an~lås officielt til
600.000 eller 4,6 pet. af befoJkningen
over 12 år. Af samme gruppe har 24

>iEn coffeesbop giver ikke fiere støjpro
blemer end andre barer og diskoteker.

Kædeforretninger

Coffeeshoppen findes i mange w.rianter
afhængig af om indehaveren er boJlæn
der, surinamer, tyrk, tysker eller ma
rokkaner. NogJe er en !'Æ'r blanding af
neonopryst varme~tue, kiosk og cafe
med larmerxle spjlJemaskiner. Andre er
hYSseli.ge slyJlgelstuer, h'VQr has!:lt1l
gerne hænger tungt i jamaicanske reg
gae-rytmer. Andre i.gen e: som en
dallilk turiatbor på Strøget nled alver
dens pengesedler r,ængemle i loftet, og
sonvenirer med logo til salg. FJere ejes
af mindre ka:der, eksempelvis Amster
dams aller første, llThe Bulldog«, der i
år fejrer sit zO års jllbiJæum, Den stør
ste BuUdog-filialligger j det turiStpræ
gede centrum ved Leidseplein med
multinationale Burger King OJ(' Hagen
Dasz som naboer, De professionelt
drevne coffeeshops har givet anle1ning
til anklaj('e om, at bagmænrl og organi
seret kriminalitet har infiltreret sekto
ren. Og vist bliver der tjen: rigtig sto
re penge nogle steder. Lejlighedsvis
findes også Mrde stoffer og våben.
Disse sager ta.ger politiet sig imidlertid
af gennem en løbende indsats, dt:r ofte
fører tillukninger. Problemet for 'oorg
mesteren er, at der stadig er alt for
mange. Han har d~rlor foreslået et
fuldstændigt stop for nye etablissemen
ter, og et stop fOl salg af hish j de cir
ka 40 ;Jet. af coffees.'loppene, der også
sælger alkohoL De f~r ikke noget lCllg,
men må kun .fortsætte som almindelige
barer. Endehg vil man hæve alders
grænsen for hvem der (Ilå sælges til,
fra 16 tillS år. Generelt SkOlI d!'r
skrappere kontrol med overholdelse af
reglerne, og ufortøven lukning af syn
dere. Borgmester Patyn råder over et
solidt flertal med en tre parti-koalition,
og Richard La:lcee mener ikke, det bJi
over et problem at få forslagene vedta
get i b)'Iådet. Anne Marie Hoogland,
der er byrådsmedlem for Patyns eget
parti, hu ikke meget fidus til hans ~r·

gumenter. Hun forudser stor diskussion
j bytMet.

Greb om nælden

----, _••~. -E> ......

nrng pa to-tre muuarder kroner, flertal- rigtige skridt. Ved ,attillade gdf~op:
leli-';lX~ceDtnun",-O..,Jv,OIn'-"-"peJfet"'dft"rrifegef!W.J"'gratflYRe<tesat
-~ et i gen; ~nit lukker cirka 25 isolere iush-rygerne fra IllU'koma-

ert ar, korl der hele tiden ny fo- nerue~ Den ,s1d!l!.e gruP~S_3.Il_t:al er
.. retagsemme-pe~tih-AJt-i-althar stagneret meaen jævnt stigenr:le ge-
det givet Amsterdam et image, der nemsnitsalder uden væ.'lentlig ny tiI-
både for HoUand og bystyret er proble- :g«- En pragmatisk politik ,har;. tilsyne-
matisk. bUet politisk parti har dog hid· lad'eiule sejret på trods af en omverden,
til brugt det som tema i en valgk3mp, dei i oretVejellde "rad~:.sig til

.. ,heller ikke Patyns socialistparti, der en;dogmepræget krig mod narko.
ga, bam borgmesterposten sidste som-
mer. Alligf!vel har han i føn;te række Sidegevinsten
valgt at angribe coffeesOOppen som var
den en miJjøplage for det enkelte nabo
lag. Støj j gaden, kommen og Wlen af
påvirkede personer, natlig Jann lor
takt awQj'-kunder i biler. Oven j Ilom
mer en vis rådvildhed uver fur al ooffe
eshoppen har mistet sit skær af alter
nativt hJppiefrenomen. J dag er det for
mange ejere en næsten helt almindelig
ermervsaktivitet.

[~z::~;~··,-;~~~'_";~"7;'::::-:~~t~~.~tf..T:~S~f,: ~-_--oT-~f.':::·7C~-;~:~:'7;.::~~~~ .·m~_,_ "
'-,~.~
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Nazisterne marchere i gaderne igen. Det er en realitet, og vi har allesammen set det på TV,
og mange af os med vore egne øjne. Det turde ligge implicit, at det forhold skulle give
anledning til overvejelser blandt de, der vanen tro har noget at sige om det der sker i
samfundet, j' dette-hl fælde noget om hvad vi egentlig gør mod nazisterne. Det er sket, men
mange af de synspunkter der er kommet frem, er af en mildt sagt temmelig besynderlig
karakter, og i virkeligheden er et udtryk for afmagt overfor og uvidenhed om nazisme.

I dette indlæg vil vi tage to typer af standpunkter op til diskussion, nemlig det vi vil kalde
oplysningsstandpunktet, og det psykiatriske standpunktet. Oplysningsstandpunktet handler,
som ordet antyder om oplysning - om at skabe en bevidsthed, for hvilken nazismen er
fremmed som løsning, og nogle gange også om at ændre bevidstheden hos nazisterne og
deres medløbere.

Mcn hvad er det, der skal oplyses om? Hvad er det, der skal til for "at fa banket fornuft ind i
hovedet på nazisterne". Vi og de kender historien om mordet på jøderne, på sigøjnerne, på de
homosexuelle, på kommunisteme, vi kender de astronomisk høje tabstal i den krig som
nazismen og fascismen kastede verden udi. Hvad gennembrydende nyt har oplyserne at
komme med til de (kommende) nazister, sådan at de forstår, at de er uoplyste.

Dertil kommer, at oplysningsstandpunktet lægger op til den forestilling, at hvis folk blot ved
nok. så er problemerne løst. Den forestilling lider som så meget anden borgerlig ideologi af
den mangel, at den ser problemerne som noget, der ligger udenfor samfundet, og som noget
der ikke skal løses i samfundet. Men nazismen er mere end blot en fiks ide hos "de uoplyste",
det er et problem der handler om noget virkeligt. Den racisme, og de former for
ehauvenisme, som nazisterne næres af kommer ikke ud af den blå luft. Mange mennesker er
trængt, og nu som i trediverne er det frustrationen over at være det, der gør mange til
potentielle ofre for alskens slags reaktionære profeter.

Nuvel, oplysning som sådan er der ikke noget galt med. Man må kende et problem for at
kunne håndtere det, og relevant oplysning vil altid være en styrke. Men det er vigtigt, hvem
der oplyser. Mange af de institutioner, hvis formål det er at opdrage på danskerne, bliver af
mange og især store dele af ungdommen, bliver set som værende utroværdige og
manipulerende. Derfor er f.eks Danmarks Radio og folkeskolen uegnede til at varetage
oplysningsopgaven.

Et andet standpunkt vil vi kalde det psykiatriske standpunkt. Dette synspunkt forfægtes bl.a
af Lasse Ellegård, og handler kort og godt om, at nazismen hverken er en opgave for debatten
i avisernes spalter, eller forpefolkningens engagement men derimod for psykiatrien Dettc er
naturligvis et bekvemt standpunkt for journalister ved de etablerede dagblade, men ser man
udenlandsk ud, er man bøsse eller lesbisk, eller har man grønt hår, ser virkeligheden
anderledes ud. Så er realiteten chikanerier, trusler og overfald, og her hjælper diagnosen
sindsyg ingen steder

Men hvis vi følger tankegangen bag det psykiatriske standpunkt, der anbefaler ikke-handlen
som den mest virkningsfulde kur mod nazismen, så er alt ladt op til nazisterne selv. Men
hvad skal de gøre?Vi kanjo håbe, at de !lf sig selv henvender sig på den psykiatriske _
skadestue, og bliver forsynet med den relevante medicin. Eller vi, der er "normale", kan få
dem tvangsindlagt. - Et i sig selv "sindsygt" projekt, for med det grundlag Ellegård og andre



benytter for diagnosen psykisk syg, så ville der være ikke så få, der må følge med Jonny og
co. ind på de alleredc overfYldte psykiatriske afdelinger.

Men naturligvis ernazisterne ikke sindsyge. Diagnosen sindsyg tjener snarere til at
retfærdiggøre Lass~ Ellegårds uvilje til at drage kOJlsekvensen af sin rolle som engageret
intellektuel og på konstruktiv vis bidrage til løsningen af ikke bare det nazistiske, men også
af alt det, der slår det følge: racisme, social udstødelse, undertrykkelse af sexuel1e minoriteter
og den reaktion der viser sig overalt, også hos de fleste politiske partier i folketinget.
Ellegårds recept hedder ti dem ihjel! Mest sandsynligt er det nok, at alle mulige andre end
nazisterne vil blive tiet ihjel, nemlig nazisternes ofre. Og dcm vil kulturelle pinger som Lasse
Ellegård helt sikkert ikke være blandt i første omgang. Men måske det går alle "ihjeltierne"
som det gik den ulykkelige i Pastor Niemoellers digt. Ham der hverken var jøde, kommunist
eller fagforeningsmand, og som derfor til sidst ikke havde nogen til at hjælpe sig!

Selv tilslutter vi os det, der kunne kaldes det militante synspunkt Den organiserede nazisme
må mødes med organiseret handlen mod den. Det betyder ikke, at der skal organiseres
tæskehold, der ryger på en hvilken som hejst rodløs bølle med sydstatsflag på bæltespændet,
men at organiserede nazister og racister mødes med de til enhvå tid relevante midler. Det
kan ofte være oplysning, det kan være at de i Vlsse tilfælde skal overses; således ville det
være dumt at svare på Jonny Hansens hadske, og iøvrigt mildt sagt tåbelige læserbrev, som
Information spildte spalteplads på. Og nogle gange skal den organiserede nazisme mødes,
sådan som borgerne i Roskilde gjorde det den 19. august i år, hvor de med fysisk magt
fordrev de marcherende nazister fra gaderne.

Det er en krænkelse af ytringsfriheden vil oplyserne og psykiaterne sige, hvorved de igen
undgår at forholde sig til nazismen som problem. For de ytringer som nazisterne har at byde
på er ikke politiske ytringer i normal forstand. Det er trusler, hån og krænkelser, og i sidste
ende vold. Ytringsfrihed for nazister er voldsfrihed.
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Karin Pedersen
Tel.: 33375054

AFLYSNING OG INDKALDELSE

Kære udvalg.

Jeg er af en usædvanlig stor mængde fremsynede mennesker blevet gjort
opmærksom på at der på henholdsvis den 11. september og den 15
november er et nationalt hensyn at tage, idet der begge dage er
landskampe. . .
JA • jeg ved det godt· der er ingen undskyldning kun en AFLYSNING
vil virke· så den kommer her og nu istedet flytter vi vort møde til
den 23 oktober også på Christiansborg· samme tid og det er altså kl.
19.30. . .

Med hensyn til næste landskamp er jeg indstillet på også at holde den
mødefri . men erstatningsdato må VI fælles aftale.

Med denne lille meddelelse følger Lars udemærkede referat· tak fordi
du tog det på dig.
Jeg sender Slla:rest en dagsorden for mødet - og nyd nu fodboldskampen.



Albertslund 28. august 95

Lars Messell (tlf 42 64 65 90)

mødedeltager

Enhedslisten

Referat fra socialpolitisk møde den 24. august 1995.

Vi var 7, samt Bruno Jeerup (MF), Karin Pedersen (sekr.), Jesper Lund

(artikelforfatter i Information).

1. Meddelelser og siden sidst

Bruno har kigget på regeringens finanslovsforslag for 1996. Hovedtendensen er

en fremskrivning af finanslov 95. På socialministeriets budget er der en

udgiftsstigning på 100 millo kr. (= 101
00

af ministeriets samlede budget), dvs

nærmest ingenting. Da der i øjeblikket er en dagpengereform på vej, som måske

vil sende flere danskere over på bistand, bliver der måske i virkeligheden tale

om et sparebudget.

Bruno beder os melde tilbage, hvis vi på konkrete områder opdager, at der er er

lagt budgetter, som Liste ø bør forholde sig til.

2. Tvangsbegrebet i aktiveringssystemet

(I mødeindkaldelsen var medsendt to artikler fra Information - Jespers og et svar

fra en socialudvalgsformand ... På mødet gav Jesper os sit Informations-svar på

socialudvalgsformandens svar - det var blevet returneret fra Information - for

langt?)

A = oplæg fra Karin:

Forsøgene, der gøres i dag på at aktivere bistandsmodtagere, udgør et

sindelagsskift

FØR: mennesker, der ikke kunne klare sig selv, fik bistandshjælp

NU: bistandsmodtagere opfattes som arbejdssky, derfor bliver de - med tvang 

forsøgt gjort grydeklare til arbejdsmarkedet. Tvangen består i, at sagsbehandleren



stopper ydelsen af bistandshjælp, hvis bistandsmodtageren siger nej til et

aktiverings"tilbud". I dette tilbud er der ofte ikke taget hensyn til

bistandsmodtagerens evner og ønsker og behov, og der er ikke lagt nogen

handlingsplan, selvom det står i loven, at det skal gøres. Resultatet er, at mange

bistandsmodtagere bliver udsat for det, som Jesper har været udsat for. Dødsygt

arbejde uden løn!

Socialchefens svar på Jespers artikel indeholder mange godbidder:

Socialchefen mener, at Jesper og andre aktiverede bistandsmodtagere udbytter

lønarbejderne, hvis de siger nej til aktiveringstilbuddet. Man bliver altså

udbytter, hvis man modtager bistandshjælp uden at arbejde! (Marxister må

græmme sig)

Socialchefen mener, at Jesper og andre aktiverede bistandsmodtagere skal lade

være med at snakke om ligeløn, for med deres bistandshjælp har de ligeså meget

at leve for som lavtlønnede kinesere i østen. Arbejde og en løn til at leve af er

altså et spørgsmål om at lære at klare sig som kineser! (Rigtige socialister må

græmme sig)

Socialchefen er en socialist, som går ind for, at Jesper og andre aktiverede

bistandsmodtagere skal lære at klare sig på arbejdsmarkedet via

aktiveringstilbuddet. Det mener han i et kapitalistisk samfund, hvor der ikke er

arbejde til alle! (Politikere må græmme sig)

Socialchefen mener, at meningen med at arbejde er at udføre noget nyttigt.

Arbejdsglæde og udnyttelse af evner er luksusforventninger, som ikke kan

bruges i dagens Danmark (Danskere må græmme sig).

B = Jesper:

NU. Aktiveringslovens humanistiske formuleringer er ikke i overensstemmelse

med praksis i kommunernes udmøntning af loven. Derfor unddrager loven sig

demokratisk kontrol. Min og andres kritik af praksis afvises med, at sådan er det

ikke alle vegne.

Skatteyderne støtter loven, fordi de synes, det er for galt, at Jesper og den slags

bare går rundt og danderer den i stedet for at lave noget fornuftigt, og de synes det

er en god ide at hjælpe bistandsmodtagerne ind på arbejdsmarkedet.



De ufaglærte i arbejdsstyrken er ikke med i indignationen, for det er ofte deres

jobs, bistandsmodtageren bliver sat til at udføre.

Sagsbehandlerne i kommunen er hængt så meget op, at de aktiverer deres

klienter, uden at bruge tid på at finde ud af hvor de kommer fra, hvor de skal

hen, og hvad de måske vil.

RESULTAT: Aktiveringsloven har bred støtte, og den enkelte bistandsmodtager,

f.eks. Jesper, må vælge mellem pest og kolera - modtag "tilbuddet" eller klar dig

uden bistandshjælp!

c = Niels:

Den aktivering, der foregår i øjeblikket, er faktisk en hjælp for nogen

bistandsmodtagere. De trænger til et spark, og det får de.

D = Leif:

Løn?! Det er ikke godt at være udelukket fra arbejdsmarkedet! Aktiveringstilbud

uden uddannelse i handleplanen er ikke godt.

E = Lole:

Aktiveringsloven er tvang overfor samfundets svageste. Dem - C-holdet! - er

Karen Jespersen også meget optaget af. Det er en socialpolitik, som pr automatik

giver begrundelser for tvangsforanstaltninger.

F = Susanne:

Aktiveringsideen med at vænne bistandsmodtagere til arbejdsmarkedet er

udsigtsløs. Der er ikke jobs til alle de aktiverede, tilvænnede bistandsmodtagere.

G = Katrine:

Aktiveringsloven betyder løntryk og disciplinering af lønarbejderne. Dermed

bliver det sværere at kæmpe for ordentlige løn- og arbejdsforhold.

H = Bruno:

Bruno udleverede forslag til lov om "Samfundssikret mindsteindkomst", som

han har tænkt sig at fremsætte på vegne af Liste ø her i efteråret. Derved tager vi

sanktionerne ud af aktiveringsloven.

"Den strukturelle arbejdsløshed" er et interessant begreb. Politikerne slipper godt



fra at bruge det som noget der bare er der, men det de mener er, at hvis

arbejdsløsheden bliver for lav, så bliver der problemer med at holde lønnen i ro.

J :=Niels:

I Århus har vi set aktivering bestående i, at bistandsmodtageren skal være

avisbud for Jyllandsposten, som ikke kan få almindelige bude til deres normale

løn.

K:= Jesper:

Alle taler om aktivering af bistandsmodtagerne, men ingen taler med dem!

Lønnen størrelse kan diskuteret, afhængigt af, om der er tale om rigtige jobs,

kulturelle jobs, eller grønt arbejde.

Meningsfyldt arbejde bør betragtes som en menneskeret i Danmark. Det er en

menneskeret, der trædes under fode med aktiveringsloven. Fjenden er

politikerne, som ligger under for erhverslivets profitønsker.

L := Susanne:

De nuværende forslag til dagpengereform vil flytte flere af de arbejdsløse fra B

holdet til C-holdet. Resultat: Løntryk m.v. gøres mere effektivt.

M:= Lole:

Systemets politikere tænker i misbrug af bistandssystemet. Seneste eksempel er

de politiske sommermøder, hvor man luftede tanken om at hæve mindstealders

grænsen for bistandshjælp fra 20 til 23 år . de unge bor jo alligevel

derhjemme! (hmprumf)

N:= Vinnie:

Aktiveringsloven bør bevares. Den udgør en spore for kommunerne til at tage

bistandsklienterne alvorligt.

0:= Lars:

Sanktionerne i aktiveringsloven skal væk. Ideen om at vænne

bistandsklienterne til arbejdsmarkedet er tåbelig, da de fleste af dem aldrig får et

job. Aktiveringsloven bør bevares, fordi mange bistandsklienter kan have glæde

af ad den vej at blive inspireret til at udføre hvidt arbede (lønarbejde med

tilhørende skattebetaling), sort arbejde (ej skat), grønt arbejde ( noget der er

meningsfyldt).



Diskussionen fortsættes på næste møde.

3. Socialpolitisk seminar v I Lole

Jeg har d.d. modtaget programmet, så I kan sikkert alle se, hvad det er endt med.

Ideen er at afholde sådanne socialpolitiske seminarer for Liste ø medlemmer og

andre interesserede. Håbet er, at mange vil deltage og bruge den lærdom, de suger

til sig.

4. Brunos lov m.v., dvs efterårets og vinterens aktiviteter

Lovforslaget behandles igen på næste møde, hvor vi har haft tid til at studere det.

Lo1e opfattede det som en version af kravet om borgerløn. Lole mente, at det

måpske ikke lige var et lovforslag af den art, vi skulle barsle med, når

ændringerne af loven om dagpenge står øverst på den danske politiske

dagsorden.

5. Fremtidige møder

30..il, olcLohci kll~ lLJ. le; :~o
u; Il li ~93.0#. il60C1ltClt ",,~ tJ'T~__

13. december kl 1930





TANTRA SARA

Ord med * findes i ordforklaring side 29

•

Indhold

•
Lidt om yoga generelt: side 4-5

Hovedkurset i yoga: side 6-7
Kurserne i tantra: side 8-9

Yoga-instruktør uddannelsen: side lO-lI
Kurserne i Meditation: side 12

Yoga for unge: side 13
Danmark: side 14-15

NATHA og New-Age: side 16
Hvordan er vi: side 17-18

Cakra og kundalini: side 19
Massage: side 20

Sundhed, helbredelse og rådgivning: side 21-22
Mindmachines: side 23
NATHA's butile side 24

Sæsonens kurser og program: side 25-26-27
Administrative detaljer: side 28'

Centrets lærere og instruktører: side 30-31

Over dem der ikke ved, er de der læser;
Over dem der læser, er de der husker;
Over dem der husker, er de der forstår;
Over dem der forstår, er de der handler;
Over dem der handler, er de der får resultater;
Over dem der får resultater, er de der opnår siddhi'er;
Over dem der opnår siddhi'er, er de der får forbin
delse med højere niveauer af bevidsthed;
Over dem der får forbindelse med højere niveauer af
bevidsthed, er -de der når det AbsolulIe, gennem hvilket
alting bliver muligt

Initiativtager
og læremester'
Gregorian Bivolar" ,
der kaldes Grieg afsine
elever, er rumæner og født
i 1952. Han er inspiralio- .
nen bag NATHA. Han er
også kendt som en oplyst
mesler med "kosmisk be- i

vidslhed" og paranormale "
evner. Han har formået at .
få det'moderne menneskes
rationelle sind og videnskablige holdning til at gå op i en højere enhed med
den spiriluelle erkendelse. Det 20. århundredes teknologiske fremskridt
mener han medvirker Iii al beviseyogaens mange anvendelsesområder, og
omkring 25.000 mennesker sluderer efler hans system i Rumænien.

NATHA -centeret for spirituel u..vikling i Norden.

Natha er sanskrit og betyder "de ædle"; det er ogs~ el afS/va's mange navne.
Vores undervisning er hentet fra natha siddha -traditionen.

2 3



Vi er stolte over at præsentere hovedknrset i yoga. Dette kursus
er voresQijørnes~som vi stærkt anbefaler til dem, der ønsker
at arbejde med aeres fysiske, psykiske og spirituelle udvikling.
Yoga er ikke noget, der bare kan læres på et par måneder - vi
tilbyder derfor et omfattende kursus, på i begyndelsen 2 og
snart 4 timer om ugen, der fortsætter over en længere årrække.
Kurset er meget omfattende; vi berører så mange emner og går
i så mange retninger, at det må siges at være på højde med et
universitetsstudium • Vi underviser ikke blot i yoga-stilliuger,
men giver eleven indsigt i alle yoga-systemets mange facelIer.
Kursets tilfredsstillelse kan dels søges i indholdet, dels i under
visningens gennemførte opbygning:

Ud ovel de emnel, del el spee,
fikke indenfor yoga (som yderli
gere er omtalt s.IO), vil en række
nært beslægtede emner blive gen
nemgået i relation til den moderne
videnskab. Det drejer sig om: as
trologi i relation til yoga, farve
aroma-, musik- og metal-terapi

YinNang polariteten vi! blive
fuldstændig analyseret.,

Vi vil studere.Ayurvedisk me
dicin og andletradilionelle, natul
lige former for healing.

Desuden vil emner som hypnose
og selvhypnose, suggestion og
selvsuggestion, sofrologi, pyrami
der og formbølger, parapsykologi
og para-psykologiske redskaber.
blive berølt. '

Endvidere vil vi komme ind på
en speciel form fOl kilopraktik,
symboler og deres brug til forbec

dling af den mentale koncentra
tion, de fire grundlæggende tem
peramenter og deres sa'mmenhænge
i forbindelse med yoga, osv.

Indholdet
Yoga-kurset omfaller aUe yoga
systemets hovedgrene: Ha/ha
Laya-, Kriya-, Raja-, Kundalinh
Tan/ra-, Jnana-, Bhakli- og
Karma-Yoga.

Vi vil arbejde med disseyngiske
metoder for at opnå højere be
vidsthedstilstande, og i avancerede
stadier, vil vi vække kunda/ini
energien. (se også s. 19).

Der undervises, .n i ægte regu
lære og effektive metoder til medi
tation, ikke i fantasirejser og
hjerne-spin!

Kurset går trinvist frem, således
at eleverne ikke bIlver udsat for
energimæssigl kraftige teknikker
før de er parate.

Desuden tilbydes en seriøs prak
tisk og teoretisk indførelse i lan
tra-teknikkenil beherskelseafden
seksuelle enelgi, så man opnår.
langt større er,otisk glæde/,'
teknikker til overkommelse af '
trangen til at onanere, og for
kvinder, teknikker der kan
formindske menstruationspro·
blemer.

Tantta-kurset (som er beskrevet
på s.8) er også inkluderet i del-te
kursus.

Gradvist afsløres information
om Shambhal.*, denne planets
spirituelle cenlrum.

Resultater fra den seneste tids
forskning indenforde grænseover
skridende videnskaber vil blive
grundigt belyst.

• yoga
.,

yantro'

ter efterhånden som de lærer at
anvende de teknikker som er re!e-,
vante for dem

Systemet er fleksibelt, så også
individuelle ønsker kan
imødekommes· Ethvert spørgsmå!
eller emne kan debatteres.

Alle øvelser udføres i overensstem
melse med den klassiske yoga·tra
dition og er efterprøvet af
vesterlandskeyogi'er.

Alle kan opnå konkrete resuIta-

Hovedkurset

UndervisnIngen
Undervisningen indeholder en
praktisk instruktion og initiering i
alle øvelser og en grundig leoret
isk forklaring. Initiering vil sige.
at lærerens indsigt i teknikken
llsmittel '1, eHet overføres ved
transmission til eleven.

Der udleveres skriftligt mate
riale efler hver lektion, således at
man altid er dæk ket ind med hen
syn til udførlig informalion angå
endeyogaens udførsel og virknin
ger. Detskriftlige materiale er der
for en vigtig del af kurset. Med
tiden vil eleven opbygge en komp
let oversigt over de fleste af de
traditionelle yoga-teknikker, og
deres effekter på alle planer af det
menneskelige væsen, Materialetvil
også ir,deholde afsnit om en lang
række esoteriske emner.

,

•
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Du får skriftlig materiale efter hver
lektion, og der findes da også en
del litteratur om tantra. Men tan
tra er ikke en videnskab, som kan
læres fra bøger alene, den kræver
en direkte kontakt med en tantrisk
vejleder.

OBS! WEEKEND-KURSER
KR. 600,-

og åbent om disse teknik.••r og
emner, og vores måde at arbejde
på, er moderne og dynamisk, dog
uden at vige fra den traditionelle
sandhed. Vi lægger ikke vægt på
den rituelle side, men på de~
melige yogiske teknikker, som bli
ver brugt'på en levende måde. For
den vedholdende udøver åbner
dette uendelige horisonter.

Tantra åbner muligheden for re
generationen aj)nen,nesket, samt
en harmoniseringafparforholdene
gennem en harmonisk polarisering
og en forøget vitalitet. Således kan
facinationen. lIelektriciteten ll og
inspirationen i del erotiske for
hold optimeres, og det bliver en
kilde til ny energi og forøgede
muligheder i hverdagen.

tentiale, son...r spærret inde i
vores seksualitet, frigøres ved et
ma~iSk "klik·l

• og udløse overmen
ires eligeenergier.

Tantra bruger nydelsen som et
middel til at opnå Oplysning. Gen
nem den tantriske praksis øges
mandens virilitet i uventet grad og
kvindens sensitivitet øges tusind
fold. Gennem den mestrede kon·
trol forlænges nydelsen i timevis,
med ekstatisk elskov og himmel·
ske tilstande til følge. . .

Derfor er tantra meget tiilok.
kendeforvesterlændinge, men dens
"lethed" er kun tilsyneladende. Fak
tisk indebærer den tantriske vej en
lang systematisk træning, som er
forbeholdt de, som har både det
nødvendige alvor og mod. Tantra
er for helhjertede og tillidsfulde
mennesker, der samtidig er mod·
ige, realistiske, seriøse og modne.
Tantra er for de ægte spirituelle
helte.
-vi underviser i de traditionelle
tantrisketeknikker, som harværet
brugt i årtusinder af de tantriske
skolers elever eller samfundets
herskerklasse, men harværet hem
meligholdt for an
dre. Vi taler klart

"Vi e ... lavet af den samme

s",6stans Som stje ....... e .,e 09

hal" de samme enel"'gie til ,.&-

dished inden i os, Som de til
sy....e:ladend~ "opnåelige 09

"svæ.kkelise 9"del'" hal'" ...

P<>~<>p~<>ve5hik<>T<>nt~<>

lo.

Kurserne i tdntra

8

Selv i dag er tantra mere berygtet end egentligt kendt.
Ordet tantra betyder trend (trådene på langs og tværs i en

væv), og universet sammenlignes med et sådant væveri, hvor
man rra et sted kan komme i direkte kontakt med et andet.

Tantra rummer et nøje kendskab til universets subtile krær"
ter, hvilket giver mulighed ror at opnå suverænitet over univer-

set. "
Målet i tantra er skabelsen af et

virkeligt "supermenneskell. som
kontrollerer universet ved at fri
gøre sig rra det og identificere sig
med Det højeste Guddommelige,
Det Absolutte.

Tantra er en spirituel udviklings
vej fra østen, som bygger på et
exceptionelt kendskab tH den sek
suelle energi. Tantriske teknikker
fører til en overnaturlig kontrol af
den seksuelle energi og l sidste
ende til oplysning..Seksualiteten
bruges, for på denne måde at nå ud
over den. I følge tantra kan den
dybeste spirituelle higen'efter vo
res transcendente og hemmelige po-



Kvinde i cakranlna (hjul:rtilling)
Danmark ca. lOOO JXr.

Fi1ur fra brancealder~n.· Danmark CQ.

2000fkr. (Vajrosana (di aman r! ti lli" g))

de højeste mål man kunne ønske
sig. Og jo flere der forstår at .
udnytlearvenpå den rigtige måde,
jo mere vil landet. som helhed
blive forbedret - og jo flere vil
igen blive stolletog loft~t. En d"ag \
vil Da nmark igen kunne høre ind
nnder det spirituelle centrums
sfære.
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get noget fast tilholds"ed på
jorden idag, Og det vil derfor
være oplagt, hvis man befinder
sig i et af disse områder J som for
eksempel Danmark, at udnyUe
dette "aftryk". Der ligger el en
ormt Eotential~ gemt her, som,
hvis man forstår at aktivere det,
kan bruges af hver e;nkelt til at nå

med til at pi .;e landeti en positiv
retning.
Fra Norden til Tibet"
I spirituelle kredse har man læn

ge vidst, at denne planets åndelige
midlpunkt af tibetanerne kaldt
Shambhala', afandre Agarttha,
ikke har befundet sig på samme
geografiske sted lil alle tider. Ind·
til for nylig (ea.1950) har Sham
bala haft kontakten til dennever
den i Tibel, og hvis vi går baglæns
i tiden har de forskellige
kontaktpunkterværet henholdsvis
områdel omkring Karpaterne,
Atlantis, Irland Som det kan ses
senere i den keltiske periode,og
Norden, som var det først!'
kontaktpnnkt i denne tidscyklus
(yuga') som startede for ca.
25.000år siden. Hver gang har det
haft en utrolig stor indflydelse på
det pågældende område; en ind
flydelse. der selv efter meget lang
tid stadig kan mærkes.

Danmark Idag
Da Shambala altså ikke har no-

Tror du,det er tilfældigt, at der i
de gamle Asers højborg - Yal
halla fandtes 12 Aser og 960 helte,
og at yogiske seere beskriver so
hasrara -menneskels yppersle CQ

kro' (den tusindbladetlotusblomst)
med 960 ydre og 12 indre kron
blade?
NatIonalsjælen
Danskere har normalt en veludvik
let tænkeevne, og derfor et med
fodt talent for at opnå en mental
forståelse for de bagvedliggende
spritueIIe principper i yoga, hvil
ket giver helt specielle muligbeder
for spirituel udvikling. Det er der
for nogle yoga·teknikker, er mere
velegnet for danskere end andre.
NA THA tager højde for dette og
har tilrettelagt sine kurser specielt
for danskernes særlige menlale ev
ner. Yi tilbydervores elever at del
tage i meditationer på Danmarks
~tionalsjæl, således al dekanvære

•
•

Danmark og den danske befolkning har rødder i Hyperborea _
den højtudviklede kultur, man har kendskab til fra oldtidens
græske historikere. Af denne grund er der latente uudnyttede
spirituelle muligheder i den danske befolknings kollektive be
vidstbed.

Man mener, at mange afde mere
subtileyoga.teknikker stammer fra
Hyperborea, og at de blev bragt til
Indien af Arierne, da de jndvade.
rede landet. Arierne nedstammer
fra Norden og på den måde har
yoga en afsine rødder netop i om.
rådet omkring Danmark. Historie,
sagnog arkæologiske fund fortæl.
ler om en svunden, men ikke glemt
tid (se figuren på bagsiden, af en

Danmark

Figur i Padmasana (lotusstilling)
der har siddet på en spand, fundet
iOsebergskibet iNorge. denstam
lOer formodentlig fra Irland. Ca. år
800.)

14
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Hvordan er vi

,;

sersom angst, begær. smerte og \
jalousi. Idet han konstant forbliver I
i en tilstand afuforstyrrethed. for
bliver han i kilden. hvorfra alt ud
springer, og derfra nyder han dm. i

absolutte frih~d, som har rødder i
universets hjerte. Intet begrænser
ham. han er ren bevidsthed. ren
væren, hvori der ikke er nogen
dualitet mellem opleveren og det
oplevede, han eroplevelsen. Denne
tilstand kan opleves som lys, lyksa
lighed, gud-<lommelighed. evighed
eller sandhed. Som et barn oplever
han hvert øjeblik som nyt og nyder
dets fylde. Han er herre over sig
selv og behersker universet

En oplyst vesterlandsk mester
Initiativtageren til NATIlA er en
oplyst mester her fra vesten. An·

,.. YOGA ER IKKE ENRELI
GION I SIG SEL V; DET ER
VIDENSKABEN OM RELI
GIONERNE - STUDIET OG
UDØVELSEN, DER LADER
ETMENNESKE BEDØMME
SIN EGEN RELIGION
BEDRE.

GT/eg.

Oplyst bevIdsthed
Den oplyste har trancenderet sin
individualitet, d.v.s. løftet sig fra sit
jeg op i sin sjæl, og erkendt at han er
i alt og alt er i ham. Idet han har
opgivet de snævre grænser i sin
personlighed. oplever hanikke læn
gere nogle ting som ønskværdige og
andre som uønskede. Han er ikke
længere underlagt tanker og følel-

Således adskiller NATHA's kurser sig rra andre kurser i yoga
og beslægtede emner:

At blive oplyst
Den første forskel er, at vi arbejder
med muligheden for at udvikle men·
neskets fulde potentiale og nå til
den oplyste tilstand. Vores under
visning og vores aktiviteter sigter
direkte mod dette mål. Mange yoga
kurser kan mere sammenlignes med
gymnastik. idet de udelukkende ar
bejder på kroppens helse. men de
tager ikke hensyn til det oprindelige
mål medyoga og menneskets grund
læggende behov for at opnå denne
tilstand. Nogen mener. at den oplyste
tilstand er lig med en tilsland fuld
stændig fri for stress. Vi bruger deri
madden traditionelledefmition, som
er, at fuld oplysning er en tilsland af .

• guddommelig lykke. fred og frihed.
Hinsides menneskets individuelle
eksistens og hinsides enhver form
for sammenligning.

\
!

\
{

hvordan tingene hænger sammen
på et højere Plan. Vi ser verden i et
globalt perspektiv. Nårvi arbejder
på forskellige måder med energier
omkring os, er det ikke kun for at
heale os selv, men hele jorden.
Netop dette ønske om at ville alt

og alle det godt, er typisk
dansk. Ligeledes er den

stigende interesse for
esoteriske emner, en
vilje til al arbejde med
det spirituelle pOlen
tiale og aJle de mange

,kurser i personlig ud
'vikling -elsk dig selv,
fA en ny livsstil, bliv din

egen gud. mv. udtryk for at
den nye tidsalder er på vej. Dan
skerne har således en god mulig-

. hed for at være pionerer i en positiv
global udvikling. fordi mulighe
derne, for at blive et spirituelt cen
trum, allerede ligger som en latent
mulighed i det koJlektive ubevid
ste.

Det triste er, at al den gode vilje
ofte spildes i metoder. der ikke er
virkeligt effektive.

New-Age - "Den nye tidsalder"
er et udtryk, der bruges om en
kommende tid, forudsagt afmange
forskellige profeter.

I følge de gamle indiske skrif
ter: veda-erne. purana·erne og
tantra-erne, er vi nu i slut·
ningen af kali~yuga',

også kaldet "den
mørke tidsalder".
Det er en tid, hvor
de mørke kræfter
har forholdsvis frit,
spillerum. Det er en
tid, hvor tilknytning
til penge og mate
rielle værdier er stær
kere end kærlighed og mo
ralske og spirituelle værdier.

Den nye tid vi er på vej ind i
hedder satya-yuga- "den gyldne
tidsalder". Det siges, at kun men
nesker med bevidsthed OVer
hjerteeakraet, såkaldte helgener,
inkarnerer i denne tidsalder. Her
sættes åndelige idealer højt.

I
Danskerne er i besiddelse af en

speciel mental kapacitet, der gi
ver et godt grundlag for at forstå,

i
,, ~
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Cakra og kundalini
plexus, som vi kender i forvejen.
Kundallnl
Kundalini er el andet centralt begreb
iyoga. I den senere tid har der været
en del frygt omkring kundalini-rejs
ning. Frygten skyldes uvidenhed;
Ligesom vi ikke er bange for elektri
citet fordi vi ved hvcirdan man skal
brugeden, således er der heller ingen
grund til atvære bange for kundalini,
hvis manharde rigtige teknikkertil at
arbejde med den. Kundalini er et
energipotentiale, som ligger latent i
alle mennesker. Den er fra naturens
side låst fast flere steder, så den ikke
uønsket kan rejse sig. Gennemyoga
øvelser kan den sovende kundalini
energi gradvist vækkes og under
fuld kontrol bringes til at stige op
gennem de 7 cakra'er. Undervejs
bevidstgøres den udøvende, og Bt

en dyb indsigt i sit eget væsen; 'c
fysisk, emotionelt og mentalt. Ud
øveren kan også opleve overnatur

~...... lige perceptionersomfeks. clair
voyance og i sidste ende rejse

kundalini energien til centret
for kosmisk bevidsthed og
opnå samadhi - en eksta
tisk forening med det gud
dommelige eller absolutte.
Blandtde ca. 25.000elever,
rundt om i verden der har
arbejdet med vores teknik

ker indtil nu, har ingen haft
problemer - tvært-imod.

19

Cakra'erne
Ordetcakra kommer fra sanskrit, og
det erfrayoga-videnskaben at kend· .
skabet til cakra'erne og de grund
læggende energistrømme i menne
sket udspringer. Denne viden søges
anvendt i mange kurserfor personlig
udvikling, men det er kun i forbin
delse med yoga og tantra, at den
giver mening og kan bruges effek
tivt.
Ifølgeyoga-videnskaben består Uni
versetafsyv frekvensmæssigt forsk
elligeenerginiveauereller parallelle
verdener, som mennesket forholder
sig til igennem syv centre, kaldet
cakra'er. Cakra'erne er en slags an
tenner, der giver mulighed for at
modtage den kosmiske energi af
forskellige frekvenser. I yoga arbej
der man, ved hjælp af forskellige
teknikker, direktepÆdissesyvcentre.
Der er nutildags sagt mange for-o
kerte ting om cakra'erne. Nogle
beror på at cakra'erne bruges
udenfor den videnskabelige
sammenhæng, de er ud
forsket i. Andre fejl skyl
des misforståelser i over
sællelsen. For eksempel
erdet3. cakra:manipura
nogle steder placeret i
solar plexus, fordi det i
de yogiske skrifter beteg
nes som "solens plexus".
og de tror da ,atdeter solar-

der optræder· paranormale fæno
mener.
Yoga berører alle områder af
livet
Vi drager paralleller til alle livsom
råder, og giver dermed mulighed for

. at yoga kanintegreres i dagligdagen.
Yoga berører forskellige områder af
livet, fra elskov til politik og fra
solbadning til akademiske studier.
Vores yoga er i live og vi begrænser
os ikke kun til de gamle traditioner,
men beskæftiger os også med ting,
der ikke synes at have nogen
forbindelse til yoga; fx telepatisk kon
takt med feer, studie af ufo-fæno
mener, forbindelse til Shambhala*
QSV...

Yoga er en videnskab
NATHAhar bibeholdtdet videnska
belige element i yoga-filosofien, som
med relle kunne benævnes som eso
terisk psykologi. Alt hvad der bliver
undervist i ervidenskabeligtefterprø
vet og dokumenteret. Vi beder dig
ikke om at tro på noget, men ønsker
at du skal vide det af egen erfaring. l
tilknytning til den praktiske træning,
givervi også teoretisk undervisning.
Efter hven kursus udleverervi skrift
ligt matriale om dagens emne.

Om Initiering
Fordelenved at have en oplyst mester
viser sig også ved, at vi giver initie
ringer. Initiering vil sige, at en person
der har opnået effekt med en teknik
og transmitterer den, kan slarle den
ne proces i en anden person. Vi gør' .
det ,på to måder; dels kan læreren"
overføre energi direkte i elevens
aura påsamme måde, som man såret
fro, dels udfører læreren teknikkerne
sammen medeleven. Dermedvil den
ef-fekt teknikken har på lærererrfor
plante sig tileleven, somopnår langt
hurtigere resultater, end hvis han la
vede teknikkerne efter en bog eller
sammen med en lærer, som ikke har
opnået resultater. Med resultater
iJner vi bl.a.. atkundalini er vakt og

dreyoga-kurser har overført deres
systemer direkte fra østen. På en
måde kan man sige, at med NATHA
er yoga endelig kommet
rigtigt til vesten, idet vi kun har
ta get essensen af de virksomme
teknikker fra østen og adopteret
dem til den vestlige kultur, i mod
sætning til mange andre spirituelt
søgende, som har tilegnet sig nogle
af de kulturelle elementer fra østen
i den tro, at det er disse elementer,
der giver effekten. Vi går ikke op i
folks hårlængder eller farven på
deres tøj, men er som almindeli ge
danskere. Essensen af yogatek
nikkerne er den subtile effekt der
er resultatet af resonansen med
de kosmiske energier. Derfor er
de indre forandringer dem, der
virkeligt betyder noget. De ydre
betydermindre.
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!\!allipllm clwkm.
I\hlVen; mod, haml1ekraft,
viljestyrke og selvtillid. Ild.
kronhladc.

j\!l/ladIUlra clUlkra.
Rodchakret; livskraftcn,
overi eveIsesi nstink't et. .lord. .j

I,ronhhllle

Sl'(ldis!ltlul//a ellI/lim.@.,
Kønnet; sex, fantasien, lIreativ," ;,"':".
forestillingscvne, social har- \~~,"
mnni. Vand. (, I,ronhlade.

Vis!ll/ddl/ll clwkNl.
Intnitionen, opfattelsen af tid
og rum. Renhed. Æter. 16
kronblade.

,alwsNlra cj,akra:
Forbimieisen til det absolutte,
den højeste form for bevidst
hed. 972 kronblade.

Ajl/a cI/IIkra.
Det mentale plan, skelneevne,
klarsyn og subtil kommunilm
tion (telepati). 96 kronblade.

Købmagergade 28, 2.
1150 Kbh. K.
33 93 08 58

•
NATHA

Spørg også om :
Foredrag

Meditation
Yangspiraler

Healing
Behandling



YOGA
Vi underviser ikke blot i
yogastillillger, men giver eleven 1'11

indsigt i hele yogasystelllet.
Undervisningen ilHleholder ('Il praktisk instruktion
j allc ,welser og en grundig teoretisk forklaring

Dcr udleveres skrillligt matcriale efter Iwer
lektion, materialet vil også indeholde afsnit om en
lang rækkc esoteriske elllner.

Alle oveiser udfores i overensstemmelse Illed
den klassiske yogatraditiOIl, og er efterprøvet af
yogier i Vesten.

Alle kan opnå konkrete resultater efterhånden
som de lærer at anvende de teknikker SOJll er
relevante for dem.

Systcmet er fleksibelt, så individuelle rmsker
kan også imodekommes.

Ethvert sporgsmål eller emne kan debatteres.
Der undervises kun i ægte regulære metoder

til meditation, ikke i fantasirejser og hjernelom
gang!

Kurset går trinvist frem, således at eleverne
ikke bliver udsat for energimæssigt kraftigere
teknikker end de er parate til.

Oplysninger om slmmbhala. denne planets spi
rituelle centrum.

Resultaler fra Jen seneste tids forskning inden
for de grænsebrydende videnskaber vil blive
grundig! belyst.

Yog:tkllrsel omfatter :tlle ~·ogasystelllets 9 hoved
grene.

Vi vil arvejde med yogiske mctoder til at opnå
højere bcvidsthedstilstande, og længere fremme i
kursct vil vi langsomt begynde at vække kunda
lilli-energien.

En rækkc nært beslægtede emner vil blive

gennemgået, sammenholdt med den modeml
videnskab_ Astrologi som relaterer lil yoga,
farve-, aroma-,musik-, metal-terapi og yin/yang
polariteten.

Vi vil studere :I)'l1rvedisk medicin og andre
traditionelle naturlige fonner for healing.

Desuden vil emner som hypnose og selv
hypnose, suggestion og seJvstlggestioll, 50fro
logi, pyramideenergi, fprmboJger, parapsykologi
og parapsykoiogiske redsKflber blive berørt.

Endvidere vil vi komme ind på en speciel
form for Iliropraklik, symboler og deres brug
til forberedring [tf den mentale koncentration,
de fire grtllldJæggcncle temperamenter og deres
sammenhænge i forbindelse med yoga.

TANTRA
Sel\' i dng er tnntrIl mere berygtet end
egentligt I<endt.

Ordel tnntm betyder trend (trådene på
l:lngs og h'ærs i en væv), og universet
sammenlignes ml"d et sådant \'æveri, hvor
man frn et sted knn komme i direkte
1<OIllakt med et nlldet.
Tantril rummer et noje I<endskab til uni
"ersets subtile kræfter, h"i1ket gi"er mu
lighed fOl' at opnå suverænitet o\'er
universet.

Tanlrfl er ell spii'illlCi lId~:iklillgS\'("

OSlen, som bygger på et exceptionelt kend
skab til den seksuelle energi TmHriske tek
nikker fører til en overnaturlig kontrol afden
seksuelle cnergi og i sidste ende til spirituel
realisering Seksualiteten bruges for på
denne måde at nå ud over den_ l folge tantra
kan den dybeste spirituelle higen efter vores
transcendente og hemmelige potentiale, som
cr spærret inde i vores seksualitet, frigøres
ved et magisk "klik", og udløse OVermCl1l1e
skeli ge energier.

Ge7111em den tantriske prrtksis øges mand
ens virilitet i uventet grad og kvindens
sensitivitet oges tusindfold. Gennem den me
strede kontrol forlænges nydelsen i timevis.

Derfor er tantra meget tillokkcnde for
vesterlændinge, for helhjertede og tillidsfulde
mennesker, der samtidig er modige, realisti.
ske, seriøse og modne.

Vi underviser i cle traditionelle tantriske
teknikker, som har været brugt i årtusinder af
de tantriske skolers elever eller samfundets
herskerkJasse, men har været hemmeligholdt
for andre. Vi taler klart og åbent om disse
teknikker og emner, og vores måde at arbejde
på er moderne og dynamisk. Vi lægger ikke
vægt på den rituelle side, men på de hemme
lige yogiske teknikker. For den vedholdende
udøver åbner dette uendelige horisonter.

Tantra åbner muligheden for regenerA
tionen af mennesket, samt en harmonisering
af parforholdet gennem en harmonisk
polarisering og en forøget vitalitet- Således
kan fascinationen, "elektriciteten" og
inspirationen i det erotiske forhold optimeres,
og blive en kilde til ny energi og forøgede
muligheder i hverdagen.

Du får skriftlig materiaie efter hver lektion,
og der fmdes også en del litteratur om tantra

Men tantra kan ikke læres fra bøger alene,
den kræver kontakt med en tantrisk vejleder.



NEO-REICHIANSK
MASSAGE

* EN TUR I LIVETS HÆNGEKØJE

Denne massage er vidunderligt afslappende og livgivende på samme
tid.
Massagen bygger på psylwlogen Wilhelm Reichs menneskesyn samt
på Yoga og Tantra.
Dette gør at massagen får en dybtgående virkning på menneskets
inderste kerne. Man opnår større kontakt med sig selv, friere
bevægelighed både fysisk og psykisk, en lysere tankerække og større
kontakt til det egentlige. Det kan opleves, som at aflaste sig fra en
tung kuffert fyldt med: Fysiske spændinger, som myoser,
rygproblemer, dårligt blodomløb m.m, herefter med psykiske tunge
deprimerede tilstande, træthed, frustrationer, angst tilfælde, stress,
seksuelle problemer, samt mangel på vitalitet, selvtillid, viljekraft,
kærlighed, omsorg, berøring, koncentration og spiritualitet. som alle
er tilstande, der gennem massagen kan forandres tillivsgJæde og
livskvalitet.

Dette er psykoterapi for kroppen.
Massagen giver solskin til sjælen.
Kroppen æltes og masseres, trykkes, strækl{es og lægges ind i Yoga
og bioenergetiske stillinger - og der veksles imellem dybtgående og
fjerlette strøg samt healende berøringer.
Herved kommer der varme og åndedræt til musklerne - spændinger
langs rygsøjlen opløses, til en friere gennemstrømning, klarere
bevidsthed og lyst til livet.

Individuel massage koster 300 kr. og varer 1 time
eller koster 150 kr. og varer 1/2 time
Kursus for at lære massagen selv foregår i grupper:
Mandag kUO.30 - 13.00. 50 kr. pr.gang. Start mandag den 10.
oktober.
Weekend kursus: den første weekend i hver måned. 500 kr.

HANNE TROSBJERG 31288372 ell. 33930858
N.A.T.H.A. - Nordisk center for spirituel udvikling.
Købmagergade 28, D., 1150 KBH K.
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i ii-lih'l:! po!!mvt tU (jet
dtl.ol!l.ke IlHmfund.

Siden de første vild1....
.. :":.tl1dr og delJlllgogiake

oplysninger om behovet
(Ol' bolig:e. og tl..t nmUge
antal familiesammenfø
ringer blev slynget ud i
medierne, har aandhe
den fAet en ch8!lce. An
tallet af bosniere bliver
ikke \i8 familiesammen
føringer til
;iO.OOO·::;U.QOO, for gam
menføringerne er 6tort
set ll'"'nnemførl allerede.
BenO'o'et for boliger er ik
ke gigantisk. Det hand
ler måske om boliger til
7000 familier på to-tre
Ar. hm"flf 1500-2.000 i
1995. Opgaven er ikke
uoverkommelig, hvis ns·
tiunwII og lokale politijæ
re se...'!':rr.~'" ~ed bcl:;;cj~

re og- udledere gfrr sam-

DER ER grund til at rose
ind'lIlrigsminist..l' Eirte
Weiss far, at hun tidligt
rlk lagt gnrnd til en llle~
fremadrettet asylpolitik
med fOkus pl't opgavetøs
ningt'n frem for den
overdrevne angst for deu
værst tænkeli~og me3t
skræmrmmde udvikling.
Hvis der er fælles vilje til
at finde lø~ninS"r, er det
ogsl'l muligt åbent ut dis
kutere græuaerne og de
negativi! s.ider af proble
merne.

Bl'lde bosnier.. og dan
skere fortjener, at 1995
debatten om fl),gtninge
starter pil et højere og
hedre niveau efter besin·
delse i 12 sogn!:!dagp og
en række helligdage viet
til tanken om fred.

MJuhnJustAbiIdgaard
HunD..,
KunsblJmler

FØRST har vi direktøren
for Statens Museum for
Kunst, Allis HellelanrI. som
udtaler. at hun ved, hvad
folket opfatter som kunst,
og nu har vi min>iUndten
nogle andre akademikere
med kunsthistorikeren Lei
la Krogh som damplokomo-
tiv og med hilledhugf:eren
H ..in H~ins"n (p.t. fril Sta
tens Kunstfonds repræsen·
tantsskab) som fyrbøder,
som finder det kunne være
helt fjn~ om man hav<i" ,;~

centralt udv':ug, dc.r som en
anden hvid tornado for land
og rige nmdt for at pI'Ipe;;e,
hvad der er god eller dårlig

smag i forbindelse med pla.
ceringer af offentlige Ild
smykninger.

Den form for akademiske
smagsfornemmelser er lige
så bagstræberisk SOlD Allis
Helielands udsagn er rinda
Hstiske. En foru,ynderisk
hed på andres -.;egne, som er
ubehagelig. At Leila Krogh
skulle være særlig kvalifice
ret som smagsdomm!:!r, for
di hun har udgivet 1m bog
om monumentaludsmyk
ning i Danmark 1964.·1988,
en bog som er kE-ndetE-gnet
ved lll. mangle e: totalt sam·
l..t Jmnstsyn, c.r ikke til at
se. At hm~dh'~.;:gere som
Hein Bejnsen og EJ;On Fi
~cher finder ideen god, er let
gennemskueligt, det vil give
flere 0pBR"er j ordrebøgerne
til dem lIel\' og branehen.

Tidlige:re hm Peder Ole
;;en pA. e~t initiativ n!jst det
ganske land igennem, for at
vurdere gademiljøer og
holdt tommeHing><ren ski(·
tevis op eller ned, hvilket
har givet ham eu )l..WU

doprofetisk ~elvbestaltetop
blæ6thed. PA Gammel Kon
gevej i Køb~nhavn hlU næ
sten hver anden butik mod
taget et diplom for diskret
n~de~hrun&s~vbm~

kæder l;;om Netto og Inns
har lUldarI/lgt !!ig denne
æstetiske mooesmagsno!'Dl.

Kunne man forestille sil:,
basargader-n!:! i s}'lien lå un
der f~:'såaal)~e :::1:::b.r. nej,
der opf>ltter vi dat som folk
lore og liv. Heldigvis har
Væmedamsvej i Køben
havn, efter nere forsøg på at
g<lr!l den til en kastreret

LegolWlC og l.kea burde un- livet følee værd at lpve .."1" ",.lIllOt. For, M"!'WI'-'~J:'Ol':!
d~rlægg~ FrilandsmuBeet" pA den IlUrellte dk;-:-·'is~· t"nar her. t'a~, i· imJ.ltlt 'væsent:
eller fredes i klasse A, som Morten Sabroe mig gang på ligt. De uTplfll'rdigh..a.. r,
vigtig'e udsagn om VO" tid. glUlg 5prugIi~overskud, så kvinder er url.",' tor IIA"",I
Mb!':e kunne man også lade jeg forføreR til at tro, at der strukturelt 110'" ITldividuelt.
den dårlige kunst Iltå, og også må findes alle andre kan kun faraOl" j erkend",l
nytte den kvalificerE'de sJBgI> overskud i denne ver_ sen af kvil)\l..I>l"Væge!Bens
kunst til de grimmeste om- den såsom kærlighed, afmagt. Men), vllld,:r J:ehl'l-
egnekommuner, her hil" Nælps<omhed, reLfærdig,. ver ikke., at nul/I' I'lg I for-
man mAske n\!top behov (or hed. Den evne er de færreE- skelsiwhandlil'll' Jiverken
skønhed i hverdagen, eks- te joumaliater beskAret, og p!l. arbrjdsmarloør1vt, i medi
l:!nlpelvis kunne Sallys ryt- som pasmøneret avielreeer erneellerifBlT'llIun.SAle<lell
termomumeu~ på Amalien- er jeg lykkelig og t.aknem- inspi..eret afMlOrtcn Sabrae
borg placere.!: foran rAdhu- melis ove", Ilt flytningen fra er mit nytåfRltru,ke derfor,
set i lshoj, sl'l kunne Ama- Information til Politiken at denne ind~il!l vil indfindi!
lienborg Slotsplads til gen. lykkedes for Morten Sabrae. !'lig hos hver l'I1"nt<t kvinde i
gæld rn n..n IiUe puddelhulld Det lille lys, Morten dette land for ni .."mk, llig til
'Bølle' j bronz... Kongefami- Sabroe tænder hos denne en froIles vilje III ,..rundring.
lien erjoså glade for bunde. læR!:!r. har dog ~ældent no- Gerne støttet "I mænd, der

Lad migl;lutte med endnu get IT.ed indholdet at gøre. 91"!:n.Sabroe P:""J: pl'l png
et AsgerJom-eitat: En undtagelse \'ar imidl(!r. mB1l'lrer ..n 8,."d hj..rt.et..

Int!'t rmd"t sted fimkr ,id 'Årets M & K', m=dag dmmelse.
man s6 mange smagløshe- mor~n 2. jllle<;t!!~, :hv~r T:.o mig. r:p" mund vil
der som i Paris. Delte er Sabroe h.;!mæ..kij" 'h\'or kn- dywst set Jill" del gode.
netup hemmejjghedrn ved, streret kvindebevægelsun er Selvom hun !l',<r t,vod hll1l
at del stadjg er stedel, hvor blevet'. Udsagnet byggl;!r pd kan for at !;kj\,h' rlPl, Godt
kun.stcnB inspiration lcl1"r,' dlln antagelse, at Kvindeligt Nytår!

Selskab ville vælge Loretta
Bobbitt, der ~kRr ..in mande

AfJAN ESMANN

KRONIKEN I POLITIKEN I Sondag 1. januar 1995

IJLJ,;wn bliver angst og nedtrykt i
dagligdagen, kan dg skyldes ens oplevelser i
cyberspace. Cand.mag. Jan Esmann advarer
mod de computerspil, der indlærer
parorwiske l:irkc.ligheder.

fout bevæger sig, nh m~,' rlJ'kker- ind
i det, II1t&i\ når J!:t'ænsen ll",,",'rn \Hk,'
lighed og cyberspace er "r,"It:vct o~

mnn har rakt ind i e}'bpT~I'''''P viu .it
våben. Dette giver en en h>lt,l~,· af. at
man er den, d!:!r udfonl ..,r Doom2
giver mak.~imal involverj,,1o" "å denne
mMe. Spillel,s forhold ræl: L '·r f<i\ lan~
ind i virkeliglll'den, og iw.."hl·rinp;'lln
('r s.!i l'tllr, at de f,1!t'16er. ,hH fn·mkul·
de9 uf8pillm, bliver hæn}:l',,'I" i virke
li~heden i en helt anden ,er"rl "nll ml'll
llndre't)ller SF!!.

Paradokset ved involvpri"l-:"n ,,~ Ilt
man føler, ml>l:l I:'r udf!",I"". er, ltt

!:!omputeren opstilll:'r vilk~"'r,,' "I: rer.
li!m.. , som man ults..'\ ikk.. IlIr I,t vid..
ud over det indly..-ende: .!:l,i RlI i/'tit,l, der
bevll'ger "igl Man kan Sigt'. nI "Il del (lf
spillot beEtA:r i at (mde ud "l. l,v1>rdlJn
tingene h...nl,!;i!r sammen "Il .-ll,'r hvil
ke regler, del foregår, mf'l' J lu'lrllgt·
nin" af nt univ,,'set er prl'J,:,,,mmeret
til at væn! så tmumntisk ~,,'" mulii.o\,
sA arspørpmAlet, mul' SOl" "f'ill~r har
i haghovcd"t, oJtsli; Hvorer" "r dettte
~ hlllSligt, skrækkeli,,'t, ,,,,~ll'J'rll'lll-,'t

og blodigt? Hvad er mA.tel? F',"mt\let1
Og i1a man ikke kender n'Il1<,r...c, v,od
man ikke h\'orfor comput""'Il~ 'r:y
burs.kuTk..' gør de gr1lsomh.··I'T mw
en, de gør, sA spørgg.mAlpl "r ol-,01<A:

Hvorior !:!r il!:! ".'\ grusomm,-. ,,,,,,l mi)';'?
Selvfølgelig: fordi det er SpWpl" ",gIer.
Men pointen er, flt vilklr..,,~ ,I", fnr
kender man ikke på forhånd. hVl/rfur
selve tilel-,'IJulsen Rf spilleh ..·ul"r ng
vilkår, suhe tilsgnelsen /tf hvordan
~berspl!ce er Ilrlformet, "l'iU"I.I"II..... ,
bliver en traumatisk opleve)"" F.l 64
do.nt spil er Doom2.

At epll handler øm IH slll )1'J,,1 knn

p~ df'n ene side ml man lade sig slå
halvt ihjel for at vinde (el i sig selv
traumatisk pw-fIdoksJ, og på den an
den side så skal man regne den ud så
hu:rti~ liam muligt, for man dur mere
for hvert sekund, der gtlr.

En strcs.faktor for spillet er pro-
STammeret, så man ingen mulighed
har for- at regnc den Ild, for mnn er
halvdød.

Pi\ denne made involvec"" ]nan ak
tivt j et univers, dsr er programmeret
til al væ..e t..aumalisk. Doom2 er pI'U'"

grnrnmeret dertil i overml'lL

DESUDEN er derIlere grader afinvol·
verinl::. man kRn kategorisere spil ef·
ler.

St)Ter man en pe"J;OTl, d.... opt....,dc.r
j sceneriet, cg som man derved indgår
i en slags dialoG' med, sA ..r involvarin
gen mindst. Er-. der Gtke en sl'ldan
pi'!t50n, men teks. kun et gev/P" eller
en plasmakanon der peger fru beskue
ren'spilleren fra sllærmen ind i l')'he...
spnce, sA er involveringen størst. For
cllIJlputer!:!n' har ikke sat no~n brik
150m spiller, den har kun !IIIt den hand.
lende, og det er en selv som spiller.
Computeren spiJIer altsl'l i dette tilfæl
de ikke længerE' mod en brik eller en
f1gur i cyberspaeu, men insisterer på,
ut man befinder sig i selve eyberspaee,
elJer insisterer på, at cyberspllce ræk
k ..r uden for computeren og indbefllt
ter .,n J;dv i kod OG' blod der i stolen
foran skærmen. Gunstanden for com
pulec.,m; angreb er altså en selv og
ikke "n brik i et spil.

Selvfølgelig starter spiJlet iXke, før
man hm bevæget det oversavede jagt
gevær, hvilkc.t bet)'der, at l:)'berspaee

spil overfører man altid, i kortere eller ma.n styrer en eller n..",. pHø"ner og
længere tid, lidt af gejsten til ain hver- om computer-modspilleren lsver
dag. Hvem har ikke oplevet, når de sit/sine træk samtidigt mpd, "t ",an
kommer ud af ell biograf efter at have selv trækker, eJler "enter, til man hlU
set en medrivende mm, at virkelighe- Kiort alt, hvad man vil, for den lav,,"r ait

dens verden blander sig Sllmmen m.ed modtræk. Typisk falder nogle af dem
filmens verden. SpiUeren lian føle, at ~ samm.en s.!idan, at de spil, hvor ma'l.
verdon er ann10g til spillct Dg ek.a1 styrer flere brikker/personer, også er
tackles etter samme strategi eller med dem, hvor computeren venter til mllJi

s.nmmp gi-pA-mod. Hvis han villd!:!r sIt hlU flyttet alle personer. Herunder
3pil, kan ban fole sig som vinder i sil liv falder o~å t)-pen, der minder om skak"
_ og omwndt. I ahnindelighed er den- dam o.s.v. De spil kan vist ikkeudeæt
ne elTekt uhetydeligt lille. Men compu- tes for nogen kritik.. der ikke 0l:sl'l
terspil har bragt cl'feklen op i forv.roli- . gælder for brætspil i almindelighed.
g..nde størrelse. Tilbage er typen, hvor man styrer en

I a1mindeligh..d ki'Jl vi ikke oigøre perllUn i com.puterens fiktiv!:! univers,
'om dette m'eriøringsi'ænomen er godt! sålIaldt 'cyberspnee', og computeren
! eller skidt, for det ha.. sjældent nogen laver s>Ul'ltidi~modtræk. De pålægger
Isærlig stor effekt eller langvarig virk- t spilleren en unik strnse ud over den
I\nmg, og man kan som ....C'l"l skelne l IItrat..gitike udIordnng Dels er t,den
mellem Vlrkebghed og overfllrsel Prl>- knap, for for hvert sekund man læn
blemet med Doom er, at det sk..ber et t ker reducer..ti enti chance for at Vinde (l

ubeVIdst følelsesmæSSIgt reaktions- \ spilleta Unlv..rE er di'!t overleve), delo
mønster, SOlJl man tajl'er m!:!rI md i kender man lkJæ modsplUereIUltaktJk'
hverdagen og SotIl tJl6}neladende for- l det /pver angst for baghold, fælder
bliver der i l<Ulg tid, indtilrnan bliv!:! .. ! o.s,v. At man ikke kender modspille·

. sig det be\idst gennem selvanalyse og . rens position h0rer i og for sig under

. så holder op med ilt spille. Eller lader I, rlen .trategiske udfordring.
i være med at spille længere tid end i Men at man ikke kender hverken'
mAske en time om ugen. ba1lll taktik eller ansr"bstnuljb'ill~di!r,

• er angstprovokerende, for man aner
DEN FØRSTE mekanisme, som Doom ' (slimul!:!ret afbitr!:! eriaringer fra tidH
har tilfælles med en dej nndre spil, og : gere niveEuer) at han dukker frem
som altsIl ikke er det vær~tevedDoom, I .med et_ m:t uhyr!:!, et nyt våben o....v.•
er, al møn er aktivt involveret i et som man ikke aner, ~:'L9rd~nm~ sk~

visllelt-fiktivt univers af traumatisk kime sig' O\·erfor. Kombinationen:If, ilt

kDl'akter. Dette kommer af kombina- man hverken keuder taktik eller mu
tionen af apillcfilm og kampllpil. Invol- ligheder, i'!r angstpr-ovokenmd!:!. for
veringen ,;lyrkes selvfølgelig, hvis der det betyder, at man ikke lærer sin
er et livagtigt lydspor. modstander at kende, før man er .• I!lat

D!:!r eri grundell nre b"Tuppercompu- halvt ihjel af at have prøvet de forllerte
ter·kampspil. der adskiller aig ved, om mulis:heder. Og tabe vil manjoikke,!'iå

I .!:e]ve ~ilJet,!>Om det cr- opbyggel Dg
fungerer, n der ting, der af helt indly
sende grunde hlU" d~n effekt på ens
følelse,div. Dem vil jeg i det følgende
afsløre og diRkulere. sA kommende
spillere er advaret øs:, når de oplever
en voksende utilfO'd.~hed med livet.
kan forstå. at der er tale om en overfø
ring rra spillet.

Computerspil som Doom er i princip-
pet en kombinatiou uf .!:piJIefiJm og
brætspil i tre dimensioner: ml1.n er
helten, der kæmper mod et samfunn af
skurke og uhyrer. I både mm og bræt-

COMPUTERSPILLET Doom2 ~v~
en nedturu, virkelige nedtur.. over ene
virkelige liv, man røler sig deprimeret
og ttlodløs. Hvordan kan deUe være?
Gælder del olle?

Vi er fem mand, der lIalbængigt ar
hinanden har haft Doom2 i et slykke
titl. Vi blev ramt af modløshed og
irrationel <logst. lkke over for epil·
Iet,30m vi klarer Oll I1Dt med. men i
hverdagen. Værst af all: ingeu af os
opdngede, at d",L var spillet, der forår
$f\ged.. det: vi blev hW"e utilfredse m..d
os selv og vorc~ Jiv"situaUun. Modløse.

Cyber
psyko~e

'.'



Pop:u1ær enef håndplukket EN ,iotmnasieklasse i Svend
borg har f1et en ide, de bar
bedt 47 kendte danskere
vælge et ymilingsdigt. Pen
gene går til AIDS-Fondet,
det er bAde velment og sym
patisk, men det gode ved
udgivelsen er at den pirrer
den sunde nysgerrighed, og
at man straks som læser
slår op på entertainerne, po
litikerne og de tilsyneladen
de saglige journalister, for
at se hvad de læser.

At give sit yndlingsdigt fra
Big er lige så afslørende 60m
de to til tre drømme, man
kan huske fra sin bllITldom,
eller det ene event;yr, som
bed sig fast da man var syv

"'.Og her er digtet endda
trykt med følgebrev og be-

"'''!',....''''', ..."., .......,'="'",,,...
d~ l,'lm~r kan ikke fi1 bedre
introduktion til Nordens hi
oitoril.':-Bo'gen viI også være
tin at have med på rejse.

STEFFEN HEIBERG

Musical
på landevejen
Dd danske Teater sender i
helP'nd~lsen af jannar en
g~n"psætninguf musicalen
Judy Garland ud på de
Jllru;k~ landeveje. Ann-Mari
M.uc: Hansen, der spillede
LIuvedrullBn som Judy ved
,\;n:l~oer Sc~nen,; opførebe i
for.:lret 1992, gC'lltager præ
"tati<locm. Som den unge Ju
d)" ~cs Maria Cecilia Von
~ild. og i andre roller ses
[,1.3. Ole Ernst, Max Han
~C'n, Su»anne Heinrich og
Paul Hagen.

AI Carsten Andersen

Svorne tilhængere af det
britiske kvalitets-tidsskrift
Granta frygter det nye år.
Den populære publikation
Bkal have ny redaktør, og
mange frygter, at Granta
igen skal sygne hen, fordi
The New Yorker har haft
held til at headhunte Gran·
tus chef gennem 15 år, ame
rikaneren Bill Buford. Han
er en mand med en ekstrem
god næse for at fmde gode
skribenter, selvom mIlD i
miljøet er lidt trætte af, at
han ofte har taget æret for

at opdage nvne, som andre
allerede huvde spo~tet, fx
Martin Amis. Ian McEvan
og Timothy Garton Ash. In·
gen anfægter dog Buforæ,
talent. Før den unge ameri·
kaner kom til, var det nær
mest kun reriaktØreIUl og bi
dragydernes familie, der or
kede at købe Granta. Sølle
800 eksemplarer kunne det
siden så berømte tidsskrift
sælges i, indtil den da kun
25·årige Buford blæste stø
vet ud af redaktionslokalet
og vendte Granta til en suc
ces.

Buford har ladet sig over
tale til at rejse til The New

Yorker, fordi det gik op for
ham, at hvia hIlD blev på
Granta, var hIlD faktisk kun
i stand til at gentage 6ig
selv.

I dag sælger kvartalsskrif·
tet Granta omkring 100.000
eksemplarer, en stor del af
dem i Bufords hjemland. En
n)' redaktør er ikke fundet,
men ifølge The New York
Times har flere dog hen·
vendt sig med redaktørfors
lag til hovedaktionæren i
Granta, Rea S. Hederman,
der også ejer The New York
Review of Books.

Mere
bog
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POL
Midt i BoligJ.\Iax 
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~llerT~ yndlings:digt. (&e-he- anden.
houg. 131 sider. 128 kr.)_ F.eks.. er der Jens Gaard

oo,journslist pÆ TV 2. Hinls
yndlingsdigt er 'Altid frej
dig. nAr du går'.

Svend Auken har valgt et
helt sprødt digt, hvor Iivsfo
lelsen vokser kolo~t i ba·
re fire linjer. Kristen
Bjørnkjær har valgt nøjag·
tig samme digt. Man kan
selv fortsætte med dette
puslespil og fi1 digt og per
60n til at passe sammen,
nogle valg er overraskende
eller ærlige (f.ek;;. UITe Elle
mann-JeIUlen, Pia Kjærs·
gaard, Jess Ingerslev), an
dre valg er så raffinerede og
velovervlijede, som man for
venter (f.eks. Marianne Jel
ved og Lone Dybkjær).

Andre vælger provokatio
nen. Det gør Morten Sabroe
og Lotte Heise med sikker
effektivitet. Mens Kim Lar
sen er en så stor pædagog i

UICl':'-t" LlIU·.l=-=BO oegruIl~

delser er både kåde og kloge
- ~ _E-~ovokerende. __ ~tt
Bj( .:lara 'fini vargt et
dig\..~ .sophus Claussen, om
dronningen af Saha. Digtet
~r på en gang smukt, melo
disk og guggererende.

Selv har gyumasieklassen
valgt en sang af Shu Bi Dua
om AIDS: I nvisen stod der
han <lOV stille ind, men gu'
gjorde han ej!

'Spejlbilleder' er simpelt
hen en bog med en elemen
tært god ide, hvor man selv
kan pusle med at f1 kombi
nationen af pex,onlighed,
erhverv og poeti!lk vi!:ldom
til at gå op i en højere enhed.
Den er vedkommende og
ærlig, og viser at disse 47
personer er forankret et
godt sted. Og at de kan <lige
det med poesi.

CONNlE BORK

HVAD SKAL VI da stille op med dette?
Skal vi forbyde psykosefremkalderlde
spil? For mig gerne, men i første om
gang kan mIlD lade være med at købe
dem eller spille dem. Og skulle man
alligevel være så uheldig at spille dem
og blive så grebet deraf, at t;yber
psykosen begynder at sætte ind, eller
kender man nogen. dee- er ramt af
cyberpsykose, så mA mIlD være i stand
til at beetemme magen til uro og
angstreaktioner. Jeg har prøvet at
skitsere mekanismerne i det foe-egAen
d,.

Men først er vi nødt til at opstille
nogle generelle kendetegn for de psy.
kose-fremkaJdende comput~'Pil. Ud

monsteret på niveau 13 eller kommer over ovenstående kan vi opstille føl
forbi de parterede lig, der spærrer R.l!2.1,Jsepdetrwn: ~
vejen på niveau eee, må man undersø- W Skænnbilledet svarer prineipielt til.
ge om det fællesskab bygger på den hvadmanvillese,hvismanbefandtsig
type sammenhold, der kommer af sam- i den kæmpende figurs sted og så med
men at løse et problem, eller om det hans s)'n. Spilleren flytter ikke en
ikke' rettere kommer af, at man er figur i cyberspace, hvad enten den
eammen om en fælles angstfølelse - i figur er form~t som 'et menneske, et
dette tilfælde, hvad man med et nyt dyr eller andet, men konIronterer t;y
begreb kan kalde cyber-paranoia. Gan- berspace på skærmen, som om han <ler
ske vist en paranoia, der er investeret med figurens øjne. Spillet simulerer
i en computergenereret verden og ikke ultså, at spilleren er figuren i cyberspll.

i den virkelige, men ikk~ desto mindrel ce. .
en paranoia, der er lige så følelsesmæs· d Computeren laver sine træk samU
.gt intens og virkelig 60m enhver dig med at man laver sine.
lden paranoia. ~ Man kender ikke spillepladen ('cy.·1 I de tilfælde, hvor vi har at gøre med berspace') og hvis man kender den,

,psykose-fremkaldende spil, så er fæl- eller fi1r lært den at kende, så ngyldig
!lesskabet om følelsen socialt destruk- gøres ens indsigt uventet derved, at
I iv og ikke socialt konstruktiv. Ganske! pladen fornndrer sig på modspillerens

l
'om den sociale fællesskabefølelse i enl foranledning og til modspillerens for·
!kriminel gruppe eller stofmisbru-, del.
.Igergruppe egentlig gør det sværere fO~ tf Når man opnår det ertertragtede
en at udvikle en sund social integritet.; objekt, udløsee- det strak.s en umiddel-

bart traumati.sk situation, der på få
sekunder vil medføre, at man taber.
Enhvee- gevi...st e. ";'"rfnr og!:! et stort
eller totalt tab.øSpillet givee- hyppigt varsler om. at
man snart vil angribes. men uden at
dee- er nogen logisk sammenhæng med,
om det angreb indtræffer eller ej.

Møder man et spil, der opfylder
mindst tre af disse fem kriterier, så er
dee- kun grund til at holde sig fra dem.

JAN ESMA.W

beskriver. Mit argument p.t. er at
henvise til hvordan de benytter sig af
forskellige mekanismer til at ophæve
ens evne til at adskille spillets verden
fra den virkelige verden.

Når et spil som Doom2 benytter alle
kneb for at ophæve den grænse og
samtidig kobler begærstilfreds6tillelse
med paranoia, så er der grund til for
alvor at passe på.

Lydsporet hjæLpsr til at by~ bro
mellem forskellen på t;yberspace og
virk",lighed. Når folk og uhyrer dør,
I;-·der det eom man kan forvente det vil
gøre i virkeligheden. Men mest an6'St·
provokerende er det, at man i bag·
grunden konstant hører de intelligen
te uhyrer grynte og brøle, som om de er
!.Ige på sporet afen: man kan forvente
et angT'eb hvert øjeblik og man ved af
erfaring, at de kommer, når man
IJUndst venter det. Derfor pmducee-er
spillet en følelee3lDæesig situation i en,
hvor man kolllltant forventer at blive
angrebet af en fjende og på vilkår.
hvorom man intet ved og som man
derfor ikke er forberedt på og ikke kan
klare sig overfor. Denne fomntning er
et typisk træk ved paranoide vrangfo
restillinger.

er et epil slut, når man opnår det
eftertragtede mål. I computerspilsver.
denen sker der det, at man oplever en
art belønniog i fonn af, at man kom
mer tiloæste niveau, en dør Abner sig
til en skat eller lignende.

I Doom leder og kæmper man sig
frem til en nøgle (af form 50m - et
dødningehoved), men nM man får den,
f!:r man ikke lov til at glæde sig der
over, for det udløser hemmelige døre
hvorfra et utal af uhyrer eller blot at. VED EN HØRING om børn og compu
enkelt euperohyre vælter frem og tere i Odense fremlagde Carsten Jes
overfalder en. Det kan lyde banalt, sen fra Odense Universitet sine forsk·
merl det psykologisk forfærdelige er, at ningsresuItater: at børn bliver mere
siden det gentager sig igen og igen, f!:r sociale af at arbejde med computer 
man indkodet, at det at opnå et mål fordi de udveksler tip9 og tricks med
medfører. at man overfaldes og straf'· hinanden. At der opstår et unikt sod
feB. alt miljø omkring compnterbrog er

Der indkode<l derved et paranoidt utvivlsomt. og utvivlsomt er det også.
reaktiongmøllllter eller en art besyn· at det er særdeles frugtbart.

HUSKER man 5alIlmen med dette, at derligt skyldkompleks. der udløses vedI Tvivlsomt er det imidlertid, når en
spillet OYe",krider grænsen melll!m en at opnl et eftertragtet mIl. Det er let soadllJl konklU.'lion ikke tager hensyn til
figur inden for universet, og en Bpiller at le, at konsekvensec er skrækkelig, emnet for det, børnene er fælles om.
i den virkelige verden. så er det ikke hvil man tager det mønster med gig ud Dee er nemlig egentlig ikke computer
underligt, at den psyki,ke virkning af i sin hverdag. , en. Man kan f.eks. lige så gerne kon
Doom2 (og spil af lignende type) er I' Et sunrlt retiktionsmønster er, at} kludere, at oom og unge bliver mere
skadelig og usund, fordi man er tilbøje- -man forbinder glæde og tilfredshed ~ci;).]e af at organisere. sig i grupper,
lig til at overføre en rest af de følelser med det at opnl et mlI. iloom giver hvilket unægtelig er sandt, men spØr
og reaktioIUlmønstre på Bin hverdag. ikke den pause, der skal til for at glæde ger man ikke til hvilke grupper, er det
At den rest kan være større eller sig error en sejr. en meningsløs konkluslOn; Hvad med
mindre alt efter person, er der ingen Il Altså indkooee der systematisk en\ voldelige grupper eller narkogrupper?
tvivl om. Laven testpådigselv: Tagen' bestemt følelse sammen med begærs- Nu er det sådan, at man ikke er
weekend og Bpil spillet fem-eeks timer tilfredsstillelse, den er:. paranoia 0$ sammen om computeren, d.v.s., hard
hver dag og se. om din søvn ikke er :,kyICikompleks. I waren, men det computeren kan, d.v.9.
forstyrret søndag nat, og om du ikke er Nu kåii mIlD mene, at alt dette er en softwaren. En undersøgelse af fælleB
mere urolig og rastløs, eller endda let svag sjæls indignerede udgydelser. Om kabet om 'computeren' giver derfor
angstbetonet, i de dage, der følger. det kanjeg ikke sige andet, end at det ingen mening, det giver kun mening at

En anden cITekt afspillet, der måsIke er noget vrøvl;bevise det kanjeg ikke. undersøge fællesskaber omkriog typer
kan opfattes som den værste er spillets Jeg kan kun opfordre kraftigt til en af 6Oftware.
logik og rimelighed. Rimelighed er der systematisk undersøgelse af effekten Samles man og udveksler tips og
nemlig ikke n08"!n af! I almindelighed afnetop den type compute",pil,jeg her tricks om, hvordan man nu udsplatter

man mene om. hvad man vil. Det klln
endrla være en irrel~ant betrll~,'tning:

dt,t er vel en tilsnigeIso:' at mene der er
<!t drabeligt og morbidt element ved
dam t'1l~r skak, at det handler om at
'sM modspillerens brikker ihjel'. :'-<len
Doom2 gør i sin grafik en dyd ud nI at
vise, at spillet handler om blud og
blottede indvulde_ Bmger man plasma·
kannnen. handler det ikke engang
Jængereom (rentgrclil'l,) at vise. at el\
modstander er ')vervundet, men om at
vise den mest overbevisende fremstil
ling af en krop forvandlet til blodig
pulp. SlagteriaIfald er i SIilllmenllg
ning denned en art <lkønne jugendde
korationer.

Lydsporet på Doom2 understøtter
dette. Det er suggestivt og autentisk:
e~ gevær lyder som et gevær, 06'SA når
det lades. Lydsporet etablerer altså en
virkelighedsidentitet! Lyden af et ge
vær er lyden af et gevær, men billedet
uf et uhyre er ikke et uhyre. Det er en
relevant pointe, for vi har kun en
æstetisk tradition for at skille billede
og virkelighed fra hinandeu. Vi ved, at
ser vi et billede af et gevær, så er der
ikke nødvendigvis et gevær, men vi har
ingen tradi~ion for, at når vi hører
lyden af et gevær, "å er der ikke noget
gevær. Vi har ikke for vane at lytte til
båndoptagelser af. voldsscener, skrig
og-geværlyde, men vi omgiver os kon
stant med billeder deraf. Lyde er
an6'Stprovokerende i, en helt anden
grad end billeder er, for vi forventer i
højere grad, at lydindtrykket af et
gevær er et gevær, end vi forventer, at
synsindtrykket af et gevær er et ge
vær. Vi kan ikke skelne den reproduce
rede lyd fra den ægte lyd.



Alt er arrangeret
af SabotAFA i
Børnehuset Sankt
Peders stræde 17

rnandagscafe
100<:>°KL. prAbner cafeen. The, kaffe, vand, stea-

rinlys og råhygge.
KL.1~;Folkekøkken. Varm vegetarisk mad til

1Skr.
() l'"~

KL.~@rUgensemne. Film, foredrag, lysbille-
der og diskution.

(Cafeen mandag d.2. maj er aflyst pga. 1. maj)

9.1$ Film: "Plantagens lange skygger" En skildring af en sort kvin
des kamp mod racediskrimination, arbejder-og kvindeundertrykkeIse
og for sorte politiske fangers frihed.

..:(% Foredrag: AfTorben Retbøl om USAs imperialistiske politik,
og dens indflydelse på verden.(Efterfølgende disk-ussion)

~%Foredrag: Af antifascist fra Demos om den radikale ameri
kanske højrefløj. KKK, Aryan nation m.fl.(Efterfølgende diskussion)

~% Film: "10th street between B and C" En historie om
BZ'miljøet i New York. Folkene bag filmen kommer og fortæller om
projektet og situationen idag. J

i'~
~41' f\n.~

J.,,~ \:~1
:t.~~ ~

~ ''''"/'~. ·1 .
'~.' e\
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BØRNEMAGT
En forårsdag imarts 1990hvor solenskinnedefrem fra en forureningssky
og fuglene prøvede at overdøve støjen fra bilerne blev det første
børnemagtsmøde holdt.På mødet var nogle børn der var enige om at
mange ting i samfundet hang helt forkert sammen.Børnene var trætte af
at de voksne ikke tog dem alvorligt og at de ingen indflydelse havde når
der skulle tages vigtige beslutninger.Der blev aktioneret og demonstre
ret.
Sympatiaktion for canadiske indianere efter rydning af deres reservat,
bz'elseafbørnehotellet på amager da detskulle lukkes,børnerockfestival
og opbygning af en legeplads på et tomt grønt område på Nørrebro er
bare en lille del af hvad børnemagterne lavede.Men behovet for et
fristed/børnehus var stadigt stigende og børnemagterne bz'atte huse
rundt omkring i kbh.De blev hvergang smidt ud af politiet efter kort tid
da de havde valgt at holde aktionerne på et fredeligt plan.Kasteskytset
var vandbalonner og skumgummibrosten.Børnemagterne havde også
nedsat en forhandlingsgruppe der skulle forsøge at forhandle med
komunen om penge til et børnehus.Efter 11/2 års forhandlinger med
meget lidt samarbejdsvilje fra komunen fik børnemagterne penge fra
Fos. (Follkeoplysningssekretariatet) så de kunne leje sig ind i sankt
peders stræde.

OM BØRNEHUSET OG VORES POLITIK.
Kort tid inden at børnehuset blev en realitet blev børnemagt opløst,men
det var stadig en del af de gamle børnemagtere samt en del nye som
startede børnehuset op og mange af de tanker og ideer som børnemagt
havde om et børnehus er også søgt virkeliggjort i børnehuset.
-Ideen om et selvbestemt liv,hus og hverdag.(Autonomi)
-At børnehuset er et fristed hvor alle bliver hørt og respekteret uanset
alder.At det er et børnehus betyder ikke at det hele handler om børn og
unges kamp for rettigheder, vi ved godt at også kvinder, gamle, flygt
ninge, indvandrere, fattige, underbetalte, bøsser, lesbiske, syge, fængs
lede, den fattige del af verden, miljøet og alle progresivt tænkende er
undertrykt og misbrugt i og af vores samfund og det er vores hus også

en kamp imod.Vores politik henvender sig aldrig til en flok
plattenslagere og talemaskiner på christiansborg men til alle
progresive som har en kamp at føre og vil organisere sig selv
derefter.Vores hus er ikke åbent for racister, sexister og den slags
afskum, for alle mulige partipampere der vil bruge det til at scorer
medlemmer, for formanende pædaoger eller ubehagelige mennesker
med blinklys på taget.

AKTIVITETERNE.
Mandag: en børnegruppe fra afa (anti fascisti~k aktion) arrangerer
cafe og folkekøkken,der bliver holdt foredrag vist lysbilleder eller
film af politisk karakter. :
Tirsdag: del: ugentlige fællesmøde bliver holdt (k1.19.00)
fællesmødet er den eneste myndighed i. huset og alle brugere og ikk~

brugere kan møde op og sige deres mening.
Onsdag: der undervises i gøgl (kI.16.00) hvor folk lærer hinanden trix
og platte fid'.lser.
Torsdag og Fredag: der bliver arbejdet på huset,bygget,tømret, mu
retogmalet.Udover de førnævnte aktiviteter er der etcykelværsted,et
træværksted, og et sy,male,tegneværksted. En bogcafe hvor man kan
læse politiske bøger,tidsskrifter, tegneserier og løbesedler, og købe t
shirts og klistermærkerer. Der er også et kontor hvor man kan lave
sine lektier på computeren. (Hvis man vil det): Huset rummer også
et mødelokale, som udover at blive brugt til det ugentlige husrnøde,
lånes ud til andre progresive og politiske gruperinger i byen. For
tiden er gården ved at blive sat i stand, da den til sommer skal bruges
til cafe og åb'~nscene projekter.Det der gør børnehuset anderledes fra
en fritidsklub, er at det er 100% selvstyret. Der eringenbestyrelse, der
er ingen ledelse og der er ingen grimme selvoptagede pædagoer der
fortæller dig når du skal male fingermaling eller leje med ler.5amspillet
mellem det politiske engagement og det kreative engagement skaber
et helt specielt form for samvær.

KOM OG VÆR MED !!



Fra Repression og Angst til
Analyse og Radikalitet

Tale fra Feministisk Aktion den 18 Mai 1995

Feministisk Aktion hilser jer alle leshiske, kYinder og anti-sexistiske mænd
l'elkommen.

I anledning af andendagen for oprøret den,IS Maj 1993 og repressionen som fulgie, har Feministisk Aktion ,'algt al stå
for..m jU!'lil'\mini."l.erict idag,J()f{Ji kampen ~oo k."vinc..lcundettrykkclscn også indbcfallcr kampen ~'{loJ rc'L'''y~lcr,lct.

RclssystcmcnlS love er indrettet ener den herskende klasses interesser, dvs. hvide, højtuddannede, rige, ikke
handikkapcc..lc. hClcroscxucllc, mænd. Som rC\'OIUlionærc feminister kæmper vi mod a( nogle få privilegerede skal
kontrolcrc og ::ayrc magten. Privilegium som kun kan opnås vcd at undertrykke og udbytte andre grupper. Vi må ikke
glemme al retssystemet i Danmark, er en del af ct globalt imperialistisk .system. som skal fors\'urc kapilalismen rundt
omkring i verden. KapilUlismen som skaber ",1d og elen,:ighed og som er med lil ul fastholde rJ.cisme, sexisme og
t,·angsheterose.\ualitel. Vi kæmper for en global forandring og for en feministisk re\'olution.

Unionen og 18 Maj
Den:! juni 199:! blev der sagt nej til Unionen. Ener en trusel5 kampagne om ~,~konomi~k nedgang og isolation, fik
magthaverne den 18 maj trukket deres union ned over hovedet på befolkningen. Folk gik på. gaden for at vise deres
modstand og vrede mod Unionen. Statens lange underlrykkende arm, politiet, svarede igen med at skyde i
menneskemængden, for al forsvare magthavernes interesser. Man kan ikke adskille Danmarks medlemsskab i EU f;-a
politiets, retssystemels og politikernes reaklion på del politiske oprør som skete den 18 maj 93. Del "ar en
m~dvendighed for poliliet, dommerne og IXJlitikerne al reagere med \'old og repression for al skabe el eksempel på at al
EU's politik ville blive forsvaret med alle midler. De dOlhme som blev fællet ener 18 Maj er igen el klan be"is for
rels.systemeL~ rolle for al knuse politisk oprør. Disse begivenheder viser det borgerlige demokratis sande ansigt, et
stikaJdl demokmti som man udr.iber til at være el forbillede'for andre.
Vi må forberede os på den skærpede repression og lære aL slå tilbage ved al ud"ikle nogle radikale JXlliliske ai1aly~er og
,'ed at organisere os for al opbygge en slærk femin:stisk solidaritet o~ modmagt

Kvinder og feminister mod Unionen '
Flenalet af unionsmodstanderne i de lande hvor der har nercl afstemninger har nt.:ret k\'inder. Det har ~civf(~lgclig "æret
en ,rud."ei for de herskende mænd. Rere pro-unionske mænd har ikke løvel med al udbrede deres ."e\isli~ke holdnint=er
om os kvinder. Det ble" påsLået at kvinder havdc Slcmt med hjenet og ikke med hjernen. Som chcrp~ykologenJ,"'rn
8eckmann udtalte efter nejet den :!juni 9:!: "Det er Iiges(~m når man skal rorf~,re en binde. Hvis man buser for h~i.rdl

frem. giver del bagslag... " Del er en sexistisk diskriminering af kvinder og et Udll)'k for en fascislisk tænkning som
bortforklarer cl politisk "alg med biologiske arBumenler.
K"inders placering i hierarkiet får dem til at tænke anderledes. Kdnder er en undertl)'kl klasse økonomisk, seksucit,
politisk, socialt. Derfor er der m<lnge grunde til at kvinuer har stemt imod Unionen. Det kan være den manglende
repræsenw.tion af kvinder i EU, EU's harmoniseringer omkring il,·marbejdc og pension som "il g"re mange kvinder

....~_ falligere eller afhængige af mænd. Besparelser indenfor den olTenllige sektor. rammer kvinderne hårde~l og har Oere
konsekvenser. Den omsorg for I:x~rn og gamle som b'inder indtil nu er ble"cl betalt for vil frcmm'er igen blive gjort
grJ.lis indenfor hjcmmeL'\ vægge.
Udfr'a et re~'olutionært feministisk perspd1tiv er vi mod Uniollen :
l~ fordi den er baseret på et patriarkalsk system. hvor mænd' fni borgersbbcl tager beslutningerne.
2- fordi EU's fundamenl er bygget på et markcdsøkonomis!t syslcm, som fastholdcrde eksisterende udbylningsforhold.
3~ fordi vi ikke vil "ære mcd til al SI,"UC den vestlige imperialisme men t"ænimoo vil kæmpe ror international
feministisk solidariteL

Iii
til

nej
nej

vi udforder statens
skridt nærmere en

'vores vrede, hver gang
klassejustits, går vi et

,

Hyer gan~f vi kvinder tør sige nej, nej ~i1 kapitale,ns union, nej tH sc;.,;i5m(;,
racisme, nej til tvangsheterosexualitet,' :nej til at blive sat i biologiens bås,
vold mod kvinder.
Hver gang vi går på gaden for at vise
magtmonopol og afslører retssystemets
feministiske revolution.
Som Kvinder vil vi have magt. Vi må tage oprøret til os og ud"ikle en effektiv
modmagt. øge vores politiske bevidsthed', og gøre vores kamp konkret.
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OPLÆG OM DEMOKRATI.

"Demokrati" er da en fin ting. Lad os indføre
det!

Men så først lidt om begrebet. Stalin sagde
engang, at nu var socialismen indført i Sovjet 
basta! - den såkaldte tese om "socialisme i et
land". Det var en forbrydelse at afspore
debatten om socialisme på den måde. Ordet
"demokrati" har fået den samme ideologiske
fimktion i dagens vestlige samfund. "Demokrati,
det har vi skam. Den frie verden osv. osv."
Dermed har odret fået to betydninger: dels et
ideelt, positivt begreb om en bestræbelse, dels
en betegnelse for det værende. Det er den sidste
betydning, der bærer den ideologiske lammelse
omkring problemstillingen. For demokrati er
ikke noget, der kan indføres pr. definition eller
pr. lovgivning.

Lad os også kunne tale om det manglende
demokrati; det, der skal udvikles. Derfor vil jeg
bruge ordet"demokrati" i den første betydning:
som noget tilstræbelsesværdigt. Og det er ikke
fordi jeg vil nedvurdere de tiltag i demokratisk
retning, der har været en følge af kapitalismens
indtog for omkring 150 år siden, eller de
rettigheder, der er presset igennem fra neden.
Demokrati er en proces, hvor nye muligheder
tages i brug over for nye opgaver. Generelt sker
dette desværre ikke for tiden.

"Demokrati" har to 'ender':
- Det er medbestemmelse på overordnede,
fælles beslutninger og udviklinger og
- Det er friheden til at bidrage og indgå, som
man finder rigtigt, meningsfYldt, produktivt.
For at de to ender skal hænge sammen, må der
være sociale sammenhænge, organiseringer,
hvor igennem viden, ideer og handling kan
udvikles og realiseres. Og der må være adgang
til informationer og ressourcer.

Jeg vil komme tilbage til, hvorledes vi forsøger
at arbejde på den måde.
Først lidt om, hvorfor vi savner mere demokrati.
I vores dagligdag, i lokalområdet, på
arbejdspladsen, i nationalstaten Danmark og

globalt. (EU skulle det ikke være nødvendigt at
komme ind på.)

"Demokrati" er jo formelt indført, men det
virker ikke. Og der tænker jeg ikke specielt på
statskuppet ifm. EU·fupvalget, eller
Øresundsbroen eller den slags. Nej, det værste
er, at samfundet/systemet for den enkelte
fremtræder som betingelser, der kalder på
tilpasning - eller modstand. Og livets valg
fremtræder for den enkelte, som den opgave at
manøvrere sig selv igennem de muligheder, der
tilbydes.For hver enkelt træder samfundet frem,
som var det en naturlig og uforanderlig
omverden, "sådan er det nu engang",
"udviklingen" osv.
Nåja - nogle milliarder sulter, nogle hundreder
millioner er ved at kvæles i overforbrug. Nåja,
nogle hundretusinder rar ikke lov til at arbejde i
DK mens millioner er ved at slide sig ihjel og
svigte deres nære. I København er der over I
million m' tomme erhvervslokaler - og titusinder
uden bolig. "Nu ikke drømme - se realistisk på
sagerne; bare sørg for at du får så meget ud af
det som muligt. Find du dig et job, find du dig
en lejlighed. Hvis ikke det lykkes dig at mase
dig ind, så prøv lidt hårdere. "

De store problemer, vi står overfor bliver ikke
tacklet. Ja, de bliver knap nok formuleret som
opgaver. Hvornår er feks. problemet om
ældres isolation og ensomhed for alvor taget
op? Eller feks. miljørigtig indretning af
produktionen, fordeling af ressourcer, så nøden
minimeres. Sådan for alvor.

Demokrati er når mennesker i fællesskab
forsøger at opfYlde fælles mål - eller i det
mindste fælles arbejder på at opstille de mål.
Men vi lever i et konkurrencesamfund - lige fra
folkeskolen og frem - en konkurrence mellem
verdensdele, lande, kapitalinteresser, frrmaer,
forvaltningsgrene, fagforeninger, boligsøgende
osv. Det er ikke demokrati, når fjender
forhandler sig til våbenhvile gennem en
magtbalance. Det er ikke krig, men det er heller
ikke demokrati.
Tænk på, hvordan dagligdagen er indrettet: det
er jo ikke der, hvor skoen trykker, at der
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handles. Heller ikke selvom det skulle lykkes
nogle kræfter udenfor det etablerede at
formulere problemerne. Det er når skoen
trykker på nogle bestemte interesser eller
personer, at der handles af den stat, der i
princippet skulle være vores alle sammens stat,
og af de kapitalinteresser, der egentligt burde
være den fælles varetagelse af den produktion,
vi alle lever af. Men ressourcerne fordeles efter
magt og magtbalancer - ikke efter
menneskebehov. Vi har åbenbart ressourcer nok
til at bygge prestige-bankpaladser, men ikke
nok til at bygge kollegieværelser eller
ældreboliger. Der er ressourcer nok til
vaskepulverreklamer, der forsøger at forøge
vores forbrug på miljøets bekostning - når den
samme sendeflade kunne informere om
økonomisk tøjvaskepraksis, der kunne nedsætte
ressourceforbruget på det område til halvdelen,
bare gennem vaneændringer (vask kun, når det
er nødvendigt; fYld maskinen;
spareprogrammer; spar på sæben ...).
Egentligt er det underligt: vi lever i et
overflodssamfund, men alligevel har vi indrettet
os i en slags permanent'nødsituation': der er
mangel på arbejdspladser, uddannelsespladser,
boliger, sociale sammenhænge osv. Det er
elendigt - men måske er det nødvendigt for at
holde folk på plads?

Og hvad er det, hver enkelt menneske bruger sit
livs arbejdskraft til?
Hvor tit sker det ikke, at et job stiller et
dilemma: dilemmaet mellem en ordre, der truer
med at hindre "overlevelsen" - og moralen, det
almene hensyn til medmennesker og livet? Et
dilemma mellem privilegier som belønning for
amoralsk handling og straffor moralsk handlen.
Borgerlige menneskehadere ser mennesket som
ondt og egoistisk - men nej: "det onde" er en
social struktur, en betingelsesstruktur. Og så
udbredt som den betingelsesstruktur er, så tror
da fanden at mennesker handler "ondt". Eller
bare umoralsk - når moral ses som irrelevant,
når blot man har en ordre at følge.

"Demokrati" bruges nærmest som et nepotistisk
blåstempel for en dominerende kultur.
"Folkevælde" . Nej - det er der da ikke tale om.

Men hvad så med en anden side, at det vi kalder
"demokrati": beskyttelse af samfundet mod
enkeltpersoners overgreb og beskyttelse af den
enkelte mod overgreb. Der er da en øvre grænse
for, hvilke tydelige overgreb, den enkelte kan
udsættes for af pengerelationer, statsovergreb
eller andre krænkelser. Som så gælder mere for
nogen, end det gør for andre. F.eks. gælder
fængselsstraf ikke miljøforbrydere. Der er aldrig
en miljøforbryder, der har siddet i spjældet
Børn til Ribus-blokadeaktivister hentes af
politiet om natten. Det har ingen nok så
voldsom bevidst forurening kostet nogen
blodigt profitjagende kyniker.
Fy-føj siger vi om sådan en. Slem fYr, det tager
vi moralsk afstand fra. Og kalder det "en synd",
en moralsk forbrydelse - hvor straffen så
udgøres af skyld/skam. Jeg tror ikke, at
miljøforbrydere sover dårligt om natten af den
grund - og den minimale bøde betales af firmaet.
"God samfundsborger" - lige til ridderkorset.
Hvad med at tage afstand fra det i vores fælles
liv, der opmyntrer den slags slyngelagtig
fremfærd. Pengenes ordrer; det at privat
indkomst er det mest afgørende motiv - om det
så koster menneskelig lidelse eller ej. Om det er
misbrug afnaturressourcer eller ej.
Og dertil kommer så de mindre tydelige
forbrydelser; hvad f.eks. med sammenhængen
mellem at reklamefilms fremstilling af, hvordan
man når lykken gennem forbrug, slankekure og
selvkontrol - og så alle de ulykkelige, der
forgæves søger lykken gennem vildveje. Hvad
med sammenhængen mellem det fremstillede
kvindeideal og anorexi; mellem mandeidealet og
desperat macho-arrogance? Nå nej - det
opbygges jo afmennesker, der tjener penge på
det, så det må være helt i orden.

Endelig er der det overnationale aspekt: Det er
ikke muligt at have "demokrati" alene i en lille
priviligeret del af verden. Vi sidder her som en
global overklasse; med økonomisk og militær
magt over resten af kloden, med
Verdensbankens ordrer til udviklingslande om
at indrette deres produktion efter profithensyn 
på bekostning aflokalproduktion, sundhed,
uddannelse osv. - fordi det tjener det
økonomiske centers interesser.
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(Tankeeksperiment: hvad om klodens
befolkning startede på en frisk: vi er mange
mennesker, mange ressourcer, vi ved meget:
hvordan skal vi indrette os?)

"De autonome":
Vi er ikke"danskere" forstået som at
menneskeheden for os består afDanmark, og vi
så hver især skulle være 1/5.000.000 af
menneskeheden. Hvis "Danmark" betyder den
måde, tingene er indrettet i dette geografiske
område, så ønsker vi ikke at falde ind i rækken.
Vi er mennesker, og vi vælger selv, hvor vi vil
lægge vores sympati - og den er ikke hos
A.P.Møller, men hos de mennesker, der
udsættes for uretfærdighed, og hos de
mennesker, der kæmper for en bedre verden.
Vi ønsker, at det skal være anderledes, og vi vil
gerne gøre det anderledes. Og vi ved, at hvis vi
ønsker at forandre andet, end vores individuelle
skæbnes forløb gennem givne betingelser, må vi
gøre det fælles. Og vi ved, at den sociale og
praktiske dagligdag, vi ønsker at leve, er en vi
selv må skabe i fællesskab.
Det gør vi ved at tage os plads til at skabe noget
bedre. Vi er få og med relativt små ressourcer 
men så kan vi da gøre det lidt bedre, nogen
steder.
(Og heldigvis gør andre det samme i forskellige
forbindelser. Ja, måske gør stort set alle
mennesker det mere eller mindre helhjertet og
mere eller mindre virkningsfuldt.)
Vi ønsker at deltage i de politiske processer.
Men ikke som den slags normalt gøres - som en
moralsk pligt til at have en mening i sin fritid 
men gennem vores praktiske virke, gennem
vores fælles arbejdskraft; for arbejdet er
menneskets almene relation til samfundet og
dets udvikling.

Staten er ikke til for at varetage vores
interesser. Godt nok er vi borgere i dette land,
men det er tydeligt, at når vi ønsker, at "dette
land" skulle være anderledes, så ønsker "staten"
os derhen, hvor peberet gror. Hellere en masse
passive borgere, end nogle, der har en anden
mening.

Vi må selv skabe betingelserne for vores fælles
liv. Ofte må vi tage selv. Deraf "frirum" . Således
.et socialt eksperiment': ud fra de ressourcer, vi
har, vil vi forsøge at skabe menneskeliv. Bruge
vores eget liv på sammen at bygge noget op.

Nogle aspekter (ideelt):
- Enhver person eller gruppe opstiller egne
opgaver - udfra indsigt, berørthed og
ressourcer. Ingen tvinges ind under en
(arbejds-)opgave, de ikke kan se sig selv i.
- Hvis et initiativ ønsker opbakning, samarbejde,
må det være den indholdsmæssige
argumentation, der bevæger. Og hvis et initiativ
har grunde til at rej se en sag, så kan det vel
også formulere disse grunde.
- Ingen position har ret.

F.eks. måden at snakke på møder. At mødes på
mange leder, at holde mange møder. Der tages
mange konkrete beslutninger med konkrete
konsekvenser. Uden talerliste. Men efter mange
løse snakke, evt. skriverier uge efter uge. Evt.
flere stormøder, evt. en problemstilling, vi ved,
at vi vil være flere år om at løse, og som vi
derfor ikke haster igennem. Sålænge, der er
uenigheder, er der noget, vi fælles mangler at
forstå.

De forskellige organiseringer i det autonome
miljø er startet gennem fælles opmærksomhed
på et problem, en opgave. Nogle afgrupperne
dør hen efter en tid, nogle vokser. Når grupper
vokser, deles, finder samarbejdspartnere osv, så
opstår særlige opgaver med at bibeholde
demokratiet - og ikke ende i centralkomiteer,
bestyrelser, fuldtidssekretærer osv. Vi forsøger
at overleve den udfordring gennem at bibeholde
beslutningskompetencen på græsrodsniveauet 
og lade de øvre strukturer være koordinerende
og diskuterende, men underlagt de beslutninger
i basis. Hvis der skal tages beslutninger, der
ikke kan tages i de enkelte grupper, kan der
indkaldes til stormøde, hvor alle blot
repræsenterer sig selv som enkeltperson.

Når en græsrod vokser, kommer der typisk også
tættere økonomiske relationer til ydre systemer
- tilskud, fonde osv. Det skal man passe på. For



44

til sådanne er der typisk knyttet betingelser 
evt. uudtalte; et vagt pres i retning af at 'opføre
sig pænt'. Særligt farligt er det, hvis
organiseringen splittes af sådanne økonomiske
relationer; at bestemte grupper eller personer
sidder med en særlig'ansvarlighed', som de så
skal udøve overfor andre. Især, hvis disse
personer er bange for at blive klemt mellem
hensyn 'opad' og 'nedad'.
Sådanne økonomiske afhængighedsrelationer er
også med til at presse os i retning af
,ansvarlighed'; ikke ansvarlighed overfor vores
indsigt og solidaritet, men'ansvarlighed'
overfor en ydre instans: at vi lever op til andres
forventninger, og at vi fastholder de mål, som
andre har accepteret. På den måde går vi 'død',
fordi det fastlåser vores målsætning, gør den
ubevægelig. Istedet for at alle tænker videre på
fri måde, ender det nemt med, at argumenter
henviser til "aftalen", "formålsparagraffen", eller
endda til en jura, der er indstiftet herom. Og det
medfører nemt en centralisering, hvor nogle
sidder med både'ansvaret' og
fortolkningsmonopol.
Kun hvis målet er i stadig udvikling, kan vi alle
bidrage og udvikle os selv og vores virke.

Hvis vi kigger omkring i vores politiske
naboland, kan vi se, at det ofte går sådan, at jo
flere pengekasser, en organisering har snablen
nede i, des mere bureaukrati og des elendigere
praksis. En sådan organisering vænner sig dels
til, at der skal en masse penge til, hvis man skal
foretage sig noget som helst. Og de vænner sig
til at ideer skal komme derfra, hvor pengene
kommer: fra bestyrelsen eller hvad det nu
hedder. Ofte går den iderige tankevirksomhed i
stå, og istedet træder'ansvarlige' beslutninger,
hvilket som regel er det samme som 'det sikre',
det gennemprøvede og det proffessionaliserede

Enhver kan komme med ideer, men målene må
stilles fælles op - "ekspert" kan man være på
middelniveau, som alle kan bidrage til, bliver
brugt rigtigt. Referencepunktet er på
målsætningsniveauet, og sættes kollektivt - og
er for den enkelte et frivilligt valg, om man vil
tilslutte sig. Hvis ikke man kan, er der stadig
nogle indsigelser, der må tages med i det fælles.

Opgaver løses som det er optimalt med det
fælles hensyn til at handle på de krav og
opgaver, der stilles udefra og ud afvores
dagligdag; og samtidig i processen formidle
viden - gennem "legitim perifer deltagelse": at
retten til medbestemmelse er givet ved, at man
ønsker medbestemmelse - de, der har større
erfaring på forskellige områder, må så gennem
arbejdet, formidle deres viden til de, der
praktisk indgår

Nu er det jo ikke alt, man kan "beslutte fælles" 
der må decentralt tages konkrete beslutninger,
der har konsekvenser for alle. Personer eller
grupper må tage beslutninger om konkrete
handlinger eller ytringer. Men det i sig selv er
ikke noget "kontrolproblem", hvis der er
enighed om det overordnede perspektiv og
grundlaget. Når vi gensidigt ved, at den anden
arbejder på det samme mål, er der grund til
tillid. Og så er der plads til at anerkende den
andens prioriteringer; for de prioriteringer er
opvejet mod det samme mål - og for den anden
vejet op mod en situation, som den anden
kender bedre.

Når enhver nu bare kan sige "nej, det har jeg
ikke lyst til", kunne man jo frygte, at mange
nødvendige, men kedelige opgaver ikke ville
blive løst. Det knirker da også nogengange, men
alt i alt går faktisk meget godt med det, fordi vi
ikke er sammen om en pålagt forpligtelse, men
om en sag, vi gerne vil kæmpe for. Og det, at
hver især råder over sin egen arbejdskraft, gør
det muligt, at der kan skabes nyt - fordi hver
enkelt så vurderer effekten af sin egen indgåen,
og hvis en arbejdsform ikke 'virker' er det alle
personers opgave og interesse, at udvikle
arbejdet. (Ift. mere overgribende opgaver 
verdensøkonomien feks. - kan det dog være
svært at veje indsatsen mod effekten.)

Det kan lyde eksotisk at fordre "almene
motiver" (mods. private motiver), men det er
ikke mere underligt, end at det fordrer reelle
handlemuligheder for hver enkelt. At der
omkring er en social sammenhæng, der gør det
muligt. At man f.eks. kan bruge sine midler og
sin tid på fælles opgaver - folkekøkken, politisk
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udvikling, avis, håndværk til fælles bedste osv. 
gør måske at man ikke køber et Rolex-ur eller
ikke tager på charterferie. Men i den grad, vi
kan finde ud af at fmde sammen uden at skulle
være iført Rolexure, og kan finde sammen andre
steder, end på Gran Canaria, så er det en
menneskelig mulighed.

Men virker det så?
I højere grad, end man skulle tro ud fra
"normale" erfaringer.
Det er meget forskellige mennesker i forskellige
situationer, der arbejder med forskellige ting.
Og dog lykkes det i høj grad at kæde dette
sammen gennem fælles mål. Og det lykkes at
bygge en social struktur op, der i høj grad har
fundet egne former. Selvom vi lever i et hårdt
miljø er det lykkedes os at fmde fredelige
former at løse konflikter gennem, og vi er gode
til at støtte hinanden i mange ting.

Vi har således erfaringer med, at det kan lade
sig gøre - og erfaringer med, at vi ofte fejler.
Når ikke det lykkes os at tackle problemer
ordentligt, ser vi os nogen gange tvunget til at
indføre regler. Når ikke det lykkes os i
fællesskab at være ansvarlige og informerede.
Ligesom i et kollektiv (eller en familie?): hvis
det kører fint, behøver man ingen regler for,
hvor meget hver især skal betale eller udføre af
arbejdsopgaver - for alle ved, hvad der er
nødvendigt, og alle gør, hvad de kan for at alt
bliver løst. Det kræver, at alle ved, at alle
kæmper den samme kamp. (Og det kan være
svært nok), og det besværes af, at
enkeltpersoner står praktisk-økonomisk
forskelligt - at hver enkelt så at sige presses ind
i private overvejelser af ydre omstændigheder
(studie, arbejde, gæld ...). Det kræver
selvfølgelig en vis 'modenhed' af hver enkelt 
men det er en slags 'modenhed', der intet har
med alder at gøre. (Nogen gange ser det
nærmest ud til, at det er nemmest for de
yngste.)

Fordi vi kæmper politisk for at forandre det
bestående samfund, og fordi vi til tider gør det
med midler, vi ikke er blevet tilladt (og som er
problematiske) er vi selvfølgelig ikke velsete i

offentligheden. Det kommer ikke bag på nogen,
men ikke desto mindre har det sine
konsekvenser, også for os. Dels er vi konstant
truet på 'vores grænse'. Vi er på vagt overfor
politiet og pressen, og vi må forsvare os over
for nazistiske overfald. Det gør, at 'grænsen'
bliver mere lukket, end godt er. På sin vis
styrker det os indadtil - feks. fælles at læse
pressens løgne om, hvad vi fælles har foretaget
os - men det skaber desværre også på en
upræcis måde en distance til 'udenfor', en
tendens i retning af "dem" og "os", der ikke
opmuntrer til at udvikle mere almene
politikformer, og som gøre det svært frit at
bevæge sig på tværs af 'grænsen'. Det gør det
svært for folk 'udenfor' at forstå et kuk af, hvad
vi mener og laver. Og det gør det svært for folk
at komme tæt på os. Og det gør, at vi i højere
grad, end godt er, kan se os henvist til hinanden;
for der er ingen andre steder at være som
politisk menneske. Derfor er det en bestandig
opgave at holde politikken levende, for ikke at
udvikle'en ideologi', 'den rette lære' - og
dermed falde i den grøft, som så mange af vores
politiske kammerater (og mennesker generelt)
er faldet i.

At vi er så ildesete, giver os dog også en fiihed.
Vi har intet 'godt omdømme' at bevare, vi skal
ikke tage hensyn til, om nogle vil stemme på os
eller bevilge os penge næste år.

Desværre er det ikke så nemt, at gøre, som man
har lyst til. Vi er presset af ydre
omstændigheder. Hver enkelt person står med
kun delvis rådighed over sit eget liv. For at vi
fYsisk og socialt kan overleve, er vi nødt til på
forskellig vis at stille vores til til rådighed for
staten og kapitalen. Det tapper vores
ressourcer, og det gør det sværere for os at
tænke frit.
Dertil kommer en række ydre politiske
hændelser, der tiltvinger sig vores
opmærksomhed. Når nazistiske overfaldsbander
hærger gaderne, når vores ruder smadres, når
politiets overgreb bliver så himmelråbende, at vi
bliver nødt til at gøre noget osv...
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"EHer konfronlalionerne den l a. maj dukkede
JEltegnel.ren "de autonome" endelig op l
den danske presse. Man fik indtrykket af
en flok lerrorisliske voldspsykopoler, der
var kommet til København fra den ene
dag Iii den anden for cl udrydde del
danske politikorps og så ellers dårligt var i
sland Iii al fonnulere, hvad de vilJe. Del er ik.ke
helt rigtigt... Vi eksisterede også før den 18.
maj, og vi vil ikke udrydde del Københavske
politikorps Iså havde vi gjort deti og kan godt
morfulere os..."

Sådan sMr der i forordet til de autonomes bog,
"De Autonome", der udkom den 18. maj på års
dagen for opstanden på Nørrebro.
For at finde ud af om de kan morfulere sig, Dg
hvad det eri de vil formulere, mødte Makhazin tre
repræsentanter fra de autonome på cafe Cikaden
på Nørrebro.
De kommer fra hver deres autonome gruppe.
Jens Christian, 26 år, e~ fuldtidsaktivist i Byøkolo
gisk Aktion.
Jesper, 28 år, er psykologisruderende og arbejder i
'en alternative behandlingsgruppe Regnbuen.

-- Henrik, 27 år, er far og fuldtidsaktivist i AntiM

Fascistisk Aktion.
Den sidste mandag i hver måned er der møde i den
autonome caf~ Kafa-X for de autonome grupper. På
møderne kommer cirka 80 tillOD aktivister. Derud
over støder en del løst tilknyttede til ved de for
skellige blokader og aktioner.

EN SELVSTYRENDE GRUPPE
Om grunden iiI at udgive bogen siger Jens Christi
an:
- Vi er jo en lille gruppe, der råber meget højt. For-

Folo venligst udldnt af Aulonomt forlag

Hvem er de autonome?
Er det en flok voldelige

gadebøller, er det
organiserede terrorrister,
en modstandsgruppe som

vi kender det fra
2. verdenskrig, eller er det
et repræsentativt udsnit af

den unge generation?

IMAKHAflNI

UTONOM,E

Af Klu'en Brlnek,
Rune HomannMLanen,

Rikke Hyldabl Jensen &
Marianne S'alb Jenl.n

målet med bogen er at give de mennesker i
Danmark, som undrer sig over, hvem de auto
nome er, et billede af, hvad vi er for en srørrel
se. Målgruppen er ~dan set alle, der er inter
esserede, men den primære målgruppe er nok
unge, der har trang til at ændre sig selv og
samfundet, men som mangler et spark bagi
eller inspiration:

At være autonom betyder at være selvstyrende.
Med dette mener de, at man skal styre ud fra sig
selv, tage ansvaret for sit eget liv og ændre på
1:'etingelserne, hvis de slår i vejen for målet.

JEsper forklarer, at bevægelsen handler i selvstyrenM

d,~ grupper uden nogen egentlig ledelse.

- Vi vil have nærdemokrati og selvstyre på alle
mulige niveauer. Selvfølgelig skal man arbejde sam
men på områder som hospitalsMvæsene~og uddan
nelsessystemet. Man kan ikke undgå et samfund,
hvor man i visse centrale beslutninger har valgt
nogle folk til at repræsentere ens ideer, siger HenM

rik.
MJeg er ligeglad med, hvad folk kalder sig. Det er
ikke m'it mål at skaffe folk til den autonome
bevægelse og få alle til at kalde sig autonome. Vi
synes, det er vigtigt at kæmpe politisk, om man så
kalder sig autonom elier ej, tilføjer Henrik.
De fleste autonome er socialister, anarkister eller
k,)mmunister, men de retter alligevel kritik mod
venstrefløjens traditionelle måde at arbejde på. De
ønsker at fjerne det hierarki, som de mener, eksiste·
rer i de etablerede partigrupper, der styres af en
cl~ntr.llledelse.

]('ns forklarer om de autonomes egen måde at tage
h~slutninger på:
- Vi er organiserede i interessegrupper. Nogle arbej
der meget mod Øresundsbroen, men det er ikke
ensbetydende med, at vi andre ikke interesserer os

7



syntes, at det skulle vi ikke. Det tog lang Hd tlt
beslutte. Det er et af de svære spørgsmål, og det er
noget, vi diskuterer, fortæller Jens Christitln.
- Vi er ikke terrronster. At udøve vold for at skabe
angst i en befolkning, der står vi af, tilføjer Jesper.

18. MAJ 1993
- Vi synes, det er vigtigt i visse situationer at gøre
oprør og bruge fi ja, det I ~alder vold, altså militante
midler. Vi vil ikke gå ud og sige noget, vi ikke
mener, for at få ,folks ilccept. Vi tænker da over,
hvordtln [ru Hansen opfatter os, men vi vil ikke
indordne os under det.
Som eksempel bruger deden 18. maj 93.
- Vi SN den anden unioflsafstemning som et kæmfi

pc fupnummer. N;'lr vi bliver fuppet po den "måde,
føler vi os ikke forpligtede til at rette os efte(1oven.
- Hvis ikke vi havde gjort noget, ville allehave fået
cl fejlagtigt indtryk nC nllmktahm var demokratisk
vedtaf;et/ siger Henrik. o

Om de autonomes rol1e den
,:~Jcns Chtisotiån~ !:;!!!!ili!!!~!{

'fi tvirkclig.~,e<l.~:.:
reagere o o"

ik

fi Vi havde talsmænd og pressegrupper og udtalte
os til højre og venstre, men blev hængt ud for alt
muligt ~indssygt, fortæller Jens Christian,
.. I 1985 blr.:v vi så trætte af den mdde, pressen
')eskrev os på, at vi lavede en demo, der hed
"Overdrivelse fremmer forståelsen". Vi lavede en
.'.{I meLer høj 5langebøssc, hnvde huer der gik lil
anklerne og kæmpe papbrosten og rygmærker og
alt muligt. Det var et forsøg på en ironisk protest.
r Politiken dngen efter blev det be!lkrevet hf'\t S<'

:riøst. Vi blev anklaget for at være en rockerbande,
.der havde et hus fyldt med våben. Senere er vi ble
vet beskrevet som narkomaner, der har !lffiildrct
børnehaver og fødeafdelinger og har villet slå poli fi

Hfolk ihjel.
~ Et er, hvordan prcsscn fomlidler os, et andet er,
.hvad vi selv er ,i ~ta~d tHatfor'!'idle. Vi harjoJkke
cl kæmpe apparat j, rYggen,'sigerI-icnrik. " ..

,'''" o''" "'-""" ' ,'_' __
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Af Kirtlen Ørinc!<,Rune Homann.Larun.,Rlkke Hyldahl hn.en &
, '.' Marianne Staib Jen:3en

NTARKOMME

30 mdcr blev knustlUdenrigsrnini· lever i det samme sø.mfund. forstår
stenet aftenen før'valget til Europa· vi ikke deres måde at udtrykke sig
parlamentet den~. juni i år. på~ .
To unge blev anhqldt..

c
' Ansvm; konstruktiv handling og et

Engagernent'id~J;:Ø~'(~kcr omkring; ,harmonisk samfund med harmoni
en, og krav om medbestemmelse er 'ske m(>:lnesker, som de lægger' vægt
nødvendigt, hvis man j~~~vilJade på i deres udtalelser, e(lige ptæc!s,

:?,ndrc overtage al hVrld vi ikke kan se t en akHon son't J

vis ikke vi skul den dcn9duni.,
så? Herkatl'" .'

lem to
, "p~c,Sse
"l\1edat

sker lever sammen. Mennesket er ikke godt sådan
at forstå, at alt, hvad detgør, er godt.
Han citerer fra

"Det hører ikke ti)I:~~i&'l;~;'~,n~:ah1r at være egoist,
men det er n i et egoistisk sam
fund."
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Welkommen til forenings netværk.

Vores forening byder dig velkommen til at deltage i det nybegyndLe

foreningsparti, som vil ændre alle ting i dette samfund.Der er

mange foreninger og partier, som lover alle mulige ting, men det

bliver ikke til no,et, fordi de ikke kan gennem føre det.

- Men det kan vi, vi vil først og fremmest give de hjemløse et sted at

bo, afskaffelse af ordensmagten ng nedlæggelse af nationalisme og give

befolkningen ~agten.

Uesuden vil vi hjælpe Lil at .lle de svegcststillede får deres rettigheder

så også mindretalsgrupperfår ceres vilkår igennem.

men jeg vil da ikke have fremmedhad og nacisme og racisme og Jeg er helt

sikker på jeg får folkeopbakning til dette spørgsmål, så derfor er

det strengt forbudt at undertrykke mindretalsgrupper og fremmede ellers

går vores foreningsparti ind for livstid til de fremmedfjendske grupper

-så de kan bare vente sig, høJrefløjen.

Du kan tænke OVer det du går ind for, og der er frit for hver god tanke

til at komme med en ide til opbygning af et nyt samfund.

Med venlig hilsen

Forening netværk



Gruppen "Kend dig selv 1";

Kvinde/mandegruppe om køn/sexualitet/undertrykkelse og meget
mere.
Efter oplevelserne/diskussionerne på sommerlejren i Italien, er
vi et par stykker, der godt kunne tænke os at starte en gruppe
omhandlende køn/sexualitet/undertrykkelse m.v. indenfor egne
rammer. vi forestiller os at gruppen behandler forskellige
emner 2 gange hver.- Forstået på den måde, at vi først
behandler et emne kvinder for sig og mænd for sig, og bagefter
samlet (både mænd og kvinder) .
Her er nogle af de problemstillinger vi kunne tænke os at
behandle:

Sexisme og kønsroller.
Hvad betyder de familiemønstre vi er vokset op i for vores syn
på kvinder og mænd?
Hvem har interesse i at skabe de mande- og kvinderoller vi
lever i?
Hvordan bryder vi dem?

Homoseksualitet
Hvordan får vi "kasserne" homosexuelle, bisexuelle, mænd,
kvinder + alle mulige andre "kasser" til at blive en. Med andre
ord hvordan lærer vi at se ens på alle i stedet for at gøre dem
til et stereotyp af kassen?
Hvorfor forelsker kvinder sig typisk i mænd og mænd sig typisk
i kvinder. Forelsker man sig i en rolle i stedet for en person.
Man siger f.eks. "han er ikke lige min type"!! Ved du om en af
dit eget køn kunne være "din type".
Hvorfor er det svært for en homoseksuel at "bryde ud" i vores
miljø når alle tilsyneladende synes det er helt i orden at være
homosexuel?

Sexualliv
Hvilke normer ligger vi under for i vores sexualliv, hvilke
roller spiller vi, hvem bestemmer farten, hvorfor vil vi
"engangsscore", hvorfor vil vi ha' kærester?
Hvilke behov er det vi vil ha' opfyldt (tryghed?, sex?,
nærhed?, bekræftelse?, kærlighed?) og hvorfor.
Hvad påvirker vores sexuelle omgangsform (socialt, medier, mode
og miljøer) og hvad er typisk for dette.

Voldtægt
I hvilke situationer er du ude for voldtægt. Hvem har ansvaret
i hvilke situationer. Hvad hænger voldtægt samen med?

vi håber med diskussionerne at bryde nogle af de "gængse
rammer" i vores liv, skabe bevidsthed omkring sig selv og sine
handlinger, og i hvert fald i gruppen skabe frirum for alle til
at gøre lige hvad de føler er rigtigt.

Felicia og Rie



Socialt ArbejdsKollektiv

Vedtægter

---------_--000------------
§1
Gruppens formål er at bidrage til udvikling og demokratisering af de samlede samfundsmæssi
ge forhold. Arbejdet hermed sker dels gennem forskning i og afmystificering af de gældende
samfundsmæssige betingelser og kommunikationsstrukturer, dels gennem at støtte marginali
serede grupper og enkeltpersoner i at formulere og realisere deres behov og krav.

§2
Gruppen har to slags medlemmer: Aktive medlemmer og støtternedlemmer.
Aktive medlemmer er dem, der er anført på medlemslisten. Medlemslisten revideres af med
lemsmødet. Man kan kun blive aktivt medlem, hvis man deltager fast i medlemsmøderne. Hvis
man gentagne gange er fraværende uden afbud, eller på anden måde udviser ligegyldighed
over for gruppens arbejde, vil man blive slettet fra medlemslisten.
Støtternedlemmer er dem, der bidrager til gruppens arbejde med månedligt eller årligt støttebi
drag. Støtternedlemmer kan både være enkeltpersoner og organisationer.

§3
Gruppens øverste myndighed er medlemsmødet. Kun aktive medlemmer har stemmeret på
medlemsmødet. Medlemsmødet er beslutningsdygtigt, såfremt alle aktive medlemmer er ind
kaldt, og mindst halvdelen er tilstede.

§4
Mellem medlemsmøderne varetages gruppens interesser af dem, der af medlemsmødet er ble
vet udpeget til at varetage pågældende sag. Hvis der indtræffer akut behov for at træffe en
større beslutning som følge af en uforudset hændelse, skal alle aktive medlemmer så vidt mu
ligt høres.

§5
Gruppen tegnes af et eller flere medlemmer i fællesskab, der har fået tilladelse hertil af med
lemsmødet. Tilladelsen gives fra sag til sag, og gælder kun for den sag, hvortil tilladelsen er gi
vet. Det forudsættes samtidig - for videreførelsen af en given sag - at hver enkelt medlem som
udgangspunkt og grundlag tænker og handler selv.

§6
Gruppens økonomi varetages af kassereren. Kassereren vælges af medlemsmødet for eet regn
skabsår ad gangen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§7
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte aktive medlemmer på to på
hinanden følgende medlemsmøder. Mindst halvdelen af gruppens aktive medlemmer skal være
tilstede. Skriftlig mødeindkaldeIse med forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til samt
lige aktive medlemmer 2 uger inden mødets afholdelse.
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§8
Opløsning af gruppen skal vedtages efter samme regler som i §7.

§9
Ved gruppens opløsning skal gruppens ejendom tilfalde en organisation eller et initativ, der ar
bejder for udvikling og demokratisering af de samlede samfundsmæssige forhold. Pågældende
organisation/initiativ udvælges på medlemsmøde ifm. opløsningen.

------------000------------

Disse vedtægter formaliserer et strukturelt organisationsniveau ud fra de arbejdsprincipper, der
er kommet til veje gennem opsummering og perspektiveringen af: I - Rådgivningsgruppen
Regnbuens kritisk psykologiske arbejde med personer i krise og nød i perioden fra den
22.5.1985; og 2 - Studerende Mod Racismes samfundskritiske arbejde med overvindelsen af
de bærende diskriminationsprocesser i den nuværende generelle samfundsstruktur i perioden
fra den 12.1992.

Vedtaget på medlemsmøde d. 1111995.

På gruppens vegne:

~~~
Kalle Birck-Madsen

W""'f !4wJl-,,-
i~~ R. S. Vendelhaven
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------------000---· --_. ----
§1
Gl"Upp:::n; farmål er at bidrage til udvikling ag demokr;::t~5c!iag af de sandede 5::~m

funclsmæssige [oJ1mid. Arbejdet hermed s1;,;r dels gennem furskning i og afmystifice D

ring af de gældende rådigheds- og komnUUlikationsstnlkturer., dels gennem at stølte
maIginaliseæde grupper og enkelipersoner i at fonnulere og realisere deres bcho-r og
krav.

§2
Gruppen har to S:8gS medlemmer: Aktiye medlemmer og stottemedlemmer.
Ah.;ive medlemmer cr dem, der er anført på medlemslisten. :MeillemsHsten revideres af
medlemsmødet eel~ gang månedligt, ener eiter behm·'. ~18.n kan kun blive aktht med
lelI'~ hvis man deltager fast i medlemsrnoderne. Hvis man gentagne gange er fraværen
de uden afbud, eller på anden måde udviser ligegyldighed over for gm.ppens arbt:jde,
"i/il man blive slettet fra medlemslisten.
Støttemerllemmer er dem, der bidrager til gruppens arb~lde med månedligt eHer århgt
st0ttebidrag. Stottemedlemmer kan både være enkeltpersoner og orgmtisationeL

§3
Gruppens Cfvcrste myndighed er medlemsmødet. Kun aktive mcdkmmer b....:f stemme
ret på medlerhsffiodet.Medlemsmodet er beslutningsdygtigi, safremt DlIe akrive-med
lelIllller er indkaldt, og mindst halvdelen er tilstede.

§4
1'v1ellem medlemsmøderne varetages gmppens interesser af dem, der af medlemsmødet
er blevet udpeget til at varetage pågældende sag. Hvis der indtræffer alæt behov for at
træffe en storre beslutning som følge af en ufomdset hændelse, skal alle aktive med
lemmer så vidt muligt høres.

(

Gruppens økonomi \'arctages af kassereren. Kassereren vælges af medlemsmødet for
e~t E'.gnskabsår ad gangen. Regnskabsåret folger kalenderåret.

S', '
\';,xltrzgtsænd.r:ingcr sk..11 yedtages med 2/3 flertal af de fremmødte aktive medlemmer
pa t.o på hinanden følgende medlemsmøder. :Mindst hah.:deien af gTi.lppenS aktive med
lC!~lmlSr skal være tilstede. Skriftlig mødeindkaldelse med forslag til vedrægtsændTin
ger skni fremsendes ti! samthge akiive medlemmer 2 uger inden mødels afholdelse.

§8
Oplos!1ing af gruppen skal vedtages efter sanune regler som i §7.

§9
V,d gruppens oplosning skal gruppens ejendom tilfalde en organisation eller et irita
tiv. der arbejder for udvikling og demokratisering af de samlede saro..:fundsmæssige for
hoId. Pågældende organisationJinitiativ udvælges på medlemsmode LfnL opløsningen.

------------000------------

Disse vedtægter udby.-gger og erstatter på el stnlkturelt DrganiSJtionsniveau (le tidligere
arbejdsprincipper, der er kommet til veje gennem opsmnmering og persp~ktiyering~\

af: I - kritisk psykologisk arbejde med personer i krise øg nød; Rådgimingsgruppen
Regnbuen i perioden fra den 22.5.1985; og 2 - af de! samfundskritiske arbejde i Stude
rende l\lod Racisme med overvindelsen af de bærende diskriminationsprocesser i den
nm~ærendegenerelle samfundsstmktur i perioden fra den 1.2.1992.

Vedtaget på medlemsmode d. 7.12.\994.

På gmppens vegne:

§5
Gruppen tegnes af et eller flere medlemmer I fællesskab. der har fået tilladelse hertil af Birgitte Ernst
medlemsmoael. Tilladelsen gives fra sag tii Sflg, og gælder kun for den sag, hvortil til-
ladelsen er givet. Det forudsættes samtidig - for videreførelsen af en given sag - at hver
enkelt medlem som udgangspmlkt Dg grnndlag tænker og 113ndler scl\'. Jesper Lund

Rasmus Helles

Søren Kruse Nielsen

Jan Ole Jørgensen

Kalle BircJc-l\t1adsen

§5
l\tl:ukus Topp Lone R. S. VendeHwven




