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Den 10-6 1996 

Andelsforeningen� 
Solidaritetshuset� 

Scm aktivist i gruppen omkring et Helhedshus, or jag igennem l~Ilqere tid� 
kommet en gang om ugen i Solidari·tetshuset.� 
,Jeg har pa afstand f\.lgt med i pronLema t Lkken omkring Jan 0'1 forskell1g(~
 

qruppe.t" 0'1 per s oner 1. huset.� 

Jeg har kendt Jan i mange ar, faktisk vaT det mig, der via Galebevregel
sen hOIlviste ham til samtale i Regnbuen (hvilket jeg idag godt kan for
tryde lidt). 
Jan har i en kort periode vreret med i gruppen omkring at Helhedshus, men 
da hans ma1sretninger, visioner 0'1 mader at arbejde pa, la langt fra 
vores, holdt han op. 
Herefter begyndt.e Jan at kontakt.e mig privat, med all'" mulige former 
for beskyldninger ogintrigere ornkring de andre i gruppen, speoielt 
omkring de folk der kern fra Regnbuen. 
Jeg har kendt Regnbuen igennem mange Ar, og jeg kunIle ikke give Jail 
ret i hans mange pastande omkring folk fra Aktivitetshuset, uanset. 
nv i Lke n gruppe de kom fra. Jeg matte g¢re .ian opmearkaom pa, at han 
ikke skulls kontakte mig privat. 
Idag har· jeg sa erfaret, at ,Tan har kOlltaktet Radlbot.i. og Gal.ebevregelsen, 
for igennem deres .medier at kunne komme igennem med nogle at sine 
pAstande am andre mennesker. Jeg kan udn~rket forestille mig, at Jan 
nu pr~ver at bruge dette forum, til at splitte Solidaritetshuset, 
Regnbu8fi og helheqshuset ud in,od hinanden. 

:reg l;.endex d.cs7<r,x;re ell t for godt type i:, SOIl) Jan, der nAr qe er u«mige 
med andre, bx;1.\qer alle former for ufine metoder for at ramme andre

'.� pa deres arbejde. Vi har haft et par opg¢r med sadanne personer i� 
Galebevaegelsen, og de formar virkelig at tappe ens ressourOer og� 
kr<2fter.� 

Nar jeg sa henvender mig til jer nu, er det fordi at jeg mener at 
det er beklageligt, at en person far rum til at split-te sa mange 
grupper ud mod hinanden. Grupper der jo start set arbejder ndfra 
saMoen mals~tning. 

MVI:l 
Caia Garupi 



Til Jan Ole J¢rgensen. 

Jeg er dybt chokeret over aIle de intrigere du abenbart har gang i. 
En ting er, at du har formadet med aIle dine b~gvaskelser at splitte 
det meste af Solidaritetshuset op, en anden ting er, at du nu pa din 
lumske made, pr¢ver pa at fa fodf~ste i Radioti, for om muligt her 
at frems~tte aIle dine pastande om folk fra Regnbuen, Helhedshuset 
og Solidaritetshuset. 

Helt ~rligt, hvad fanden har du gang i, og mener du virkelig at det 
er OK at arbejde med andr~ mennesker pa den made? L~ser du ikke til 
psykolog??? Og pa trods af dette, er du parat til atga ud, og plapre 
l¢s om de unge der bruger Solidaritetshuset, blo~or at retf~rdig¢re. 
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M :\,\ I'f - . Q,t#~.,....AM ~1; ~ :A..& ~ • u I tpJf// j{iP IL...,

Jeq1F[kla~r'me et e gan~~Ti Blagar gaMe, hvor du kQm og havde det 
ski~t o~ bad om min hj~~p, ~g hvor jeg henvi7te dig ~il Regnbuen. -----I 
Jeg er 1dag ked af, at Jeg 1kke dengang var 1stand t11 at gennemskue \ 
dig, gennemskue at en del af dine problemer faktisk bestod i at splitte \ 
folk ud mod hinanden. Maske er det lykkedes for dig i Solidaritetshuset,! 
men jeg syntes at du skal stoppe aIle dine intrigere nu, maske ser det l' 
ud som om du har fAet en f¢rste gevinst, men husk sa, at andengevinsten 
er ikke altid rar at b~re PI/a. ~I 
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