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7/9 2008
 
Til Velfærdsminister Karen Jespersen
 
 
 
Kære Velfærdsminister
 
Vedr.: Konsekvenserne for Gaderummets brugere, såfremt Gaderummet lukkes af Københavns 
Kommune.
 
"Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at de 25 unge overnattende hjemløse i være- og bostedet 
"Gaderummet" på Nørrebrogade i København ikke bliver sat på gaden igen?". Sådan lød dit spørgsmål i 
Folketinget til daværende Socialminister Henriette Kjær, d. 18/12 2001.
 
Gaderummet lukkede ikke, men praksissen blev i 2005 flyttet til lokalerne i Rådmandsgade 60, på Ydre 
Nørrebro.
I dag er Gaderummet på ny truet af lukning – hvilket vi ved, at du er bekendt med - og 
problemstillingen er den samme, som du i sin tid påpegede: Brugerne er i fare for at blive sat på 
gaden. Der er ikke tale om blot en udskiftning af ledelsen, som Københavns Socialborgmester og 
Socialudvalg hævder. Samtlige medarbejdere er fyret, og der er iværksat en fogedretssag imod 
Gaderummet.  I et helt år, har Københavns Kommune nægtet at indgå i reel dialog med os, frem for 
envejskommunikation, og fastholder fortsat de udokumenterede anklager, som lægges til grund for deres 
beslutning om at fratage Gaderummet dets bevilling af midlerne fra Velfærdsministeriet. Netop fordi at 
Gaderummet udfylder et hul i den samlede indsats på det sociale område, forsvarer flere fagpersoner vores 
sag, herunder Line Lerche Mørck, lektor i pædagogisk psykologi, samt dr.med. og formand for Projekt 
Udenfor, Preben Brandt.
 
I mellemtiden har du overtaget Henriette Kjærs rolle, i egenskaben som Velfærdsminister. Vi vil derfor 
spørge dig, eftersom også ansvaret for problemstillingen nu må være dit:
"Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at de 30  unge overnattende hjemløse - samt 150-200 daglige 
brugere - i være- og bostedet "Gaderummet" på Rådmandsgade  i København ikke bliver sat på gaden 
igen?".
 
Vi håber og ser frem til, at du denne gang tager stilling til sagen.
 
 
De bedste hilsner
 
Brugerne i Gaderummet, 
Michael Mex Christiansen, boer 
Anne Lei Jacobsen, frivillig 
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