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HJEMLØSE UNGE 

Et enigt Socialudvalg 
besluttede i sidste uge 
at lukke Gaderummet. 
som det fungerer nu. 
Lederen beskyldes for 
ikke at samarbejde ' . 
med psykiatrien 

AF MEITE MØRCK MORlENSEN 

NØRREBRO: Efter lang tids� 
storm om det social-psykolo- samarbejde med det psyki.-.� 
giske værested for udstødte . triske system og for at være� 
unge Gaderummet- i Råd- imodpsykiatriskbehandling,� 
mandsgade. besluttede et Værestedet Gaderummet tiI�
enigtSocialudvalg sidste uge byder psykologisk rådgiv�
at nedlæggestedet i dets nu- ning til de unge med vægt på� 
værendeform, medieinfri behaadling., Me-�

Forvaltningen vil nu ar- rete Nordentoft, overlæge og 
bejde på at finde en almen- psykiater, siger til Jyllands 
nyttig organisation, som har Posten:"Vi har ikke oplevet 
erfaring med alternativ nogenimødekommeilhed fra 
pædagogik, og somkåD over- ledelsens side, Der var ikke 
tage driften af et 'nyt' Gade- den nødvendige åbenhed 
rummet som en selvejende over for, at nogle af de men
institution, Gaderummet er nesker har brug for behand
blandt andet blevet beskyldt ling.« 
for ikke at ville samarbejde Merete Nordentoft har 
med psykiatrien og har ikke været igangsætter for det 
levet op til de krav, der blev prisbelønnede Opusprojekt, 
stillet i en rapport fra sidste hvor psykiatere, psykologer, 
år, sygeplejersker og social-

Detnye Gaderummetskal rådgivere finder og hjælper 
etableresi de samme lokaler psykotiskeunge, Til den kri
i Rådmandsgade 60, og for- tik siger Gaderummets psy
valmingen skal' nu i gang kolog Kalle Bireh-Madsen: 
med at lave individuellepla- »Vi trapper de unge ud afde
ner for, hvordan man bedst . res medicin, fordide flesteer 
hjælper de brugerne af det fejlmedieinerede og tilhører 
nuværendeGaderummet den gruppe, som ender på 

"Der har været en sti- førtidspension, hvis man 
gende bekymringfor, om de ikkehjælperdem ud afmedi
unge i Gaderummet fik den cinen. Jeg ved ikke, om man 
rigtige behandling, men der vil lukke os for at skjule alle 
er fortsat brug for et alterna- de klagsager, vi har liggende 
tivt'sted for de unge, som er om fejlmedieinering af de 
på kanten med det nu- unge?« 
værende system, Det mest 

Det si.dste stopcentrale for mig er, at de 
unge ffIrden hjælp, støtte og Kalle Birch-Madsen, afviser 
behand\ing, somdehar brllg enhver.kritik afGaderummet 
for, og Qt()adloruinmethar et og lu\lJlingen af den selve
todt .. slliliarbejde med det jendeinslitution, -Det er 
~ke sYstem,«sjger h.iI!l~gernlng,.:!;le ved~, 
MlIikel Warming(Ø): . ..hvacilillt, de.gØl',K\mUnunen 

er.kotlllt1et- ntedUblu krav i
Skepsis cim·W!andling deres rapport om at vi skal 
Gaderummetsledelseer ble rydde op i gården, og at her 
vet kritiSeret for ikke at ville kun måvære unge over18år, 

men vi bruger jo gården, og 
vikan jo ikkelukke dørenfor 
de unge under 18 år, når de 
er blevetsmidt ud alle andre 
steder. Gaderummet er det 
sidste tilbud. Og hash-ryg
ning harhele tidenværet her, 
fordi den gruppe af unge, 
som kommer her, ryger 
hash, Vikan ikke bare lukke 
døren. Så mister vi dem 
helt- siger han. 

For Gaderummets leder 
viser Socialudvalgets beslut
ning, hvordan 'normaliserin
gen"llfsamfundetbreder sig. 
»Devtl-gøreGaderummet til 
et kommunaltprojektmedvi
sitering og med en lukket 
dør; så.her kun må være en 
bestemt gruppe af unge. 
Men sådan kan man ikke ar: 
bejde med unge på gaden. 
De hjemløse \ffi!ke er ikke 
ktnlerr bestelntgrUj\I)e. Nu 
foi'S\7iiider v6reS ..autonomi 
som selvejende institUtion,« 
siger Kalle Bireh-Madsen, 
som ellersvirkertilat tage si
tuationenroligt »Jegfortsæt
ter selvfølgelig bare mit ar
bejde med de unge,« siger 
han. 

Socialborgroester Mikkel 
Warming (Ø) er blevet kriti
seret af socialudvalgsmed
lem' Thor Bueh Grønlykke 
(S) for at holde hånden over 
Gaderwmnet, fordi væreste
det er.et 'hjertebarn' for En
heds\l$ten, ud!Jllte 'Thor 
BuchGrønlykke li Jyllands 
Posten."Det.harjeg ikkerig
tig nogen kommeDtarli. So
cialførva1tningenhar -.brtlgt 
den tid, som den skalbruge 
på sådan en sag,« siger Mik
kel Warming, 
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Udvalg lukker� 
Gaderummet� 
NØRREBRO: I sidsteuge� 
besluttedeet enigtSocial�
udvalgat lukke Gaderum�
met-Regnbuen,som det� 
fungerer nu. Gaderummet� 
er et social-psykologisk� 
værestedfor udstødte� 
unge og har tilhuse i Råd�
mandsgade60. Her bor� 
hjemløseunge over18år� 
og mange andre udstødte� 
unge bruger stedet tilat få� 
gratis terapiog som være�
sted� 

Socialudvalgets måler� 
fortsat at driveet Gade�
rummetilokaierne i Råd�
mandsgade , men der skal� 
findesen ny almennyttig� 
organisation til at driveet� 

. 'nyt Gaderummet. 
.' Socialforvaltningen 'vi1 �

nu sørge for, athver en'� 
keltaf <le unges situation� 
bliverundersøgt og for at� 

I .finde den bedst muligebe-.� 
handlingog hjælptilhver .� 

!. enkelt afde unge brugere.� 
, Kritikkenhar haglet� 
f- ned overGaderummet� 
! den sidste tid, efter at Ga�
f -derummets leder Kalle • !:� 

c
Bireh-Madsen valgte ikke ... 

'f' :Iat efterleve de kiåV. sorri" e:
lederen blevstilleti en Ol' v vcia,-;l1111port fraefteråret Sam Ol :;

'ti\lilIliar flerepsykiatere :::I Z
OQ e:kritiseret Kalle Bireh ... 

Madsenfor ikke at ville 
.samarbejde med det psy-- .� 
kiatriske system og for at� 
efmedicinere de unge� 
uden atfølge op på deres� 
behandling.� 
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Et enigt Socialudvalg 
besluttede i sidste uge a~at lukke Gaderummet, 
som det fungerer nu. ILederen beskyldes fo r 
ikke at sama rbej de I
med psyki at rien� Udvalg lukker 

Gaderummet ~ 
Af Msrn; M ØRCK M ORTI NSI-::'• INØRREBRO: l sidste uge 

besluttede et enigtSocial I
udvalg at lukke GaderumNØRREBRO: Efter lang tids 
ruet-Regnbuen. 'om det storm om det.social-psykolo samarbejde med det psykia men vi. bruger jo gården. og 
fungerer JIU. Gaderummet� ~ giske værested for udstødte triske system og for at være vikan jo ikke lukke døren for 
er et social-psykologisk� I unge Gaderummet- i Råd imodpsykiatriskbehandling, de unge under 18 år. når de 
være ted for udstødte mandsgade. besluttede et Værestedet Gaderunnnet til er blevet smidt ud alle andre 
unge og har til huse j Rådenigt Socialudvalg sidste uge byder psykologisk rådgiv steder. Gaderummet er det 
mandsgade60. Her bor at nedlægge stedet i dets nu ning tilde unge merlvægt på sidste' tilbud. Og hash-ryg
hjemløse ulige over l årværende fonn. medicinfri behandling. Me ning har hele tiden været her. 
ug mange andre udstødte Forvaltningen vil nu ar rete Nordentoft. overlæge og fordi den gruppe af unge, 
unge bruger stedet tilat fåbejde på at finde en almen psykiater. siger til Jyllands som kommer her. ryger 
gratis terapiog som værenyttig organisation. .: m har Posten: "Vi har ikke oplevet hash. Vi kan ikke bare lukke 
red.er iaring med alternativ nogen imødekommenhed fra døren. Så nuster vi dem 

Socialudvalgetsmåler pædagogik, og som kån over ledelsens side. Der var ikke helt- siger han. 
fortsatat drive et Gadetage driften af et 'nyt' Gade den nødvendige åbenhed For Gaderummets leder 
rummet i lokalerne i Råd·rummet som en selvejende over for, at nogle af de men viser Socialudvalgets beslut
mandsgad . men der skal institution. Gaderummet er nesker har brug for behand ning, hvordan 'normaliseriu
finde. en nyalmennyttig blandt andet blevet beskvidt ling.«� gen' af samfunder breder sig. 
organisation til at drive et for ikke at ville samarbejde Merete Nordentoft har "De vilgøre Gaderummetlil 
'nytGaderummet. med psykiatrien ug har ikke været igangsætter for det et kommunaltproj kt med vi

Socialforvaltningen rillevet op til de krav, der blev prisbelønn de Opusprojekt. sitering og med en lukket 
nu sørge for. at hver enstillet i en rapport fra sidste hvor psykiatere. psykologer, dur. så her klin ma være en� Ikeltafde unge situation år.� sygeplejersker og social bestemt gr uppe af unge. 
bliver undersøgt og for al Det nye Gaderwnmet skal rådgivere finder og hjælper Men sådan kan man ikke ar� '$finde den bedst muligebeetablere ' i de samme lokaler psykotiske unge. Til den kri bejde med unge på gaden. 
handlingog hjælp til hverj Rådmandsgade 60, og for tik siger Gaderummets psy De hjemløse unge er ikke� ~ 
enkelt af de unge brugere. 

'" ::!valtningen skal nu i gang kolog Kalle Birch-Madsen; hm en bestemt gruppe. Nu 
Kritikken har haglet med at lave inclividuelle pla "Vi trapper de unge ud afde forsvinder vores autonomi� ~.... ... 

ned overGaderummet� ):tner for, hvordan man bedst res medicin, fordi de fleste er som selvejende institution," 
den sidste tid.efter at Gahjælper de brugerne af det fejlmedicinerede og tilhører siger Kalle Birch-Madscn,� ~ ...derummets leder Kallenuværende Gaderummet. den gruppe, som ender på som ellers virker tilat tage si� Cl
Birch-Madsen valgteikke� m"Der har været en sti førtidspension, hvis man tuationen roligt: -Jez fortsæt� V1 :rat efterleve d krav. som gende bekymring for. om de ikke hjælper dem ud afmedi ter selvfølgelig bare mil ar� lltJo C
lederen blevstillet i en .... \Il unge j Gaderummet fik den cinen. Jeg ved ikke. om man bejde med de unge,(, siger� O'Qrapport fra efteråret,Samrigtige behandling. men der vil lukke os for at skjule alle han.� lltJ ~ 
ticlig har tlere psykiatere :s Zer fortsat brug for et alterna de klagsager, ~; har liggende Socialborgmester Mikkel� O'Q Ckritiseret Kane Birch� mtivt sted for de unge. som er om fejlmedicinering -af de Wanning (0) er blevet kriti
Madsenfor ikke at villepå kanten med det nu unge?"� seret af socialudvalgsmed
samarbejde med det psyværende system. Det mest� lem Thor Buch Grønlvkke 

Det sidste st p� kiatriske system og forat centrale for mig er, at de� (S) for at holde hånden.over 
afmeclicinere de unge unge får den hjælp, støtte og Kalle Birch-Madsen, afviser Gaderummet. fordi væreste
uden at følgeop på deres behandling, som de har brug enhver kritikafGaderummet det er et 'hjertebarn' for En
behandling. for, og at Gaderummet har et og lukningen af den selve hedslisten. udtalte Thor 

Læs side 8 godt . samarbejde med det jende institution. -Det er Buch Grønlykke til Jyllands 
psykiatriske system.« siger halsløsgerning. De ved ikke. Posten. "Det har jeg ikke rig
MikkelWarming(0). - hvad det, de gør. Kommunen tig nogen kommentar til. S0

er kommet med ublu krav i cialforvaltningen har brugt 
Skepsis om behandling deres rapport om at vi skal den tid, som den skal bruge 
Gaderummets ledelse er ble rydde op i gården, og at her på sådan en sag.« siger Mik
vet kritiseret fur ikke al ville kun måvære unge over 18år. kel Warming. . 


