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er: The Autobiography. iværksat en ihærdig indsats, rationens fortalere havde hå allierede udvikler en effektiv 
Mike Jackson er dog ikke der spænder over det politi bet på. En politisk forsoning i . strategi over for Iran og dets 

den første pensionerede ge ske, økonomiske og militære Irak er i dag som illusorisk ambitioner, vil der næppe 
neral, der kritiserer Bush og område, for at vinde indfly som nogensinde, uanset at blive stabilitet eller afslut
hans politik. Allerede i de delse og forberede sin domi den mere intensive styrkean ning på konflikten i Irak. At 
første måneder af 2002 satte o nans i den tid, dervil følge ef vendelse på det taktiske plan bevare de amerikanske trop
j$g spørgsmålstegn ved nød ter den amerikanske og briti måtte have givet udbytte i per i Irak sikrer os flere mu
vendigheden af denne krig ske tilbagetrækning. I det form af bedre efterretninger ligheder på hånden, men det 
og ved den hast, hvormed centrale og nordlige Irak har og større operationel effekti er også alt,. 
Bush-regeringen drev USA USA brugt en stor del af de vitet. The Surge har holdt USA's jævnlige sabelras
ud i invasionen afIrak. Sep seneste fIre år på at tjene USA inde i spillet, men alt len og forsøg på at isolere 
tember samme år advarede Irans agenda ved at bekæm imens Iran har fortsat sin tre Iran er ikke nogen løsning
jeg imod at give præsidenten pe de sunnimuslimske op strengede strategi om at an ogdet erej hellerdefebrilske, 
blankocheck til at føre USA i rørsgrupper, herunder al skaffe sig a:våben, ramme Is gentagne bestræbelser på di-. 
krig, før alle alternativer var Qaedai Irak. Først i den sene rael gennemHizbollah ogSy plomatiske sanktioner. Et ef
prøvet. re tid er amerikanerne be rien og dominere Irak. fektivt strategisk modtræk 

Mike udråber i bogen den . gyndt at fokusere episodisk The Surge har ikke været må begynde med en intensi
daværende forsvarsminister . på de iransk støttede shiami og kan ikke blive nogen hold veret dialog med hele regio

.Rumsfeld som den ansvarli litser. bar løsning. Højst har opera nen og med reelle, vedvaren
ge for enstrategi, som hanbe Rygter i regionen vil vide, tionenkøbt tid for alle parter: de og grundige samtal~r  med 
tegner som en »intellektuel at den seneste amerikansk For præsident Bush, som den iranske ledelse på flere 
fallit«. RumsfeIds modvilje sunnimuslimske alliance i al endnu ikkevil konfrontere et niveauer. Regionale allierede Medmindre USA og dets allierede udvikler en effektiv strategi over 
imod 'nationsopbygning' og Anbar-provinsen i højere forestående strategisk ne som Saudi-Arabien og Jor for Iran, vil der næppe blive stabilitet eller afslutning på konflikten i 
fredsbevarelses-operationer grad er resultat af fmansiel derlag; for iranerne, som dan må inddrages, ikke bare Irak. Billedet erfra Irak igår. Foto: AP/Kadm Kactirn 
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på en tilfældig dag er der i 
Danmark omkring 1.200 
personer i alle aldre, der 
udover at have en psykisk 
lidelse også er hjemløse. 
700 af dem modtager ikke 
behandling 

af Preben Brandt 

Københavns kommune har 
besluttet at udskifte ledelsen 
i Gaderummet. En lille selve
jende organisation, der fI
nansieres med puljemidler 
via kommunen. Stedet giver 
tag over hovedet til unge, der 
er hjemløse. 

Der er noget galt ihusetpå 
det holdnings- og indholds
mæssige plan, siges det og 

meldingerne er klare og en
tydige. Politikere, embeds
mænd,pædagoger ogpsykia
tere har alle udtalt sig med 
bekymring om stedet. 

Måske har de alle ret - og 
alligevel: måske ikke. 

Og jo, når man kommer i 
Gaderummet, som jeg gør 
ind imellem, ser man, at me
get foregår anderledes og ik
ke altid efter vedtagne nor
mer. Der er anderledes der. 
Det er et gaderum, man be
fInder sig i. Nogle afde dum
me ting, disse udsatte unge 
gør andre steder, gør de også 
her, det kan også jeg godt se. 
Men de er her og har et sted 
hvor de bliver mødt af andre 
og hvor der trods ligheden 
med gaden er nogle mulighe- , 
der ognogle kontakter, enan
den form for rummelighed 

og en omsorg, som de ellers 
ville være foruden. 

Jeg har godt kunne lugte, 
at der er nogle, der rygerhash 
i Gaderummet og mange fle
re, der ryger almindelige ci
garetter. Det er henholdsvis 
hverken lovligt eller sundt. 
Men en hærskare af andre 
gør det samme, derhjemme 
eller på gaden. Det kan også 
være sandt, at nogle af dem, 
der bruger Gaderummet, har 
en sindslidelse uden at være i 
behandling med psykofar
maka. Men dem er der også 
en del af uden for Gaderum
met. 

På en tilfældig dag er deri 
Danmark omkring 1200 per
soner i alle aldre, der udover 
at have en psykisk lidelse og
så er hjemløse. 700 af dem 
modtager ikke behandling. 

Blandt landets 18 - 29 årige 
er 300 personer hjemløse, 
psykisk syge, og knap 200 af 
dem er uden kontakt med be
handlingssystemet. Om
kring en trediedel af dem er 
hjemmehørende i køben
havn. 

Føler sig magtesløs 
Så når psykiatere bekymrer 
sig om, at nogle få af Gade
rummets brugere ikke får 
den psykiatriske behandling, 
de har brug for - og som der 
kan anføres grunde til, at de 
helst skal have, men dog in
gen lov, der siger, at de skal· 
have - kan man undre sig 
over hvordan det kanvære, at 
man lige er så optaget afde få 
i Gaderummet og ikke syn
derlig interesseret i de man
ge flere andre steder. 

Fra mit mangeårige arbej
de med psykisk syge hjemlø
se ved jeg, at netop disse per
soner ofte giver anledning til 
megen diskussion i botilbu
dene for hjemløse, fordi man 
føler sig magtesløs over for 
dem. De er blandt dem, der 
oftest oplever at blive afvist i 
herberger og i psykiatrien. 
Ikke mindst de af dem, der 
også har et misbrug. 

Men Gaderummet er ikke 
kun for sindslidende, det er 
for alle og det bruges afman
ge unge, som, set med mine 
øjne har det tilfældes, at de 
ikke for tiden kan forlige sig 
med de mere traditionelle og 
strukturerede hjælpetilbud, 
og som lægger mere vægt på 
bruge fællesskabet og deres 
egne stærke sider, til at få me- I 

re hold på tilVærelsen. 

. Man bør i en storby være 
parat til at rumme mange og 
forskellige tilbud, hvad man 
jo også har været i forhold til 
Gaderummet gennem nogle 
år. 

Derfor er jeg ikke så sikker 
på, at man gør det rigtige og 
derfor vil jeg råde til, at man 
gør sig meget klart hvad man 
kan miste ved den ændring, 
man er i gang med at iværk
sætte. 

Preben Brandt er psykiater, 
dr.med. og grundlægger af 
projekt UDENFOR 




