
Nu rivs Ungdomshuset i Köpenhamn!

Maskerade byggarbetare med övermålade lyftkranar river det just 
nu under polisbeskydd. (DN rapporterar om gripanden på “oklara 
grunder”, det rör sig om talesmannen för Meborgargruppen för ett 
ungdomshus som gripits helt utan grund, för att få tyst på honom 
helt enkelt) Priset har varit högt och inte bara i rena pengar. 

Rättsäkerheten existerar inte i Danmark, husrannsakningar 
utan tillstånd har gjorts mot nästan varenda vänsterlokal och 
kulturhus i Köpenhamn, i hetsen av att ge sig på alla som skulle 
kunna motsätta sig rivningen har man t.om. brutit sig in på 
platser som inte har något med saken att göra. 

Man har krossat rutor och skjutit in tårgas, på vissa ställen har man 
slagit ned dörrar trots att personer låst upp åt polisen. Man har grip-
it över 600 personer, massgripanden som helt åsidosätter rättsliga 
principer. Man har skjutit tårgas mot fredliga demonstrationer. 

Mötesfriheten har helt upphävts då varje stor folksamling just 
nu kan innebära ett hot mot förstörelsen av Ungeren. 

De som sitter häktade får inte vegetarisk mat och många kan 
därmed inte äta. Ingen av de demonstrerande förvånas egentligen, 
de vet hur lite rättsstatens principer är värda när något vinstintresse 
väl ska genomdrivas. Det är också avslöjande hur de som nu går till 
försvar för “ordning och reda” kan tillåta vilka övergrepp som helst 
på demonstranterna på Norrebro, oavsett att ingen bevisning eller 
ens anklagelser finns mot merparten.

Bloggar som skriver om konflikterna runt Ungdomshuset i Köpenhamn:
samhallsfeber.wordpress.com *** olleistockholm.wordpress.com *** antigon.wordpress.com 

 seeyouinhell.wordpress.com *** redlib.blogspot.com *** nilsoscar.wordpress.com

Danska staten valde att ta till våld
De protester som utbröt efter att antiterroristpolisen stormade Un-
gdomshuset tidigt på torsdagmorgonen utvecklades till de mest 
omfattande sociala oroligheter i Köpenhamn i efterkrigstid. Nör-
rebro, stadsdelen där Ungdomshuset ligger, och Christianshavn, 
där Christiania ligger, var under dagen belägrade zoner. Under hela 
dagen greps 217 personer i Köpenhamn under protesterna. De 35 
som greps i Ungdomshuset har redan häktats, för våld mot tjänste-
man och förstörelse av den allmänna ordningen. Som motiv för 
häktningarna använder sig åklagaren av det material som fanns på 
Ungdomshuset för att försvara det mot stormning, såsom gatuste-
nar, järnrör och molotovs. Protesterna förutsätts fortsätta hela hel-
gen. Varenda polisstation i Danmark har fått skicka förstärkning till 
Köpenhamn. Cirka fyra demonstranter verkar ha skadats allvarligt 
av polisen och befinner sig på sjukhus. En blev överkörd av polis-
fordon, en annan har fått armen bruten.

Dansk media har efter gårdagens mer nyanserade skildringar 
mitt i stundens hetta, i dag blivit mer hätska och stämmer upp 
i en hyllningskör över att de danska kommunpolitikerna och 
polisen valde våldet istället för förhandlingar. 

Just nu ska polisens våldsanvändande, dess insats av antiterrorist-
styrka mot ungdomar, belägring av innerstaden och politikernas 
ovilja till dialog berättigas till varje pris. Första dagarna efter en 
händelse är det propagandan som råder, systemets hegemoni som 
ska återupprättas. Då finns bara en bild, och den har bara två färger. 
Det kommer att ta några dagar, innan andra nyanser framträder, 
andra versioner. Men vi vet av erfarenhet att den svartvita bilden 
spricker. Det finns nämligen för många andra versioner att berätta, 
för många andra röster som kommer att göra sig hörda. Alla som 
var ute på gatorna, alla som deltog, alla som bodde i området, alla 
släktingar och vänner som känner någon berörd. Alla deras röster 
kommer sippra fram. Alla dessa erfarenheter går inte att trycka un-
dan, hur mycket än etablisemanget dunkar varandra i ryggen.

Ungdomshuset är ett historiskt hus, ett av Danmarks klassiska 
mötesplatser för arbetarrörelsen. Det är det Folkets hus där 
en internationell kvinnoträff bestämde att 8 mars ska vara 
kvinnorörelsens dag. Från 80-talet och framåt har det varit en 
viktig mötesplats för den utomparlamentariska vänstern och 
sociala rörelser. 

De flesta aktiva inom danska sociala rörelser har haft en bakgrund där de passerat via och 
hängt på Ungdomshuset. Huset skänktes till ungdomarna 1982 i gåva. En gåva som 
Köpenhamns kommun nu bestämts sig för att ta tillbaka och sålt till en kristen sekt, 
vars enda målsättning med huset är att riva det för att få bort vänsterungdomar och 
muslimer från Nörrebro. ”Vi kan inte ha något från helvetet på Nörrebro, det har Gud 
sagt till mig”, säger sekten Faderskyrkans ledare Ruth Evensen till Dagens nyheter. Kim 
Christiansen , representant för regeringens stödparti, Dansk folkeparti, kräver att “Militären 
bör sättas in och storma hela området, och alla gripna ska interneras till nedlagda kaserner, 
där de kan hållas till deras sak kan prövas i rätten”, enligt danska http://nyhederne.tv2.dk/
article.php/id-6.. “> TV2s nyheter.

Etablissemanget visade den 1 mars sin mörkaste sida. Antiterroriststyrka insatt mot ung-
domar. Godtyckliga frihetsberövanden. Upphävd rörelsefrihet och mötesfrihet. Intrång i 
folkrörelsers samlingslokaler. De valde våldet.

Högerregeringen har kunnat driva igenom en våg av privatiseringar i Köpenhamn. Nu 
försöker de få bort de frizoner som finns kvar i staden. Med Ungdomshuset borta, vilka 
kommer de ge sig på härnäst? Christiania? Folkets hus? Fackföreningsrörelsen?

Ungdomshuset är en gräns. De har nått en streckad linje vi inte kan låta dem passera. Vissa 
saker är nämligen värda att kämpa för.

En demokrati som inte tillåter mötesplatser är ingen demokrati. En demokrati som 
inte tillåter oliktänkande är ingen demokrati. En demokrati där statens våld kallas 
myndighetsutövande och där kritiska protester underifrån kallas våld, det är ingen 
demokrati.

Vissa saker är värda att kämpa för!


