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Rød Valgallianse krever 

Handling NÅ 
Før brannene tar liv! 

Skal brannene på østkanten ta liv før 
politikerne skjønner alvoret og hand
ler? 
Vi som lever her - enten det er på Grønland, Tøyen eller 
Grunerløkka føler at situasjonen er nærmest katastrofal. 
Vi er redde. Men vi er ganske forbanna også. Flyende for
banna. 
Vi ønsker ikke panikk. Vi ønsker handling. 
Vi er forbanna på de som gjennom tiår har lagt forhold til 
rette for det vanviddet vi opplever nå. DNA-regjeringa som 
har ført en slik lånepolitikk for Husbanken at byfornyelsen 
har stoppa opp. Høyrestyret i Oslo som har helligholdt den 
private eiendomsretten til det absurde: 
- I Heimdalsgt. 36 har gårdeier Skudsvik unnlatt å følge 

opp pålegg om bl.a. sikring av dører og fjerning av 
brennbart skrot i 3 - tre - år. Skudsvik eier fremdeles 
gården ... 

- I 1980 fikk 40 gårdeiere pålegg fra Branninspeksjon Syd 
om å utføre brannsikringstiltak. Fremdeles er 17 av dis
se pålegga ikke ·fulgt opp. Brannmesteren sier at flere 
gårdeiere er uvillige til å følge påleggene 

- En gårdeier har fått pålegg fra el-verket om å legge opp 
nye st igeledninger. / over ett år har han venta på garanti 
for lån fra kommunen . Det elektriske anlegget i gården 
blir karakterisert som «i meget dårlig forfatning» ... 

- De ansvarlige for forfall og slum 
Noe så enkelt som skikkelige porter og låser, er mangel
vare på østkanten. Smijernsporter og solide hus gjør det 
vanskeligere å være brannstifter på beste vestkant. Hadde 
det vært brannstiftere på Ullern eller i ambassadestrøket 
på Frogner, ville det selvfølgelig ikke tatt 17 branner før 
storalarmen gikk. Brannene avslører klassemotsetningene 
i Oslo. Ansvaret ligger på de politiske myndighetene. De 
som har. beskytta den private eiendomsretten i tykt og 
tynnt. De, som har verna retten til bol igspekulasjon mot all 
kritikk. De er ansvarlige for forfall og slum som gjør at 
brannstifterne nå kan drive sin terror nattestid. I noen uker 
er brannstiftinga mediastoff. - Men boligforholda er vår 
hverdag i ti -år. 
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Vi må sammen rette søkelyset mot de ansvarlige. Helt til 
østkanten er rehabilitert på beboernes premisser og gård
eierveldet er avskaffa. 

- Mange løfter, men for lite handling 
·, Myndighetene har kommet med løfter. De har lovet låsbare 

porter i «brann-strøkene» i løpet av 2 dager. Nå har det gått 
over ei uke, og brannstiftere kan framdeles spasere rett inn 
i en rekke gårder og tenne på brannfarlig skrot. Myndighe
tene er fremdeles uvitende om hvor mange av beboerne 
som har rømningsmuligheter ved brann. Vi treffer daglig 
folk som synes det er sikrere å gå ute på gata om natta, 
enn å være inne i sin egen leilighet. Dette er en skandale, 
en måte å behandle mennesker på østkanten på som må ta 

• slutt! Derfor stiller vi følgende krav: 
1. De brannherja områdene, og tilsvarende strøk, må erklæ

res som katastrofe-område. 
2. Den kommunale katastrofegruppa må få vide fullmakter. 

Nødvendig sikringsarbeid må gjennomføres NÅ, uav
hengig av gårdeiernes forgodtbefinnende. 

3. To-dagers-fristen er forlegst overskredet. Gårdeiere som 
ikke har fulgt påleggene, må straffes. Beboerforening
ene og katastrGafe-gruppa må samordne arbeidet sitt. Be
boerne må få gjennomført forbedringer i løpet av få da
ger ved å henvende seg til dem. Vi oppfordrer beboerne 
til å bruke beboerforeningene. 

4. Det må settes inn så store ressurser fra politiet at brann
s1ifterne blir tatt raskt. Dette er fullt mulig. Det er 300 me
ter fra brannstrøket til Nord-Europas mest moderne poli
tistasjon. Mens flere brannstiftere fortsatt går løs, sen
des hundrevis av politifolk for å gjennomføre et nytt an
grep mot Sameland. Bare hardt press fra befolkninga 
kan tvinge dem til å prioritere brannsakene på østkanten 
høyere, helt til alle sakene er løst. 

- Gjør beboerforeningene 
«flernasjonale». 
Vi oppfordrer nordmenn og innvandrere til å gå sammen i 
det arbeidet som nå må gjøres. Beboerforeningene må gå 
styrka og «flernasjonale» ut av denne tida. 
Me n spørsmåla om siRkerhet og trivsel pa østl<anten~ er 
ikke løst når brannstifterne er tatt. Det er heller ikke nok 
om vi får porter som ingen kan sparke inn. Vi krever derfor 
at byfornyelsen skyter kraftig fart, og at den gjennomføres 
på beboernes premisser. 

Utgitt av Oslo Rød Valgallianse. Bernt Akers gt. 6 B. Tlf. 
414032 
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The red election alliance demands 
The red election alliance demands pective of what the owners wan_t to do. • ' . 

--- ---- . . - Owne~s that-dG-AOl-obe.y.,.couoc1Lmde.r.s..to_p.roJ.ec.t the,r I 
In spile of the many promises from city autho"rities: lh!'l"r.e " buildings n:iust be-punished. 
are many buildings where nothing has been done -to pm,.· ··--- Th.e _ _p.olice must mobile sufficient resources to catch 
leet the tenants from pyromaniacs. The Red Election Alli - the pyromaniacs qu ickly. 
ance (Rød Valgallianse, RV) demands !hat: we appeal to immigrants and r10rwegians to join forces in 
An emergency must be declared in the fire damaged area. the work thai has!() be done. Join the tenant associations 
- The council emergency group must be given wide po- so thai they can emerge strengthened and «multi-national» 

wers. The protective measures must be laken now, irres- from !his trial. · 
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