Opgaveark

Slumstormerne og
Kreativ aktivisme
Klassetrin: 7.-10. klasse
Fag: Dansk, historie, samfundsfag
Varighed: 2-4 lektioner
Emner: Aktivisme, Danmark i 1970’erne, ungdomskultur, ungdomsoprøret, musik
for en sag, protest, protestsange.

Slumstormerne fra Sofiegården
Det er i dag svært at finde en bolig i indre København uden at skulle betale en
mindre formue i leje. Mange unge i København betaler over 5000 kroner i husleje, for at bo på et lille værelse. I 1960’erne var der også mangel på boliger som
unge kunne betale. Derfor opstod slumstormerbevægelsen.

Slumstormere var aktivister som boede ulovligt i huse, der var blevet vurderet
som værende ubeboelige. Et af de steder var Sofiegården, der bestod af 7 faldefærdige huse på Christianshavn. Beboerne i Sofiegården satte husene i stand
og boede der i et par år. Der var mange fester i Sofiegården, og atmosfæren
tiltrak mange kreative sjæle, her i blandt Kim Larsen som mødte resten af Gasolin-bandet.
Kreativ aktivisme
Den 27. februar 1969 kom politiet dog og fjernede de 60 unge mennesker, der
boede i Sofiegården, hvorefter husene blev jævnet med jorden. Det skete dog
ikke uden en masse kreativ aktivisme fra beboernes side. De udråbte deres
bofællesskab til republik. De lavede vilde plakater. De barrikaderede sig med
pigtråd og fjernede trapperne fra 1.sal, så politiet havde svært ved at komme ind.
Derudover inviterede de alle byens journalister til at skrive om det hele.
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Dette gjorde, at mange fik sympati med beboerne i Sofiegården. Hvilket førte til,
at folketinget i 1971 vedtog den såkaldte ”Slumstormer-paragraf”, som lovliggjorde at borgere kunne ibrugtage og bebo ejendomme, der skulle nedrives, indtil
de blev nedrevet. Derudover rykkede mange af aktivisterne ud til det, vi kender
som Christiania i dag, og byggede huse langs volden.

Hvad er din sag?
I skal nu selv lege kreative aktivister. Det er meget vigtigt, at aktivismen skal føre
til, at flere får sympati med jeres sag. Derfor nytter det ikke at lave voldelig aktivisme.

Skriv først 3 linjer, du forbinder med aktivisme. Hvad tænker du på, når
du hører ordet aktivisme?
Gå dernæst sammen i grupper og diskuter, hvad aktivisme er.
Skriv dernæst 3 linjer, du forbinder med kreativ aktivisme.
Giv eksempler på kreativ aktivisme.
Gå dernæst sammen i grupper og giv eksempler på kreativ aktivisme.

Nu skal I selv tænke på noget I synes er uretfærdigt. Det kan være alt
fra regeringens klimapolitik, de høje bolig priser i København eller noget helt andet fra jeres hverdag.
Derefter skal I lave et kreativt og aktivistisk produkt og argumentere
for, hvorfor I tror det vil skabe mere fokus på jeres sag.
Det kan være alt fra at tegne en plakat, eller skrive nogle slogans (der
rimer), eller noget helt andet. Det vigtigste er, at det er jeres kreative
idé, og at I har et budskab med idéen.

