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15/9 2008
Til Velfærdminister Karen Jespersen
                                                          
Vedr.: 200 unge henvises til gaden, hvis Gaderummet nedlægges 
 
 
Kære Velfærdsminister Karen Jespersen
 
Som frivillig i Gaderummet - socialpsykologisk fristed for udsatte og hjemløse unge, 
beliggende på Nørrebro i København - er jeg bekendt med, at du har modtaget flere 
skrivelser fra brugerne i Gaderummet. Københavns Kommune, med 
socialborgmester Mikkel Warming i spidsen, vil lukke Gaderummet og indsætte sig i 
Gaderummets lokaler – underforstået, sætte brugerne ud - på grundlag af fortsat 
udokumenterede anklager om forholdene i Gaderummet, om manglende samarbejde 
med psykiatrien, samt om påståede svigt af de unge, fra Gaderummets side. 
 
Disse anklager er Gaderummets brugere, personale og bestyrelse - som bl.a. tæller 
Line Lerche Mørck, lektor i pædagogisk psykologi og Preben Brandt, dr.med. - 
fortsat uforstående overfor. I flere tilfælde kan det endog dokumenteres, at de er 
uretmæssige, hvilket bl.a. uddybes i vedhæftede læserbrev, bragt i Arbejderen d. 9/9 
2008.
 
Jeg formoder, at du i din egenskab som velfærdminister har det overordnede 
ansvar for de sociale forhold i Danmark. Derfor bedes du venligst redegøre for, 
hvordan du som velfærdsminister forholder dig til, at Københavns Kommune 
nu vil sætte de ca. 30 beboere og ca. 200 brugere af Gaderummet ud, hvorved 
de med stor sandsynlighed vil ende med at leve på gaden?
 
Du bedes medtage i dine overvejelser, at brugerne ikke kan drage nytte af det tilbud, 
som Københavns Kommune påtænker at etablere i Gaderummets lokaler. – Hvilket 
brugerne tidligere har omtalt og uddybet årsagen til, i deres tidligere skrivelser til 
dig. Der findes endvidere faglige vurderinger fra eksperter på området, herunder 
Preben Brandt og Morten Nissen lektor i pædagogisk psykologi, som understøtter de 
unges udsagn. Se evt. vedhæftede artikler.
 
Tak for tiden, jeg ser frem til dit svar.
 
De bedste hilsner
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de villiges koalition, og hvil hvad Khalid ~he1kMOhan1 d..Ll~  LJ~':)A'y.1,U.J..l.u..l:E;"".1.  '-'.1..1...... "" ....... ~  



ke afledte konsekvenser det med vidste.« Nej, ingen pro r~  'fjendtlige kombattanter'. ;o~·'t~t~~-påOv~j~~'.-Me~s  
har haft for vores egen poli blemer med at torturere,hvis I januar i år afviste appel udenrigsministeren svinger 
tik,når det gælder menne- . det virker. domstolen i Washington D. sig op til at tale om 'meget 
skerettigheder. C. epsag, der varanlagt affire ubehagelige sager'. Samtidig 



Rystende læsningI den amerikanske kon britiske tidligere indsatte på' forsikrer Per Stig Møller os 
gres derimod borer en række Samtidig med høringerne dog om, at »Bush er en over
udvalg i det skred på menne har organisationen Phycians ordentlig morsom mand. 
skeretsområdet, der skete, da for Human Rights udgivet General Antonio Taguba er en Man skal stå tidligt op for at 
Bush-regeringen kort tid ef rapporten Broken laws, bro upopulær mand i den følge med.« 
ter IL september 2001 beslut~ ken lives. Her får man endnu amerikanske regering. Han Vi kan kun konstatere, at 
tede, at hensigten helligede en gang syn for sagn med skriver i et forord til en rapport regeringen snorksov, mens 
midlet. hensyn til, hvad det var præ-. om fangerne i Afghanistan og Bush udfoldede sin værk



Hvis det viste sig nødven sidenten fik gang i. For her Guantanamo, atden stedshumor,brød loven, øde- , 
digt at anvende barske og/el publicerer eksperter i rets amerikanske nationale ære 'er lagde menneskeliv og under
ler sofistikeredetorturmeto medicin resultaterne af de plettet af den uværdige og minerede sit eget lands og 
der, som stred mod tidligere undersøgelser, som dehar fo umenneskelige behandling, dets allieredes troværdig
vedtagne normer - både na retaget afelleve tidligere md som de blev udsat for af deres hed.. 
tionalt og internationalt - så satte i Guantanamo og Af- fangevogtere'. Taguba taler om 
måtte man bryde reglerne ghanistan. . deciderede krigsforbrydeler og i 
ved at lade sine egne jurister Man fandt karakteristiske mener, at ofrene bør have 
skrive notater, der gjorde det tegn på alvorlige fysiske og oprejsning. Jørgen Flindt Pedersen er i l 
muligt for folkene imarken at . seksuelle overgreb, og hele� Foto:Larry D(~\ivninq/Sca.np;K . journalist l11 
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1 
ISat pågaden! 



Kandet virkelig være� end svært nok i deres liv, bli ministeriet på. Men Gade- deringer afGaderummet. medarbejderne og de unge, er sådan er kommunens beslut
ver sat ud af de lokaler, hvor rummetharbestemtikkevæ- Husk at~et  er et sted for respektfuld og tillidsfuld. Og ning.rigtigt, at man ikke ønsker også de unge bor. ret uvillige til at debattere unge hjemløse, der lige er for at dette ikke er nok, at det. Kan det virkelig være rig�



andet end jævne tilbud til Der er, hvis man har fulgt forholdene med kommunen. blevet sat på gaden, når du erenstordelafdenpædagogi tigt, at man kaster en god brik� 
hjemløse debatten i medierne, talrige Jeg har selv på Gaderummets læser sætningerne i kursiv, ske metode på Gaderummet, i det samlede tilbud til hjem�



gange blevet henvist til en til vegne fremført et forslag Om som er direkte citater fra til at de unge har indflydelse på løse i København væk på den� 
synsrapport,som kommu månedlige møder mellem synsrapporten. Der står, at deres egen tilværelse.« måde?At manikke ønsker til�



af Preben Brandt nens medarbejder har ud kommulll)n og Gaderummet der i Gaderummet udføres Det er sådan et sted, Kø bud, som er anderledes end� 
færdiget i juni 2ooG.Det er over for socialudvalgets »et målrettet pædagogisk ar benhavns kommune ikke vil det jævne, og det der er mas



Information 21.-22. juni inde denne rapport, der er blevet medlemmer. Men kommu- bejde, ud fra de principper, de have, sandsynligvis fordi ser af? At man ikke har plads 
holder en artikel om, at den brugt som argument for at nen har ikke ønsket at indgå i' er godkf;ndt på baggrund af. samarbejdet med behand til indsatser, der gårandre ve
selvejende instituti01'l Gade gennemføre lukningen. Det en sådan aftale. . Medarbejderne erengagerede lingspsykiatrien er præget af je? 
rummet ved en fogedsag fre er påfaldende, at al offentlig o . • ogder drøjtesløbende både de forskellige holdningertil hvor Jeg håber, at derer andre, 
dag20. junier dømt til atblive omtale af tilsynsrapporten Malrettet pædagogik pædagogiske og psykologiske dan psykisk sygdom behand der har mulighed for og vilje I
sat gaden, fordi institutionen har drejet sig om seks for Men tilsynsrapporten talte metoder i overensstemmelse les. Kommunen lægger nem til at hjælpe Gaderummet, så 
ikke vil· samarbejde. med hold, som kommunen fandt også om andet end det kriti- meddeideer,derergrundlæg lig væsentlig vægt på et brev det kan fmde huslyet ande't ~ 11 
kommunen. Det første er kritisable. Nogle af disse serede, men det har aldrig gendeforarbejdet. Viderestår fra en psykiatrisk afdeling, sted. l jutroligt nok sandt, det sidste� punkter har ikke været uri rigtigt været nævnt offent- -der,atsamarbejdetmedgade der blot meddeler, at man ik i-l 
derimod ikke.� melige, men enkelte har væ ligt. Så nu vil jeg till<tde mig sygeplejersken fungerer godt, ke kan etablere et godt sam



Men rigtigt er det, at en lil ret helt og aldeles i modstrid. den frihed at være lige så en- at der erengod og imødekom- . arbejde med Gaderummet Preben Brandt er talsmand for I i
le institution, der tager sig af med den ide, Gaderummet sidig og kun skrive om de an- mende stemning i Gaderum og derfor fraskriver sig sam bestyrelsen i Gaderummet og il 
unge, der har haft det mere havde fået midler fra Social- dre aftilsynsrapportens vur- met og at kontakten mellem arbejdet. Sådan er orden,. og formand for projekt UDENFOR i l
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Socialpolitik: Udsatte unge� 
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1 Værested snarthjemløs
~I ,� , , .• _. ~ - _.' . 



Gaderummet på Nørrebro er et mønstereksempel på det, somsocialministeren, 
li! kvalitetsreformgruppen og eksperterne efterlyser. Her er frivllligtarbeJde,socialt
"



11" 



'I engagement, og brugerne bliver ikke til klienter. Men nu skal Gaderummetlukkes 
................................................................................................." .. , ' ".. , , ~-;_ ~ : ..�, ... 



I
af Lars Borking mere tilbageholdende med medicin, end man respektfuld ogtillidsfuId.De unge erglade for 



er. Jeg tror, det ville være til gensidig gavn og Gaderummet«. 
på ydre Nørrebro ligger et værested for unge glæde, hvis man fandt en måde at indgå i dia Det indtryk går igennem alle rapporter og ('� 
hjemløse. I en slags sovesal er der bygget log på i stedet for bare at lukke Gaderummet. besøg på stedet D" unge bakker Gaderum
køjesenge med tøistykker; der afskærmer Det kunne både Gaderummet og kommunen met op. Maria Nielsen er tidligere bruger og 
sengene.Omtrent30unge boriGaderummet. læreaf.« har sammen med andre nuværende .og tidli
Nogle på sovesalen, andre har egentlige væ Morten Nissen har været baggrundsper gere brugere netop dannet en forening. der r� relser, og en del overnatter i 'det sorte rum'. son og supervisor på den første systematiske skal arbejde for stedets overlevelse.



I, Rummet, der fungerer som en overgang fra evaluering af Gaderummet og har siden star Det ernogie år siden, atMariaNielsenkom :: gaden, hvor alle er velkomne, og hvor der bli ten af oo'erne fulgt det netværk af institutio meget i Gaderummet, men i to årgik hun i in
ver røget hash, og nogle gange er der larm he ner, der arbejdermed udstødte unge i Køben tensiv psykologisk rådgivning og var der en 
lenatten.Omkringzoo unge brugerstedet om havn.� gang om ugen. 
ugen, og flere end 35 er i intensive psykologi »Lukningen af Gaderummet vil være et MariaNielsenfortæl1er,athendesfardrak, 
ske behandlingsforløb.� stort tab for det etablerede samfund, det so ogat hunikke kunne bruge familien til at hjæl



Gaderummet er et værested for hjemløse, ciale og psykiatriske system. Vi har sam pe sig.Hun begyndte at hørelyde og var ban
der roses før at gøre-noget af det allersvære fundsmæssigt hårdt hrug for steder, der tør gefor,atbunvar ved atblive psykotisk. Engod 
ste. Nemlig at mobilisere udsatte gruppers eksperimentere og konsekvent fastholde en ven anbefalede hende Gaderummet. og hun 
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Gaderummet er et værested for hjemløse, 
der roses for at gøre noget af det allersvære
ste. Nemlig at mobilisere udsatte gruppers 
egne ressourcer. I tilsynsrapporten skrev 
kommunen om stedet, at det er præget afre
spekt, omsorgog ligeværdighed, og da Social
minister Eva Kjer Hansen (V) talte til åbnin
genafnye lokaler, lagde hunvægtpå detfrivil
lige sociale arbejde og engagement. 



Men disse ressourcer, som er centrale i 
kvalitetsreformen, står kommunen til at mis
te, fordi et enigt socialudvalghar opgivet den 
besværlige dialog med Gaderummet om
kring stedets samarbejde med behandlings
psykiatrien. ~  



Socialborgmester Mikkel Warming (Enh.) 
siger: 
. »Der er gode ting ved Gaderummet Men 
deterjoikkedeten~tested,hvordererfrivil



Ilgt socialt engagement,« 
Københavns Kommune, som var tilsyns



førendemyndighed, hartilbagekaldtgodken
delsenaf stedet, fået stoppat pengene og vil 
opretteet alternativ, 



Fattigdomj)gmedicin. . 
»IngenJudvalgetmente, at det varforsvarligt, 
hvadderforegikiGaderummet.esigersocial
borgmester1'4ikke\ Warming. Han forklarer, 
atingen.1iqedepå,atGaderununetvilleefter
leve 4~.p~Jld,so":,'en tilsynsrapport fra no
vember sidste år pålagdestedet, 



.HerbleV'detblliil:dfmi.detkl'~vet, atGade
rummetskulleforbedre s'!I!llU'bejdetmedbe
handlingspsykiatrien, og at »Gaderummet 
ikke anbefaler de ungeat holde op med at ta
ge medicin, udenatdeter drøftet med en psy
kiater«. 



Men i Gaderummet siger psykolog og le
der Kalle Birck-Madsen: 



»Detpasser ikke,atvi skulle forhindrefolk 
i at tage deres medicin. Vi har tit sagt til folk, 
deterpåmedicin, at de ikke bare skolie smide 
deres piller ud. Men folks problemer her 
hænger først og fremmest sammen med-fat
tigdom, og det kan man ikke medicinere sig' 
ud af,« 



Gaderummetbakkes op af Morten Nissen, 
lektor i pædagogisk psykologi ved Køben
havns Universitet. 



»Der sker i øjeblikket envoldsom medici
nering i vores sociale system og i hele vores 
sundhedssystem, så derer rigtigmange sager, 
hvor det måskevil være klogere at være lidt 



i)lVLl eau l.Vl. UCl ,>:"li:1UU:::U;uc ;ooi:U.U.l.ULlU, UC! ;)V



ciale og psykiatriske system. Vi har sam
fundsmæssigt hårdt brug for steder, der tør 
eksperimentere og konsekvent fastholde en 
kritik og et alternativ til det etablerede sy
stem, hvor diagnosticering og medicinering 
er ved at blive den eneste accepterede norm, 
når det gælder behandlingenafdem, derstik
ker ud og er til besvær for samfundet,« siger 
Morten Nissen. 



o • Deharen befrielseat
~k~!JIT~"l!rop. Jeg skulle 



iltke Vente eller tigge om 
atfå hjælp. Der var bare 



> _,_...1_." -".g ogJ'eg blev 
_.r IIIGU'" .... Ul , 



~_p behandletsomethelt 
en løs- menneske 



Maria Nielsen, tidl. bruger 



kommunen for at få hjælp,« Køleskabet v';" . 
vigtigt, fordi den unge dagligt brugte Insulin, 
og denne skulle.opbevares køligt Men ifølge 
Maya Thistedvarsvaret fra socialkontoret, at 
'vejret stadig var så køligt, at kvinden kunne 
opbevare sin insulin udenfor; og at hvis hun 
ikke havde altan, måtte bun finde et sted at 
gemme sin insulin'. . 



»Sådan en kvinde bliver helt vildt presset, 
og sådan kan psykiatriske problemer hænge 
sammen med fattigdom,« forklarer Maya 
Thisted. 
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»Hvis man kun ser på hendes problem 
som psykologisk, så får man ikkeøje på, hvad 
der presser hende. Vi prøver at tænke ram
men med og kigge på, hvad der gør folk syge.« 



Weare 
Kalle Birck-Madsen viser rundt i Gaderum
met Et stort bibliotek viser sig at indeholde 
Karnovs lovsamiing, og i et lokale er der fyldt 
med ledninger og brugte computerdele. Alle 
computere i huset er klunset, og serversyste
roet er opbygget af en bruger i Gaderummet. 



»Serversystemet er vores stolthed,« siger 
Kalle. 



På kontoret stikker en elektrisk bas op af 
en kasse, og nogle legoriddere står i reolen på 
noget, der ligner en rambuk. 



Det er kun kontorerne med sagsmapper, 
der er låst af. 



I det åbne, sorte rum, hvor folkhænger ud, 
og alle kan komme ind fra gaden;hænger en 
plakat af kronprinsesse Mary. Folk spiller 
computer og slapper af. 



En ungarsk fyr hænger ud i sofaen med si



slappe at og så gå på arbejde Igen. Du kan og
så finde tøj bero Man kommer til Gaderum
met og kommer en lille smule tilbage til livet 
igen,« siger Norbi. 



Ingen hårde stoffer 
Kalle Birck-Madsen forklarer om det sorte 
rum, der er noget specielt i forhold til resten 
afhuset. 



»Porudsætningen for, at man kan komme 
fra det sorte rum til at la sin egen sling er, at 
man i en eller anden grad kan forholde sig til 
sit eget liv.At mankan andetend at drikke ba
jere, rygefede og slås.« 



I Gaderummet oplever de en konstant til
strømning af nye. 



»Der bliver lukket institutioner i hele lan
det,« siger Kalle Birck-Madsen som forkla
ring. 



Han har ikke været glad.for kommunens 
påbud om, at der ikke måtte sove unge under 
18 år på stedet. Som eksempel nævner Kalle 
Birck- Madsen en ung fyr, de var nødt til at af
vise for et par uger siden. 



»Vi sendte ham over på Døgnkontakten, 
men de kunne ikke hjælpe, og så havner han 
på gaden. Sidst jeg så ham, var han røget på 
junk. Sådan er det, når folk lever pågaden.« 



Gaderummethar nogle få meget klare reg
ler, som alle hjælper med at overholde. Der 
må ikke være hårde stoffer og ingen stjålne 
ting. 



Mange af de unge, som kommer til Gade
rummet, er på stoffer. 



»Næsten alle de nye er på et eller andet. 
Men i løbet af et par måneder, så er langt de 
fleste ude. De trapper sig selvned, og de pun
ker hinanden til at lade være,« siger Kalle 
Birck-Madsen om fællesskabet. 



Nogle afrikanske drenge deler et værelse 
sammen. Der er både fjernsyn og køleskab på 
værelset, og på væggen er malet et sort Afri
ka. 



En ung fyr kommer op med en stor taller
ken spaghetti og kødsovs. Det er en afhans 
kammerater, som har lavet maden, og den er 
virkelig lækker. 



. Der er altid nogle, der lavermad, og folkla
ver mad til alle. på den måde fungerer Gade
rummet somet slags kollektiv. 



Lille sommerfugl 
Fra Københavns Kommune er meldingen 
klar. Selvom den alternative pædagogik ro-



Re er reansnsx, 
»Det er meget svært at se for sig, hvordan 



kommunen skulle lave et alternativ, for det er 
kendetegnende for et sted somGaderummet. 
at det er bundet til nogle konkrete personer 
og et konkret netværk.« I 



»Gaderummet er præget af engagement, 
netværk og tillid, og de unge føler sig repræ
senteret.Alt det erbygget op nedefra. Detkan 
man ikke bare genskabe fra oven. ved at kom
munenlaver en ny institution for hjemløse. 



Jegtror ikke på, at man bare kan lave et al
temativ til Gaderummet. hvis man starter fra 
scratch. Sådanet sted skal bygges fra neden,« 
mener Morten Nissen. 



»Hvis man vil have folk til selv at tage an
svar, må man også finde sig i, at de harnogle 
andre meningerom, hvad ansvar er,end dem, 
som er de mest udbredte, og så er der en dia
logi gang. Hvis kommunenvilhavenoget. der 
svarer til Gaderummet. er de nødt til at gå i 
forhandling med Gaderummet,«menerMor
ten Nissen, 



Samme håb har leder af stedet Kalle Birck
Madsen: 



»Når de først opdager, at de tager fejl i de
res kritik,så skal vi nok overleve,« siger han. 



Men det løb er kørt. Selvom kommunen 
stadig er forpligtiget til at betale husleje, så er 



;1lønningerne stoppet og meldingen klar: Ga
derummet skal lukkes, og et alternativ skal \
skabes. 



»Vi arbejder på at lastablet et nyt tilbudpå 
benene så hurtigt som muligt. I mellemtiden 
har. Forvaltningen en beredskabsplan, og der \ 
er oprettet et særligt team i socialcenteret, J
der kan tage imod brugere af Gaderummet, 
sådan at et eventuelt slip bliver så lille som 
muligt,« siger socialborgmester Mikkel War
ming, 



I Gaderummet harbrugerne lavet en sang, 
der lyder fuldstændigsomgiro 413 over melo
dien 'Lille sommerfugl', og omkvædet går så
dan: 



Lille Gaderum, lille Gaderum 
Flyvfrasmerte til hjerte 
Fra Stridens stund 
Du os meget gi'r 
Vi vil ha du bli'r 
Altid det samme Gaderum. 



labo@infonnanon.dk 
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Københavns Kommune vildleder offentligheden på bekostning af hjemløse unge 
 
Af Anne Lei Jacobsen, frivillig i Gaderummet 
 
Det følgende skal forstås i relation til den serie af læserbreve omhandlende Gaderummet, 
socialpsykologisk fristed for udsatte unge, som Arbejderen tidligere har ”beværtet”1. Kort 
opsummeret, omhandler læserbrevene Københavns Kommunes Socialborgmester og Socialudvalgs 
beslutning om at fratage Gaderummet de midler, som det ellers var bevilget af Velfærdsministeriet, 
for at etablere et nyt tilbud, i Gaderummets lokaler. Grundlaget for beslutningen består 
tilsyneladende i forskellige anklager omkring forholdene i Gaderummet. Samtidig bedyrer 
Socialborgmester Mikkel Warming og Rikke Lauritzen, medlem af Københavns Kommunes 
Socialudvalg (EL), at det nye tilbud vil være en videreførelse af Gaderummet, blot med en anden 
ledelse. 
Brugerne i Gaderummet er uforstående overfor de fremsatte anklager. Samtidig er de dybt utilfredse 
med planerne for det nye tilbud, som de mener på ingen måde varetager Gaderummets funktioner.  
 
Som først studerende, siden frivillig i Gaderummet siden april 2008, har jeg haft min næsten 
daglige gang i fristedet i nu 5 måneder. Jeg har – til min glæde og inspiration - haft lejlighed til at 
opleve værestedet ”indefra”, snakke med brugerne og deltage i husmøderne. Og jeg har læst 
rapporterne fra Det Socialfaglige Tilsyn, embedslægens Sundhedsfaglige Tilsyn, Brandtilsynet, 
samt diverse brevudvekslinger mellem Københavns Kommune, herunder Socialborgmesteren og 
Socialudvalget, og Gaderummet. Ikke mindst de informationspapirer til brugerne fra kommunen, 
omkring det nye tilbud, som kommunen ønsker at erstatte Gaderummet med.  
 
Da mange synspunkter er blevet udtrykt i læserbrevsdebatten, ønsker jeg på baggrund af 
ovenstående, at yde mit bidrag til at danne klarhed over deres retmæssighed. Såfremt der ønskes 
dokumentation for de følgende konklusioner, henvises til Gaderummets hjemmeside 
(www.gaderummet.dk”), hvor samtlige af de dokumenter, som der refereres til, er lagt ud. 
Herudover er læserne til enhver tid velkomne til at besøge Gaderummet. Jeg vil for overblikkets 
skyld behandle stridsområderne punktvis: 
 



• Det tilbud, som Socialudvalget påtænker at etablere i Gaderummets sted, lever ikke op til 
det nuværende Gaderummets kompetencer og tilbud, hvorfor der fra kommunens side ikke 
retmæssigt er tale om blot en udskiftning af ledelsen. I øvrigt har Socialborgmesteren og 
Rikke Lauritzen personligt været med til at fyre samtlige ansatte, hvorfor de burde vide, at 
det ikke blot er ledelsen der udskiftes. 



 
• Der er ikke tale om brugerstyring i det nye tilbud, for ”en meget høj grad af brugerstyring”, 



alias ”brugerindflydelse”, er på ingen måde tilsvarende eller foreneligt med den flade 
struktur, som gør Gaderummet brugbart og succesfuldt i sit arbejde med udsatte unge. Som 
det er tilfældet i de mange institutioner, som de unge har erfaringer med ikke at kunne 
hjælpes igennem, skal det nye tilbud organiseres med en overordnet ledelse, der efter 
forgodtbefindende kan tildele brugerne ”indflydelse” på eget hjem og dermed liv. Det er mit 
klare indtryk, at en stor del af Gaderummets succes netop skyldes, at de unge selv har været 



                                                 
1 Se ”Når Enhedslisten sparker nedad”, skrevet af brugerne i Gaderummet, bragt d. 24/4 2008, ”Gaderummet som 
fortsat fristed” af Socialborgmester Mikkel Warming og medlem af Københavns Socialudvalg Rikke Lauritzen (EL), 
bragt d. 5/5 2008, samt ”Gaderummet skal ikke have psykiatrisk ledelse”, af Pia Qu Hyrland, bragt d. 23/5 2008. 





http://www.gaderummet.dk/








med til at opbygge og opretholde værestedets såvel rumlige som sociale struktur. Tabes 
denne, tabes derfor formentlig også de unge. 



 
• Den intensive længerevarende såvel som akutte psykologhjælp, som brugerne i Gaderummet 



tilbydes som supplement og alternativ til medicinering, står ifølge kommunens planer for det 
nye sted, til at indskrænkes til et symbolsk minimum. Tilsyneladende til fordel for 
psykiatrisk behandling, hvilket paradoksalt nok netop er det, som mange af de unge har 
opsøgt Gaderummet for at få en alternativ behandlingsmulighed til, fordi de fandt, at 
medicinen ikke hjalp dem, og i visse tilfælde ligefrem forværrede deres livssituation. 
Gaderummet har på intet tidspunkt frarådet de unge at tage deres medicin, ifølge – ikke 
ledelsen, vel at mærke – men de unge selv. Jeg er bekendt med, at de unges udsagn 
tilsyneladende ikke tillægges nogen betydning af beslutningstagerne, men da jeg selv tager 
dem ganske alvorligt, vil jeg alligevel tillade mig at nævne dette.  



 
• Til gengæld er der jf. brevudvekslingen imellem Gaderummet og den tidligere tilknyttede 



psykiater, som altså pludselig anklagede Gaderummet for manglende samarbejde, ingen 
tvivl om, at det var psykiateren der svigtede sine aftaler, ikke Gaderummet, som gentagne 
gange faktisk bad ham overholde dem – netop så de unge kunne få den hjælp og psykiatriske 
støtte, som de havde brug for. Flere af Gaderummets unge, kan bekræfte psykiaterens svigt. 
Den pågældende psykiater stod i øvrigt til at få opprioriteret sin rolle efter Gaderummets 
lukning, i en af planerne for kommunens nye tilbud. 



 
• Gaderummet har ikke modtaget påbud fra Brandtilsynet, jf. brandtilsynsrapporten for 2006. 



I øvrigt har Brandtilsynet for ganske nyligt endnu engang godkendt forholdene i 
Gaderummet. Hvori bunder Lauritzen og Warmings påstand om, at brandforholdene ikke er 
i orden?  



 
• Hvad angår kommunens slet skjulte indikation af, at Gaderummet er en enkelt mands idé og 



projekt – dvs. den daglige leders – kan jeg ikke undgå at opfatte påstanden som et tydeligt 
bevis på, at noget essentielt i Rikke Lauritzen og Mikkel Warmings forståelse af ordet 
”brugerstyring”, må være gået tabt. Det er på ingen måde min hensigt at være ubehøvlet, 
men jeg mener, at der ligger en ganske åbenlys modsigelse i deres påstand når de fremfører, 
at brugerstyring og enevælde kan finde sted på samme tid. Da det jf. kendsgerningerne – 
kom blot og overvær et husmøde – er uafviseligt, at Gaderummet baseres på brugerstyring, 
må det være påstanden om den daglige leders enevælde, der falder til jorden.  



 
• Det er korrekt, jf. de mails fra brugerne, der ligger på Gaderummets hjemmeside, at de 



unges henvendelser til Socialborgmesteren- og udvalget i mange tilfælde enten ikke er 
blevet besvaret, eller kun delvist er besvaret, med udenomssnak. 



 
Nu hvor jeg håber, at have bragt klarhed over rigtigheden af disse direkte og indirekte udsagn fra 
Rikke Lauritzen og Mikkel Warmings side, vil jeg benytte lejligheden til at bede dem og 
Enhedslisten generelt om at holde op med at lyve overfor Gaderummets brugere og offentligheden, 
samt løfte sløret for, hvad den rigtige årsag til deres omskiftelighed i relation til Gaderummet så er? 
Samt i øvrigt, kan I selv opretholde tiltroen og tilliden til at jeres parti, også i praksis, når 
magtpolitiske interesser er på spil, nægter at gå på kompromis med dets værdier? Afslutningsvis vil 
jeg stille spørgsmålet til Københavns Kommune: Hvad agter I at stille op med de mange unge - 
såfremt det lykkes jer at nedlægge Gaderummet - der med stor sandsynlighed vil vælge gaden, af 











mangel på reelt alternativ? Jeg venter (stadig, efter mange henvendelser til Overborgmesteren, 
Socialborgmesteren og Socialudvalget omkring dette spørgsmål) spændt på svaret, sammen med 
Gaderummets brugere. 
 
Til min store fortrydelse, væmmelse og til tider fortvivlelse, har jeg igennem bekendtskabet med 
Gaderummet og dets brugere erfaret at uagtet, om en påstand påviseligt er en løgn, så er den en lov, 
når den fremsættes af en politiker, og opponenten er samfundets svageste. Er man da mindre 
menneske, samfundsborger og værdig til retssikkerhed og indflydelse på eget liv, blot fordi man – 
vel at mærke, aldrig selvvalgt – grundet social elendighed skiller sig ud fra mængden?  
Hvis det er sådan, at folkevalgte politikere tillades at forvalte deres ansvar, så lader demokratiet 
efter min mening meget tilbage at ønske. Det ligner, at beslutningstagerne ikke har gjort sig klart, 
hvad virkelighedens konsekvenser af magtspillet på Rådhuset er for de levende mennesker, som 
bøder for deres intriger og magtliderlighed. Jeg håber, at det er manglende realitetssans der ligger til 
grund for denne skalten og valten med mennesketilværelser, selvom dette ville være slemt nok. For 
hvis uvidenhed ikke er forklaringen, synes kynismens omfang ubegribelig. 
 













Københavns Kommune vildleder offentligheden på bekostning af hjemløse unge 
 
Af Anne Lei Jacobsen, frivillig i Gaderummet 
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alias ”brugerindflydelse”, er på ingen måde tilsvarende eller foreneligt med den flade 
struktur, som gør Gaderummet brugbart og succesfuldt i sit arbejde med udsatte unge. Som 
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