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Gaderummet søges lukket 
 
Enhedslistens borgmester i Købehavn, Mikkel Warming, har med sin stemme givet 
dødsstødet til fortsættelsen af Gaderummet i Rådmandsgade. Det er gjort hen over 
hovedet på Gaderummets boere og brugere, og under total underkendelse af de 
ansattes fagligere rettigheder. Den økonomiske støtte udebliver over natten, og 
medarbejderne stilles tilbage uden løn i gennem flere måneder, samtidig med at 
medarbejderne ikke kan forlade arbejdspladsen grundet ansvar overfor klienter, da 
ingen andre har overtaget ansvaret (En sag for vores faglige udvalg).  
 
I borgerlig stil prøver man at fjerne alt alternativt, som Ungdomshuset, Christiania, 
Børnehuset i Sct. Peder Strædet, der blev lovet et nyt hus for mange år siden, uden 
resultat, fjernelse af portostøtten for den kritiske modpresse, borgerligt pres på DR1, 
den næste systematiske lukning af institutioner for vanskelige unge, stofmisbrugere 
mv. – og nu afviklingen af Gaderummet med socialborgmester Mikkel Warmings 
hjælp. 
 
Gaderummet er et sted, hvor de mest marginaliserede unge har fundet et fristed. 
Stedet er narkofrit, og brugerne har for første gang fundet et sted, hvor de vil – og 
må! – opretholde sig. Konflikten er hovedsagelig mellem professionelle behandlere, 
psykiaterne, nogen åbenlyst betalt af medicinalindustrien, og Gaderummets 
socialfaglige og psykologiske grundlag.  
 
Gaderummet er evalueret positivt utallige gange og igennem mange år af uvildige 
instanser, lige som et utal af opgaver og rapporter om Gaderummet fortæller om et 
sted, der fungerer, med stor brugertilfredshed og ingen klager.  
 
Jeg vil opfordre til, at medlemmer af Enhedslistens Borgerrepræsentation kontakter 
Gaderummet og sætter sig ind i problematikken, set fra Gaderummets side. Det 
politiske overgreb sker uden at de involverede har talt med Gaderummet.  
 
 
Poul Møller, Enhedslisten Nørrebro  
8.august 2007 
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