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Fra: Anne Lei Jacobsen
Til: ritt@kk.dk; 
Emne: Vedr.: København Kommunes bahandling af unge i Gaderummet
Dato: 14. august 2008 22:53:10


Kære Overborgmester Ritt Bjerregaard.
 
Hermed fremsendes du til din orientering, en kopi at mit brev til Lars 
Gregersen, kontorchef i Socialforvaltningen, vedrørende København 
Kommunes behandling af de unge brugere af Gaderummet, socialpsykologisk 
fristed for hjemløse unge, beliggende på Nørrebro.
Jeg formoder at du er bekendt med Gaderummet og dets situation, da jeg ved, 
at du har modtaget flere skrivelser fra brugerne, senest en sommerhilsen. 
 
Som frivillig i Gaderummet undres og forfærdes jeg generelt over den 
måde, hvorpå Københavns Kommune har valgt at agere imod Gaderummet. Og 
jeg undrer mig over, at du som Overborgmester i kommunen ikke har grebet 
ind, på trods af at brugerne informerede dig om sagen, og bad dig tage stilling. 
Her henviser jeg bl.a. til
 
- At fortsat udokumenterede anklager om svigt i Gaderummet, fra 
Socialborgmester Mikkel Warming, legitimeres af socialudvalget som 
tilstrækkeligt grundlag for at afbryde samarbejdet med Gaderummet. Skal dette 
forstås, som at man - når det vel at mærke er en politiker der fremsætter 
anklagen - er skyldig, til det modsatte er bevist?
 
- At de udokumenterede anklager ydermere fremstilles som sandheder, 
og benyttes i forbindelse med tilsvining af Gaderummets personale i 
offentligheden. Er det måden, hvorpå den politiske institution ønsker at belønne 
samfundsborgere, som med et unikt engagement og en uvurderlig faglig indsigt 
på et område, hvor kommunen selv må melde pas, giver såvel deres arbejdstid 
som en stor del af deres fritid, for at hjælpe udstødte unge tilbage til et værdigt 
liv? – Vel at mærke unge, som i første omgang havnede på gaden, hvor 
Gaderummet samlede dem op, fordi det sociale system svigtede dem.  
 
- At en gruppe af København Kommunes i forvejen svageste og mest socialt 
udstødte borgere, ignoreres af folkevalgte politikere, når de forsøger at opnå 
indflydelse på eget hjem og dermed liv. Hvad for et menneskesyn blandt de 
implicerede beslutningstagere, kan ligge til grund for en sådan respektløshed?
 
 Jeg kan oplyse dig om, at brugerne har fuldt med i sagen, og har et indgående 
kendskab til den, og derfor er udmærket klar over, at politisk spil og 
studehandel på Rådhuset, har stor indflydelse i sagen om Gaderummet. Det er 
en ubeskrivelig respektløs og nederdrægtig behandling af disse mennesker, at 
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deres velfærd og trivsel ofres grundet nogle politikeres rænkespil. 
Jeg er klar over, at politikere fra dit parti har stærk interesse i at Gaderummet 
nedlægges, men du skal vide, at brugernes utilfredshed cementeres igennem 
deres indgående kendskab til sagens fiktioner. Netop grundet overgrebets alvor 
– førnævnte politiske spil taget i betragtning – fastlåses konflikten og skærper 
den mistillid til systemet, som Gaderummets brugere i forvejen præges af. 
Kommunens handlinger er således med til at fastholde den marginaliserede 
position, som de unge i Gaderummet forsøger at bevæge sig ud af. Det er svært 
at se hvor ansvaret for denne fastholdelse kan ligge, andet end hos kommunen. 
Hvordan forholder du dig som Overborgmester i København til det?  
 
Vedlagte brev til Lars Gregersen afspejler kun et hjørne i sagen, men det 
eksemplificerer kommunens behandling af brugerne i Gaderummet. 
 
Jeg ser frem til at modtage dit svar på dette brev, og håber at du ikke blot 
sender det videre – som tidligere – til Socialborgmester Mikkel Warming, da 
han på ingen måde har udvist dialogvilje. 
 
De bedste hilsner
 
Anne Lei Jacobsen, frivillig 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Gregersen
Kontorchef for Mål- og rammekontoret for handicap og psykiatri
Københavns Kommune
 
Kopi tilsendt Jens Aabroe Nielsen


 
14/8 2008


 
Kære Lars Gregersen
 
Jeg kontakter dig hermed vedrørende Gaderummet, socialpsykologisk 
fristed for udsatte unge. Jeg kan forstå på Kalle Birck-Madsen og Alina 
Djakowska, at de sidst omkring januar 2008 rettede henvendelse til dig 
i forbindelse med de varme- og elregninger, som Gaderummet - 
grundet Københavns Kommunes tilbagetrækning af støttebevillingen fra 







Velfærdsministeriets statslige SATS-pulje – ikke kunne betale.
 
Allerede i juli og august 2007 sendte Gaderummet bl.a. en regning til 
Socialforvaltningen, nærmere betegnet til Jens Aabroe Nielsen. Denne 
regning og enkelte andre blev betalt af kommunen, men senere, i 
september 2007 indsendtes andre regninger, som ikke blev dækket. Bl.
a. en elregning, medfølgende et brev, hvor brugerrepræsentant Peter 
Mosegaard forklarede, at det er problematisk, hvis det ikke er muligt for 
brugerne at tænde lys eller koge vand. Igen, omkring oktober og frem 
til december 2007, indsendtes andre regninger, som heller ikke blev 
betalt af kommunen. I flere tilfælde modtog Gaderummet ingen 
respons. 
  
Alina Djakowska kontaktede dig derfor efterfølgende i januar pr. 
telefon, for at få afklaret hvorvidt kommunen havde i sinde at dække 
disse. Her gjorde hun opmærksom på konsekvenserne af de fratagede 
midler, i relation til forholdene i huset. Bl.a. at kulden i huset bevirkede, 
at de unge brugere og beboere var sårbare overfor influenza mm.
Hun refererer, at du udtrykte forståelse for dette problem, og bad os 
om at indsende regningerne for varme og el, for at kommunen kunne 
dække dem. Ligeledes refererer hun, at du ved samtalens afslutning 
bedyrede, at "det skulle du nok tage dig af" (at kommunen betalte 
regningerne).
 
Dagen efter forsøgte Alina at kontakte dig, men fik at vide, at du ikke 
kunne træffes. Et par dage senere forsøgte hun igen og blev denne 
gang omstillet, sandsynligvis til Jens Aabroe Nielsen, som fortalte at 
kommunen ikke ville dække regningerne, og at "det kunne vel ikke 
være en overraskelse for os".
 
Men det var en overraskelse. Særligt efter at du i telefonsamtalen med 
Alina havde givet udtryk for, at du personligt ville sørge for, at 
regningerne blev dækket. Efter dit løftebrud, formåede Gaderummet 
dog med nød og næppe at indsamle de tilstrækkelige midler til at 
dække de el-regninger kommunen ikke ville betale.
 
Jeg vil i øvrigt informere dig om, at Gaderummet stadig hyppigt har 
besøg af sygeplejersker og læge, som frivilligt tilbyder deres ekspertise. 
Ligeledes gør alle i huset en indsats for, at de hygiejniske forhold i 
huset er i orden, selv om manglen på varmt vand gør dette besværligt. 
Men vinteren er på trapperne, og det er fortsat svært at forestille sig, at 
der vil blive økonomisk overskud til at betale for varme. 
 







Jeg forventer at kommunen som en selvfølgelighed indgår i et 
samarbejde omkring at regningerne betales, men har desværre mine 
tvivl, kommunens manglende samarbejde de sidste måneder, taget i 
betragtning. Jeg vil derfor spørge dig, om du virkelig - personligt og 
som ansvarlig i kommunen - kan stå inde for, at det er moralsk, 
samfundsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt af kommunen, at 
den vil byde denne gruppe af sine borgere, at leve under de vilkår det 
vil medføre, hvis regningerne ikke betales, uden at stille et brugbart 
alternativ til rådighed? – Vel at mærke som følge af en konflikt, som 
kommunen har igangsat, med henvisning til fortsat udokumenterede 
anklager om "svigt" fra Gaderummets side. 
 
Jeg forestiller mig, at du i din tilbagemelding vil lægge ansvaret over på 
Gaderummet. Måske vil du bedyre, at Gaderummet jo bare kan lukke. 
Men som du jo ved - fordi brugerne i Gaderummet gentagne gange har 
gjort opmærksom herpå - så eksisterer Gaderummet fortsat kun fordi, 
at de unge ønsker det. Og de ønsker det ligeledes fortsat, hvad enten 
der er varme og el, eller ej. Hvad de til gengæld ikke ønsker, er den 
institution, som kommunen planlægger at omdanne Gaderummet til. 
Det er en kendsgerning, som ikke lader sig afvise. Hvis Gaderummet 
lukker, hvad vil kommunen så stille op med de unge, hvoraf en stor del 
sandsynligvis ender på gaden, lige præcis der, hvor Gaderummet som 
eneste sted formåede at samle dem op?  
Jeg er klar over, at dette ikke er et spørgsmål, som du egenhændigt 
kan tage stilling til. Men jeg vil venligst minde dig om, at sagen ikke er 
afsluttet, før Landsretten mv. har behandlet den. Uagtet om det i 
fremtiden lykkes kommunen at gennemtrumfe sin plan om at nedlægge 
det nuværende Gaderummet, så er der aktuelt en gruppe af 
kommunens borgere, der ikke har et brugbart alternativ til de forhold 
det vil medføre, hvis kommunen fortsat ikke betaler varme og el-
regninger i Gaderummet, og samtidig tilbageholder Gaderummets 
midler. Og det er kommunen – ikke Gaderummet – ansvarlig for. 
 
Jeg skal i den forbindelse bede dig om at skrive tilbage, hvordan 
kommunen forholder sig til brugernes klare meldinger om, at det tilbud 
som kommunen påregner at etablere i Gaderummets lokaler, ikke er 
brugbart eller ønskværdigt.  
 
Afslutningsvis vil jeg derfor med al respekt opfordre dig til at holde dit 
løfte og som minimum sørge for, at Gaderummets varme- og 
elregninger betales af kommunen, hvis ansvar det rettelig er, eftersom 
kommunen ikke har stillet noget reelt alternativt værested til rådighed 
for de unge.







 
 
 
De bedste hilsner
 
 
Anne Lei Jacobsen, frivillig i Gaderummet
 
 
 





