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Gaderummet lukkes bl.a. på baggrund af en tilsynsrapports 
beretning om at "medarbejderne lod de unge ryge hash, og 
personalet opfordrede dem til at fravælge lægeordineret 
medicin mod psykiske lidelser uden at inddrage en psykia-
ter i beslutningen". Det forlyder (forslag fra Frank He-
degaard, SF), at Gaderummet kan blive genåbnet, hvis der 
findes "en ledelse, der vil samarbejde med både kommunen 
og psykiaterne". Selvfølgelig skal en ledelse kunne sam-
arbejde og føre dialog, men der skal i et sådan samarbej-
de også være reelt rum til at udgøre et alternativ.  Vi 
kan ikke lade være med også at se lukningen som led i en 
gennemgribende "normalisering", hvor der ikke længere er 
plads til utraditionelle skæve steder, med tydelig psyki-
atri- og medicin-kritisk, venstreorienteret og samfunds-
kritisk ideologi. Om det så er Ungdomshuset på Jagtvej, 
Gaderummet eller andre vilde og sociale alternativer. 
Lukningen af Gaderummet vil være et stort tab for hjemlø-
se, udsatte unge og personer med psykiske lidelser, der 
gerne vil prøve at klare sig uden medicin - men stadig 
vil have hjælp. Men det vil også være et stort tab for 
det etablerede samfund, det sociale og psykiatriske sy-
stem, samt uddannelserne indenfor området. Vi har nemlig 
samfundsmæssigt hårdt brug for steder, der tør eksperi-
mentere og konsekvent fastholde en kritik og et alterna-
tiv til det etablerede system, hvor diagnosticering og 
medicinering er ved at blive den eneste accepterede norm, 
når det gælder behandlingen af dem, der stikker ud og er 
til besvær for samfundet. Eksperimenterende alternativer 
er en vigtig brik, hvis vi skal kunne udvikle de etable-
rede psykiatriske og sociale tilbud. Vi håber, når Gade-
rummet forhåbentligt snart åbner igen, at de får lov til 
at fortsætte en konsekvent alternativ psykosocial prak-
sis, der kan bidrage til at udvikle de øvrige indsatser i 
en udfordrende dialog. 
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