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Søren  
 
  

Gaderummet og enhedslisten - 2008/11/23 
17:40 

Hvad er det lige der sker for Enhedslisten i denne 
sag? 
http://debat.modkraft.dk/read.php?
7,142147,142147#msg-142147 
http://debat.modkraft.dk/read.php?
7,142146,142146#msg-142146 
 
På Enhedslistens side er det nyeste jeg kan finde 
fra 28/8, så jeg er selvfølgeligt lettere forundret 
over deres tavshed. 
 
Handler dette evt om at Enhedslisten måske er 
blevet lidt for søbet ind i div parlamentariske 
dårligdomme gennem deres borgmesterpost? 
 
Håber på at nogle der ved mere om sagen vil give 
deres syn. 

  svar | citat 

Mikkel  
 
  

Ang:Gaderummet og enhedslisten - 
2008/11/25 23:19 

Enhedslisten København har sendt denne mail fra 
Mikkel Warming rundt til sine medlemmer. Det kan 
måske kaste lidt lys over, hvordan han selv tænker 
om sagen: 
 
I dag har fogeden bedt den tidligere leder og nogle 
(få) brugere i Gaderummet om at forlade stedet. 
For mig er det både en trist og glædelig 
begivenhed. Trist fordi nogle brugere er utilfredse 
med beslutningen. Glædelig, fordi vi nu kan lave et 
nyt tilbud med højt til loftet, som samarbejder med 
andre om at hjælpe brugerne på vej.Det har taget 
noget tid. I halvandet år har den tidligere leder 
"besat" lokalerne og ikke villet flytte sig. Det har 
forhindret os i at komme igang med det nye tilbud, 
som vi gerne vil indrette, og det har ærlig talt 
været at holde brugerne som gidsler for sin egen 
skyld. For at hjælpe brugerne indrettede 
socialforvaltningen forover et år siden et nødtilbud 
få gader væk. Et tilbud som efterhånden bruges af 
mange tidligere brugere af Gaderummet.  
 
Gaderummets tidligere ledelse har længe kritiseret 
Enhedslisten og mig for at sparke nedad og ville 
lukke fristeder i København. Til det vil jeg sige, at 
Enhedslisten, som de eneste, utvetydigt har 
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forsvaret fristeder som Ungdomshuset og 
Christania, og at vi arbejder for , at København får 
flere alternative tilbud både bredt og over for vores 
udsatte borgere. Kun derved kan vi sikre, at flest 
muligt får den rigtige individuelle hjælp, de har 
behov for. Men samtidig mener jeg også, at 
ledelsen af et kommunalt støttet tilbud skal leve op 
til de aftaler, den selv har indgået. Og derfor har 
de pågældende brugere da også ret i, at alt i 
Gaderummet ikke bliver som før: For eksempel er 
det givet, at ledelsen fremover skal samarbejde 
med andre offentlige myndigheder, herunder ikke 
mindst lægerne. Og det er også givet, at en så 
jordnær ting som brandsikkerheden skal være i 
orden. 
 
Det er lederens ansvar, at det sker, og det har den 
nuværende leder ikke ønsket at påtage sig. Og 
derfor vil jeg og mange andre have en ny leder, da 
ideen om et anderledes sted skal være stærkere 
end en enkelt person. Gaderummet skal fortsætte, 
som det oprindeligt var tænkt: Som et sted, hvor 
der er højt til loftet og selvtilrettelæggelse. Et sted, 
hvor der ikke er stærke ledere, og et sted hvor 
sårbare unge kan komme og være sig selv, 
samtidig med at brugerne får den behandling, som 
en del af dem har brug for. Præcis hvordan det 
skal foregå, bestemmer jeg ikke som politiker. Det 
afhænger nemlig af brugerne, da der er lagt op til 
en meget høj grad af brugerstyring. Det står sort 
på hvidt i de planer, der er vedtaget i 
socialudvalget. Og hvis de kommende brugere 
ønsker at bevare Gaderummet som et alternativt 
værested i København, ja så ender Gaderummet 
med at blive netop det.  
 
Kammeratlige hilsner  
Mikkel Warming 

  svar | citat 
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