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-Deres behandlingslorm er 
uforenelig med de princip
per, man har til behandling 

. at mennesker med problem-
er.e .~'I_,  • ", .' '" , " 

.. ~~da_\,;  s~ .<;! det sagt med 
, disse OJ;d,...,som en del af be

grundelsen for, 'hvoi'for V~
restedet Gaderummet-Regn
buen skal iukkes. 

Vi er "almtndeltge" men
nesker, sam i en periode har 
va-ret eksterne brugere af 
Gaderummet-Regnbuen og 
talt med folkene, der dagligt 
leder og driver stedet. Men
nesker, sam lzegger deres 
hjerter og sjzel i noget, sam 
de tror pa: at hjeelpe udsatte 
mennesker. 

Netop dette, at det er hjer
terum og medmenneskelig
hed, der preeger kulturen i 
Gaderummet-Regnbuen, og 
at der arbejdes for noget, 
man tror pa, ger, at stedet 
virker rigtigt for mange, der 
ellers ikke feler, at de cr ble
vet imedekommet. 

I den politlske debat om 
Gaderummet-Regnbuen, 
sam pa det seneste er kelt 
under mediemes bevagen

hed, kan vi ikke genkende 
stedet. 

Evlgtforsvar 
Gaderummet-Regnbuen 
fremstilles som et sted, hvor 
brugeme forsvinder i hash
tager og/eller er psykotiske, 
fordi de ikke tar lov af Gade
rummets personale til, at ta
ge deres medicin. " 

Det, beskrives, at.man le
ver under kummerlige for
hold, og at ledelsen ikke har 
styr pa de mest basale ting i 
driften af stedet. Dette kan vi 
ikke genkende. 

Hvis den politiske hold
ning er, at ledelsen ikke har 
styr pa tingene, kan en lor
kIaring veere, at Gaderum
mets ledelse ustandseligt 
skal forsvare stedets eksi
stens og sta til regnskab for, 
hvorfor de handler, som de 
ger, Gaderurnmet er et travlt 
sted med mange brugere, 
som kommer, fordi det er 
her} de bliver medt med re
spekt, ligevzerdtghed og dia
log - va-rdier, som indgar i 
Kabenhavns Kommunes 
eget formulerede vzerdi
grundlag, og som brugeme 
maske ikke har rnedt i andet 
offentlig regi. 

I Morgenavisen jyllands
Posten den 26, april taler so

cialborgmester Mikkel War
ming (EL) om vigtigheden af 
at have et alternativt tilbud 
til unge, men siger dertil 
»rnaske ikke sa altemativt« 
og at -bostedet rna tage den 
psykriatiske behandling al
vorligt, hvis det fortsat skal 
have offentlig stette.« 

Szetter man pa forhand en 
standard, for} hva(j "altema

> tivt er, er'det veliUe leengere 
altcmattvt, men et Jasttem
ret koncept, h,\or brugeme 
skal tilpasses et rilbud, i ste
det lor at tilbuddet tilpasses 
brugerne. 

Norrnallserlngsproces 
Kritikken gar bl.a. pa, at Ga
derumniet-Regnbuen ikke 
samarbejder med det psyki
atriske system. Vi sperger: 
Samarbejder det psykiatriske 
system med Gaderummet? 

Eller er kritikken i virkelig
heden etudtryk lor, at det Ik
ke er politisk acceptabelt at 
komme med direkte kritik al 
hospitalerne, herunder rna
ske lseger og overlzeger? 

Efter vores mening er Ko
benhavns Kommunes luk
ning at Gaderummet-Regn
buen et led i "normalise
ringsprocessen", som er i 
gang i det danske samfund. 
Der er ikke leengere plads til 

steder, der stikker ud. Steder, 
som kan rumme dern, andre 
ikke kan. Angsten tor det, 
der er anderledes, prreger 
samfundet mere og mere. 
Men sandheden er set i vores 
ejne, at det er steder som Ga
derummet-Regnbuen, der 
forrnar at samle dem op og 
have plads til .dem, som.an
dre ikke har plads til eller 
kan na, Dette burde samfun
det og politikerne vzere tak
nemmelige for fremfor at 
lukke stedet. 

Det er en befrielse at kom
me i Gaderummet, for her 
tar man kigge derind, hvor 
det gar ondt, uden at proble
meme geres til noget farligt 
eller sygt. 

I Gaderummet-Regnbuen 
tor man tage fat om livet og 
kigge pa det, lor hvad det 
egentlig er, uden at det altid 
er nodvendigt med hteelp fra 
diagnoser og medicin. Der 
bliver set pa tingene som al
mindeligheder, som man 
hen ad vejen skal lsere at 
handtere. 

Unge tabespA gulvet 
Pa det personlige plan har 
Gaderummet hjulpet os og 
fjernet selvoptaltelsen "jeg 
er syg" efter fern aI i det eksi
sterende psykiatriske be

handlingsregi med forskelli
ge psykiatere, medicin og 
psykologer til 700 kr. i ti
men. 

I Gaderummet kan man 
modtage hteelp og stette 
anonymt og gratis. 

Hvad det forkette eller far
lige er ved dette, ved vi ikke. 
Det er en skarn.at et af de fa 
steder, der s!~r,  tilbage. . et 
sted med vzerdier, der er 
veerd at keempe for, bltver 
rendt over ende af floskler 
om menneskeligt forfald, 
bakket op af en totalt forfej
let debat om hash og pille
misbrug, og om et sted, der 
ikke tager den psykriatiske 
behandlingslorm alvorligt. 
Hvad er det, der skal tages al
vorligt, oghvaderdet, Gade
rummet ikke tager alvorligt? 
Vi har a1drig oplevet andet 
end at blive taget alvorligt i 
Gaderummet. 

Nar -Gaderummet lukkes, 
og et andet sted abnes, hvor
til der udarbejdes en politisk 
korrekt driftsaftale og hand
leplan, vil der veere fare for, 
at rummeligheden, engage
mentet og successen ikke vii 
fortszette, men ga tabt. 

Derved er der en bred 
gruppe unge, som pga. mis
forstaet politisk korekthed, 
tabes pa gulvet. 
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