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   21. juni 2008 
 
Gaderummet i Rådmandsgade. Et truet fristed for de mest marginaliserede unge
 
Hermed rettes henvendelse på vegne af 'Gaderummet', et socialpsykologisk fristed for udsatte og 
hjemløse unge, beliggende i Rådmandsgade 60 på Nørrebro. Vi har ligget her siden 2005, og lå 
tidligere, fra 1996, på Nørrebrogade 56 i Baghuset. 
Vi skriver til Jer, fordi vores situation er truet. Kan vi ikke fortsætte kan det få store og alvorlige 
konsekvenser for en stor gruppe af unge hjemløse.
Måske er nogle af Naboerne cyklet forbi, eller ligefrem stoppet op til en lille snak med os, når vi 
har spillet musik, delt flyers ud og samlet ind med 'Ønskebrønden' på Nørrebros Runddel. Vi har 
været meget glade for den interesse og støtte vi har mødt, mange tak for det!
 
Kort om Gaderummet og dets bidrag til et trygt og mangfoldigt lokalmiljø
 
Gaderummets mål og formål er at tilbyde udsatte unge et alternativ til livet på gaden, hvor 
kriminalitet, stofmisbrug og prostitution ofte er eneste udvej for overlevelse. P.t. rummer 
værestedet ca. 30 unge beboere, samt ca. 150 brugere, mens 15-20 aktuelt får hjælp gennem 
psykologsamtaler. 
I Gaderummet kan unge, som ikke kan rummes eller hjælpes i traditionelle sociale tilbud, og 
derfor ofte lever på gaden, få støtte til at forholde sig til eget liv og derigennem genvinde 
ressourcer til at skabe sig en værdig og selvbærende tilværelse. Dette gælder både danske unge og 
unge af anden etnisk baggrund. Når en hjemløs eller mindrebemidlet ung i nød kommer til 
Gaderummet, tilbydes vedkommende en seng, mad, rådgivning igennem psykologsamtaler og 
kropsterapi, samt muligheden for at indtræde i et fællesskab, hvor ens fortid ikke holdes imod én. 
Fællesskabet er baseret på grundlæggende værdier som respekt for den unges autonomi, 
involvering af den unge gennem brugerstyring, symbolsk såvel som praktisk anerkendelse de 
unge imellem, samt et engageret og nærværende personale, som tør involvere sig. Gaderummet 
evner dermed, grundet den høje faglighed og alternative pædagogiske tilgang, at møde disse 
marginaliserede unge på deres egne præmisser, så en tillidsrelation kan skabes. Det har i 4 ud af 5 
tilfælde vist sig, at Gaderummet som eneste sted har formået at samle unge op fra gaden, som 
ellers betragtedes som 'håbløse tilfælde' af det sociale system. Derfor har Gaderummet modtaget 
flere priser for sit arbejde gennem tiderne, bl.a. Københavns Kommunes Socialrådgiverforenings 
'Hæderspris for nytænkning og omsorg', som tildeltes Gaderummet i 2001.
 
Gaderummets situation
Desværre er Gaderummets fællesskab truet: En politisk og socialpsykologisk paradigmekonflikt i 
Københavns Kommune har bevirket, at Gaderummet i juni 2007 blev frataget de midler, som det 
ellers var bevilget fra Velfærdsministeriets SATS-pulje, administreret igennem kommunen. 
Københavns Socialudvalg og Socialborgmester Mikkel Warming ønsker at omdanne 
Gaderummets åbne miljø til et mere traditionelt institutionaliseret tilbud. Et tilbud, som de unge 
gentagne gange har gjort opmærksom på, at de ikke vil kunne bruge - trods de velmenende 
intentioner – hvilket bl.a. bestyrelsesmedlemmerne Preben Brandt, speciallæge i psykiatri, samt 
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Line Lerche Mørch, lektor i pædagogisk psykologi, bekræfter.
Karakteristisk for denne gruppe er netop en lang historie med sådanne institutioner, som intet 
andet har formået at tilføre dem, end konflikter og nederlag. De har mistet tilliden til det sociale 
system, og netop derfor kom de i sin tid til Gaderummet, hvor de oplevede, at de var velkomne og 
kunne rummes. Københavns Kommune har dog nægtet, at tage de unges udsagn til efterretning. 
D. 20. juni 2008 faldt dommen i fogedretssagen mod Gaderummet, iværksat af kommunen, med 
et ulykkeligt og overraskende udfald: Kommunen tilkendtes ret til at indsætte sig i Gaderummets 
lejemål - underforstået, at sætte de unge ud. Gaderummet har imidlertid kæret dommen til 
Landsretten med den forventning, at retfærdigheden i sidste ende vil ske fyldest. Der synes ikke 
at være andet alternativ end at kæmpe videre: Giver man op, er risikoen for, at gaden bliver næste 
stop for Gaderummets beboere og brugere, for høj til at overse. Med Gaderummets mangeårige 
faglige praksis og erfaring med denne gruppe af unge, samt indsigt i de sociale mekanismer på 
området - der desværre oftest overses politisk – må vi se i øjnene, at de unge ikke vil kunne finde 
sig til rette i kommunens nye sted.  En væsentlig faktor, i relation til at det er lykkedes 
Gaderummet at samle disse unge op fra gaden er, at de trives i Gaderummet, bl.a. fordi de selv 
har været med til at bygge fristedet op fra bunden, og fordi Gaderummet reelt praktiseres 
'nedefra', gennem brugerstyring. Dette har en afgørende rolle i de unges tilhørsforhold og 
ansvarsfølelse overfor stedet, og deres lyst til at bruge det. I kommunens plan er der tale om et 
tilbud, der på forhånd er planlagt ovenfra, efter en traditionel institutions-model, hvor 
dagsordenen sættes af ledelsen og personalet, og de unges indflydelse på det, der for mange jo 
faktisk skulle være deres hjem, indskrænkes til det symbolske. De unge har udtrykt, at de finder 
dette både krænkende og umyndiggørende. Tidligere har de derfor fravalgt sådanne tilbud 
velvidende, at det hårde liv på gaden var alternativet. Der er desværre ingen grund til at forestille 
sig, at de vil vælge anderledes denne gang. 
 
Derfor slås vi for at få vores midler tilbage fra kommunen, og da der – fra kommunens side – 
åbenbart men urimeligt er gået politik i vores nuværende placering, er vi sideløbende på udkig 
efter nye lokaler, da arbejdet og fællesskabet ikke er knyttet specifikt til Rådmandsgade 60, blot 
til tag over hovedet og adgang til elektricitet. Hvis nogen har kendskab til sådanne lokaler, uagtet 
hvilken stand og størrelse de måtte være i, så sig endelig til!  Det skal tilføjes, at vi har et fint 
forhold til vores naboer i Rådmandsgade, og at flere jævnligt kigger indenfor. Det er vores 
indtryk, at vores naboer er glade for at have os i kvarteret. 
 
En fælles sag: Ja tak til mangfoldighed. 
Vi er bekendt med at Naboerne på Nørrebro, ligesom Gaderummet, er interesseret i 
mangfoldighed i gadebilledet, hvorfor vi også henvender os til jer.
 
Gaderummets funktion er - gennem fællesskabet - at tilbyde udsatte unge et alternativt værested 
til gaden, og derved både hæmme og forebygge aktiviteter, som i form af social elendighed kunne 
udmønte sig negativt i gadebilledet. Vi mener derfor at have en fælles sag med Naboerne på 
Nørrebro, om end med forskellige forudsætninger.
Det er derfor Gaderummets håb, at Naboerne på Nørrebro vil bakke op om Gaderummet og støtte 
de unge beboere og brugere i deres kamp for at opretholde deres eksistensgrundlag, og derved 
være med til at sætte fokus på de negative sociale forhold, som bevirker at unge havner på gaden, 
trods de kommunale velmenende tilbud. 
Vi vil gerne understrege, at det ikke er intensionen at skabe unødig ængstelse omkring de mulige 
konsekvenser for Nørrebros lokalmiljø såfremt de unge sættes ud, for derved at opnå støtte til 
vores fællesskab. Tværtimod er det vores håb og ønske, at opbakningen funderes i en lyst til at 
opretholde så dokumenteret velfungerende et socialt tilbud som Gaderummet, således at 
nuværende og fremtidige unge gaderumsbrugere ikke tabes til gaden, med den elendighed det nu 
engang medfører. For den enkelte, såvel som – på sigt – for Nørrebro og resten af samfundet.
 







Det er ikke økonomisk støtte der anmodes om, vi ønsker hermed blot at oplyse Nørrebros 
lokalmiljø om vores indsats og situation, da også dette kan være med til at lægge pres på 
politikerne. Hvis man oven i købet skulle have lyst til at ønske med en mønt i 'Ønskebrønden', når 
man alligevel kommer forbi os på runddelen, er vi selvfølgelig meget taknemmelige. Læs også 
mere om Gaderummet, dets beboere og dets situation på www.gaderummet.dk, eller kig forbi - vi 
inviterer gerne til en rundvisning i vores fristed. 
 
Mange tak for tiden, vi håber at Nørrebros Naboer fatter sympati for vores sag. Vi nægter at give 
op for en sag der er fælles og som utallige flere har brug for, men menneskelig, politisk og 
økonomisk støtte, kan man aldrig få for meget af.
Vi vil tillade os, efter sommermåneden, at kontakte Jer om et besøg i Gaderummet
 
De bedste hilsner
 
Gaderummet
v/ Peter Mosegaard, brugerrepræsentant, mob. 2276 2112
Og Anne Lei Jacobsen, frivillig, mob. 6065 0133
 
Kontor 3581 5555 og e-mail: info@gaderummet.dk
 
Rådmandsgade 60, 2200 København N
www.gaderummet.dk
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