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Københavns Kommune harflere gange krævet, at Gaderummets medarbejderne skalgnoe ma. nvis de ser de unge ryge hash. 
Billedet erfra 2001. dengang Gaderummet lå på Nørrebragade. I dag ligger det på Rådmandsgade,på Nørrebro. 

Den 2. maj lukkede 

Københavns Kommune 

Gaderummet - et bo- og 

værested for sindslidende, 

unge hjemløse med mis

brugsproblemer. Lederen 

beskyldes bl.a. for ikke at 

samarbejde med psykia

trien og for ikke at over

holde en række påbud 

l!IiI Tekst: Lisbeth Rindhelt 
Foto: Scanpix 

"Kaotiske forhold", "hashrygning", 
"accept af vold"og "fratagelse af 
brugernes antipsykotiske medicin". 

Det er nogle af de udsagn, som 
Gaderummet harfået hæftet på sig 
gennem de seneste år. Dertil kommer 
en kritisk tilsynsrapport fra 2006 ag 
seks påbud, som ikke er blevet over
holdt af ledelsen i Gaderummet. samt 
udtalelserfra psykiatriske overlæger 
om manglende samarbejde. 

SociaLudvalget i Københavns 
Kommune har nu lagt alLe data sam
men og besluttet, at de vil Lukke Ga
derummet i sin nuværende form. Det 
betyder bl.a., at kommunen trækker 
sin godkendelse af bostedet tilbage, 
og puljemidlerne fra Socialministeri
et til driften af Gaderummet stopper 
med øjeblikkelig virkning. 

- Vi var bekymrede for brugernes 
ve og vel, kommenterer Margrethe 

WiveL (Rad.V.) fra Socialudvalget i 
Københavns Kommune. - Deter ikke 
sundt for dem at ryge hash og Lade 
være med at tage deres lægeordi
nerede medicin. Deter de unges 
sundhed, der kommer i første række 
i denne sag. 

Påbud strider mod ideen 
Kalle Birch-Madsen, daglig Leder af 
Gaderummet. er også bekymret for de 
unge. Men i modsætning til Socialud
valget mener han, at det bedste sted 
for dem at være er i Gaderummet. 

- De unge, som kommer her, er 
ofte hjemløse, udstødte og psykisk 
syge. De er allerede blevetsmidt ud 
af kommunens egne tilbud og institu
tioner. Hvis de ikke længere kan være 
her, går de simpelthen i hundene, 
konstaterer Kalle Birch-Madsen, der 
siden 1996 har drevet Gaderummet 

som det eneste døgnåbne bo- og væ
rested i København, hvor unge kan få 
Lov tiL at Leve på deres egne præmis
ser. De eneste regleri Gaderummet 
er, at man ikke må handle med hårde 
stoffer og tyvekoster. 

- Københavns Kommunes beslut
ning om at Lukke Gaderummet er heLt 
urimelig, siger han og uddyber: 

- Tilsynets rapport er ikke kri
tisk, som det ellers bLiver fremhævet 
i medierne. Den afspejler et velfun
gerende hus, sam brugerne er gLade 
for. Men så har man lige tilføjet seks 
påbud i rapporten, som de vil have 
os til at rette os efter. I et af dem 
står, at brugerneskal sove i deres 
egne senge: Hvis vi skal overhoLde 
det påbud, kan vi ikke holde døren 
åben døgnet rundt, og det er jo en 
af grundideerne med Gaderummet: 
ALLe skal kunne komme ind fra gaden 
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at Lukke Gaderummet, er psykiatrisk 
overlæge på Hvidovre Hospitalog 
misbrugsekspert, Henrik Rindom. 
Han har, på vegne af hospitalets 
psykiatriske afdeling, været tilknyt
tet Gaderummet som konsuLent i 
knap to år. FormåLet var at indgå 
samarbejde med bostedets Ledelse 
om de psykisk syge unge, der er i 
antipsykotisk behandling. 

- Det forventede samarbejde er 
aldrig blevet etableret i den form, 
som man havde håbet på fra psykia
trisk afdeLings side. Derfor havde 
jeg svært ved at se, hvad de skulLe 
med mig, og det har jeg meddeLt 
kommunen, fortæLLer Henrik Rindom 
og giver et hurtigt eksempeL på, 
hvordan han kunne tænke sig et 
samarbejde: 

- Hvis en bruger af Gaderummet 
giver udtryk for, at han er træt af 
sin antipsykotiske medicin, skal han 
heLt klart hjæLpes med at gå ned i 
dosis. Men det skal ske med rådgiv
ning fra en psykiater, og brugeren 
må ikke bare hoLde op med at tage 
sin medicin fra den ene dag tiL den 
anden. 

Henrik Rindom mener, det er 
uhyre vigtigt, at der hurtigst muligt 
etabLerer en 'nyt' Gaderum, hvor 
udstødte og hjemløse unge kan føLe 
sig veLkomne. 

Den udsigt er Maj Bjerregaard-" 
Madsen ikke tilfreds med. Hun har 
været aktiv bruger af Gaderummet 
siden november sidste år og bL.a. her 
modtaget gratis psykologbistand og 
kropsterapi. 

- Uden Kalle Birch-Madsen kan 
der ikke etabLeres et nyt Gaderum 
(sådan som Socialforvaltningen har 
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og f.eks. crashe på en sofa. NogLe 
af brugerne har desuden brug for at 
bygge deres egen seng eller hule, 
hvor de føLer sig trygge. 

Et ondet ofpåbudene siger, ot 
I ikke måfraråde brugerne ot toge 
deres medicin. Har I gjort det? 

- Tilsynet påstår, at to af vores 
beboere, som er alvorLigt psykisk 
syge, er bLevet frataget deres læge
ordinerede medicin af ledelsen. Men 
det passer ikke! Og siden er histori
en blevet brugt som pressehetz mod 
Gaderummet, siger Kalle Birch-Mad
sen, der dog står ved, at han mener, 
at psykiatri og medicinering ikke 
aLtid er den bedste løsning for de 
psykisk syge brugere af Gaderummet. 

Vil lave nyt 'åndehul' 
En af de stemmer, som poLitikerne har 
lyttet til, før de tog beslutningen om 

giver udtryktor, at han er træt at 
'sin antipsykotiske medicin, .skal han 
heLt kLart hjælpes med at gå ned i 
dosis. Men det skal ske med rådgiv
"ing fra en psykiaten og brugeren 
må ikke bare hoLde op med at tage 
sin medicin fra den ene dag tiL den 
anden. 

Henrik Rindom mener, det er 
uhyrevigtigt, at der hurtigst muLigt 
etabLerer en 'nyt' Gaderum, hvor 
udstødte og hjemLøse unge kanføLe 
sig velkomne. 

Oen udsigt er Maj Bjerregaard
Madsen ikke tiLfreds med. Hun har 
været aktiv bruger af Gaderummet 
siden november sidste år og bL.a. her 

. modtaget gratis psykologbistand og 
kropsterapi. 

- Uden Kalle Birch-Madsen kan 
der ikkeetabLeres et nyt Gaderum 
(sådan somSocialforvaLtningen har 
planer om, red.), der gør det samme 
for sine brugere, siger Maj Bjerre
gaard-Madsen og uddyber: 

- PersonLigt har jeg fået det be
tydeligt bedre, efter jeg begyndte at 
gå i krops- og psykoterapi hos KaLle. 
Samtidig kanjeg se, hvordan aL per
sonaLet hernede møder brugerne med 
et åbent, fordomsfrit sind. Noget, 
som jeg aldrig tidLigere har opLevet i 
det etablerede system, hvor der er en 
stærk tendens til at sygeliggøre folk. 
aet er synd og skam, at Gaderummet 
nu skaL Lukke. Og jeg aner ikke, hvor 
jeg så skal gå hen. 

Den selvejende institution Gaderum
mets bestyrelse er of Københovns 
Kommune blevetpålogt ot opsige 
personalet til den 1. juni 2007. Gør 
bestyreLsen ikke det, må bestyreLsen 
selv betaLe løn- og driftsudgifterne til 
Gaderummet. 

lisbeth@rindhoLt.dk 

Gadeiummets ledergennem mange 
år, Kalle Birch-Madsen beskyldes 
bl.a._ for ikke at have levet op til 
Sundhedsstyrelsens krav om medicin
administration ogfor ikke at have 
afvist unge under 18 or. (Arkivfoto) 
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