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Abstract

This is an essay in Swedish on the subject of democracy and demonstrations of collective vio-

lence. The study is based on a conflict between the youth-house movement in Copenhagen and 

the state of Denmark - the city of Copenhagen. The focus is over the period December 2006 un-

til January 2008 with reflection on the political movement around the youth-house from the 

80's and onwards. This political movement roots back to the late 60's and especially the squat-

ting movement, the BZ, of Europe which had a strong period in Denmark both in the 60's and 

the 80's. There is also a strong connection to other political movements of anti-fascism, anti-

globalisation, queer activism and equal rights. Due to the riots of the conflict concerning the 

youth-house on Jagtvej 69 there has been an uprising of the BZ, the squatting movement, in 

Denmark. In this qualitative research theories about the role of a mass protest and the relation-

ship between citizen and state in a democracy, are being used; Such as Charles Tilly and Jürgen 

Habermas and also anthropological ideas about communication by Margaret Mead. The empiri-

cal material is based on personal experience, internet publications up to date and Danish studies 

on political movements and youth movements. This is a study on how to claim rights of citizens 

by unlawful methods and how this could be of gain to the democratic state. The stance is to have 

an open mind about the mechanisms that make established democratic states changeable.

Sammanfattning

Kandidatuppsats i ämnet Mänskliga rättigheter som behandlar användande av våldsamma pro-

tester inom en demokratisk stat. Som studieexempel används konflikten mellan Ungdomshuset 

och Köpenhamns kommun, från december 2006 till januari 2008. Materialet visar på att aktö-

ren ungdomshuset är en fortsättning på en tradition av politiska rörelser och vars uttryckssätt 

inte är specifikt för Danmark. Det finns en stark återkoppling till husockupationsrörelser från 

1960- och 1980-talet i Danmark men också till övriga Europa. toppmötesprotester, antifascism 

och queeraktivism. Användningen av teorier om relation mellan kollektivet som demonstrerar 

och staten i en demokrati är framförallt kvalitativ. Några av referenserna är Charles Tilly, Jür-

gen Habermas och Margaret Mead, sistnämnda för att förstå kommunikationen mellan aktörer-

na. Det empiriska materialet bygger på personlig erfarenhet av demonstrationerna, internetba-

serat material och danska studier om politiska ungdomsrörelser. Uppsatsen behandlar hur 

medborgare som kollektiv kräver rättigheter genom olagliga metoder och hur sådant agerandet 

kan gynna demokratin. Utgångspunkten är demokratins föränderlighet och de prövningar den 

demokratiska staten måste utsättas för.  
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Kapitel 1

1.1 Syfte
Det här är en undersökning av den politiska konfliktsituationen gällande Ungdomshuset i Köpen-

hamn, också känt som Jagtvej 69 eller Ungeren. Avsikten är att visa på ett exempel av hur en kon-

flikt mellan medborgare och stat kan verka demokratiserande. Undersökningen handlar också om 

hur konflikten behandlar aktörernas roller och medborgares rättigheter, det vill säga vilka former 

och gränser som finns inom demokratin för handling och delaktighet. 

 Avsikten med texten är att behandla massan som politisk aktör i relation till den andra aktö-

ren, staten med dess agenter och funktion. Massan är ett kollektiv av människor som protesterar 

mot kommunens beslut och tillvägagångssätt. Med protesterna väcker de frågor om relationen 

mellan medborgare och staten. De statliga agenterna är polisen som används för att kontrollera 

konfliktens rättsliga och våldsamma följder. 

På vilket sätt kan ungdomshusrörelsens konflikt med staten verka demokratiserande?

Det här är en skiss av vilka effekterna på det demokratiska samhället blir av aktörernas vilja och 

handlande. Förhoppningen är att förstå de politiska aktivisternas och statens agerande i relation 

till värnande om en öppen demokratisk stat och skydd av mänskliga rättigheter. Genom att titta på 

Ungdomshuset i Danmark hoppas jag få klarhet i hur en politisk kraft kan ses som statsfientlig 

trots att de värden den säger sig kämpa för är bland annat människovärde, jämlikhet och demokra-

tisering.

 De mänskliga rättigheter som kommer beröras är värden som rätt att uttrycka sig, i viss mån 

rätt till bostad, rätt till organisations- och samvetsfrihet samt statsmaktens skyldighet att skydda 

sina invånares rättigheter. 

1.2 Metod
Efter att ha befunnit sig på plats vid demonstrationer i Köpenhamn för bevarandet av, och seder-

mera för att få igen, Ungdomshuset väcktes frågor om hur praktiken kan få plats i den teoretiska 

bilden av demokratiska staten. Repression från polis kan i demokratiska stater i vissa fall försvaras 

men inte i andra mindre öppna regimer.  Finns det en möjlighet till att även de fall då medborgares 

protester anses onödigt våldsamma, så våldsamma att det rättfärdigar våldsam inblandning från 

staten, kan medverka till en utveckling av demokratin?  

 För att finna svar på frågeställningen används flera exempel av relationen mellan stat och 

medborgare som berörs av konflikten. Dessa relationer finns i polisväsendets roll på gatan, i rätts-

salen, i den offentliga debatten, i media och i utvecklingen av hur protesterande medborgare orga-

niserar sig gentemot staten.

 Undersökningen bygger på aktörernas uttalanden och beskrivningar av deras handlingar för 

vad de vill och på vilka grunder de verkar. Aktörerna är organisationer av politiska aktivister utan-
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för det parlamentariska valbara systemet samt kommunen och dess agenter. De politiska aktivis-

terna betecknas också som den autonoma vänstern eller ungdomshusrörelsen eller förkortat rörel-

sen i de fall då det finns anledning belysa sambandet med liknande sociala rörelser. Kommunen är 

både medlande part, som statsföreträdare, och har ägarintresse i frågan. Aktören är beslutsfattare, 

borgmästare och fullmäktige1, och dess agenter är polismakten, både rikspolisen och lokala polisen 

i Köpenhamn.

 Det teoretiska materialet rör sig i övrigt över olika böcker och texter som berör demokrati och 

demokratiseringsprocesser, med fokus på Charles Tillys teorier om sociala rörelsers roll i demokra-

tin.  En del av materialet är producerat på danska universitet av den statliga Magtudredningen 2 och  

jämförelser kommer göras med den svenska statliga utredningen om Göteborg 2001, som också 

handlar om samma typ av sociala rörelser. Genom studier av metoder för makt och våld mellan ak-

törerna söks förståelse för hur demonstrationerna av konflikten passar eller inte passar in i den 

demokratiska staten. För att få ett mått på frågans relevans använder jag mediarapportering som 

mindre beståndsdel i min undersökning.

 Det mesta publicerade materialet rörande Ungdomshuset, som jag kommer använda som det 

empiriska exemplet i uppsatsen, finns endast tillgängligt på internet. Det är i dagsläget det enklaste 

sättet att publicera sig och det sätt som är tillgängligt för störst publik. Eftersom frågan är aktuell 

under arbetets gång och annat, mer analyserande material inte finns att tillgå i stora mängder, 

kommer det styra hur texterna analyseras. Danska studier av politiska ungdomsrörelser, såsom 

Mikkelsen och Karpantschof, har underlättat för att bekräfta vad som annars varit svårt att finna 

korrekta källor för. Man kan enligt Mikkelsen och Karpantschof välja att studera den här rörelsen 

som en marginaliserad ungdomsrörelse eller som en progressiv politisk rörelse. 3 Jag har valt det 

senare bland annat eftersom en markant skillnad är att denna rörelse inkluderar skilda kulturella 

uttryckssätt medan vad som utmärker de flesta ungdomskulturer är exkludering 4 och inte heller 

politiska mål som inte har enbart ungdomsintresse. Den här ungdomsrörelsen uppfyller inte en-

dast existentiella behov genom självidentifikation, det är inte heller en renodlad frigörelse från de 

äldres sätt och läroprocesser, men snarare, en rationellt handlande rörelse medveten om nödvän-

digheten och det politiskt fördelaktiga i interaktion med övriga samhället. 5

 En del av det citerade materialet kommer från material som är publicerat av aktivisterna eller 

kommunen. Citaten används för att fånga respektive aktörs retorik. En allmän skandinavisk språk-
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1 Kommunfullmäktige kallas Borgerrepresentation, i Köpenhamn finns sex borgmästare och en överborg-
mästare, som under tiden som behandlas är Ritt Bjerregård.

2 Magtudredningen, Hans Reitzels Forlag, 2001 och Magtudredningen Aarhus Universitetsforlag, 2002.

3 Rene Karpantschof och Flemming Mikkelsen Youth as a Political Movement: Development of Squatters’ 
and Autonomos Movement in Copenhagen 1980-95, International Journal of Urban and Regional Research, 
vol.25, 3 September 2001, s. 611, 622.

4 indiepopen, hiphopen, punken, skinheads, raggare med flera sätter fokus på att urskilja sig från andra [för-
fattarens anmärkning].

5 ungdomen varken som “sociopatologiskt fenomen” eller som ett stamsamhälle, Karpantschof & Mikkelsen i 
Den Demokratiske udfordring (Magtudredningen) red. Flemming Mikkelsen, 2002 s. 103.



kunskap förutsätts av läsaren eftersom en amatörmässig översättning kan försvåra en precis för-

ståelse av ordens betydelse. Orden och språket spelar en viss roll i analysen av kommunikationen 

mellan parterna i konflikten. Jag har använt Margaret Meads studier av kommunikation mellan 

generationer i sökandet efter en förklaring till attityders föränderlighet i relation till förändringar-

na i samhället. 6

 Ambitionen har också i urvalet av texter varit att tydliggöra för läsaren varifrån de är hämta-

de. Det för att kunna analysera undersökningen som en diskurs och undvika att förhålla sig norma-

tivt till respektive part. 

 Centralt i tillvägagångssättet är tolkning av texternas sammanhang. Det har varit problema-

tiskt att ibland skilja på beskrivning av händelseförlopp och propagerande texter. Ibland återfinns 

uttalandena i de offentliga samtal som förs mellan aktörerna. Jag har genom arbetet haft ambitio-

nen att tydliggöra när de olika parternas åsikter kommer till tals genom min egen text.

Studien är upplagd på ett inledande kapitel med introduktion av teorier och bakgrundshistorik till 

konflikten. Huvudkapitlet behandlar specifika inslag i konflikten och på det följer ett längre kon-

kluderande kapitel.

6

6 Margaret Mead, Culture and Commitment- A Study of the Generation Gap, The Bodly Head Ltd., 1970.



Kapitel 2
2.1 Demokratisering

Det är svårt att titta på sin egen samtid och erkänna svagheter som är lika från tider före vår egen. 

Vi har en tendens att vilja se en evolution av system. Det belyses av de slutsatser, de erfarenheter 

och de kunskaper vi har med oss från tidigare försök, misstag, förändringar eller reformationer. 

Samtidigt betraktas den egna tiden också som progressiv med ständig möjlighet till förändring.

 Det går förhoppningsvis att enas om att det demokratiska systemet är någonting som måste 

arbetas med och att det finns ett mått av frihet och ett mått av styrning som behövs för att det ska 

fungera som bäst. Vilka måtten ska vara ryms inom ideologiska eller politiska konflikter.7 Inom det 

demokratiska systemet skapas överenskommelser om hur denna konflikt ska hanteras bland annat 

genom valproceduren, konstitution och lagar och erkännanden av människors rättigheter och fri-

heter. När samhällets medborgare erkänner denna kompromiss och överenskommelse som den 

bäst fungerande har steget tagits till att anses vara en etablerad demokrati. Då har medborgarna ett 

system för samhället som i tiden inte kan vara bättre fungerande. Det finns något liknande en 

måttstock av vad som är bra och vad som är dåligt för systemet. De extrema åsikternas ifrågasät-

tande om var det bra respektive det dåliga är på måttstocken är dock något som hotar samhällets 

sammanhållning. Det kan vara allt från en mindre debatt i riksdagen till en konflikt mellan stat och  

medborgare. Konflikten i en demokrati ska kunna föras inom de regler som det förutsätts att delta-

garna är överens om för att samhället ska fungera i enlighet med vissa värden, kalla dem frihet, rät-

tigheter eller jämställdhet. Den demokratiska staten måste också ha kontroll över konflikten ge-

nom den dömande makten, våldsmonopolet och den straffande makten. När konflikten inte erkän-

ner de reglerna blir den till ett hot mot demokratin som vi känner den.

 Med ett demokratiskt underskott menas ofta bristande insyn i de styrande politikernas verk-

samhet och brister i möjlighet och chans att påverka politiska beslut. Det handlar allt som oftast 

om olika uppfattning av demokratibegreppet. I många fall går det inte, eller upplevs det som svårt 

eller nästintill omöjligt, att påverka mer än genom allmänna val. Det kompenseras i en öppen de-

mokrati av yttrandefrihet, föreningsfrihet, pressfrihet och andra medborgerliga rättigheter. 

 Dessa rättigheter kan uttryckas i det offentliga rummet som blir arenan för att sammanlänka 

allmänheten med det statliga och därmed fyller en politisk funktion. 8 Genom överenskomna regler,  

konstitution, utövar staten en kontroll av det offentliga rummet men måste samtidigt garantera sin 

egen och de privata intressenas autonomi i det samma.  När en bredd av intressen i det offentliga 

rummet får plats ökar risken för konflikter och för att minimera den kan man rättfärdiga att en elit 

7

7 exempelvis konflikten om när vi har det perfekta samhället, en konflikt också mellan religion och politik lik-
som mellan olika politiska ideologier: “Instead of presenting the choice between nature and history plainly, 
Fukuyama makes the incoherent claim that at the end of history the reigning form of government is comple-
tely satisfying to human nature. [...] to show that liberal democracy satisfies human desire, human spirited-
ness, and human reason.” Lawler, “Francis Fukuyama as teacher of evil” in section IV of Modern Age , Win-
ter 2000.

8 Jürgen Habermas, "The Transformation of the Public Sphere´s Political Function" i The Habermas Reader, 
edit. Outhwaite, Polity Press 1996, s. 28 ff.



av det privata går in och styr staten. Det råder ständigt en konflikt i det offentliga rummet mellan 

denna typ av toppstyre och kritiken mot den. Det behövs enligt Habermas regelverk som garante-

rar öppenhet i politiken. 9 Principen för det politiska föreningslivet bygger på att organiserade pri-

vatpersoner har större kraft att påverka i det offentliga. Den kritiska massan som försöker framföra  

sin åsikt i det offentliga rummet måste i det demokratiska systemet formera sig så att de kan kräva 

politisk legitimitet. Den dominerande opinionen är den som har normerande mandat i politiken, 

det vill säga, redan etablerade politiska institutioner såsom partier och myndigheter.10 

 Tilly har fyra kriterier utifrån vilka han mäter ett lands demokratiseringsnivå. Den demokra-

tiska staten ska ha bred politisk förankring hos medborgarna, jämlikhet mellan alla medborgare, 

skydda medborgarna från statliga maktens godtycke (rättssäkerhet) samt bygga på ömsesidigt bin-

dande överenskommelser om statens agenters förhållande till medborgarnas (staten har skyldighe-

ter utan att myndighetspersoner ska mutas, betalas extra, hotas eller dylikt för att medborgarens 

rättigheter ska tillgodoses).11

 Det kan sägas att demokratin verkligen har utvecklats genom att medborgarnas delaktighet 

och inflytande har ökat. Alla har lagstadgad rätt att deltaga men det har vid olika tidsnedslag i de-

mokratins historia inte inkluderat kvinnor, fattiga, bönder och arbetare. 12 Ändå har just den tiden 

värderats som högst demokratisk. Förändringen i samhällena har skett genom både fredliga och 

våldsamma metoder från medborgarnas sida samtidigt som staten alltid besuttit våldsmonopolet. 

De utomparlamentariska metoderna som gett förändringarna har sett olika ut men styrts av värde-

ringar som jämlikhet och demokrati. Så görs även den konflikt som här studeras. Studien är inte 

specifik för Köpenhamn men använder det som exempel för att uppmärksamma utomparlamenta-

riska metoder.

8

9 Jürgen Habermas, "The Transformation of the Public Sphere´s Political Function", 1996, s. 28 ff.

10 Jürgen Habermas, "On the Concept of Public Opinion", i The Habermas Reader, edit. Outhwaite, Polity 
Press 1996, s. 38 ff.

11Charles Tilly, Democracy, Cambridge University Press, 2007, s.14 f.

12 Lise Togeby, “Et demokrati, som omfatter alle, der bor i Danmark?”, Den demokratiske udfordring (Mag-
tudredningen), red. Jørgen Goul Andersen et al. Hans Reitzels Forlag, 2001, s. 133.



2.2 Introduktion till konflikten
Det som här följer är ett exempel på en diskussion om demokratins funktion. Diskussionen är en 

konflikt mellan Köpenhamns kommun och den autonoma vänsterrörelsen med koppling till ung-

domshuset Ungeren, på Jagtvej 69, i Nørrebro stadsdel. Konflikten växte under hösten 2006 och 

hela 2007 och antog, för makthavare och polis, proportioner av protester som krävde extra stora 

insatser. Det signifikanta var demonstrationernas omfång av människor och kontinuerligt antal 

tillfällen, den uppmärksamhet konflikten fick, det symbolvärde som tillmättes den, det våld som 

skedde på gatorna och de krisartade förhandlingarna mellan parterna. Förklaringen till detta går 

att finna i tidigare händelser, inte bara i Köpenhamn med exempelvis Fristaden Christiania, men 

också i den rörelse av vänsterpolitiska grupperingar som ungdomshusets aktivister sluter sig till 

och som återfinns på den globala arenan. Sedan 1990-talet kallad för globaliseringsrörelsen13, mil-

jörörelsen på 70-talet, 68:a rörelsen, fackföreningsrörelsen i hela Sydeuropa, den antifascistiska 

rörelsen under och särskilt efter andra världskriget 14, 2000-talets toppmötesprotester (G8, EU, 

WTO, Världsbanken m.fl.) för att nämna några. Taktik och argument följer på 1960-talets husock-

upationsrörelse i Danmark och 1980-talets så kallade andra våg av den samma. 15

 Historien om Ungdomshuset, kallat Ungeren, börjar på ett sätt första september 1982 då en 

grupp ungdomar tilldelas bruksrätt av huset på Jagtvej 69 av Köpenhamns kommun.16En grupp på 

6 personer agerar representanter för BZ-brigaden som de kallar sig. Enligt Köpenhamns kommun 

har inte gruppen fungerat sedan 1984.

 1995 vill kommunen renovera huset, pengar till det äger inte ungdomshuset men diskussion 

om alternativ till den dåvarande överenskommelsen strandar i och med en brand i huset januari 

1996. I mars det året läggs förslag på att kommunen inte ska svara för renovering och i oktober be-

slutas att verksamheten i huset ska upphöra i mars månad 1997. Kommunen beslutar sig för att 

antingen sälja fastigheten eller överlåta den till en lokal föreningsverksamhet som kan finansiera 

renoveringen. De lyckas dock inte finna alternativa lokaler för ungdomshusets verksamhet. Därför 

tecknas ett avtal den nionde april om att Ungeren ska få fortsätta till sista december 1997. I april 

1998 har brukarna ännu inte flyttat ut. I december 1998 engagerar sig kommunen i verksamheten 

genom att föreslå renovering av huset som en del av sin ungdomspolitiska plan: kurser och aktivi-

teter, rådgivnings- och vägledningscenter för unga samt diskotek, konserter och övningslokaler. All  

renovering som kommunen kräver beräknas kosta de dåvarande brukarna för mycket. Därför be-

slutas ännu en gång att kommunen ska försöka hitta en annan lokal för Ungeren, maj 1999.17

9

13 kallas också för global rättviserörelse eller antiglobaliseringsrörelse.

14 Under 1980-talet växte de nynazistiska rörelserna fram i den form vi känner dem än idag. Karpantschof & 
Mikkelsen, 2001, s. 617.

15ibid. s. 609.

16 Avtal om villkåren skrivs 26 mars 1982, beslut om överlåtelse fattas 24 juni 1982 och själva övertagelsen 
sker 1 september.

17 Köpenhamns kommuns sammanfattning av ungdomshusets historik. Bilaga 1.



30 juni 1999 ansöker "Fonden til fremme af blivende økologisk balance" om att få köpa fastigheten.  

Det beslutas att fastigheten istället ska gå på offentligt bud. Fonden i fråga ämnar att fortsätta med 

samma verksamhet som tidigare, dock stå för renoveringen.1826 januari 2000 bjuds fastigheten ut 

till försäljning och så sker sju gånger fram till september månad med resultatet att endast "Fonden 

til fremme..." lägger bud. I budets avtal ingår dock att kommen ska anstå ett bidrag för viss sane-

ring och det anförs som anledningen till att kommunen inte antar budet. Den 27 oktober, fyra da-

gar innan försäljningen slutgiltigt ska behandlas, inkommer ett bud från den kristna sekten Fader-

huset. Det är också villkorat, bland annat med viss skattebefrielse och avskriven återköpsrätt för 

kommunen. 31 oktober inkommer ett högre bud från Human A/S19 på 2,6 miljoner danska kronor, 

och det blir de och inte Faderhuset som undertecknar köpekontrakt 16 november 2000. Hösten 

2001 köps alla aktier i Human A/S av Faderhuset. Eftersom det inte gäller egendomen i sig självt så  

utlöses inte kommunens återköpsrätt.20

 Det betyder dock inte att ungdomshuset överges av de dåvarande brukarna. Tvärtom vägrar 

de flytta ut och inleder istället en ockupation av huset. De fortsätter med sin verksamhet fram till 

hösten 2006 då demonstrationer kulminerar den 16 december med omkring 300 demonstranter 

gripna. Första mars 2007 stormar polisen huset bland annat med lyftkranar och nedhissade från 

helikopter till taket på huset. Natten mellan den femte och sjätte mars rivs huset till grunden. 

 Verksamheten som bedrivits i ungdomshuset är konserter, övningslokaler, konstateljéer, 

folkkök, kafé, bok- och skivförsäljning och möteslokaler för föreningar. 21 Det kontroversiella i verk-

samheten som bedrevs i huset listas av kommunen som misskötsel av lokalerna, störande av gran-

nar och extrem vänsterpolitisk verksamhet. Den vänsterpolitiska verksamheten inkluderar anarkis-

ter, marxist-leninister, trotskister, antifascister, queer, feminister, djurrättsrörelse med mera alter-

nativa yttringar med fokus på kultur som musik och konst. 

 Det var formerna för verksamheten och lokalens brister som det tvistades med kommunen 

om. Kommunen ville inte sörja för ett ungdomshus i deras regi som inte ansågs vara säker verk-

samhet och ungdomarna var i sin tur inte intresserade av kommunens stöd. De betraktade huset 

som helt och hållet sitt eget och inte som att de bara hade bruksrätten medan kommunen behöll 

äganderätten. 

 Ungdomshusrörelsen ställde upp fyra krav inför kommunen, som byggde på de krav som ljöd 

1981 då de inledde kampen om att få Jagtvej 69. I förnyad form lyder kraven:

(1) Vi vil have et ungdomshus nu!

Kommunen skal stille huset til rådighed. Vi stoler på fonden, derfor skal huset overdrages til 

den fond. Det er ikke acceptabelt, at kommunen fører en ungdoms- og kulturpolitik, der bety-
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der, at det kræver et millionbeløb at være med. Et evt. overdragelsesbeløb må ikke overstige et 

symbolsk beløb på en krone.

(2) Huset skal være mindst lige så stort som Ungeren

Huset skal være mindst lige så stort som Jagtvej 69. Derudover skal det kunne rumme de aktivi-

teter, der var i Ungeren.

(3) Vi vil selv bestemme

Ingen pædagoger - ingen chefer.

(4) Huset skal ligge på Nørrebro

Ungdomshuset er opstået af Nørrebro-kulturen og hører til her.22

Parallellt med historien om Jagtvej 69 pågår i Danmark och framförallt i Köpenhamn, under 1980-

talet en stor husockupationsrörelse, eller besättningsrörelse, förkortat BZ23. Ungdomshusets akti-

vism är en integrerad del av den berättelsen som handlar om socialt politiskt engagemang, fram-

förallt från ungdomar, som utvecklas och förändras över tid.24 Berättelsen handlar om skilda syn-

sätt på demokrati och rättigheter. Den omfattar flera tusen personer som demonstrerar i Köpen-

hamn eller bara ett litet avantgarde av aktivister, ett demokratiskt samhälle eller en polisstat, bero-

ende på vem som berättar. 

 Idag inkluderas i historien ett beslut i kommunfullmäktige (Borgerrepresentation) 13 decem-

ber 2007 att kommunen ska stå för ett nytt ungdomshus. Oklart är var det ska finnas. Den 28 de-

cember 2007 genomförs en landsomfattande dag av husockupationer varav sex stycken i Köpen-

hamn.
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2.3 Deltagande demokrati
Detta är en beskrivning av samhället för att på något sätt förstå var de stridande parterna ser var-

andra stå. Aktörerna/parterna utgår också från vardera välgrundad beskrivning av samhället. Det 

handlar om vad kollektivet av medborgare förväntar sig av sitt samhälle, till hur stor del de betrak-

tar sig som samhället och vilka möjligheter till påverkan av samhället de har. Det handlar om hur 

staten ser sig som del av samhället, hur staten använder samhället och medborgarna och hur de 

samverkar.

 I moderna staters politiska system verkar inte folket, som kollektiv, som debattör. Politiken 

är ett verkställande system och inte ett idéforum. Håkan Arvidsson vid Roskilde Universitet ut-

trycket det som att : 

Det är ett politiskt system som fungerar bäst utan folkligt engagemang och deltagande [...]25

Inblandning i de ideologiska diskussionerna och utvecklingen av planer för samhället har inte 

medborgare, som inte är tillsatta politiker/politiska tjänstemän, med att göra. Det är någonting 

som den sociala rörelsen kring Ungdomshuset tagit fasta på i sin kritik av Köpenhamns kommun 

och för legitimering av sina egna metoder.

 Robert A. Dahl beskriver två sorters hot mot demokratin: den ena att de lika rättigheterna 

inte innebär lika möjligheter på grund av orättvis resursfördelning, den andra är olikheten i kun-

skapsresurser som gör att en elit kan dominera den politiska arenan (beslutande och verkställande) 

för staten.26 Charles Tilly menar att alla etablerade demokratier varierar genom tiden i att ha mer 

eller mindre demokrati. Demokratin riskerar alltid att begränsas av medborgarnas deltagande, att 

skapa nya former av orättvisor, att brista i det skydd den ska vara för och det ansvar den ska ta för 

medborgarnas fri- och rättigheter. 27 

 Folkets vana att organisera sig och själva föreningslivet har i Danmark en odiskutabel bety-

delse för demokratins fortlevnad. Genom att verka i demokratiskt styrda föreningar förs förståelse 

för det större systemet vidare. Därtill är de politiska institutionernas öppenhet för de fria organisa-

tioners demokratiska inflytande viktigt. Föreningsbildning i sig är förstås inte en garanti för demo-

kratisk skolning, utan kan också innebära en alienation från övriga samhället, likt religiösa sekter, 

självhjälpsgrupper, bokcirklar eller så radikalt icke demokratiska föreningar likt den nynazistiska 

rörelsen. Om föreningarna däremot på något sätt deltar i politiken med demokratins spelregler och  

de politiska institutionerna bemöter deras intressen objektivt och öppet bidrar föreningslivet till 

det demokratiska samhällsstyret. 28             
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Med något andra variabler hamnar Danmark i en liknande kategori som Charles Tilly kallar hög-

fungerande demokratier (high-capacity democracy). Danmark uppfyller många av de kriterier som 

förväntas av en demokrati; öppenhet för politiska rörelser, föreningsfrihet, föreningslivets auto-

nomi, jämlikhet mellan alla medborgare att delta i det politiska systemet med mera samt intressant  

nog, relativt låg andel politiskt våld. 29 Demokratin har ett ständigt närvarande problem i balansen 

mellan majoriteten och minoriteten och vad som är och bör vara normerande för samhället. De-

mokratin ska vara ett skydd för allas rättigheter men det är också en demokratisk rätt att säga nej. 

Demokratin riskerar alltid att brista i sitt skydd av människor och i det ansvar medborgarna ska 

kunna utkräva av staten. Det finns en stor risk för att skapa nya former av orättvisor och enligt Tilly  

varierar den demokratiska graden även i så kallade etablerade, högfungerande demokratier. Kon-

flikten om normer och regler är därför ett centralt inslag i demokratin.30 

 I en demokratiserad stat är våldsanvändningen ganska låg och tar sig oftast uttryck på indi-

vidnivå. Det finns i demokratin en officiell opartisk makt som ska döma och utöva våld.31 Det väcks 

således en stark reaktion när våld ändå används på stor skala, såsom exempelvis när en demonst-

ration får våldsamma utslag. Det måste här påpekas att ingen dött i samband med de kollektiva 

våldsamheter som konflikten i den här frågan fört med sig. 

 Våldet är en del av en dialog enligt Tilly. Regeringar kan provocera fram våld på flera sätt, ett 

är att försöka splittra proteströrelsen genom att selektera vilka som ges rätten att förhandla, vilka 

de lyssnar på. Skillnad mellan aktörerna i en politisk våldsam konflikt är vilken sida som har till-

gång till statsmaktens agenter och resurser (tjänstemän likt poliser, fängelser, domstolar, medel för 

kostnader) och vilken som saknar det: kommunen som den första och proteströrelsen som den 

andra. Det finns en etablerad relation mellan kommun och polis även om konflikten också kan ses 

som samhällelig med två inom samhället olika aktörer: medborgare och kommun, som skulle kun-

na vara institutioner med lika rätt till statens medel. 32 Staten, här i förlängningen kommunen, står 

för en typ av våld vi är mer benägna att godkänna. Det är våldsmonopolet gentemot uppror, kraval-

ler, revolutioner som Tilly hänvisar till som “force” snarare än “violence” och som legitimeras inom 

demokratin. Våld samverkar dock, från bägge aktörernas sida, med icke våldsamma metoder för 

påtryckning.33 

 En del av det icke våldsamma är dialogen som förs genom det talade och skriftliga språket. 

Margaret Mead, antropolog, har analyserat tre olika sätt att föra erfarenheter vidare mellan gene-

rationer. Eftersom proteströrelsen kring ungdomshuset också ses som just en ungdomsrörelse, kan  

hennes teori om språkets överbryggning mellan generationer användas. Mead har identifierat tre 

olika sätt som dominerat olika tider. En postfigurativ hör till historien som vi lär oss den, de äldre 
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lär de yngre. Den cofigurativa är det lärande samtalet mellan likställda parter. Den som skulle råda 

idag, sedan sent 1960-tal är vad hon kallar för prefigurativ, enligt vilken äldre lär mer av yngre än 

tvärtom. 34 

 Jag ser den autonoma vänstern, till vilken ungdomshusrörelsen räknas, som en högst mo-

dern aktör. De är ett led i en proteströrelse och samtidigt en ungdomsrörelse som hör 1900-talet 

till. Dess aktion och reaktion är ett utslag av moderniseringen; det vill säga, en del av historien som  

innehåller de variabler som gör de handlingar som kopplas till ungdomshuset möjliga. De legitime-

rar sitt handlande på ett sätt som enligt Habermas hör till den moderna staten, deras legitimering 

kräver massans stöd mer än en statlig regims.35 Det är delvis en historia om ungdomsrörelser som 

hör till tiden efter andra världskriget men det är också en historia om demokratisering, en process 

som tagit stark fart under 1900-talet genom möjligheter till välfärd och jämlikhet. Historien är ock-

så modern på grund av en teknisk utveckling för bland annat informationsspridning men också för 

polisens arbetsmetoder.
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Kapitel 3 

3.1 Skydd och åberopande av fri- och rättigheter
Grundlagen styrker medborgerliga rättigheter som samvetsfrihet, och medborgare ska inte kunna 

frihetsberövas på grund av sin politiska övertygelse.36 Däremot åtnjuter medbrogare inte särskilda 

politiska rättigheter om de stör allmän ordning, fred och säkerhet. Regler om upplösning av för-

samling följer som kontrollmekanism på förenings- och yttrandefriheten. 37

1999 gjordes en dansk statlig maktutredning38, innehållandes analyser av många av de politiska 

nivåerna/områdena i det danska samhället. Ett sammanfattande citat följer:

Grundlagen anklagas ibland för att vara otidsenlig eftersom uppräkningen av rättigheter är 

ofullständig.[...] 

Skall man tro nutida samhällsforskning så finns det anledning att vara optimistisk. De politiska 

institutionerna anses ha stor betydelse för samhällsutvecklingen. Konstitutionen fastställer spel-

reglerna för det politiska livet. Politiska institutioner bildar incitament för olika samhällsaktö-

rer. Grundlagen uttrycker de grundläggande samhällsnormerna.

Men forskargruppen39 påpekar att det i dag finns många demokratiska problem som en grund-

lagsreform inte kan lösa. En ändring av konstitutionen påverkar inte fördelningen av ekonomis-

ka och sociala resurser, rubbar inte internationaliseringens effekter och skapar inte i sig någon 

välfungerande offentlighet eller solidarisk gemenskap.[...]40

I utredningen ingår ett kapitel om Nørrebro, där Ungdomshuset låg vid tidpunkten för utredning-

en, och beskrivs som “en av norra Europas aktivisttätaste stadsdelar.”41 Aktivisterna kallas i utred-

ningen för “vardagsmakarna”, en fri översättning av det engelska uttrycket do-it-yourself (D.I.Y), 

som är en aktivistkultur som bygger på konkreta lösningar och ad hoc församlingar. Detta är en 

inställning och en grundpelare i det nätverkande som är typiskt för 2000-talets aktivism istället för  

de fasta organisationer eller partier som för tidigare vänster varit självklara. De lösa nätverken som  

samlas kring enskilda frågor gör dem informella och för utomstående är det ofta svårt att ha insyn i 

deras beslutandeordning. Oftast har de ändå en platt organisation med hög delaktighet och höga 

demokratiska ambitioner. Sådan dynamik i organisationsform fungerar dock inte i samklang med 
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de politiska institutionerna som står till buds.42 De utgör på så vis en svårkontrollerad och osäker 

politisk kraft. 

 Utmärkande för dagens starkaste politiska proteströrelser är ett stort fokus på konkreta 

orättvisor och ett beroendeförhållande till både populär och alternativ mediabevakning och 

-förmedling. 43 Media spelar en roll i att föra fram budskap och händelser som formar det allmän-

nas åsikter. Media är också en metod för att sätta nyhetsvärdets fokus på konflikten.    

 Reaktionerna från ungdomshusets rörelse är inte märklig eller helt och hållet ny. Folkrörel-

serna efter andra världskriget reagerade mot liknande problem i samhället. De såg det att “mark-

nadens osynliga hand avgjorde deras livslott”, som Håkan Arvidsson uttryckt det. Gemenskapskul-

tur byttes mot isolering och anonymisering i ett modernt urbaniserat samhälle. Moderniseringen 

skapade förutsättningar för att göra fler individuella livsval men med marknadsekonomi förhind-

rades samtidigt medborgarna att nå lika status. 44 Detta resonemang och reaktion på kapitalismen 

går igen i ungdomshusets rörelse.

 Missnöjesyttringarna kan ses som viktiga mekanismer i historieskrivningen av en demokrati. 

Proteströrelsen har sedan 1800-talet fört fram nya politiska åsikter eller nya sätt att handla poli-

tiskt i gamla frågor. Fackföreningsrörelsen, kvinnorörelsen, HBT och queer, globaliseringsrörelsen 

är alla som använt sig av för det tillfället oacceptabla metoder för att belysa och kräva rättigheter.  

Om strejk en gång var kontroversiellt så lärde sig statsmakten att hantera det.45 Upproren kring 

ungdomshuset kan ses som en slags strejk med gruppen ungdomar som inte längre får utöva sin 

sysselsättning likställd med arbetare som inte längre får arbeta. Skillnaden ligger i att det senare 

ackumulerar kapital och försörjning som samhället inte kan förneka sitt beroende av. Så har strej-

kerna ett högre allmänt samhällsvärde. 

 Staten har ett uppenbart konstitutionellt skydd av medborgarnas rättigheter för att kunna 

delta i demokratin. Det finns också inskränkningar i medborgarnas friheter för att åberopa rättig-

heterna när statens säkerhet kan hotas. Det leder oss till att konflikten starkt berörs av olika värde-

ringar.
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3.2 Debatten och samtalet mellan aktörerna
Rörelsen säger sig förespråka en gemenskap som annars inte finns i Köpenhamn som de anser ha 

blivit ett samhälle som har lämnat människor utstötta och missanpassade. På vägen mellan folkrö-

relserna i mitten av 1900-talet till dagens har en formning skett genom den vänster som uppstod 

på 60-talet. Den reagerade mot det överflöd och välstånd som moderna länder, sina egna skandi-

naviska länder, vårdade utan att dela med sig av eller sympatisera med fattigare, framförallt i andra  

länder.46 Dessa fattiga, utan samma möjligheter som befolkningen i den rika delen, flyttade sedan 

in på deras bakgator, deras parkbänkar och till hyreshusområdena i förorterna till de större städer-

na. Det är givetvis ett förenklat tidsförlopp som här appliceras på både Sverige och Danmark. Först 

gäller det den inhemska befolkningen som på 70-talet och 80-talet mötte arbetslöshet och utslag-

ning och sedan kommer det att gälla de flyktingar som kom till norden under 90- talet. De vuxna 

nyinflyttade statsmedborgarna lärde sig mycket av det nya genom sina barn, vad antropologen 

Margaret Mead kallar en prefigurativ relation mellan generationerna.47      

 Liknande i situationer av stor omvälvning lär sig den vuxna generationen av de nya vuxna, de 

som tillhör den egenartade ungdomskulturen. De prefigurativa generationsrelationerna hör till det 

moderna samhället efter andra världskriget. Den viktiga ingrediensen är att mobilitet- social-, kul-

turell- och geografisk migration- förändrar roller. De som lever mest i futurum, i den miljö till vil-

ken migrationen gått (är på väg), lär de övriga.48 Vad Mead har frågat sig är varför dessa lärare har 

svårt att acceptera att det kommer nya ungdomar likt de själva när de gått över åldersstrecket.  

 De som protesterade 1968, 1975, mot kärnkraft och dylikt har svårt att acceptera nya former 

av protester eller erkänna relevansen i nutida politiska konflikter som yngre engagerar sig i. Ung-

domarna i den autonoma vänster som studeras här stämplas ofta som medelklass och därmed 

fråntas de “rätten” att kräva något eftersom de redan är privilegierade. Samtidigt säger man att det 

mest är våldsbenägna män som sluter upp i rörelsen. Då glömmer man hela den rörelse av queer 

och HBT som engagerar sig, eller de grupper av äldre människor eller de, framförallt unga pojkar, 

från invandrartäta områden som sluter upp bakom rörelsen. Det finns i kritiken en brist i kunskap 

och erkännande av nya grupperingar av människor som har inflytande i saken. Man väljer inte ba-

ra att inte lyssna på nya ungdomar utan också på andra nya församlingskategorier av människor. 

 Att adderas bör väl den insikten att misstag har begåtts av tidigare generationer och den kun-

skap de besitter kan de försöka förmedla men den yngre generationen kan välja bort att ta till sig 

den. Ett glapp i erfarenheter och kunskap om samtiden kan försvåra kommunikationen mellan 

förhandlande parter. Det förväntas att de som besitter privilegiet att verkligen bestämma överläm-

nar det, detroniserar sig själva, för några som tror sig veta bättre. De av aktivisterna som förstår 

skillnaden mellan sitt eget och de bestämmandes tänkande försöker också få svar på dessa frågor. 

På Överborgmästare Ritt Bjerregårds internetsida får vi se utdrag ur skriftliga frågor och svar mel-
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lan de förhandlande parterna. De frågorna visar tydligt på problemen med kommunikation mellan 

aktörerna:

Hvordan er håndteringen af sagen om Ungdomshuset forenelig med socialdemokratiske værdi-

er?

- Jeg har håndteret sagen om Ungdomshuset på baggrund af socialdemokratiske værdier som 

demokrati, åbenhed, fairness og social ansvarlighed. Det er socialdemokratisk politik at forsøge 

at finde løsninger der bredt tilgodeser københavnernes interesser, og at være i dialog med alle 

involverede parter. Der er ført en åben og demokratisk dialog med Ungdomshusets brugere, be-

boere omkring Stevnsgade 34, Fonden Jagtvej 69, Politiet og Faderhuset. Alle parter er blevet 

taget alvorligt, og vi har taget højde for alle løsningsforslag og de implicerede parters ønsker, 

hvor det var muligt. Men efter at Ruth Evensen og brugerne af Jagtvej 69 har afvist alle løs-

ningsforslag, kan jeg ikke se, at der er mere at gøre. Det er i hvert fald ikke socialdemokratisk 

politik at give efter for bøller, vold og udemokratisk pression.49

Förståelse är ju det grundläggande och inte sällan anklagar aktörerna i en sådan här kon- 

flikt varandra för att “tala olika språk”. Kollektivet av aktivister har ett dramatiskt, känsloladdat, 

om än också strategiskt, ordförråd. Makthavarna förväntas vara pragmatiker men har ett språk- 

bruk som speglar deras roll, som ledare, och deras vilja, att styra händelserna och historien genom 

bland annat att genom språket inte visa förståelse eller eftergivenhet för viljan hos kollektivet. Ex-

empelvis pratar makthavarna om odemokratiska krafter medan kollektivet pratar om sig själva 

som demokratikämpar, när det de båda aktörerna menar är olika sorters demokrati. Den ena en 

representativ som bygger på överenskommelser om regler som också kan ses som begränsningar 

för den direktverkande demokrati som förespråkas av de autonoma aktörerna.

 Rörelsen använder alla metoder, inte bara förhandling, och i ungdomshusets fall har de fått 

kritik just för att välja kompromiss alldeles för sällan. Det är framförallt en betoning på kompro-

miss som verkar vara anledningen till att man har hållit sig borta från förhandlingsbordet.

 De blir under våren 2007 erbjudna Stevnsgade 34 50 men grannskapet väcker protester. In-

nan beskedet är slutgiltigt ockuperar en grupp huset. De deklararer att eftersom huset står tomt, 

det kommer att finnas utrymme för både dem och den handikappverksamhet som är planerad för 

huset, så finns ingenting att förhandla om. De anser kommunen vara skyldiga dem ett hus och de 

vill bara ha ett hus om de lämnas autonomi. Autonomin befäster de genom att gå före fullmäktige-

klubban. Det är en medveten strategi som befästs genom hur rörelsen beskriver sitt eget beteende 

genom slagord:

Fristeder alle steder. Det er ikke bare noget vi siger, det er noget vi gør! 51
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Hur man bör reagera på att inte få det utrymme man anser sig och alla ha rätt till är enligt den au-

tonoma vänsterns retorik att ta det själv. I sin propaganda räknar man med att det inte är någon-

ting man kan få. Man belyser sitt utanförskap eftersom det skulle vara beviset för att man är oöns-

kad av samhället, eftersom alla människor ska ha lika rätt anser de därför att de måste ta sig rätten. 

Resonemanget går att hitta på en internetsida arrangerad av nätverket BZ DK, som uppmanar till 

den landsomfattande husockupationsdag 28 december 2007:

Kort sagt prøver Danmark at knække vores frisind. Det må ikke ske. For at bevare, udbygge og 

udfordre vores frisind har vi brug for flere fristeder. Fristeder som Christiania, som nu undergår  

en normalisering. Fristeder som ungdomshuset, der blev ryddet den 1. marts. At fjerne disse 

fristeder er ubegrundet, uretfærdigt og uacceptabelt. Derfor vil vi nu markere vores utilfredshed. 

Hvert år har vi en særlig glædens tid. En kærlighedens tid. En tid hvor vi giver gaver til dem vi 

elsker. Der er bare nogle af os, som desværre ikke kan håbe på at få den gave vi ønsker os. Der-

for bliver vi nød til at tage den selv. Vores eneste sande ønske er frihed for krop og sind, så i 

dagene mellem jul og nytår vil vi tage så mange fristeder, at der for en gangs skyld bliver plads 

til alle.52

Denna dag görs försök till fredliga ockupationer på 15 platser i landet varav sex i Köpenhamn. 

Bland annat ockuperas igen Stevnsgade och Gröndalsvaenge allé 13 53 som man också försökte ock-

upera genom en massaktion i oktober.

3.3 Polisinsats
De handlingar som ungdomshusets rörelse som aktör står för är demonstrationer, blockader, upp-

lopp på gatorna, våld mot tjänstemän (polis) och skadegörelse. Understrykas bör att alla handling-

ar inte har en given relation till varandra. Varken att demonstrationer alltid leder till kravaller eller 

att all skadegörelse av större omfattning och mer organiserad art är kopplat till demonstrationerna. 

 Våldsanvändningen försöker jag behandla som ett konflikttillstånd i sig, som bland annat 

innebär självdefiniering, identitetskapande och självlegitimering,  samtidigt som det är självde-

struktivt, avpolitiserat och stigmatiserande.  De positiva effekterna går i linje med Tillys argument 

för att när de parlamentariskt sanktionerade metoderna för att påverka demokratin inte räcker till 

för medborgarna ökar risken för våld.54 Det avpolitiserande och därmed självdesturktiva är när kri-

tiken inriktar sig på att kollektivet av demonstranter inte utömt de parlamentariska metoderna. 

Det våldsamma kan också framkalla kritik inifrån kollektivet av demonstranter mot varandra. 

Framförallt för att våldsamma direkta aktionsmetoder har en tendens att bryta förhandlingar. 55 
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Den våldsamma konflikten är typisk för en högfungerande demokrati enligt Tilly 56 och mycket rik-

tigt  går det att titta tillbaka på Danmarks politiska historia och se många fler händelser som delar 

likhet med Ungdomshusupproret på några punkter. Bland dessa exemplet med barrikader på Ry-

esgade 14-22 september 1986, demonstrationer mot ANC, Antirasistiskt Nätverk och Antifascistisk 

Aktions tidiga år. 57 Dock finns det också skillnader som till övriga samhället är mer bundna i tiden. 

Då som nu är massan aktören och de identifierar sig som vänsterpolitiska. Då som nu fokuserar de 

sin verksamhet på och i det offentliga rummet. De använder våld om än en viss skillnad kan urskil-

jas antingen genom att graden av själva våldet eller den allmänna acceptensnivån höjts. Vidare 

skiljer sig upproren genom vilken insats från staten det möter. Polisens befogenheter och möjlighe-

ter att kontrollera våldet har utvecklats i vapen- och kommunikationsteknik. Mer intrång i politisk 

verksamhet är Logningsdirektivet som trädde i kraft 2005. Det innebär att alla som tillhandahåller 

elektroniska kommunikationstjänster ska spara den information som skickas av brukarna. Infor-

mationen ska sedan kunna användas i rättsärenden. 58 

 Ideologi är givetvis i centrum men som förklaring för ett massbeteende är det inte alltid håll-

bart. Alla som tycker ungdomarna ska ha ett hus är inte beredda att demonstrera samtidigt som 

många av de som demonstrerar inte handlar som autonoma personer om demonstrationen blir till 

hysteri eller panik. Varför springer inte alla mot polisen eller varför stannar just alla kvar på Kö-

penhamns gator långt efter demonstrationerna upplösts? Här ställs massans ideologiska övertygel-

se mot en annan vilja, en som är mer eller mindre stark i olika individer. John Heath förklarar det 

som egenintressets rationella övertag. 59 Det resonemanget bygger på studier av vad som styr män-

niskors handlande. Heath påstår att det aldrig finns några garantier för att andra (även om man 

själv, på ett idealt plan, vill) ska handla för kollektivets bästa och om endast en person handlar på 

så sätt vinner hon ingenting. Medvetenheten om detta skulle göra oss mindre benägna att handla 

utifrån en föreställd kollektiv vilja.            

 Många av aktivisterna skulle motsäga sig detta resonemang utifrån övertygelse om männi-

skans kollektiva solidariska vilja. Där finns alltså en skillnad mellan olika aktivistgrupper också, i 

vilken vissa skulle kunna erkänna människans personliga särintressen som en faktor att ta hänsyn 

till och förlita sig på medan andra ideologiska orienteringar inte skulle vilja ge individen sådant 

utrymme.

 Från båda aktörerna, stat liksom aktivister, försvaras det egna våldsutövandet. Antingen det 

sker för kollektivet eller i det egnas intresse. Våldet är att betrakta som den aktiva handling som 

förmedlar att man inte ger upp. Våldet är också ett uppvisande i styrka och kapacitet. Efter att man  

visat vad man är beredd till kan hotet om våldet användas som ett förhandlingsinstrument för bäg-
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57 René Karpantschof & Flemming Mikkelsen, “Fra slumstormere til autonome”, i Bevægelser i demokrati, 
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58 jf. lovbekendtgørelse nr.988 af 28 september 2006 

59 John Heath, Ideology, irrationality and collectively self-defeating behavior , Blackwell Publishers ltd. 2000



ge sidor.60 Kollektivets vilja får på så vis konsekvenser för individer som, om det skett i annan kon-

text, hade varit problematiska ur andra aspekter. Hade situationen med en polisman som slår en 

civil person som just tänt eld på en hög med skräp i centrala staden inträffat hade det väckt frågor 

så som humanism (i polisens fall) och exempelvis psykisk stabilitet (i personens fall). När de kol-

lektiva krafterna handlar på lika sätt är det istället frågor om taktik, strategi, politik och acceptens 

som väcks.

 I Danmark gäller att när polisen meddelat upplösning av en folksamling anses alla ,som då 

befinner sig på platsen, delaktiga i den olagliga folksamling- oavsett om de är förbipasserande, bo-

ende i området eller aktiva demonstranter. Nås inte alla som omhändertas av beskedet bör det ses 

som ett ingrepp mot den personliga friheten, ansåg Göteborgskommittén. 61 Denna ickediskrimine-

ring av människor riskerar väcka ilska mot polisen. Blir man omhändertagen utan att giltiga skäl 

bevisas av polisen kan man som medborgare erhålla ersättning från staten. 

 Det framgång polisen uppfattas nå med förfarandet är ilska mot de demonstrationer som 

blandar in ofrivilliga medborgare. Det ses snarare som en politisk plan än en polisiär strategi för att 

lugna oroliga demonstrationer som riskerar att bli, eller redan har blivit, okontrollerbara och där-

med osäkra för deltagare liksom förbipasserande och passiva åskådare. Polisen kritiseras inte bara 

för det förfarandet utan också för den diskrepens de gör, här i ett citat av Forældrer mot politibru-

talitet:

Der synes at være forskel på politiets metoder alt efter hvem, der demonstrerer: fx behandles 

den almindelige ’pæne’ borger anderledes respektfuldt end unge, der måske har en lidt anderle-

des påklædning.62

Vad för effekt det har på polisen som demokratisk aktör är någonting stödgruppen av föräldrar fäs-

ter stor vikt vid:

Politiet arbejder altså med en slags ´præventivt  sigte´. Denne prævention udfolder sig allerede 

inden demonstrationerne, idet unge mennesker med et bestemt udseende chikaneres ved at bli-

ve stoppet af politiet rundt om i byen, blive  visiteret og blive tiltalt med skældsord og grimme 

øgenavne. Igen måske med det sigte at skræmme de unge fra deltagelse i bebudede 

demonstrationer.63

Genom ett bestraffande beteende kan polisen skrämma demonstranter till lydnad även om det inte 

är rättsligt prövat om de begått brott eller ej. Polisen anklagas också för att hota med grova efter-

följder en anhållan kan få för individen i ett sammanhang som en demonstration där det är ett kol-
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lektiv som agerar. Som exempel på att straffa med skrämseltaktik tog polisen DNA:prover av de 

gripna vid en demonstration utanför Faderkirken 64 november 2006, även om inte alla gripanden 

fick rättslig påföljd.65 

 Polisens beteende vid gripanden har vidare fått kritik ur ett humanistiskt perspektiv. Här ge-

nom vittnesmål från vräkningen 1 mars 2007:

To musikere, der havde overnattet der, fordi de havde givet koncert på Ungdomshusets sidste 

aften, og som ikke deltog i aktivisternes forsvar af huset, beskriver, hvordan aktivisterne så ud, 

da de til sidst var blevet nedkæmpet af politiet og alle de arresterede blev bragt sammen: 

- Mange af dem så virkelig forslåede ud. Nogle blødte kraftigt fra hovedet. Andre sad bare og 

dinglede og virkede ikke helt som om der v ar kontakt til dem, siger Marc, den ene af musikerne, 

til avisen. Han fortsætter: 

- Kort efter blev vi alle sammen fotograferet og registreret, og lige før vi blev ført ud og kørt væk, 

fik vi sorte hætter over hovederne. Nogle fik dem omvendt på, og det var ret ubehageligt. Det 

virkede, som om politiet ville skjule alle de forslåede ansigter for pressen, som vi jo godt kunne 

regne ud havde samlet sig udenfor.66

Ett annat vittnesmål nedtecknat:

En fortæller, at politiet samlede de arresterede nede i baren, tog deres gasmasker af og så deref-

ter smed tåregas ind i bygningen. En pige kommer ind, hendes blå hår og hele den ene side af 

hendes ansigt er fyldt med størknet blod. Vi er flere, som gør betjentene opmærksomme på, at 

hun har brug for at blive tilset af en læge, men vi bliver blot ignoreret.67 

3.4 Rättssaken
För de frågor som kan räknas till rättssaken finns det alltså också människor som står utanför själ-

va ungdomsrörelsen som engagerat sig. Tidigare nämnd är "Fonden til fremme af blivende..." och 

den idag mest verksamma är "Fonden Jagtvej 69" med samma advokat, Knud Foldshack, i styrel-

sen för de bägge. Han har fler fonder till stöd för liknande arbete i Danmark och har bland annat 

varit förhandlingspart åt Fristaden Christiania. Han är också förhandlande advokat åt ungdomshu-

sets arbetsgrupp som för samtalen med politikerna i kommunen. Med en fond var Foldshack an-

svarig för utformandet av en plan för övertagelse av ett tidigare ockuperat hus, Bumzen 1993, också 
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det på Nørrebro. Det hade ockuperats 1986 då flera hus i Köpenhamn var ockuperade och det fun-

gerar idag som ett kollektivhus.68 

 Rättssaken kan sägas beröra flera punkter: dels behandlingen av demonstrationer, demon-

stranternas laglighet, det korrekta förfarandet av försäljningen, förhandling om nytt hus för aktivi-

teterna. Normativt kan den också beröra frågor om demonstranternas legitima handlande69, det 

kulturbevarande värdet i att inte riva huset, vad kommunen ska erbjuda sina medborgare, hur 

medborgare förväntas agera (kulturyttringar, politiskt engagemang, respekt för äganderätt bland 

annat). 

 Den 3 december påbörjas en rättegång där 26 personer står åtalade för våldsamt beteende för 

att ha deltagit i det som kom att bli den första “Torsdagsdemonstrationen” 70, torsdag 1 mars 2007, 

och som urartade i kravaller. Polisen anhöll 47 personer på plats i en så kallad kniptångsmanöver. 

Frågan som prövas är om personer som inte själva kastat sten, slagit sönder någonting, tänt eld 

eller byggt barrikader kan dömas för våldsamt upplopp genom att ha varit deltagare i en demonst-

ration som innehöll dessa våldsamma inslag. Den 20 december reses åtal mot 15 personer som be-

fann sig inne i huset på Jagtvej 69 den 1 mars. Nio av dem är åtalade för våld mot tjänsteman och 

de övriga sex personerna för förberedelse71. Enligt en professor i straffrätt har aldrig tidigare någon 

dömts i Danmark enbart för innehav av vapen utan bevis för vad de exakt skulle användas till. 

Därmed skulle en dom mot aktivisterna bli prejudikerande. 72

 Hur staten handskas med våldsamma protestyttringar kan enligt Tilly ses som en markör för 

var den rör sig på en demokratisk skala, från ingen demokrati till högfungerande. Även i den etab-

lerade högfungerade demokratin kan kollektiva protestyttringar med våldsamma inslag få plats.73 

Det beror bland annat på det våldsmonopol som staten med sina agenter besitter och som också är 

fallet i Köpenhamn - på att de protesterande medborgarna har en radikalt annorlunda syn på kon-

fliktens startpunkt. Ungdomshusrörelsen agerar utifrån att kommunen, som statlig aktör, har bru-

tit ett avtal. 
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69 massans uppslutning och samhällets stöd enligt Habermas.
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(22-12-07)

73 Tilly, a.a. 2003 s. 197.



3.5 Strategier och metoder i proteströrelsen
Den direkta aktionen med inslag av både civil olydnad och militans är de sätt som motståndet ut-

märker sig på. Det är metoder som använts av proteströrelser många gånger förut och är en form 

som inte bara är protest utan också ska visa på möjligheten att göra något åt det rörelsen anser fel 

utifrån sin värdegrund74. Det är kollektivet som agerar och det kräver både de som utför aktionen 

(olydnadshandlingen) och de som stöttar den och driver den vanliga protestkampanjen med fort-

satta demonstrationer. Den kollektiva aktören i 2000-talet engagerar sig i tillfälliga nätverk och 

konstellationer med kortsiktiga mål framför sig, som med övriga aktionsmetoder genom en synergi 

ska nå det långsiktiga målet. För de engagerade i Ungdomshuset gäller först och främst att få till 

stånd en ny men likadan verksamhet men alla demonstrationer, manifestationer och diskussioner 

kring hotet av gentrifiering 75 har blåst liv i hela den danska husockupationsrörelsen 76. 

 Demonstrationerna liknar alla varandra i så mån att de har för avsikt samla så många som 

möjligt, mobilisera sig över den breda vänstern, och därför erbjuds också vad man kallar för olika 

konfrontationsnivåer. Går du längst fram med det "svarta blocket"77 är du beredd på att möta våld 

från polisen med det motstånd demonstrationen kan bjuda, med sina egna kroppar, citronindränk-

ta trasor och glasögon som skydd för tårgas, eventuellt med gatstenar, påkar och molotovcock-

tails78. Strategierna för hur demonstrationerna ska se ut och agera varierar. 

 Den största demonstrationen under 2007 var den så kallade G13 på hösten som kallades så 

eftersom målet var att ockupera ett hus på Gröndalsvaenge allé 13. Då delade demonstranterna 

upp sig efter sin favoritstrategi genom att välja olikfärgade block i demonstrationen som skulle 

splittras upp längs med den avtalade demonstrationsvägen och angripa huset från olika håll. De 

olika blocken hade olika konfliktnivå och tillvägagångssätt. Det gröna blocket blev efteråt känt som 

"kanonmat" eftersom de mötte de kraftigaste polisavspärrningarna i en tunnel. Det är en taktik 

som kallas för stjärnformation eller fingertaktik som framförallt under sommarens G8 möte i Tysk-

land, Heiligendamm, blev populär och välfungerande. 

 Ett annat angreppssätt har en grupp som kallar sig "Föreningen för fler operahus" stått för. 

De har utklädda till sekelskiftets överklass spatserat längs med demonstrationerna med spelat för-

akt för "ungdomarna av idag". Samtidigt är det en humoristisk kritik mot att Köpenhamn kan satsa  

på ett nytt operahus, med kritikernas ord en överklassens kultur, men inte en mindre summa 

pengar på ungdomshuset. Det förfarandet kan inte tolkas som konfrontativt då det inte är en me-

tod som kan nå målet att bryta en poliskedja, bygga en barrikad för att hindra polisens bilar, eller 

med passivt motstånd hålla en byggnad. Det är ett manifesterande tillvägagångssätt. 
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Olika stödgrupper har på det sättet också slutit upp kring ungdomshuset utan att gå i direkt försvar  

av de våldsamma demonstrationerna. "Beretterne" är en grupp vars mål är att sätta fokus på poli-

sens, rättsväsendets och fängelseväsendets möjliga övergrepp sedan vräkningen av Ungeren.79 De-

ras mål liknar Forældrer mot politibrutalitet som på sin hemsida förklarar varför de engagerar sig:

Det er uhyre vanskeligt at efterforske politiets magtanvendelse og  det har i mange år været et 

problem, at politiet undersøger klager  over sig selv. For tiden er det statsadvokaterne, der skal 

undersøge disse sager og det er almindelig kendt at stort set alle  undersøgelser ender med fri-

kendelse af politiet. Derfor er det godt  at så mange har fået tilkendt erstatning i 2006 for ube-

rettiget  anholdelse - senest under Ungdomshusdemonstrationen August ved  Knippelsbro, men 

der var mange andre tilfælde af uberettigede  anholdelser. Det er  vigtigt at mange forskellige 

grupper arbejder  sammen om dette dokumentationsarbejde mhp at fastholde politiet i en de-

mokratisk  udførelse af politiarbejdet.80

3.6 Kontinuitet och erfarenheter i proteströrelsen
Våldets eskalering och ökning i grovhet används som argumenterande angrepp på demonstranter-

nas politiska motiv. Polisens insats kan försvaga gruppen demonstranter men det förstäker samti-

digt en mentatlitet av att det är "vi mot dem". Den mentaliteten kan verka förstärkande på kollekti-

vets interna solidaritet och kan i förlängningen höja militansnivån. 81       

 Både polismakt och demonstranter bygger förberedelse på nästa demonstration utifrån tidi-

gare erfarenheter. Strategierna man väljer varierar inte så mycket på grund av ideologisk tillhörig-

het men desto mer på vilka motiv man ser bakom den andra sidans handlande. Polisen förväntar 

sig en upptrappning eftersom de mötte mer våld än de var beredda på och demonstranterna trap-

par upp för att den kraft de dittills använt inte har varit tillräcklig. Det är också någonting man kan 

tolka utifrån de slutsatser Göteborgskommittén når genom att ha studerat demonstrationer kring 

politiska möten som föregick de i juni 2001. 82 Paralleller till händelserna i och analyserna av dem i 

Göteborg går att göra på basis av både den politiska och geografiska närheten mellan länderna Sve-

rige och Danmark. Det är också präglat av möjligheten att förflytta sin politiska verksamhet över 

gränserna. Med hänsyn till att de människor som engagerat sig i ungdomshusrörelsen återfinns i 

andra nätverk och organisationer som arbetar för jämlika, öppnare, mer demokratiska samhällen 

och det finns en stark koppling till globaliseringsrörelsen som kom att bli ett samlande namn för 

aktivismen i Göteborg.
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Ungdomshuset formades i ett Köpenhamn vars vänsterpolitiska miljö under 80-talet präglades av 

att skapa så kallade sociala centran och under 90-talet av kamp för att få behålla dem. På 80-talet 

gick BZ:rörelsen framåt medan övrig vänster tappade anhängare. 83 Fokus låg på att skaffa det ma-

teriella rum, eller plats, som behövs för att organisera sig. Med de sociala centrumen breddades 

vänsterns plattform för rekrytering och för politiska frågor. Intresset under 80-talet låg på apart-

heid i Sydafrika, Israel, NATO, EF (EG) och under 90-talet kom det att handla om fler sociala frå-

gor även på nationellt plan till att i övergången mot 2000-talet ha integrerats till en allmän globali-

seringsrörelse.

 En viktig markör för hur relationen mellan polis och aktivister skulle formas inträffade 18 

maj 1993. Då skjuter polisen skarpt mot elva personer i en okontrollerad folksamling som upprörts 

i samband med en demonstration mot EC, samma kväll som Danmark accepterar inträde. 84 Samti-

digt har det i ungdomshuset och i andra ockuperade hus i Köpenhamn bildats nätverk som också 

på grund av sina skilda mål använt ett brett utbud av metoder.85 I medias ordval och genom identi-

fieringen av sig själva blir aktivisterna från och med händelsen 18 maj till “den autonoma 

vänstern”. 86 Det är alltså den vänstern som står för den politiska aktivismen i Köpenhamn 2006-

2007 som här undersöks.

 Det våld på gatorna i Köpenhamn, som här beskrivs, är politiskt; våldet ställer krav på par-

terna att agera utifrån varandras intressen.87 Ungeren:aktivisterna följer på en tradition av konflikt 

som drivande i samhället. De understryker de skilda materiella tillgångarna för kulturella yttring- 

med deras egna ord etablerad, borgerlig mot alternativ. Genom kapital har staten gjort sig fri från 

deras kultur. I statens system har de dock rätt och möjlighet att organisera sig. Autonoma vänstern 

skiljer ofta samhället från staten och det är ett starkt ideal att vara autonoma i relationen till staten 

men helst i samarbete med samhället. Denna autonomitet är dock inte bara beroende av samhället 

men också att staten ger dem rätt till den. Möjligheten till autonomitet finns i möjligheten till 

självdefiniering och inte i regelverk.88 I det demokratiska systemet har de den konstitutionella rät-

ten men inte lika möjlighet, det vill säga de saknar en materiellt baserad rätt att organisera sig; 

Ungeren blir då mer än en plats också symbolen för att inte ha utrymmet (den materiella möjlighe-

ten) för sina åsikter och sin kultur. Retoriken blir ett cirkelresonemang där det man anser orättfär-

digt kan rättfärdiga för andra orättfärdiga handlingar. 

Når uret bliver ret, bliver modstand til pligt!89
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När massan/kollektivet/folket eller det allmänna tar till våld för att de upplever att demokratin inte 

är så välfungerande som utlovat,90 är själva våldsutövningen ett tecken på att demokratin är i fara. 

Hur staten bemöter våldet riktad mot dess demokratiska rätt att styra förstärker eller försvagar 

också demokratin.

 Att ungdomshusets aktivister skulle kunna sätta den politiska pressen på den statliga aktören 

råder tvist. Det är ingenting som makthavarna skulle erkänna eftersom de i sådana fall skulle er-

känna det som ett legitimt medel mot sina egna bestämmelser. Aktivisterna/kollektivet/massan är 

inte heller inbördes överens. Det finns de som menar att det framförallt är förhandlingarna som 

hela tiden har förts med kommunen som är vad som ensidigt gett resultat och de som ser våldet 

som det enskilt starkaste påtryckningsmedlet i konflikten. Som i tidigare proteströrelser kan vi se 

en samverkande kraft mellan metoderna. 

 Våldet ska ses som en inkluderad del i de massaktioner som i övrigt verkar inom lagens ra-

mar för fred och ordning i samhället. 91 Våldet kan i det sammanhanget ses som en reaktion på de 

begränsningar som finns för kollektivet enligt lagen eller som ett mer aktivt medel att nå andra mål  

än de som är i samförstånd med samhället. Även om det argumentet kan finna juridiskt stöd som 

självförsvar. Polisens interagerande med demonstranterna uppnår fler funktioner än den i lagen 

tillskrivna, det vill säga, det är mer som sker genom polisens våld än förebyggande av demonstran-

ters våldsverkan som fara mot övriga samhället och enskilda personer.
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Kapitel 4 - Slutsatser

4.1 Det demokratiska underskottet eller ett utnyttjande av systemet?
Jag har försökt framställa en diskussion om demokratins funktion i Köpenhamn, Danmark. Detta 

med utgångspunkt i kravaller och demonstrationer i anslutning till ungdomshuset Ungeren och 

den åter igen framväxande husockupationsrörelsen. Den demokratiska statens uppgift är i den här 

konflikten skydd av medborgare och de demokratiska institutionerna.

 Även om man kan tvista om huruvida det är ett reellt hotande demokratiskt underskott i sta-

ten Danmark behöver man förstå agerandet utifrån ställningstagande i frågan. Anser vi att demo-

kratin är god nog (fulländad eller inte) berör oss ungdomshuset därför att vi tvingas försvara de 

demokratiska institutioner vi anser bärande. Anser vi att demokratin har brister (betydande eller 

bagatellartade) tvingas vi diskutera vilken form för att kritisera demokratin som är den framgångs-

rikaste. Därtill hör diskussionen om hur den demokratiska staten kan skydda medborgarnas de-

mokratiska intressen. 

 De intressen som behövs för att skapa demokratin behöver inte vara de samma som behövs 

för att upprätthålla den. Det krävs inte ett folkligt engagemang för att val baserade på folkets vilja 

ska kunna genomföras. Det krävs inte ifrågasättande av politik för att kunna påverka genom ett 

parlamentariskt system. För att ett samhälle ska anses demokratiskt krävs det inte heller jämlikhet 

och lika möjlighet att delta på alla politiska plan. Det räcker att medborgare accepterar ett visst 

mått av inflytande och möjlighet att fördela övriga mandat. Det som anses radikalt i en demokrati 

är att vilja ändra på den ordningen. Denna vilja är ett ifrågasättande av överenskomna regler om 

hur demokratin ska fungera. För att upprätthålla en demokrati som bygger på medborgares delta-

gande måste det finnas möjligheter att ifrågasätta även regelverket för inflytande. 

 Att vilja förflytta makten, av övertygelse om den demokratiska vinsten i det, tycks utgöra ett 

hot likt det att vilja ta makten för att kunna agera odemokratiskt, som en politisk elit. Ett problem 

för staten är att kunna identifiera vilka krafter som är positiva respektive negativa för demokratin 

och det kan praktiseras som en fråga om vad statsmakten anser vara det bästa för medborgarna: 

Vilka intressen och rättigheter som medborgarna bör och ska åtnjuta samt vilka de måste kom-

promissa med. Ungdomshusrörelsen agerar utifrån att de anser sig redan ha kompromissat till-

räckligt. För dem blir konfliktens eskalering från isolerad demonstration till spridda protester med 

våldsamma och fredliga inslag, inte förvånande men välkomnad. Konflikten ger dem en möjlighet 

att flytta fram sin förhandlingsposition. Åsikten, vilja till ett ungdomshus, får en större spridning 

på grupper, politiska föreningar, och vinner större legitimitet. Det är dock samtidigt en smal väg att  

gå då deras aktivism begränsat allmänhetens förståelse och acceptens för deras åsikt, vilja och mål.

 Det finns inga klara siffror på hur många i Köpenhamn eller det berörda området, Nørrebro, 

som stödjer eller fördömer ungdomshuset, hur många som stödjer målet men inte medlen eller al-

ternativt det omvända. Det går ändå inte utifrån vilken vilja som vinner störst majoritet utröna vad 

som är mest demokratiskt. Det finns för majoriteten en vinst i att ge minoriteten utökade rättighe-

ter till inflytande. Vem som är en minoritet som ska åtnjuta detta skydd av rättigheter är en pågå-

ende diskussion. Det radikalt annorlunda med ungdomshusrörelsens anspråk är att de betonar 
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skillnad i materiella tillgångar. Det går inte att styrka att det också anser att det ska vara en avgö-

rande skiljelinje mellan majoriteten och minoriteten. Däremot kan man se att betoningen av värde-

ringar ligger på de materiella möjligheterna.

4.2 Politiska argument utifrån skilda värderingar
Fokus i den samtalande argumentationen ligger på det ojämlika utgångsläget, hur man tolkar sy-

stemet som omöjligt för sina intressen. Kommunen pratar om öppenhet och ungdomsverksamhet 

men det ungdomshusrörelsen ser är att tillgången till dessa fördelar måste ske i utbyte mot en 

motprestation: antingen det är skötsamhet, en mindre aktivt utåtriktad politisk verksamhet eller 

en summa pengar. Eftersom inställningen från rörelsen är att alla ska ha rätt även utan ekonomis-

ka medel finns en ovilja att betala. Går man med på att betala kritiserar man i alla fall att det finns 

ett pris vilket betyder att inte alla kommer kunna tillgodogöra sig det kommunen erbjuder. Det kol-

lektiva ägandeskapet kan tolkas som en rättighet eller som ekonomisk fördelningspolitik.

 Argumentationstekniken från bägge sidor kan tolkas som att den bygger på att aktivt inte er-

känna den andra sidans normer. Som att aktivisterna tar rätten till vad de inte blivit givna eller 

köpt. Argumentationen från bägge sidor grundar sig i olika tolkningar av begrepp. Som att aktivis-

terna ser bostad/lokal att uppehålla sig i som en mänsklig och inte ekonomisk rättighet. Eftersom 

Kommunen har tagit ifrån aktivisterna ett hus som de anser sig ha rätten till så har kommunen 

brutit ett förtroende och avtal. Ett brutet avtal legitimerar handling. 

 En andra faktor de bygger denna rätt att agera på är allas rätt till meningsyttring. Här skiljer 

sig synen på vilken form av yttring som är accepterad och inte. Rörelsen anser sig stå för något som  

i sin egen alternativa form hotar etablissemanget och för att de är en så pass okontrollerad kraft 

upplevs de och behandlas som ett större hot. Att de behandlas som ett hot motiverar också de egna 

krafttagen och en eskalering av våldet är ofrånkomlig. Våldet antar då sådana proportioner att det 

blir ett förhandlingsinstrument. Våldet i anslutning till demonstrationer är som vi sett inte det en-

da sättet att höja konfliktnivån i förhandlingar. För den som inte styr systemet kan det vara för-

svarbart att använda andra former än de lagstadgade. Även om de som Tilly visat på kan bryta för-

handlingarna. Förhandlingen om lagens tolkning och handlingsutrymmet det ger är därför också 

ett viktigt inslag för att definiera och omdefiniera demokratiska system. Den kampen förs i det här 

fallet av advokater och stödfonder som förhandlar. Stödgrupper arbetar med den opinionsbildande 

formen som behövs för att få det yttre och bredare stöd eller förståelse som behövs för att upp-

märksammas och få sin sak prioriterad av den andre aktören. Den våldsgrad och det tillvägagångs-

sätt som förts av proteströrelsen passar bra in i Tillys beskrivning av typiskt kollektivt våld i en 

etablerad och högfungerande demokrati.
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4.3 En politisk rörelse 
En skarp kritik mot rörelsen är att det är en ungdomsrörelse och med det bär fler genuint uppro-

riska än politiska drag. Många av aktörerna som stödjer ungdomshuset går som nämnts att spåra 

till en (anti)globaliseringsrörelse. Den använder i sin retorik vad som uppfattas som en högre mo-

ral, större dygd, vision om en bättre världsordning som försvar för sina handlingar. Det är inte 

nödvändigtvis ett perspektiv av överlägsenhet gentemot andra uppfattningar eller ett exkluderande 

beteende eftersom jämlikhet på alla nivåer är en central pelare. Rörelsen är dock marxistisk då den 

ställer en underklass/ett utanförskap mot en överklass/ett etablissemang. 

 Det går att få stöd för misskommunikationen mellan generationer genom Meads analys men 

inte om åsiktsskiljaktigheten. Mead har undersökt varför de som en gång varit unga vänder sig bort  

från ungdomen. Jag vill också fråga varför det ändå finns några som håller kvar sitt försvar för vad 

den unga generationen vill tillföra samhället. Kanske svaret är att den revolterande ungdomen eller  

ungdomskultur i allmänhet är en inställning, mer än en ålder, och en möjlig metod att bruka för 

verkställande av olika idéer. Rörelsen kan då förstås som ett politiskt medel och överskrider be-

gränsningen som stämpeln ungdomsrörelse innebär. För den här tolkningen kan man också finna 

stöd i att rörelsen inte är homogen, som de renodlade ungdomsrörelserna är. Aktiviteten som för-

siggick i huset som revs och som man vill försvara nya ockupationer med är heterogen i sina ut-

tryckssätt, föränderlighet och värderingar.

  

4.4 Avslutande ord
Ifrågasättande av demokratin är ingenting nytt. Ifrågasättande av statsmakten grundade de första 

demokratiska systemen. Ifrågasättande  kan anses vara ett naturligt inslag i en välfungerande de-

mokratis statsmakt. Utan att pröva demokratin kan man inte definiera den. Det finns dock alltid 

normer om vad som är bra och vad som är dåligt. Normerna skapas i det här fallet utifrån intresse-

sfärer. Var man vill nå och vad som hotar ens mål avgör i mångt och mycket vilka delar av demo-

kratin man anser bra och vilka som anses mindre funktionella. Förhoppningsvis kan man förstå att 

det inte är nödvändigt se andras uppfordran till utveckling/förändring som något hot. Det kan på 

kort sikt hota mindre intressen men skapa jämlika möjligheter på arenor som verkat vara stängda 

för någon annan form än den institutionerade; alltså i det här fallet bostadsmarknaden som i den 

danska staten regleras som en marknad och inte som en rättighet. 

 Den parlamentariska demokratin bygger på vissa ordningar såsom regler om tillvägagångs-

sätt för beslut och påverkansmöjlighet för privata aktörer. Åsiktsuttryck regleras genom att legiti-

meras genom politiska föreningar, till exempel partier eller fackföreningar. Mångfalden av åsikter 

kan på så vis sorteras under färre grupper än enskilda medborgare i staten. Det verkar som ett ef-

fektiviserat led i beslutsfattandet. Det konflikten i Köpenhamn om ungdomshuset visar på är de 

problem som uppstår när politiska föreningar ser annorlunda ut och inte vill delta i det parlamen-

tariska systemet men ifrågasätta det. 

 Nätverkssammanslutningarna skapar en dynamisk politik. Om föreningslivets gräsrötter är 

nätverksbaserade förväntar de sig antagligen ett lika dynamiskt spel högre upp i den politiska hie-
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rarkin som råder i demokratiska staten. Det kanske är ett utslag av det som gör att den autonoma 

vänsterns politik än en gång är på frammarsch i Danmark, framförallt i Köpenhamn, och en ny hu-

sockupationsrörelse försöker växa. Husockupationsrörelsen sätter fokus på materiell ojämlikhet 

och är på så vis klassisk vänsterrörelse. Med den materiella möjligheten till mobilisering, utövande 

av annan kultur och så vidare enligt deras krav, skapar de också möjlighet till de immateriella rät-

tigheterna såsom yttrande-, organisations- och samvetsfrihet. Det är med fokus på värderingar och 

i en diskussion om hur demokratin ska balansera mellan medborgare och stat som konflikten får 

plats. De våldsamma inslagen från demonstranterna är ett sätt att föra diskussionen på och med 

retorik som bygger på att kämpa för vissa värden, en slags samvetsfrihet, är den möjlig att försvara.  

Aktionsgraden och våldet i en demonstration kan konkretiseras till att ses som ett sätt att samtala 

på. Samtalet är dialogen som blir till handling, och handlingen som bekräftar vad som sagts och 

förebådar vad som kommer att sägas.

 Det framgår av händelserna i konflikten att man kan se på inskränkningar av organisations- 

och samvetsfriheten som en strategi och argumenten mot eller för som förhandlingsinstrument. 

För att kunna bevara demonstranternas möjlighet att demonstrera agerar staten för att inte ge ef-

ter för påtryckningar. Skulle de ge efter för våld skulle det kunna eskalera och fler och odemokra-

tiska grupper skulle kunna använda det för att få makt att bestämma. Ger de inte vika för våld men 

bemöter med mer våld eskalerar det också. Polisens agerande skapar en vi mot dem mentalitet som  

visserligen kan splittra en enad motståndsorganisation: en bred organisering som bygger på minsta  

gemensamma nämnare: allas rättigheter och för mer demokrati, men som har svårare att enas om 

metoder. Samtidigt får polisens våld de som bemöter det att enas. För att de ska kunna fortsätta 

mobilisera brett måste de skapa sympatier för sina aktionsmetoder. Det har de lyckats med i Dan-

mark och vi ser igen en uppgång i  den autonoma vänsterns aktivitet och delaktighet i demokratis-

ka staten.
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