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KONFLIKTEN OM GADERUMMET 
Konflikten mellem Københavns Kommunes socialforvaltning og Gaderum
met på Nørrebro opstod i 2007. Kommunen mente ikke. at Gaderummet 
overholdt præmisserne for at modtage penge fra Statens 5atspulje til at 
drive stedet: Gaderummet havde blandt andet undladt at samarbejde med 
behandlingspsykiatrien om de sindslidende unge Ihuset. og de havde ikke 
overholdt kommunens seks påbud til stedet. 
Gaderummets ledelse mente omvendt. at kommunens krav til bostedet 
var urimelige. De seks påbud var føjet til en ellers positiv tilsynsrapport 
fra Gaderummet i 2006. Og kommunes påstand om. at sindslidende bebo' 
ere i huset var blevet frataget deres medicin. var usand. svarede ledelsen. 
I maj 2007 trak Københavns Kommune sin godkendelse af Gaderummet 

tilbage. og pengene til driften af bostedet stoppede. Kommunen fortsatte 
dog med at betale husleje på adressen i Rådmandsgade 60. 
Senere på året besluttede kommunen at Indsætte organisationerne 
Askovgården og Missionen blandt Hjemløse til sammen at overtage ledel
sen af stedet. Men den nuværende leder Kalle Birck-Madsen er sammen 
med brugerne blevet i huset og driver stedet for indsamlede midler og 
fonde. Københavns Kommune bad i marts i år Fogedretten om at afgøre. 
om de har hjemmel til at smide ledelsen og nuværende brugere på gaden. 
Fogedretten har behandlet sagen den 23.maJ og deres afgørelse er sat til 
den 20. juni. De to organisationer. der skal overtage ledelsen. forholder 
sig afventende. 

Det er godt middag. Uden for sender den tidlige sommer 
tiltrængte briser af frisk luft og sol ind i Gaderummets 
fællesstue, som har været uden varme hele vinteren, fordi 
Københavns Kommune har Iroldt projektets penge tilbage, 

I en lille: sofa tæt ved den åbne dør ud til Gaderummets 
gård sidder 25 årige Jan Voll med en Star pilsner. Det er til
ladt ilt ryge hash og drikke øl på Gaderummet. Til gengæld 
er hårde stoffer forbudt - en regel alle på stede er gode 
til at håndhæve. "for det gider man ikke rende rundt i': 
forklarer Jan Val!. 

- På herbergerne i øbenhavn flyder det med hård narko. 
piller og heroin, og jeg ved. hvad jeg taler om. for jeg har 
været på dem alle, siger Jan Yoll, der i et par år rak -ede 
rundt mellem byens herberger med sin psykisk syge og 
alkoholiserede mor og sin lillebror, fordi de var smidt på 
gaden, 

- Det var ikke rart. Hverken at have min mor med eller 
være der selv, Mange steder skulle vi være ude klok
ken syv om morgenen og 'unne først komnr,e ind igen om 
aftenen. Overa It var der ældre misbrugere ogjunki.er, der 
sad og åd metadon. Jeg har selv en historie med stofmis
brug. og det er nemt at lade sig friste, når det er så tæt på, 
Til sidst fik min mor heldigvis en lejliglred i Kolding. og jeg 
blev henvist til Gaderummet. hvor jeg har boet i perioder 
det sidste år, når jeg har haft brug ar ikke at komme i 
problemer, Ol' æller Jan Yol!. 

Tilbageholdt projektets penge 
I modsætning til Jan Vollser de lige nu sort ud for Gade
rummet. Lederen af stedet, psykolog Kalle Birch'Madsen 
blev fyret i maj 2007, men er med opbakning fra de unge 
brugere blevet på stedet. Ifølge kommunen overholder 
han ikke en række kommunale påbud, men kritiseres især 
for ikke at ville samarbejde med psykiatrien. det seneste 
år' har Københavns Kommune tilbageholdt de penge, 
projektet siden 2005 har modtaget fra Statens Satspulje. 
De unge i Gaderummet har derfor ikke haft varme. penge 
til mad eller lønninger, og lige nu er Fogedretten ved at 
tage stilling til. om Københavns Kommune har hjemmel til 
at smide ledelsen på gaden. Retten forventes at træffe 
sin afgø' else den 20 juni - en a'gøreise. der med stor 
sandsynlighed vil blive anket. 

Står det til Københavns Kommune skal stedet ikke luk
kes, men drives videre af d€:'n l ristne institution Askov
gården l samarbejde med Missionen blandt Hjemløse, som 
også står bag Mændenes Hjem. 
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Ret til at være anderledes 
Men det vil være 1<a astrofalt for de nuværende brugere, 
mener Preben Brandt, Formand for Rådet for Social 
Udsatte, Han har kendt Gaderummet længe og har stor 
respekt for den måde. man arbejder på her, fordi man når 
en gruppe unge. som andre ikke kan nå. Derfor valgte han 
sidste ~r at bakke op om stedets fortsat e eksistens ved 
at gå ind i Gaderummets bestyrelse. 

- Jeg synes det er utrolig vigtigt. at vi i vores samfund har 
et frirum til folk, der er anderledes. Gaderummet er et bru' 
gerstyret tilbud med en høj grad af anarki og et kritisk syn 
på psykiatrien, som går ud på. at man ikke er imod medicin. 
men o vendt heller ikke tror. det er den eneste vej til at 
få det bedre, Institutionen. der skal overtage Gaderum
met, r anderledes traditionelt bygget op både i forhold til 
styring og holdnillg til psykiatri. Og mange af de unge, som 
kommer i Gaderumme er netop dem, der er blevet afvis t 
fril den slags tilbud, eller som ikke føler sig tilpas i dem, 
forklarer Preben Brandt. 

Han forstår ikke, hvorfor Københavns Kommune ikke har 
forsøgt at fortsætte samarbejdet med Gaderummet. Og 
r,an mener. at kommunen stiller større krav 'il Gaderum
mel. end de gør til andre sociale institutioner og opholds
steder herhjemme. når de vil have sikkerhed'or. at psykis' 
syge kommer i psykiatrisk i be andIing. 

- Vi forsøgte at lægge op t il et samarbejde med social
udvalge i Køben avns Kommune. som kunne stille a!le 
tilfredse. il)en det ønskede de ikke. Og af en eller allden 
grund stiller kommunen særlig res riktive krav til Gade
rumme'. når det gælder psykiatrien. På herbergerne stilles 
der for eksempel ikke krav til. at psykotiske skal i psykia
trisk behandling. Der findes da heller ingen lov. som siger, 
at man kan tvinge folk i behandling. siger han. 

Vll have ny leder 
øbenhavns Kommunes socialborgmester Mikkel Warrning 

mener imidlertid ikke, at situationen er holdbar og står 
fast på. at stedet skal have ny ledelse. 

- Gaderummet skal for sætte, sorn det oprindeligt var 
tæn t: Et sted, hvor der er højt til loftet og meget brugerind
dragelse og selvtilret elæggelse. r en for Socialudvalge er 
det et ardinillpunkt at få en ny leder. At vi 'år et sted, hvor 
der ikke er stærk ledere. og hvor sårbare unge kan komme 
og være sig selv samtidig med, at de far den behandlirlg, som 
el) del af dem har brug for, siger Mikkel Warming og henviser 
her til stedets manglende samarbejde rned psykiatrien. 
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