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IiIØRREBRO:SOcialf~rvatt"/ .. 
rung\lld Københavns Køm '. 
munehat.bortvist Gaderum
melslederKalle nitcM"'!ad
sen ogfrilstilletreSten afper
sonaletBrugernelRåd· 
mandsgade60 Iuifi~ 
værestedet! sympati.med le
der'6gpersonale, ". 

Ifølge de ungebrugere 
har kommunen mgen mr
ståelse forstedet$9cialfor~. 
valtnlngen slårelletS_at "', 
tanken lnen6aderiunin~t er, , 
atdetskalkørevidere i de 
samme lokalerfor de samme 
brugere. Socialforvaltningen 
hat ingen planer omat 
rømme værestedetfor de ud, 
stødte unge 

LederKalle Bitch-Mad
sen rysterpåhovedet afS0
cialudvalget Hanmener 
ikke, atkommunen hat fors
tåelse for, hvadGaderummet 
er foret sted. 

l begyndelsen afmaj be
sluttede et enigt Socialud-' . 
valg atlukkeGaderummet i .' 
detsnuværende fonn og ;11"' 
bejde forat.åbne etnyt Ga
derulmnet i de samme loka-. 
lerfurde sammebrugere.. 
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UFORSVARLIGT: Gaderummets leder mener, at kommunen lader de svage unge i stikken. Foto: Pernille Høy Malmstedt 

aderummet er 'besat' 



VI BliVER HER 

Gaderummets leder 
Kalle Birch-Madsen er 
blevetbortvist og det 
øvrige personale, 
fritstillet af Social
forvaltningen. Bru!!j!r-. 
ne bakker op om ledel
sen og personalet - og 
har besat Gaderummet 

AF METTEMØRCKMORTENSEN 

NØRREBRO: Torsdag blev 
Gaderummets leder Kalle 
Birch-Madsen hortvist fra 
Rådmandsgade 60 og det 
øvrige personale blev fritstil
let 

Men både Kalle Birch
Madsen og de ansatte næg
ter at forlade Gaderummet 
Gaderummets brugere bak
ker op om personalet og skri
ver i en pressemeddelelse, at 
brugerne har besat Gade
rummet Brugerne 'støtter 
op om de fyrede medarbej
dere og beklager kommu
nens mangel på forståelse'. 

Ifølge Socialborgmester 
Mikkel Warming (Enh.) , har 
Socialforvaltningen ingen in

tentioner om at rømme Gade
rummet. 

»Vi har ingen planer om at 
tømme Gaderummet. Vores 
intention er, at der skallaves 
et nyt Gaderummet for de 
samme brugere i de samme 
lokaler," siger Mikkel War
rning, . . 

Gaderummet bliver 
Ifølge Kalle Birch-Madsen er 
både Socialudvalgets beslut
ning og fyringen afde ansatte 
fuldstændig hen i vejret: 

»Deter en joke, at de fyrer 
os uden at have ansat andre. 
De har nok været ude at lede 
efter andre, men der er in
gen, der vil røre os med en 
ildtang, og det er fordi, de 
ikke ved, hvordan livet er 
hernede,« siger 'Kalle Birch
Madsen, som synes, at det er 
helt absurd med de krav,som 
kommunen har sat til være
stedet 

.,Hovedparten af vores 
brugere vil ikke kunne leve 
op til de krav, som kommu
nen stiller. Det er derfor, de 
er her. Til gengæld kan de 
det, når de ryger ud herfra 
igen," siger KalleBirch-Mad
sen, som ryster på hovedet af 
kommunen og de psykiatere, 
som har kritiseret Gaderum
met. 

»Det samme gælder 
hende overlægen Merete 
Nordentoft fra Opus-projek
tet (et team a/psykiatere, soci
alrådgivere og sygeplejersker, 
som opsøger psykotiske unge 
pågade», red.) , som også kri
tiserede Gaderummet Hun 
har aldrig været hernede, og 
hun kender os ikke. Desu
den er hun på listen over de 
20 psykiatere, som er betalt 
af medicinalindustrien. Og 
det må være hendes motiv," 
siger han. 

Den kritik kan Merete 
Nordentoft ikke genkende: 

»Det passer ikke. Jeg har 
været der dengang med 
branden i Nørrebrogade, det 
er godt nok lang tid siden. 
Jeg støtter fuldt ud, at man 
har steder for de unge, hvor 
de ikke behøver at være i me
dicinsk behandling. Men jeg 
synes, at det er et problem, 
hvis man ikke vil gå i dialog 
om det Ingen mennesker sy
nes, at det er fantastisk at 
være i anti-psykotisk medi
cinsk behandling. Men man' 
kan ikke afvise det katego
risk," siger Merete Norden
toft. 

Ingen dialog 
Gaderummets leder føler, at 
kommunen har handlet hen
over hovedet på ledelsen og 
medarbejdere. 

»Hvis de vil lave os om, så 
skal de forhandle med Social
ministeriet. Vi er jo i Sats-pul
jen som selvejende institu
tion. Hvis vi lever op til kom
munens krav, kommer vi i 
konflikt med Sociahniniste
riet - og omvendt. Det er ren 
ideologi. Socialdemokra
terne vilvise, at man er hand
lekraftig. Men så kommer 
man desværre i pressen med 
en 'and',« siger Kalle Birch
Madsen. 

I tilsynsrapporten fra efte
råret2006 påpeges det blandt 
andet, at der er to psykisk 

syge unge i Gaderummet, 
som ikke får deres medicin. 

»De der to psykisk syge, 
som de nævner i tilsynsrap
porten, og som skulle være 
på medicin, de eksisterer 
ikke. Mikkel Warming har 
fået en Iøgnhistorie. Det er to
tre år siden, at nogen i bo
gruppen i Gaderummet var 
på medicin," siger Kalle 
Birch-Madsen, som ikke har 
meget tilovers for tilsynsrap
porten og kravene til Gade
rummet: 

»Er det er feudal samfund 
eller hvad? De tilsynsførende 
kommer herned og tror, at 
de har patent på sandheden 
om Gaderummet -uden at de 
kender os. Desuden har vi 
svaret fire gange på tilsyns
rapporten uden at få svar til
bage. Nu er jeg fyret på gråt 
papir. Jeg får hverken løn ei
ler noget. Men jeg håber 
ikke, at jeg kommer til at 
svigte de unge, som kommu
nen har gjort," siger Kalle 
Birch-Madsen. 

Hvad vil der komme til at 
ske over denæste 14 dage? 

»Vi hævder, at kommunen 
ikke kan opsige os, som de 
har gjort. og jeg har tænkt 
mig at arbejde videre i Gade
rummet Jeg tænker, at folk 
må komme til fornuft. Både 
Socialudvalget og forvaltnin
gen.« 


