Nåtid og framtid for Folkets Hus-bevegelsen i Norge
Uttalelse vedtatt på landsmøtet 2017
Folkets Hus-bevegelsen har en lang og stolt historie som startet på 1890-tallet
med byggingen av det første forsamlingshuset på dugnad. Vår historie er nøye
knyttet til arbeiderbevegelsens framvekst. Hvis Folkets Hus over hele landet
hadde kunnet tale, hadde vi fått høre historiene om tusener av partimøter,
fagforeningsmøter, streikemøter, valgkampmøter, kvinnemøter og
ungdomsmøter. Vi hadde fått høre historia om arbeiderbevegelsen fra dens
spede begynnelse til regjeringsmakt, krisetider, verdenskrig og
gjenoppbygging, og fram til dagens moderne velferdssamfunn.
Fortsatt er de fleste Folkets Hus eller samfunnshus eid av partilag i
Arbeiderpartiet og/eller av fagforeninger, eventuelt også i samarbeid med
ideelle organisasjoner. Det er tilknytningen til arbeiderbevegelsen som er
basisen for vår virksomhet. Hus som ikke helt eller delvis eies eller driftes av
organisasjoner i arbeiderbevegelsen, kan ikke være medlemmer i FHL, og kan
heller ikke søke om midler fra Folkets Hus Fond.
Folkets Hus-bevegelsen nådde en topp på 1980-tallet. Etter dette har antall
medlemshus sunket jevnt og trutt til dagens medlemstall i FHL på 88 hus. Det
er flere grunner til nedgangen: Arbeiderbevegelsens behov for samlingslokaler
har endret seg, og de fleste medlemshus må konkurrere med
konferansesentre, hoteller og et rikt utvalg av kultur- og forsamlingslokaler.
Samtidig opplever mange at det blir vanskeligere å opprettholde
dugnadsånden.
Medlemshusene i FHL representerer store verdier – både i fast eiendom og i
omsetning. Medlemshusene er dessuten en viktig del av arbeiderbevegelsens
historie. Disse verdiene er det arbeiderbevegelsens kollektive oppgave å ta
vare på.
Landsmøtet vil oppfordre forbundsstyret til å nedsette et utvalg med
representanter fra medlemshusene, som skal forberede en ny nettside for FHL
i 2018.
I den kommende landsmøteperioden vil FHL ta initiativ til diskusjoner med
medlemshusene og de to store eierne, LO og Arbeiderpartiet, om FHLs og
Fondets framtid. Hvilke tilbud og tjenester trenger medlemshusene i framtida?
Diskusjonen må innrettes både på behovene til små/mellomstore hus og de
store husene. Samtidig må vi stille spørsmålet: Hva vil LO og Arbeiderpartiet
med Folkets Hus-bevegelsen? Hva slags organisasjon trenger vi i framtida?

