Smånytt
Lam
Det ble stor dramatikk rundt ankomsten
til tre nye Svartlamonitter: i mai fikk vi
lam i barnehagen. Dessverre ble en av
dem avvist av moren sin, og den fikk
derfor flytte inn til Elin, Ian og Lone på
Voll gård. Der får den gå med bleier,
sove på sofan, og kanskje t.o.m. spise
ved middagsbordet. Flaks i uflaks!

1.Mai
Etter årets 1.mai-tog er det ingen tvil
lengre: Svartlamon ER tøffere enn
toget! Etter noen år med litt skralt oppmøte ble den frie blokka med
Svartlamon og UFFA nest størst i årets tog! Og siden det var
Palestina-seksjonen som ble allerstørst er vi ekstra fornøyde med
plasseringen. Etter en dramatisk fallulykke under springingen må vi
likevel be alle om å se seg for (og ned!) neste gang, når vi blir enda
flere.

Søknad til Solidaritetsfondet:
Støtte til Life & Hope prosjekter i Etiopia
Life and Hope er en politisk og religiøs uavhengig bistandsorganisasjon
som jobber for kvinners, ungdoms og barns helse og utdanning i Etiopia.
Hovedmål med organisasjonen er å gi vanskeligstilte kvinner og barn i
fattige land et bedre liv og håp om en bedre framtid. Les mer:
www.lifeandhope.net
Alt arbeid som utføres i Norge (Trondheim) utføres på frivillig basis.
Ingen mottar lønn. Life and Hope ble etablert i Norge i 2007, og
organiserer og drifter flere prosjekter i Etiopia i samarbeid med lokale
aktører.

Hver vår diskuteres det samme
spørsmålet: Blir det Eat The Rich? I
år har skeptikerne fått vann på
mølla gjennom «beste-festivalprisen» som gjør at man frykter
storinnrykk av sosser, ny-studenter,
snut og annet pakk. Men er vi
virkelig så lettskremte at vi stikker
av ved den minste positive
oppmerksomheten? Eller kan man
finne et kompromiss? Lure hele
byen? Eller rett og slett skifte fokus
fra fest og fyll tilbake til det
politiske, og bruke rampelyset til å
fremme noen av våre hjertesaker?
Kom og diskuter saken på

Life and Hope søker om økonomisk støtte fra privat giver og forskjellige
org. til å bygge barnehage i Etiopia (Dessie by). Bygget skal ha 3 leke/klasserom med bord, stoler og reoler, 1 sove-/hvilesal med utstyre
madrass, toaletter, kjøkken, kontorareal og gjerde. Barnehagen skal ha
plass til 200-250 barn i hht. etiopisk standard. Dette er med stor
sannsynlighet Etiopias første offentlige barnehage. Barnehage gir
foreldreløse og svært fattige barn i alderen 4 til 6 år et gratis pedagogisk
tilbud og et alternativ til tigging på dagtid, og avlastning til foresatte med
store omsorgsbyrder. Foresatte får en enklere hverdag og barna får en
bedre og tryggere oppvekst.
Life and Hope ønsker å søke solidaritetsfondet om 15.000 NoK til støtte
for barnehagebygging.
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beboermøtet,

4.juni
kl 20.00 på kontoret
tirsdag,

Årsrapport
Ranja holder på å skrive årsrapport 2012 for Svartlamon, og blir glad
for innspill. Har du/dere gjort noe spesielt det siste året? Vet du hva
som ble gjort under eat the rich, og hvem som gjorde det? Noe som
ble fikset på vårdugnaden? Har du fine bilder? Send alt sammen til
bojer@rotrock.no

Øvrige saker til beboermøtet
Info om brannen i Brodals gate
Søknad til solidaritetsfond (se bakside)
Kontoret informerer
Styret informerer
Evtl

Kosinus på Svartlamon
Ryktebørsen i barnehagen koker etter at Kosinus angivelig har blitt
sett uten maske under sitt besøk på
Svartlamon. Er den kjente tv-dragen
egentlig et menneske? På grunn av vår
taushetsløfte kan BB&V hverken beeller avkrefte ryktene, men kan strekke
seg så langt som å avsløre at
Svartlamon blir kulisse for en ny
musikkvideo, der tv-stjernens
nyoppdagete dragning til
besinslukende biler, syngende kvinner
og dårlig diskomusikk avsløres. Første
tegn på kjendisnykker?

Kontoret
Besøkstid:
Man-fre kl 9.00-15.30
Adresse: Strandveien 37
Tlf.: 73502740
Epost:drift@svartlamon.org

BB&V
mediegruppa@svartlamon.org
Flyko
flyko@svartlamon.org
Kultur & næring
post@svartlamonco.no

Trondheim mot Rasisme

Vi gratulerer vinnerne Pål og Cecilie!
Gavekortet fra BananaMoon har blitt hentet

Boligstiftelse
Sylvia (daglig leder): 92223610
Kristiane (drift): 99335129
Arnleiv (byggmester): 93090495
Odd Kåre (snekker): 90777152
Pål (x-ordløser og altmuligmann)
Olav (kultur- og næring): 91760181

Trondheim mot Rasisme er (TMR) et nytt og ganske vidunderlig antirasistisk nettverk. Bakgrunnen for oppstarten handlet om en ryggmarksrefleksjon etter at
tullinger fra den hypervoldelige svenske nazisekten Norsk Motstandsbevegelse i mars 2012 marsjerte gjennom Trondheims gater, og med stokker dengte de
Trondheimere som forsøkte å konfrontere dem. Nazistene skrøt av å ha avholdt den første marsjen siden 1945 i vår elskede by. Dette kunne selvsagt ikke
tolereres. Dominert av UFFA og Svartlamon fikk vi på en uke mobilisert til massemønstring. Her klarte vi å få alle politiske partier til å tilslutte seg i kampen for
et nazifritt Trondheim. Hardkoret, Åge Aleksandersen og Michael Wiehe var blant dem som underholdte, og man må være temmelig nazi for å påstå at dette ikke
ble et knallarrangement.
At det var behov for ny giv og kontinuerlig arbeid mot hatet fra ytterste høyre er selvforklarende, også etter at maoistsekten Tjen Folket gjennom sin
frontorganisasjon SOS Rasisme hadde satt dette arbeidet tilbake med mange år. Maoistene har som vi vet gjort at antirasistisk arbeid for folk flest ble forbundet
med svindel, skattesnyting og stalinisme. Etter hvert har TMR blitt et velfungerende nettverk med en
rekke aktiviteter. Som forventet har aktivister fra ulike politiske og ideelle organisasjoner tilsluttet
seg, men TMR har likevel hittil klart å beholde identiteten som uavhengig og Trondheimspatriotisk,
framfor å gå i ytre venstreside-fella.
NDL annonserte at de ville ha demo 25. mai, forøvrig samme dag som Svartlamodagen. Ikke
nok med dette søkte de faktisk om at hatparaden skulle avholdes i Lamoparken. Dette gjorde de i håp
om maks provokasjon, og massivt politioppbud, slik at de kunne sutre om ytringsfrihet og lignende i
etterkant. Politiet var framsynte nok til å nekte dem parken på grunn av at de ikke kunne garantere for
sikkerheten til søppelgjengen, og henviste dem ut av Østbyen, og til Ilaparken.

Fortsetter på side 2

Fortsettelse fra side 1
I forbindelse med dette arbeidet Trondheim Mot Rasisme med folkefest mot rasisme i Lamoparken samme dag. Adressas vinkling opp mot arrangementene
fulgte opp NDLs strategi, blant annet med store oppslag om mulig bråk og konfrontasjon. Da dagen opprant lot de på forsida på nettavisa en NDLer sette
agendaen for dekningen, og lot gjøken presentere seg som tilfeldig familiefar som var sjokkert over at noen hadde klistret opp plakater med antirasistisk
budskap i Ilaparken, og Adressa rammet derfor opptakten til demonstrasjonene inn som en sak om forsøpling og hærverk fra antirasistenes side.
Klokka tolv var i underkant av 10 NDLere samlet i Ilaparken. Talerne bestod av lite taleføre nordtrøndere, en atal gammel møring, samt en
Trondheimskvinne hvis intellektuelle føde utelukkende kommer fra antijihadist-nettsider kombinert med pilleforsyninger fra Trondheim Torg. For meg så det
egentlig ut som om kos og klem kanskje hadde fungert bedre mot denne stakkarslige gjengen. Uansett ble de som seg hør og bør møtt av massiv motlyd fra
oppmøtte aktivister og lokale helter, og måtte derfor gi seg etter en halvtime patetisk forestilling.
I Lamoparken ble det derimot en flott folkefest hvor flere hundre personer til enhver tid var tilstede. Likevel fulgte selvsagt Adressa opp med å
utelukkende fokusere på Ilaparken, hvor de lette med lys og lykte etter noe som kunne sette antirasistene i et dårlig lys. Adressa var bare opptatt av bråk, og
ignorerte derfor den langt mer besøkte folkefesten i Lamoparken fullstendig. Så får vel Trondheims antirasister reflektere over hva dette bør ha å si overfor
taktikk ved senere anledninger. NDL har uansett søkt om ny demonstrasjon. Så kom igjen, bli med i TMR! Møter og planlegging blir oftest avholdt her på Lamon.
Også for å unngå at ivrige ungsosialister ikke skal få dominere nettverket oppfordrer jeg alle Svartlamonitter som føler de har noe å bidra med, til å gjøre
nettopp dette, altså bidra. Det er faktisk ganske artig, sjø.

Doktor Puke

Svartlamodagen
Selv om mye av planlegginga som vanlig foregikk de siste par dagene, viste Svartlamon seg
fra sin beste side. Med barnedans, konserter fra tidlig til seint, basse- og sykkelverksted,
markeder, foredrag, planteworkshop, gratis
massasje, åpne leiligheter og øvingsrom, og
ikke minst sukkerspinn mot donasjon
sjarmerte bydelen besøkende og fastboende
enda en gang. Området myldret av folk og
god stemning, og til og med sykehjemmet
tok seg tid til en kaffebesøk etter invitasjon
fra Lui. En kjærkommen anledning til å lufte
ut vinteren, og hilse sommeren velkommen
sammen med nye og gamle venner. Men hva
mer skal en si- la bildene snakke for seg selv:

