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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gaderummet - socialpsykologisk fristed for hjemløse og udstødte unge 
<info.gaderummet@gmail.com> 
Date: 08/09/2008 07.46 
Subject: til Overborgmester Ritt Bjerregaard 
To: ritt@kk.dk 
 
Overborgmester Ritt Bjerregaard
Københavns Kommune
 
d. 07.09.2008
 
 
 
Kære Ritt Bjerregaard
 
Vi, brugerne af Gaderummet, har henvendt os til dig tidligere, men du har afvist at hjælpe. Nu gør 
vi det igen, da Socialborgmester Mikkel Warming ikke har udvist dialogvilje - og i øvrigt ikke 
besvarer mange af vores henvendelser - og da du som Overborgmester har et ansvar for, hvad 
kommunen foretager sig overfor os.
 
Vi er bekendt med, at du er orienteret om sagen om vores sted Gaderummet og den beslutning der 
blev truffet tilbage i maj 2007. Du har sikkert også hørt alverdens anklager mod vores sted, vores 
medarbejdere og vores ledelse.
 
De fleste af os kender sagens indhold ret godt. Vi kan også se, at der er store dele af grundlaget for 
lukningen af vores sted, der er faktuelt forkert. De vurderinger der er foretaget af 
Socialforvaltningen, bygger på udpeget forkerte oplysninger. Både før og efter beslutningen om at 
tilbagekalde godkendelsen af og statstilskuddet til Gaderummet, blev Forvaltningen gjort 
opmærksom på de mange faktuelt forkerte oplysninger. Fejlene blev ikke rettet dengang og er 
endnu ikke blevet rettet. Vil de mon blive det?
 
Der køres samtidig en hetz mod vores personale, der beskyldes for alt mellem himmel og jord af 
kommunen. Anklagerne kan stadig ikke dokumenteres. Det kan vi på ingen måde se det 
demokratiske og rimelige i.
 
Du er sikkert blevet orienteret om, at der slet ikke er tale om Gaderummet skal lukke - kun at 
vores ledelse skal udskiftes og Gaderummet ellers skal fortsætte som hidtil. Det er ikke sandt, 
hvilket direkte kan udledes af Socialudvalgets beslutningsreferater. Her er tale om oprettelse af en 
helt anden institution end Gaderummet, som ikke kan bruges. Fx grundet planerne om 
genetablering af den traditionelle socialpædagogik, afskaffelsen af brugerstyring og fratagelsen af 
vores psykologhjælp. Se vedlagte kopi af klage til Socialborgmesteren og Socialudvalget om 
fratagelse af vores psykologhjælp og de konsekvenser det medfører. Dette er blot en af manglerne 
i det nye tilbud, der gør at vi i realiteten ikke kan bruge dette nye sted. Som det også fremgår af 
klagen, vil dette føre til alvorlige konsekvenser for os, da vi intet andet alternativ har – og derfor 
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Til Socialborgmester Mikkel Warming  
og Socialudvalget, Københavns Kommune 
d. 21-08-2008 



Klage over fratagelse af psykologhjælp, samt over Socialborgmesteren og 
Socialudvalget mm. i sagen om Gaderummet 
 
Vi, Gaderummets brugere, er fortsat stærkt utilfredse med, og dybt indignerede over, 
Socialborgmesterens, Socialudvalgets og Socialforvaltningens beslutninger og handlinger vedr. 
Gaderummet – socialpsykologisk fristed for hjemløse og udstødte unge - samt over planen om og 
for den nye institution i Gaderummets lokaler. Denne klage vedrører blot et udsnit af dette – 
fratagelsen af vores psykologhjælp. 
 
 
Gaderummets psykologiske rådgivning 
 
Som det er jer bekendt, har Gaderummet en psykologisk rådgivningsfunktion. Dette fremgår af 
Gaderummet projektbeskrivelse fra 2002 s. 4: ”Rådgivningsfunktionen - en åben psykologisk 
rådgivning. Brugerne kan selv henvende sig til rådgivningen, men der foregår efterfølgende en 
visitation af henvendelserne”. 
Det fremgår endvidere af kommunens godkendelsesskrivelse af Gaderummet af 23. december 2005 
på side 2: ”Et andet hovedelement i Gaderummets metodemæssige tilgang er, at de unge tilbydes 
psykoterapeutisk behandling, hvor følelsesmæssige problemstillinger indgår med stor vægt.” 
 
Der er tale om en åben psykologisk rådgivning og intensive psykologiske behandlingsforløb – oftest 
længerevarende forløb på op til flere år, bestående af samtale på ca. 2 timer en gang om ugen. I 
øjeblikket er der ca. 25 fast tilknyttet og endnu flere unge bruger den psykologiske 
rådgivning ”løsere” efter behov. De bruger således den psykologiske rådgivning som sikkerhedsnet. 
En sådan mulighed – både for længerevarende forløb og for akut og åben tilgang, til at kunne 
trække på den psykologiske rådgivning - som ikke ses andre steder - kan afhjælpe problemstillinger 
hos den unge, når de opstår. Således undgås det, at problemerne forværres og fastlåses. 
Psykologrådgivningen er samtidig en afgørende faktor for at Gaderummet med sin brugerstyring og 
åbne dør, kan fungere i en helhed, ligesom det er et grundlæggende element i Gaderummets projekt 
som socialpsykologisk fristed. Den psykologiske rådgivning er således en integreret del af 
dagligdagen og ikke en sidefunktion, der ligeså godt kunne foregå andre steder. 
 
 
Det nye tilbuds nedlægning af den psykologiske rådgivning 
 
I den plan fra Partnerskabet – Missionen blandt Hjemløse og Askovgården - om et nyt ”tilsvarende” 
tilbud i Gaderummets lokaler som Socialudvalget har truffet beslutning om, vil der kun være 
psykologbesøg i Gaderummet 1-2 gange ugentligt, på faste dage og tidspunkter, ved en psykolog 
der er eksternt tilknyttet. Det fremgår på side 8 i planen - ”Yderligere har Askovgården mulighed 
for at stille en psykolog til rådighed ca. to ugentlige hverdage til rådgivningsfunktionen i 
Gaderummet” og i skemaet på s. 10.  
Det fremgår således af kommunens egen plan, at den åbne psykologiske rådgivning ikke skal 
videreføres, men nedlægges til fordel for et helt andet funderet sted. 
 



 1











Alvorlige konsekvenser for Gaderummets brugere 
 
Det er meget svært at se hvorledes det behov der er for psykologhjælp – både faste forløb og akut 
tilgang – realistisk kan imødekommes ud fra den fremlagte plan med psykologbesøg 1-2 gange om 
ugen. Det er også meget svært at se hvorledes kommunen vil undgå at denne store gruppe af unge 
tabes, når den samtidig nedlægger deres åbne psykologiske rådgivning.  
 
Her skal særligt peges på kommunens fyring af samtlige medarbejdere og ledelse i Gaderummet dvs. 
også de uddannede behandlere, som driver rådgivningen, og har indgående kendskab til de unge der 
bruger den. Her er tale om et tæt knyttet fortrolighedsforhold mellem bruger og behandler, hvorfor 
kommunens fyringer er direkte uforsvarlige. Har kommunen overhovedet overvejet hvilke 
konsekvenser nedlægningen af den psykologiske rådgivning og fyringen af personalet medfører for 
brugernes trivsel? 



Det skal endnu engang understreges, at den psykologiske rådgivning for de fleste brugeres 
vedkommende er en afgørende hjælp for at de ikke ”går i hundene”, og samtidig er årsag til, at de 
kan trives i Gaderummet og aktivt vælger at opretholde kontakt til Gaderummet, modsat andre 
steder. Hver bruger har sin individuelle baggrund, problemstillinger og grund til at være i den 
psykologiske rådgivning. Det er ikke noget en udenforstående psykolog uden videre kan sætte sig 
ind i, eller bare overtage. Med en sådan fremgangsmåde, er det en umulighed at nå den unge. 



Samtidig er den psykologiske rådgivning, som skrevet, afgørende for at brugerstyringen og stedet 
kan fungere, og et grundelement i Gaderummets projekt. Det er derfor endnu mere svært at se 
hvorledes kommunen forestiller sig, at det nye tilbud vil kunne fungere med fortsat brugerstyring og 
en åben dør – som kommunen gentagne gange udglattende og i forsøg på ”beroligelse” har udtalt, at 
man selvfølgelig vil bevare – uden at den åbne psykologiske rådgivning med akut tilgang eksisterer. 
Det er endvidere et iøjefaldende paradoks, at ville ”videreføre et socialpsykologisk fristed” uden en 
psykologisk rådgivningsfunktion. 



Det giver således ikke mening at kommunen taler om bevarelse af brugerstyring og Gaderummets 
åbne dør – og Gaderummets socialpsykologiske koncept i det hele taget - med samtidig nedlægning 
af den åbne psykologiske rådgivning og ansættelse af et helt andet personale, der aldrig har haft 
kendskab til sådan et arbejde. Denne forestilling synes at være udtryk for en systemlogik hos 
kommunen, som umuligt lader sig gøre i praksis. Det ligner at kommunens socialforvaltning og 
socialudvalg ikke har den fjerneste ide om hvilken rolle den psykologiske rådgivning spiller og slet 
ikke er klar over hvilke konsekvenser det vil medføre, at den psykologiske rådgivning fjernes. 



Her ville det være oplagt at man så på hvorfor det er lykkedes Gaderummet, at samle unge op fra 
gaden og hjælpe dem videre ind i samfundet - unge der ikke har kunnet rummes eller hjælpes i 
kommunens almindelige traditionelle tilbud, som blev smidt ud eller aktivt valgte gaden af mangel 
på bedre. Her står det således klart at nedlæggelsen af den psykologiske rådgivning og fratagelsen 
af den unges psykologhjælp får enorme konsekvenser for en stor gruppe af i forvejen udsatte unge – 
både dem, der skal hjælpes på benene og ind i samfundet igen og dem, som allerede er der, men 
som bruger den psykologiske rådgivning som sikkerhedsnet – og også dem, som ikke direkte er 
tilknyttet den psykologiske rådgivning, men som dagligt bruger stedet og genvinder ressourcer 
gennem brugerstyringen. 
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Kommunens urealistiske målforestilling 
 
Vi klager hermed over: 
 



• at vi med jeres beslutning om afvikling af Gaderummet og fyring af vores personale, 
får frataget vores psykologhjælp og vores behandlere, som vi er tæt knyttet til 



 
• at der i det nye tilbud ikke er mulighed for den psykologhjælp som vi hidtil har 



modtaget i Gaderummet og at den åbne psykologiske rådgivning står til at 
indskrænkes til et symbolsk minimum. Vi ser derfor, at kommunens projekt ikke lever 
op til problemstillingerne og behovene hos brugergruppen og på ingen måde er 
realistisk. 



 
• at kommunen på ingen måde tager højde for de alvorlige konsekvenser det vil medføre 



for os, at vores psykologhjælp og behandlere fjernes. Det bemærkes, at der er tale om 
afbrydelse af intensive psykologiske behandlingsforløb, som for de fleste er en 
afgørende faktor for at de kan hænge sammen, og få deres liv tilbage. 



 
 
 
Kommunens beslutning bringer psykologhjælpen i fare 
 
Vi klager også over  
 



• at Socialudvalget træffer beslutning om at fratage Gaderummet sit tilskud og fyring af 
personale, med henblik på afvikling så brat som det blev gjort, velvidende at mange af 
os var i intensive længerevarende psykologforløb, hos behandlere som vi var tæt 
knyttet til og uden at der blev stillet et alternativ til rådighed.  



 
Kommunens såkaldte ”nødberedskab” fungerede på ingen måde, hvilket der også er 
redegjort for i brev af 7. oktober 2007 til administrerende direktør i Socialforvaltningen 
Anette Laigaard. Vi mener det var utilstedeligt gjort af jer - at stille os i udsigt, at vores 
vigtige hjælp bortfalder. Også taget i betragtning af, at I endnu ikke har kunnet dokumentere 
jeres påstand og begrundelse for beslutningen om ”hvad der foregår i Gaderummet er ikke 
forsvarligt”, trods gentagne anmodninger. 
 
 
 
Modsigelse i kommunens holdning 
 
Vi klager endvidere over: 
 



• at den mangel der er på psykologhjælp ikke stemmer overens med jeres gentagne 
udtalelser om, at der med jeres beslutning ikke er tale om en lukning af Gaderummet – 
blot en udskiftning af ledelsen. 



 
Som eksempel kan nævnes Socialborgmester Mikkel Warmings ord i sit debatindlæg i 
dagbladet Information d. 20. september 2007: ”Troels Schmidt og Henrik Kock skriver i 
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læserbreve i Information den 13. og 17. september, at jeg og socialudvalget i København vil lukke 
gaderummet. Det er ikke korrekt. Det, som et enstemmigt socialudvalg har besluttet, er, at den 
tidligere leder af stedet ikke kan fortsætte”. 
Et andet eksempel er Socialborgmester Mikkel Warmings udtalelse i artikel om Gaderummet 
i HUS FORBI februar 2008: ”I Socialudvalget er vi enige om, at der er brug for en ny ledelse af 
stedet, så Gaderummet kan få lov til at fortsætte, som det oprindeligt var tænkt”. 
 
Nej. Som I ved er der ikke tale om at I har besluttet at udskifte lederen af Gaderummet –- I 
har frataget tilskuddet og fyret samtlige medarbejdere med henblik på afvikling, hvilket også 
fremgår i jeres egne beslutningsreferater. Og så har I besluttet, at der skal oprettes en ny og 
anden institution – uden den åbne psykologiske rådgivning, som i øvrigt er en væsentlig del af 
Gaderummets projekt, hvorfor det er usandt at I vil oprette et nyt sted som Gaderummet 
oprindeligt var tænkt. Der er ikke sammenhæng mellem det I siger og det I har gjort og gør.  
 
Vi klager således også over: 
 



• at I taler usandt overfor os, og forsøger at skjule - både overfor os og for 
offentligheden - at vi i realiteten står til at miste vores psykologhjælp. Det mener vi er 
både respektløst og nedværdigende af jer, for ikke at nævne et meget alvorligt 
demokratisk problem – at I vildleder befolkningen for at gennemtrumfe egne 
dagsordner og at man derfor ikke kan stole på jeres ord, som folkevalgte politikere. 



 
 
 
Ingen svar på vores henvendelser 
 
Vi vil også klage over: 
 



• at I ikke tidligere har taget stilling til problematikken om den manglende 
psykologhjælp, gennem de breve der er blevet jer tilsendt fra brugere af Gaderummet, 
hvor problematikken rejses overfor jer. 



 
Det er bl.a. nævnt i brev til jer af 6. november 2007 fra brugere af Gaderummet, ”Ang. 
Gaderummet og vores advokats henvendelser om de juridiske tvist´s”, s. 3: ”I øvrigt kan vi 
nævne et konkret eksempel på en alvorlig mangel, ud af de mange mangler der er i planen om 
det nye tilbud. Der vil kun være på forhånd aftalt og eksternt psykologbesøg 1-2 gange om ugen.” 
Der kom intet svar fra jer på spørgsmålet om den alvorlige mangel, eller et svar på brevet 
overhovedet. 
 
Endvidere står i brev til jer af 5. februar 2008, ”Ang. Gaderummet og alvorlige konsekvenser 
for brugergruppen ift. det nye tilbud”: ”Gaderummets brugere står, ifølge planen om det nye 
tilbud, til at få afbrudt og miste disse forløb, som ellers er en afgørende hjælp for at de kan 
fungere og en væsentlig grund hvorfor de har søgt Gaderummet og kunnet trives deri. I det nye 
tilbud vil der være tilknyttet en psykolog 1-2 gange om ugen på faste dage.” 
Der kom et svar fra Socialborgmester Mikkel Warming på brevet i sin helhed, men det 
indeholdt ikke et svar på problematikken om den manglende psykologhjælp jf. citatet i brevet. 
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Vi vil således klage over: 
 



• at I har undladt i så lang tid (over 9 måneder) at tage stilling til og svare på de 
førnævnte henvendelser og den alvorlige problematik omkring den manglende 
psykologhjælp i jeres plan om et nyt tilbud. 



 
 Vi mener det er utilstedeligt af jer at undlade dette. I har ved jeres beslutning om fratagelsen 
af Gaderummets tilskud påberåbt jer at I er de ansvarlige politikere – denne ansvarlighed må 
også gælde når der er så alvorlige mangler, som det er tilfældet. Indtil nu har vi ikke set en 
sådan ansvarlighed udvist fra jeres side.  
 
 
 
Kan I overhovedet svare - eller findes der i virkeligheden slet ingen plan? 
 
Vi beder jer venligst svare på vores henvendelse denne gang og undlade at glide af på vores 
spørgsmål. Det er ikke for at genere, at vi er blevet i Gaderummet, eller ønsker at opretholde vores 
psykologiske behandlingsforløb, som man skulle tro var opfattelsen. 
Såfremt I ikke finder anledning til at erkende problemstillingen på baggrund af vores klage, eller på 
anden måde ikke tager vores klage eller fratagelsen af vores psykologhjælp seriøst, skal vi bede jer 
redegøre for hvorledes I ser sammenhængen mellem Gaderummets psykologiske rådgivning og 
vores behandlingsforløb overfor det nye tilbuds på forhånd aftalte psykologhjælpsbesøg 1-2 gange 
om ugen. 
Såfremt I erkender problematikken, men ikke vil handle på det (og eventuelt kaster skylden for jeres 
dispositioner og den manglende psykologhjælp i det nye tilbud over på den daglige leder Kalle 
Birck-Madsen), skal vi bede jer om at møde op i Gaderummet og ansigt til ansigt fortælle de 
pågældende unge der er i psykologiske behandlingsforløb, at den psykologhjælp de modtager, står 
til at blive afbrudt, uden genoptagelse. 
 
 
Vi skal ikke lægge skjul på vores opfattelse af, at de rette kompetencer til at hjælpe os som 
brugergruppe og varetagelsen af et nyt sted ”tilsvarende Gaderummet” ikke er til stede, hvilket 
vores redegørelse, som blot omhandler manglen på psykologhjælp, også viser med al tydelighed. Vi 
er rystede over at det overhovedet kan lade sig gøre, at en Socialforvaltning og et Socialudvalg kan 
vedtage en plan med så alvorlige og iøjefaldende mangler som det er tilfældet og at der ansættes en 
organisation og et personale uden begreb om hvad Gaderummet er for sted og hvilket arbejde der 
udføres her. Ligeledes er vi rystede over at der kan gå over et år, som det er tilfældet, hvor I ikke 
har handlet på disse alvorlige mangler, og fortsat tilbageholdt Gaderummets tilskud og fastholdt 
fyringen af vores personale og tilsyneladende er ligeglade med de konsekvenser det vil medføre at 
vores psykologhjælp frafalder. Konsekvensen af jeres manglende handlinger har sat os i en klemme 
– og det er I ansvarlige for. 
 
Vi skal minde jer om at vi flere gange gennem det sidste år har forsøgt at få skabt en dialog med jer 
– både forvaltning, borgmester og udvalg – men enten har I ikke ønsket det eller også har I bare 
undladt at svare. Vi udtrykker vores kraftigste mistillid til jeres dispositioner og vi føler os på ingen 
måde i trygge i hverken Socialforvaltningens, Socialborgmesterens eller Socialudvalget hænder.  
 
Brugerne i Gaderummet 
Husmødet d. 21. august 2008 
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Til Socialborgmester Mikkel Warming  
og Socialudvalget, Københavns Kommune 
d. 21-08-2008 



Klage over fratagelse af psykologhjælp, samt over Socialborgmesteren og 
Socialudvalget mm. i sagen om Gaderummet 
 
Vi, Gaderummets brugere, er fortsat stærkt utilfredse med, og dybt indignerede over, 
Socialborgmesterens, Socialudvalgets og Socialforvaltningens beslutninger og handlinger vedr. 
Gaderummet – socialpsykologisk fristed for hjemløse og udstødte unge - samt over planen om og 
for den nye institution i Gaderummets lokaler. Denne klage vedrører blot et udsnit af dette – 
fratagelsen af vores psykologhjælp. 
 
 
Gaderummets psykologiske rådgivning 
 
Som det er jer bekendt, har Gaderummet en psykologisk rådgivningsfunktion. Dette fremgår af 
Gaderummet projektbeskrivelse fra 2002 s. 4: ”Rådgivningsfunktionen - en åben psykologisk 
rådgivning. Brugerne kan selv henvende sig til rådgivningen, men der foregår efterfølgende en 
visitation af henvendelserne”. 
Det fremgår endvidere af kommunens godkendelsesskrivelse af Gaderummet af 23. december 2005 
på side 2: ”Et andet hovedelement i Gaderummets metodemæssige tilgang er, at de unge tilbydes 
psykoterapeutisk behandling, hvor følelsesmæssige problemstillinger indgår med stor vægt.” 
 
Der er tale om en åben psykologisk rådgivning og intensive psykologiske behandlingsforløb – oftest 
længerevarende forløb på op til flere år, bestående af samtale på ca. 2 timer en gang om ugen. I 
øjeblikket er der ca. 25 fast tilknyttet og endnu flere unge bruger den psykologiske 
rådgivning ”løsere” efter behov. De bruger således den psykologiske rådgivning som sikkerhedsnet. 
En sådan mulighed – både for længerevarende forløb og for akut og åben tilgang, til at kunne 
trække på den psykologiske rådgivning - som ikke ses andre steder - kan afhjælpe problemstillinger 
hos den unge, når de opstår. Således undgås det, at problemerne forværres og fastlåses. 
Psykologrådgivningen er samtidig en afgørende faktor for at Gaderummet med sin brugerstyring og 
åbne dør, kan fungere i en helhed, ligesom det er et grundlæggende element i Gaderummets projekt 
som socialpsykologisk fristed. Den psykologiske rådgivning er således en integreret del af 
dagligdagen og ikke en sidefunktion, der ligeså godt kunne foregå andre steder. 
 
 
Det nye tilbuds nedlægning af den psykologiske rådgivning 
 
I den plan fra Partnerskabet – Missionen blandt Hjemløse og Askovgården - om et nyt ”tilsvarende” 
tilbud i Gaderummets lokaler som Socialudvalget har truffet beslutning om, vil der kun være 
psykologbesøg i Gaderummet 1-2 gange ugentligt, på faste dage og tidspunkter, ved en psykolog 
der er eksternt tilknyttet. Det fremgår på side 8 i planen - ”Yderligere har Askovgården mulighed 
for at stille en psykolog til rådighed ca. to ugentlige hverdage til rådgivningsfunktionen i 
Gaderummet” og i skemaet på s. 10.  
Det fremgår således af kommunens egen plan, at den åbne psykologiske rådgivning ikke skal 
videreføres, men nedlægges til fordel for et helt andet funderet sted. 
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Alvorlige konsekvenser for Gaderummets brugere 
 
Det er meget svært at se hvorledes det behov der er for psykologhjælp – både faste forløb og akut 
tilgang – realistisk kan imødekommes ud fra den fremlagte plan med psykologbesøg 1-2 gange om 
ugen. Det er også meget svært at se hvorledes kommunen vil undgå at denne store gruppe af unge 
tabes, når den samtidig nedlægger deres åbne psykologiske rådgivning.  
 
Her skal særligt peges på kommunens fyring af samtlige medarbejdere og ledelse i Gaderummet dvs. 
også de uddannede behandlere, som driver rådgivningen, og har indgående kendskab til de unge der 
bruger den. Her er tale om et tæt knyttet fortrolighedsforhold mellem bruger og behandler, hvorfor 
kommunens fyringer er direkte uforsvarlige. Har kommunen overhovedet overvejet hvilke 
konsekvenser nedlægningen af den psykologiske rådgivning og fyringen af personalet medfører for 
brugernes trivsel? 



Det skal endnu engang understreges, at den psykologiske rådgivning for de fleste brugeres 
vedkommende er en afgørende hjælp for at de ikke ”går i hundene”, og samtidig er årsag til, at de 
kan trives i Gaderummet og aktivt vælger at opretholde kontakt til Gaderummet, modsat andre 
steder. Hver bruger har sin individuelle baggrund, problemstillinger og grund til at være i den 
psykologiske rådgivning. Det er ikke noget en udenforstående psykolog uden videre kan sætte sig 
ind i, eller bare overtage. Med en sådan fremgangsmåde, er det en umulighed at nå den unge. 



Samtidig er den psykologiske rådgivning, som skrevet, afgørende for at brugerstyringen og stedet 
kan fungere, og et grundelement i Gaderummets projekt. Det er derfor endnu mere svært at se 
hvorledes kommunen forestiller sig, at det nye tilbud vil kunne fungere med fortsat brugerstyring og 
en åben dør – som kommunen gentagne gange udglattende og i forsøg på ”beroligelse” har udtalt, at 
man selvfølgelig vil bevare – uden at den åbne psykologiske rådgivning med akut tilgang eksisterer. 
Det er endvidere et iøjefaldende paradoks, at ville ”videreføre et socialpsykologisk fristed” uden en 
psykologisk rådgivningsfunktion. 



Det giver således ikke mening at kommunen taler om bevarelse af brugerstyring og Gaderummets 
åbne dør – og Gaderummets socialpsykologiske koncept i det hele taget - med samtidig nedlægning 
af den åbne psykologiske rådgivning og ansættelse af et helt andet personale, der aldrig har haft 
kendskab til sådan et arbejde. Denne forestilling synes at være udtryk for en systemlogik hos 
kommunen, som umuligt lader sig gøre i praksis. Det ligner at kommunens socialforvaltning og 
socialudvalg ikke har den fjerneste ide om hvilken rolle den psykologiske rådgivning spiller og slet 
ikke er klar over hvilke konsekvenser det vil medføre, at den psykologiske rådgivning fjernes. 



Her ville det være oplagt at man så på hvorfor det er lykkedes Gaderummet, at samle unge op fra 
gaden og hjælpe dem videre ind i samfundet - unge der ikke har kunnet rummes eller hjælpes i 
kommunens almindelige traditionelle tilbud, som blev smidt ud eller aktivt valgte gaden af mangel 
på bedre. Her står det således klart at nedlæggelsen af den psykologiske rådgivning og fratagelsen 
af den unges psykologhjælp får enorme konsekvenser for en stor gruppe af i forvejen udsatte unge – 
både dem, der skal hjælpes på benene og ind i samfundet igen og dem, som allerede er der, men 
som bruger den psykologiske rådgivning som sikkerhedsnet – og også dem, som ikke direkte er 
tilknyttet den psykologiske rådgivning, men som dagligt bruger stedet og genvinder ressourcer 
gennem brugerstyringen. 
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Kommunens urealistiske målforestilling 
 
Vi klager hermed over: 
 



• at vi med jeres beslutning om afvikling af Gaderummet og fyring af vores personale, 
får frataget vores psykologhjælp og vores behandlere, som vi er tæt knyttet til 



 
• at der i det nye tilbud ikke er mulighed for den psykologhjælp som vi hidtil har 



modtaget i Gaderummet og at den åbne psykologiske rådgivning står til at 
indskrænkes til et symbolsk minimum. Vi ser derfor, at kommunens projekt ikke lever 
op til problemstillingerne og behovene hos brugergruppen og på ingen måde er 
realistisk. 



 
• at kommunen på ingen måde tager højde for de alvorlige konsekvenser det vil medføre 



for os, at vores psykologhjælp og behandlere fjernes. Det bemærkes, at der er tale om 
afbrydelse af intensive psykologiske behandlingsforløb, som for de fleste er en 
afgørende faktor for at de kan hænge sammen, og få deres liv tilbage. 



 
 
 
Kommunens beslutning bringer psykologhjælpen i fare 
 
Vi klager også over  
 



• at Socialudvalget træffer beslutning om at fratage Gaderummet sit tilskud og fyring af 
personale, med henblik på afvikling så brat som det blev gjort, velvidende at mange af 
os var i intensive længerevarende psykologforløb, hos behandlere som vi var tæt 
knyttet til og uden at der blev stillet et alternativ til rådighed.  



 
Kommunens såkaldte ”nødberedskab” fungerede på ingen måde, hvilket der også er 
redegjort for i brev af 7. oktober 2007 til administrerende direktør i Socialforvaltningen 
Anette Laigaard. Vi mener det var utilstedeligt gjort af jer - at stille os i udsigt, at vores 
vigtige hjælp bortfalder. Også taget i betragtning af, at I endnu ikke har kunnet dokumentere 
jeres påstand og begrundelse for beslutningen om ”hvad der foregår i Gaderummet er ikke 
forsvarligt”, trods gentagne anmodninger. 
 
 
 
Modsigelse i kommunens holdning 
 
Vi klager endvidere over: 
 



• at den mangel der er på psykologhjælp ikke stemmer overens med jeres gentagne 
udtalelser om, at der med jeres beslutning ikke er tale om en lukning af Gaderummet – 
blot en udskiftning af ledelsen. 



 
Som eksempel kan nævnes Socialborgmester Mikkel Warmings ord i sit debatindlæg i 
dagbladet Information d. 20. september 2007: ”Troels Schmidt og Henrik Kock skriver i 



 3











læserbreve i Information den 13. og 17. september, at jeg og socialudvalget i København vil lukke 
gaderummet. Det er ikke korrekt. Det, som et enstemmigt socialudvalg har besluttet, er, at den 
tidligere leder af stedet ikke kan fortsætte”. 
Et andet eksempel er Socialborgmester Mikkel Warmings udtalelse i artikel om Gaderummet 
i HUS FORBI februar 2008: ”I Socialudvalget er vi enige om, at der er brug for en ny ledelse af 
stedet, så Gaderummet kan få lov til at fortsætte, som det oprindeligt var tænkt”. 
 
Nej. Som I ved er der ikke tale om at I har besluttet at udskifte lederen af Gaderummet –- I 
har frataget tilskuddet og fyret samtlige medarbejdere med henblik på afvikling, hvilket også 
fremgår i jeres egne beslutningsreferater. Og så har I besluttet, at der skal oprettes en ny og 
anden institution – uden den åbne psykologiske rådgivning, som i øvrigt er en væsentlig del af 
Gaderummets projekt, hvorfor det er usandt at I vil oprette et nyt sted som Gaderummet 
oprindeligt var tænkt. Der er ikke sammenhæng mellem det I siger og det I har gjort og gør.  
 
Vi klager således også over: 
 



• at I taler usandt overfor os, og forsøger at skjule - både overfor os og for 
offentligheden - at vi i realiteten står til at miste vores psykologhjælp. Det mener vi er 
både respektløst og nedværdigende af jer, for ikke at nævne et meget alvorligt 
demokratisk problem – at I vildleder befolkningen for at gennemtrumfe egne 
dagsordner og at man derfor ikke kan stole på jeres ord, som folkevalgte politikere. 



 
 
 
Ingen svar på vores henvendelser 
 
Vi vil også klage over: 
 



• at I ikke tidligere har taget stilling til problematikken om den manglende 
psykologhjælp, gennem de breve der er blevet jer tilsendt fra brugere af Gaderummet, 
hvor problematikken rejses overfor jer. 



 
Det er bl.a. nævnt i brev til jer af 6. november 2007 fra brugere af Gaderummet, ”Ang. 
Gaderummet og vores advokats henvendelser om de juridiske tvist´s”, s. 3: ”I øvrigt kan vi 
nævne et konkret eksempel på en alvorlig mangel, ud af de mange mangler der er i planen om 
det nye tilbud. Der vil kun være på forhånd aftalt og eksternt psykologbesøg 1-2 gange om ugen.” 
Der kom intet svar fra jer på spørgsmålet om den alvorlige mangel, eller et svar på brevet 
overhovedet. 
 
Endvidere står i brev til jer af 5. februar 2008, ”Ang. Gaderummet og alvorlige konsekvenser 
for brugergruppen ift. det nye tilbud”: ”Gaderummets brugere står, ifølge planen om det nye 
tilbud, til at få afbrudt og miste disse forløb, som ellers er en afgørende hjælp for at de kan 
fungere og en væsentlig grund hvorfor de har søgt Gaderummet og kunnet trives deri. I det nye 
tilbud vil der være tilknyttet en psykolog 1-2 gange om ugen på faste dage.” 
Der kom et svar fra Socialborgmester Mikkel Warming på brevet i sin helhed, men det 
indeholdt ikke et svar på problematikken om den manglende psykologhjælp jf. citatet i brevet. 
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Vi vil således klage over: 
 



• at I har undladt i så lang tid (over 9 måneder) at tage stilling til og svare på de 
førnævnte henvendelser og den alvorlige problematik omkring den manglende 
psykologhjælp i jeres plan om et nyt tilbud. 



 
 Vi mener det er utilstedeligt af jer at undlade dette. I har ved jeres beslutning om fratagelsen 
af Gaderummets tilskud påberåbt jer at I er de ansvarlige politikere – denne ansvarlighed må 
også gælde når der er så alvorlige mangler, som det er tilfældet. Indtil nu har vi ikke set en 
sådan ansvarlighed udvist fra jeres side.  
 
 
 
Kan I overhovedet svare - eller findes der i virkeligheden slet ingen plan? 
 
Vi beder jer venligst svare på vores henvendelse denne gang og undlade at glide af på vores 
spørgsmål. Det er ikke for at genere, at vi er blevet i Gaderummet, eller ønsker at opretholde vores 
psykologiske behandlingsforløb, som man skulle tro var opfattelsen. 
Såfremt I ikke finder anledning til at erkende problemstillingen på baggrund af vores klage, eller på 
anden måde ikke tager vores klage eller fratagelsen af vores psykologhjælp seriøst, skal vi bede jer 
redegøre for hvorledes I ser sammenhængen mellem Gaderummets psykologiske rådgivning og 
vores behandlingsforløb overfor det nye tilbuds på forhånd aftalte psykologhjælpsbesøg 1-2 gange 
om ugen. 
Såfremt I erkender problematikken, men ikke vil handle på det (og eventuelt kaster skylden for jeres 
dispositioner og den manglende psykologhjælp i det nye tilbud over på den daglige leder Kalle 
Birck-Madsen), skal vi bede jer om at møde op i Gaderummet og ansigt til ansigt fortælle de 
pågældende unge der er i psykologiske behandlingsforløb, at den psykologhjælp de modtager, står 
til at blive afbrudt, uden genoptagelse. 
 
 
Vi skal ikke lægge skjul på vores opfattelse af, at de rette kompetencer til at hjælpe os som 
brugergruppe og varetagelsen af et nyt sted ”tilsvarende Gaderummet” ikke er til stede, hvilket 
vores redegørelse, som blot omhandler manglen på psykologhjælp, også viser med al tydelighed. Vi 
er rystede over at det overhovedet kan lade sig gøre, at en Socialforvaltning og et Socialudvalg kan 
vedtage en plan med så alvorlige og iøjefaldende mangler som det er tilfældet og at der ansættes en 
organisation og et personale uden begreb om hvad Gaderummet er for sted og hvilket arbejde der 
udføres her. Ligeledes er vi rystede over at der kan gå over et år, som det er tilfældet, hvor I ikke 
har handlet på disse alvorlige mangler, og fortsat tilbageholdt Gaderummets tilskud og fastholdt 
fyringen af vores personale og tilsyneladende er ligeglade med de konsekvenser det vil medføre at 
vores psykologhjælp frafalder. Konsekvensen af jeres manglende handlinger har sat os i en klemme 
– og det er I ansvarlige for. 
 
Vi skal minde jer om at vi flere gange gennem det sidste år har forsøgt at få skabt en dialog med jer 
– både forvaltning, borgmester og udvalg – men enten har I ikke ønsket det eller også har I bare 
undladt at svare. Vi udtrykker vores kraftigste mistillid til jeres dispositioner og vi føler os på ingen 
måde i trygge i hverken Socialforvaltningens, Socialborgmesterens eller Socialudvalget hænder.  
 
Brugerne i Gaderummet 
Husmødet d. 21. august 2008 
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Vedlagte bilag i pdf.-pakke: 
 
- Gaderummet projektbeskrivelse 2002 
- Københavns Kommunes godkendelsesskrivelse af Gaderummet af 23. december 2005 
- Partnerskabet Askovgården og Missionen blandt Hjemløse’s plan ift. Gaderummet 
- Brev af 7. oktober 2007 til administrerende direktør i Socialforvaltningen Anette Laigaard 
- Socialborgmester Mikkel Warmings debatindlæg, Information d. 20. september 2007 
- Artikel om Gaderummet i HUS FORBI februar 2008 
- Brev til Socialudvalget 6. november 2007, ”Ang. Gaderummet og vores advokats henvendelser 
om de juridiske tvist´s”. 
- Brev til Socialborgmester Mikkel Warming og Socialudvalget af 5. februar 2008, ”Ang. 
Gaderummet og alvorlige konsekvenser for brugergruppen ift. det nye tilbud”.  
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			Klage over fratagelse af psykologhjælp, samt over Socialborgmesteren og Socialudvalget mm. i sagen om Gaderummet










Til Socialborgmester Mikkel Warming  
og Socialudvalget, Københavns Kommune 
d. 21-08-2008 



Klage over fratagelse af psykologhjælp, samt over Socialborgmesteren og 
Socialudvalget mm. i sagen om Gaderummet 
 
Vi, Gaderummets brugere, er fortsat stærkt utilfredse med, og dybt indignerede over, 
Socialborgmesterens, Socialudvalgets og Socialforvaltningens beslutninger og handlinger vedr. 
Gaderummet – socialpsykologisk fristed for hjemløse og udstødte unge - samt over planen om og 
for den nye institution i Gaderummets lokaler. Denne klage vedrører blot et udsnit af dette – 
fratagelsen af vores psykologhjælp. 
 
 
Gaderummets psykologiske rådgivning 
 
Som det er jer bekendt, har Gaderummet en psykologisk rådgivningsfunktion. Dette fremgår af 
Gaderummet projektbeskrivelse fra 2002 s. 4: ”Rådgivningsfunktionen - en åben psykologisk 
rådgivning. Brugerne kan selv henvende sig til rådgivningen, men der foregår efterfølgende en 
visitation af henvendelserne”. 
Det fremgår endvidere af kommunens godkendelsesskrivelse af Gaderummet af 23. december 2005 
på side 2: ”Et andet hovedelement i Gaderummets metodemæssige tilgang er, at de unge tilbydes 
psykoterapeutisk behandling, hvor følelsesmæssige problemstillinger indgår med stor vægt.” 
 
Der er tale om en åben psykologisk rådgivning og intensive psykologiske behandlingsforløb – oftest 
længerevarende forløb på op til flere år, bestående af samtale på ca. 2 timer en gang om ugen. I 
øjeblikket er der ca. 25 fast tilknyttet og endnu flere unge bruger den psykologiske 
rådgivning ”løsere” efter behov. De bruger således den psykologiske rådgivning som sikkerhedsnet. 
En sådan mulighed – både for længerevarende forløb og for akut og åben tilgang, til at kunne 
trække på den psykologiske rådgivning - som ikke ses andre steder - kan afhjælpe problemstillinger 
hos den unge, når de opstår. Således undgås det, at problemerne forværres og fastlåses. 
Psykologrådgivningen er samtidig en afgørende faktor for at Gaderummet med sin brugerstyring og 
åbne dør, kan fungere i en helhed, ligesom det er et grundlæggende element i Gaderummets projekt 
som socialpsykologisk fristed. Den psykologiske rådgivning er således en integreret del af 
dagligdagen og ikke en sidefunktion, der ligeså godt kunne foregå andre steder. 
 
 
Det nye tilbuds nedlægning af den psykologiske rådgivning 
 
I den plan fra Partnerskabet – Missionen blandt Hjemløse og Askovgården - om et nyt ”tilsvarende” 
tilbud i Gaderummets lokaler som Socialudvalget har truffet beslutning om, vil der kun være 
psykologbesøg i Gaderummet 1-2 gange ugentligt, på faste dage og tidspunkter, ved en psykolog 
der er eksternt tilknyttet. Det fremgår på side 8 i planen - ”Yderligere har Askovgården mulighed 
for at stille en psykolog til rådighed ca. to ugentlige hverdage til rådgivningsfunktionen i 
Gaderummet” og i skemaet på s. 10.  
Det fremgår således af kommunens egen plan, at den åbne psykologiske rådgivning ikke skal 
videreføres, men nedlægges til fordel for et helt andet funderet sted. 
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Alvorlige konsekvenser for Gaderummets brugere 
 
Det er meget svært at se hvorledes det behov der er for psykologhjælp – både faste forløb og akut 
tilgang – realistisk kan imødekommes ud fra den fremlagte plan med psykologbesøg 1-2 gange om 
ugen. Det er også meget svært at se hvorledes kommunen vil undgå at denne store gruppe af unge 
tabes, når den samtidig nedlægger deres åbne psykologiske rådgivning.  
 
Her skal særligt peges på kommunens fyring af samtlige medarbejdere og ledelse i Gaderummet dvs. 
også de uddannede behandlere, som driver rådgivningen, og har indgående kendskab til de unge der 
bruger den. Her er tale om et tæt knyttet fortrolighedsforhold mellem bruger og behandler, hvorfor 
kommunens fyringer er direkte uforsvarlige. Har kommunen overhovedet overvejet hvilke 
konsekvenser nedlægningen af den psykologiske rådgivning og fyringen af personalet medfører for 
brugernes trivsel? 



Det skal endnu engang understreges, at den psykologiske rådgivning for de fleste brugeres 
vedkommende er en afgørende hjælp for at de ikke ”går i hundene”, og samtidig er årsag til, at de 
kan trives i Gaderummet og aktivt vælger at opretholde kontakt til Gaderummet, modsat andre 
steder. Hver bruger har sin individuelle baggrund, problemstillinger og grund til at være i den 
psykologiske rådgivning. Det er ikke noget en udenforstående psykolog uden videre kan sætte sig 
ind i, eller bare overtage. Med en sådan fremgangsmåde, er det en umulighed at nå den unge. 



Samtidig er den psykologiske rådgivning, som skrevet, afgørende for at brugerstyringen og stedet 
kan fungere, og et grundelement i Gaderummets projekt. Det er derfor endnu mere svært at se 
hvorledes kommunen forestiller sig, at det nye tilbud vil kunne fungere med fortsat brugerstyring og 
en åben dør – som kommunen gentagne gange udglattende og i forsøg på ”beroligelse” har udtalt, at 
man selvfølgelig vil bevare – uden at den åbne psykologiske rådgivning med akut tilgang eksisterer. 
Det er endvidere et iøjefaldende paradoks, at ville ”videreføre et socialpsykologisk fristed” uden en 
psykologisk rådgivningsfunktion. 



Det giver således ikke mening at kommunen taler om bevarelse af brugerstyring og Gaderummets 
åbne dør – og Gaderummets socialpsykologiske koncept i det hele taget - med samtidig nedlægning 
af den åbne psykologiske rådgivning og ansættelse af et helt andet personale, der aldrig har haft 
kendskab til sådan et arbejde. Denne forestilling synes at være udtryk for en systemlogik hos 
kommunen, som umuligt lader sig gøre i praksis. Det ligner at kommunens socialforvaltning og 
socialudvalg ikke har den fjerneste ide om hvilken rolle den psykologiske rådgivning spiller og slet 
ikke er klar over hvilke konsekvenser det vil medføre, at den psykologiske rådgivning fjernes. 



Her ville det være oplagt at man så på hvorfor det er lykkedes Gaderummet, at samle unge op fra 
gaden og hjælpe dem videre ind i samfundet - unge der ikke har kunnet rummes eller hjælpes i 
kommunens almindelige traditionelle tilbud, som blev smidt ud eller aktivt valgte gaden af mangel 
på bedre. Her står det således klart at nedlæggelsen af den psykologiske rådgivning og fratagelsen 
af den unges psykologhjælp får enorme konsekvenser for en stor gruppe af i forvejen udsatte unge – 
både dem, der skal hjælpes på benene og ind i samfundet igen og dem, som allerede er der, men 
som bruger den psykologiske rådgivning som sikkerhedsnet – og også dem, som ikke direkte er 
tilknyttet den psykologiske rådgivning, men som dagligt bruger stedet og genvinder ressourcer 
gennem brugerstyringen. 
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Kommunens urealistiske målforestilling 
 
Vi klager hermed over: 
 



• at vi med jeres beslutning om afvikling af Gaderummet og fyring af vores personale, 
får frataget vores psykologhjælp og vores behandlere, som vi er tæt knyttet til 



 
• at der i det nye tilbud ikke er mulighed for den psykologhjælp som vi hidtil har 



modtaget i Gaderummet og at den åbne psykologiske rådgivning står til at 
indskrænkes til et symbolsk minimum. Vi ser derfor, at kommunens projekt ikke lever 
op til problemstillingerne og behovene hos brugergruppen og på ingen måde er 
realistisk. 



 
• at kommunen på ingen måde tager højde for de alvorlige konsekvenser det vil medføre 



for os, at vores psykologhjælp og behandlere fjernes. Det bemærkes, at der er tale om 
afbrydelse af intensive psykologiske behandlingsforløb, som for de fleste er en 
afgørende faktor for at de kan hænge sammen, og få deres liv tilbage. 



 
 
 
Kommunens beslutning bringer psykologhjælpen i fare 
 
Vi klager også over  
 



• at Socialudvalget træffer beslutning om at fratage Gaderummet sit tilskud og fyring af 
personale, med henblik på afvikling så brat som det blev gjort, velvidende at mange af 
os var i intensive længerevarende psykologforløb, hos behandlere som vi var tæt 
knyttet til og uden at der blev stillet et alternativ til rådighed.  



 
Kommunens såkaldte ”nødberedskab” fungerede på ingen måde, hvilket der også er 
redegjort for i brev af 7. oktober 2007 til administrerende direktør i Socialforvaltningen 
Anette Laigaard. Vi mener det var utilstedeligt gjort af jer - at stille os i udsigt, at vores 
vigtige hjælp bortfalder. Også taget i betragtning af, at I endnu ikke har kunnet dokumentere 
jeres påstand og begrundelse for beslutningen om ”hvad der foregår i Gaderummet er ikke 
forsvarligt”, trods gentagne anmodninger. 
 
 
 
Modsigelse i kommunens holdning 
 
Vi klager endvidere over: 
 



• at den mangel der er på psykologhjælp ikke stemmer overens med jeres gentagne 
udtalelser om, at der med jeres beslutning ikke er tale om en lukning af Gaderummet – 
blot en udskiftning af ledelsen. 



 
Som eksempel kan nævnes Socialborgmester Mikkel Warmings ord i sit debatindlæg i 
dagbladet Information d. 20. september 2007: ”Troels Schmidt og Henrik Kock skriver i 
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læserbreve i Information den 13. og 17. september, at jeg og socialudvalget i København vil lukke 
gaderummet. Det er ikke korrekt. Det, som et enstemmigt socialudvalg har besluttet, er, at den 
tidligere leder af stedet ikke kan fortsætte”. 
Et andet eksempel er Socialborgmester Mikkel Warmings udtalelse i artikel om Gaderummet 
i HUS FORBI februar 2008: ”I Socialudvalget er vi enige om, at der er brug for en ny ledelse af 
stedet, så Gaderummet kan få lov til at fortsætte, som det oprindeligt var tænkt”. 
 
Nej. Som I ved er der ikke tale om at I har besluttet at udskifte lederen af Gaderummet –- I 
har frataget tilskuddet og fyret samtlige medarbejdere med henblik på afvikling, hvilket også 
fremgår i jeres egne beslutningsreferater. Og så har I besluttet, at der skal oprettes en ny og 
anden institution – uden den åbne psykologiske rådgivning, som i øvrigt er en væsentlig del af 
Gaderummets projekt, hvorfor det er usandt at I vil oprette et nyt sted som Gaderummet 
oprindeligt var tænkt. Der er ikke sammenhæng mellem det I siger og det I har gjort og gør.  
 
Vi klager således også over: 
 



• at I taler usandt overfor os, og forsøger at skjule - både overfor os og for 
offentligheden - at vi i realiteten står til at miste vores psykologhjælp. Det mener vi er 
både respektløst og nedværdigende af jer, for ikke at nævne et meget alvorligt 
demokratisk problem – at I vildleder befolkningen for at gennemtrumfe egne 
dagsordner og at man derfor ikke kan stole på jeres ord, som folkevalgte politikere. 



 
 
 
Ingen svar på vores henvendelser 
 
Vi vil også klage over: 
 



• at I ikke tidligere har taget stilling til problematikken om den manglende 
psykologhjælp, gennem de breve der er blevet jer tilsendt fra brugere af Gaderummet, 
hvor problematikken rejses overfor jer. 



 
Det er bl.a. nævnt i brev til jer af 6. november 2007 fra brugere af Gaderummet, ”Ang. 
Gaderummet og vores advokats henvendelser om de juridiske tvist´s”, s. 3: ”I øvrigt kan vi 
nævne et konkret eksempel på en alvorlig mangel, ud af de mange mangler der er i planen om 
det nye tilbud. Der vil kun være på forhånd aftalt og eksternt psykologbesøg 1-2 gange om ugen.” 
Der kom intet svar fra jer på spørgsmålet om den alvorlige mangel, eller et svar på brevet 
overhovedet. 
 
Endvidere står i brev til jer af 5. februar 2008, ”Ang. Gaderummet og alvorlige konsekvenser 
for brugergruppen ift. det nye tilbud”: ”Gaderummets brugere står, ifølge planen om det nye 
tilbud, til at få afbrudt og miste disse forløb, som ellers er en afgørende hjælp for at de kan 
fungere og en væsentlig grund hvorfor de har søgt Gaderummet og kunnet trives deri. I det nye 
tilbud vil der være tilknyttet en psykolog 1-2 gange om ugen på faste dage.” 
Der kom et svar fra Socialborgmester Mikkel Warming på brevet i sin helhed, men det 
indeholdt ikke et svar på problematikken om den manglende psykologhjælp jf. citatet i brevet. 
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Vi vil således klage over: 
 



• at I har undladt i så lang tid (over 9 måneder) at tage stilling til og svare på de 
førnævnte henvendelser og den alvorlige problematik omkring den manglende 
psykologhjælp i jeres plan om et nyt tilbud. 



 
 Vi mener det er utilstedeligt af jer at undlade dette. I har ved jeres beslutning om fratagelsen 
af Gaderummets tilskud påberåbt jer at I er de ansvarlige politikere – denne ansvarlighed må 
også gælde når der er så alvorlige mangler, som det er tilfældet. Indtil nu har vi ikke set en 
sådan ansvarlighed udvist fra jeres side.  
 
 
 
Kan I overhovedet svare - eller findes der i virkeligheden slet ingen plan? 
 
Vi beder jer venligst svare på vores henvendelse denne gang og undlade at glide af på vores 
spørgsmål. Det er ikke for at genere, at vi er blevet i Gaderummet, eller ønsker at opretholde vores 
psykologiske behandlingsforløb, som man skulle tro var opfattelsen. 
Såfremt I ikke finder anledning til at erkende problemstillingen på baggrund af vores klage, eller på 
anden måde ikke tager vores klage eller fratagelsen af vores psykologhjælp seriøst, skal vi bede jer 
redegøre for hvorledes I ser sammenhængen mellem Gaderummets psykologiske rådgivning og 
vores behandlingsforløb overfor det nye tilbuds på forhånd aftalte psykologhjælpsbesøg 1-2 gange 
om ugen. 
Såfremt I erkender problematikken, men ikke vil handle på det (og eventuelt kaster skylden for jeres 
dispositioner og den manglende psykologhjælp i det nye tilbud over på den daglige leder Kalle 
Birck-Madsen), skal vi bede jer om at møde op i Gaderummet og ansigt til ansigt fortælle de 
pågældende unge der er i psykologiske behandlingsforløb, at den psykologhjælp de modtager, står 
til at blive afbrudt, uden genoptagelse. 
 
 
Vi skal ikke lægge skjul på vores opfattelse af, at de rette kompetencer til at hjælpe os som 
brugergruppe og varetagelsen af et nyt sted ”tilsvarende Gaderummet” ikke er til stede, hvilket 
vores redegørelse, som blot omhandler manglen på psykologhjælp, også viser med al tydelighed. Vi 
er rystede over at det overhovedet kan lade sig gøre, at en Socialforvaltning og et Socialudvalg kan 
vedtage en plan med så alvorlige og iøjefaldende mangler som det er tilfældet og at der ansættes en 
organisation og et personale uden begreb om hvad Gaderummet er for sted og hvilket arbejde der 
udføres her. Ligeledes er vi rystede over at der kan gå over et år, som det er tilfældet, hvor I ikke 
har handlet på disse alvorlige mangler, og fortsat tilbageholdt Gaderummets tilskud og fastholdt 
fyringen af vores personale og tilsyneladende er ligeglade med de konsekvenser det vil medføre at 
vores psykologhjælp frafalder. Konsekvensen af jeres manglende handlinger har sat os i en klemme 
– og det er I ansvarlige for. 
 
Vi skal minde jer om at vi flere gange gennem det sidste år har forsøgt at få skabt en dialog med jer 
– både forvaltning, borgmester og udvalg – men enten har I ikke ønsket det eller også har I bare 
undladt at svare. Vi udtrykker vores kraftigste mistillid til jeres dispositioner og vi føler os på ingen 
måde i trygge i hverken Socialforvaltningens, Socialborgmesterens eller Socialudvalget hænder.  
 
Brugerne i Gaderummet 
Husmødet d. 21. august 2008 
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Vedlagte bilag i pdf.-pakke: 
 
- Gaderummet projektbeskrivelse 2002 
- Københavns Kommunes godkendelsesskrivelse af Gaderummet af 23. december 2005 
- Partnerskabet Askovgården og Missionen blandt Hjemløse’s plan ift. Gaderummet 
- Brev af 7. oktober 2007 til administrerende direktør i Socialforvaltningen Anette Laigaard 
- Socialborgmester Mikkel Warmings debatindlæg, Information d. 20. september 2007 
- Artikel om Gaderummet i HUS FORBI februar 2008 
- Brev til Socialudvalget 6. november 2007, ”Ang. Gaderummet og vores advokats henvendelser 
om de juridiske tvist´s”. 
- Brev til Socialborgmester Mikkel Warming og Socialudvalget af 5. februar 2008, ”Ang. 
Gaderummet og alvorlige konsekvenser for brugergruppen ift. det nye tilbud”.  
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			Klage over fratagelse af psykologhjælp, samt over Socialborgmesteren og Socialudvalget mm. i sagen om Gaderummet









med stor sandsynlighed vil ende på gaden igen.
 
Hvorfor har Socialudvalget så svært ved at dokumentere sine egne anklager mod Gaderummet? Vi 
ved godt, at vores sted snarere er solgt i et politisk spil, end at der er tale om realiteter –  men det 
er sket på bekostning af os. Vi kan ikke tro, at det er lovligt at lukke et sted på et fejlagtigt 
grundlag, som man har undladt at korrigere, og på anklager der ikke kan dokumenteres.
 
Vi mener, at du som Overborgmester i København er ansvarlig for, at noget sådant kan foregå og 
stå på i over et år. Men du har indtil videre afvist dialog. Det samme gør din Socialborgmester.
 
Socialudvalget har iværksat en fogedretssag for at få os ud og sætte os på gaden. Vi afventer nu en 
afgørelse fra Landsretten på vores kære af fogedretsafgørelsen.
Vi har meddelt kommunen flere gange, at vi meget gerne vil indgå i forhandlinger om 
Gaderummets arbejdsformer – vi har dog måttet konstatere at Socialforvaltningen og 
Socialudvalget ikke har ønsket dialog, men tværtimod fortsat optrapper konflikten med forskellige 
angreb. Det er kommunen ansvarlig for.
 
1) Vi vil gerne mødes og i dialog med dig om sagen, således at du også får vores version af sagen, 
og vi sammen kan få udredt misforståelserne. Vi foreslår, at du melder tilbage med mulige datoer 
for et møde hurtigt muligt. Det kunne evt. være med os alle, med brugerrepræsentanter eller 
repræsentanter fra vores bestyrelse. Vi er sikre på at f.eks. Line Lerche Mørck eller Preben Brandt 
fra vores bestyrelse, har lyst at deltage i et møde, med henblik på at få landet denne konflikt.
 
2) Vi anmoder dig også om at du igangsætter en uvildig undersøgelsesproces af hele sagen om 
afviklingen af vores sted – herunder af Socialforvaltningens handlinger og mangel på samme – for 
at få klarhed over sagen. Med en uvildig undersøgelse undgår begge parter, at sagen vil tage flere 
år. Vi går ud fra, at dette er i kommunens interesse.
 
 
Vi håber at du vil oprigtig dialog og at du vil vise os en demokratisk respekt ved at lade 
sagsgangen undersøge, herunder Socialforvaltningens handlinger.
 
 
 
Brugerne af Gaderummet
 
Husmødet d. 7. september 2008
   





