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Gaderummet er 'besat' 

Gaderummets leder Kalle Birch·Madsen er blevet bortvist og det øvrige personale fritstillet af Social
forvaltningen. Bruger-ne bakker op om ledel-sen og personalet- og har besat Gaderummet 

NØRREBRO: Torsdag blev Gaderummets leder Kalle Birch-Madsen bortvist fra Rådmandsgade 60 og det 
øvrige personale blev fritstillet. 

Men både Kalle Birch-Madsen og de ansatte nægter at forlade Gaderummet. Gaderummets brugere bakker 
op om personalet og skriver i en pressemeddelelse, at brugerne har besat Gaderummet. Brugerne 'støtter 
op om de fyrede medarbejdere og beklager kommunens mangel på forståelse'. 

Iføige Socialborgmester Mikkel Warming (Enh.), har Socialforvaltningen ingen intentioner om at rømme 
Gaderummet. 

"Vi har ingen pianer om at tømme Gaderummet. Vores intention er, at der skal laves et nyt Gaderummet for 
de samme brugere i de samme lokaler," siger Mikkel Warming. 

Gaderummet bliver 

Ifølge Kalle Birch-Madsen er både Socialudvalgets beslutning og fyringen af de ansatte fuldstændig hen i 
vejret. 

"Det er en joke, at de fyrer os uden at have ansat andre. De har nok været ude at lede efter andre, men der 
er ingen, der vil røre os med en ildtang, og det er fordi, de ikke ved, hvordan livet er hernede," siger Kalle 
Birch-Madsen, som synes, at det er helt absurd med de krav, som kommunen har sat til værestedet. 

"Hovedparten af vores brugere vil ikke kunne leve op til de krav, som kommunen stiller. Det er derfor, de er 
her. Til gengæld kan de det. når de ryger ud herfra igen," siger Kalle Birch-Madsen, som ryster pil hovedet af 
kommunen og de psykiatere, som har kritiseret Gaderummet. 

"Det samme gælder hende overlægen Merete Nordentoft fra Opus-projektet (et team af psykiatere, 
socialrådgivere og sygeplejersker, som opsøger psykotiske unge på gaden, red.), som også kritiserede 
Gaderummet Hun har aldrig været hernede, og hun kender os ikke. Desuden er hun på iisten over de 20 
psykiatere, som er betalt af medicinalindustrien. Og det må være hendes motiv," siger han. 

Den kritik kan Merete Nordentoft ikke genkende: 

"Det passer ikke. Jeg har været der dengang med branden i Nørrebrogade, det er godt nok lang tid siden. 
Jeg støtter fuldt ud, at man har steder for de unge, hvor de ikke behøver at være i medicinsk behandling. 
Men jeg synes, at det er et problem, hvis man ikke vil gå i dialog om det. Ingen mennesker synes, at det er 
fantastisk at være i anli-psykotisk medicinsk behandling. Men man kan ikke afvise det kategorisk," siger 
Merete Nordentoft. 

Ingen dialog 

Gaderummets leder føler, at kommunen har handlet henover hovedet på ledelsen og medarbejdere. 

"Hvis de vil lave os om, så skal de forhandle med Socialministeriet Vi er JO i Sats-puljen som selvejende 
institution. Hvis vi lever op til kommunens krav, kommer vi i konflikt med Socialministeriet - og omvendt Det 



er ren ideologi. Socialdemokraterne vil vise, at man er handlekraftig. Men så kommer man desværre i 
pressen med en 'and'," siger Kalle Birch-Madsen. 

I tilsyns rapporten fra efteråret 2006 påpeges det blandt andet, at der er to psykisk syge unge i Gaderummet, 
som ikke får deres medicin. 

"De der to psykisk syge, som de nævner i tilsynsrapporten, og som skulle være på medicin, de eksisterer 
ikke. Mikkel Warming har fået en løgnhistorie. Det er to-tre år siden, at nogen i bo-gruppen i Gaderummet 
var på medicin," siger Kalle Birch-Madsen, som ikke har meget tilovers for tilsynsrapporten og kravene til 
Gaderummet: 

"Er det er feudal samfund eller hvad? De tilsynsførende kommer herned og tror, at de har patent på 
sandheden om Gaderummet - uden at de kender os. Desuden har vi svaret fire gange på tilsynsrapporten 
uden at få svar tilbage. Nu er jeg fyret på gråt papir. Jeg får hverken løn eller noget. Men jeg håber ikke, at 
jeg kommer til at svigte de unge, som kommunen har gjort," siger Kalle Birch-Madsen. 

Hvad vil der komme til at ske over de næste 14 dage? 

"Vi hævder, at kommunen ikke kan opsige os, som de har gjort, og jeg har tænkt mig at arbejde videre i 
Gaderummet. Jeg tænker, at folk må komme til fornuft. Både Socialudvalget og forvaltningen." 

Af Mette Mørck Mortensen 


