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Besættelse: De konservative og Venstre vil have politiet sat ind mod det besatte bosted 
Gaderummet, mens Enhedslisten vil give dialogen endnu en chance.� 

Af MORTEN VESTERGAARD 

Venstre og de konservative i 
København har mistet tål
modigheden med det besat
te bosted Gaderummet på 
Nørrebro. 

Københavns Kommune 
lukkede i maj Gaderummet 
og opsagde lederen Kalle 
Birch-Madsen, efter at et til
syn bl.a. havde kritiseret, at 
Kalle Bireh-Madsen modar
bejdede psykiatrisk behand
ling af stedets beboere. 

Lokalerne - som Køben
havns Kommune stadig be
taler leje for - er dog aldrig 
blevet aflåst, og Kalle Bireh
Madsen og de unge har 'siden 
besat stedet og erklæret, at de 
ikke har tænkt sig at forlade 
lokalerne uden kamp. 

l går skulle en almennyttig 
organisation have overtaget 
driften af bostedet, men det 
kunne ikke lade sig gøre pga. 
brugernes besættelse. 

rstedet sender kommunen 
i. dag en delegation af em

bedsmænd til Gaderummet 
for at tale med beboerne og 
Bireh-Madsen. 

Venstres medlem af social
udvalget Leslie Arentoft me
ner, at det er naivt at tro på, 
at man kan snakket sig til ret
te med Kalle Bireh-Madsen 
og de unge. 

»Man bør gøre kort proces 
og slukke for strømmen eller. 
sætte politiet ind for at fjerne 
de ansatte og give Kalle 
Bireh-Madsen et polititil
hold, der forbyder ham at 
nærme sig Gaderummet. «si
ger Arentoft. 

Inviteret til dialog 
Det er socialforvaltningens 
opgave at løse konflikten om 
Gaderummet. og politikerne 
i socialudvalget er kun blevet 
spurgt til råds om deres hold
ning. 

Den. konservative Peter 
Schluter er dog enig med Les
lie Arentoft. 

"Min tålmodighed er op
brugt, og borgmesteren må 

BADERUMMET 
.~ EUilsynsbesøg fra Københavns Kommune sidsteefterår 

beskrev Gaderummet somet kaotisksted, men også, at 
brugerne var meget tilfredse med lederen Kalle Birch Mad
sen. 

~ Tilsynet gavdogledelsen af stedetenrække påbud: 
~ Bl.a. at Gaderummet skulle tageinitiativtil at forbedresamar

bejdetmed behandlingspsykiatrien og ikkeanbefale deunge 
at holde op med at tagemedicin, uden at det var drøftet med 
enpsykiater. 

tage sig sammen og løse pro
blemet. At sætte politiet ind, 
er den sidste løsning, men 
der er snart ikke andet at gø
re,« mener Peter Schluter, 

Københavns Kommune 
har sendt breve til Kalle 
Bireh-Madsen og de unge og 
inviteret dem til dialog og 
samarbejde. Uden resultat. 

Socialborgmester Mikkel 
Warming (EL) afviser i en 
skriftlig kommentar at bede 
politiet om hjælp. 

»Det at sætte personale 

ind, så arbejdet kan sættes i 
gang, involverer altså ikke 
politiet. Hverken i dag, i 
morgen eller i næste uge. Jeg 
ønsker ikke enkonflikt og bi

. drager ikke til en konflikt, 

. men jeg vil gerne have perso
nale i gang så hurtigt som 
muligt med at arbejde for 
brugerne og skabe tillid til 
brugerne.. skriver Mikkel 
Warming. 

Den linje bakkes op af SF's 
Frank Hedegaard: 

»Vivil helst undgå en kon

frontation, og jeg tropper 
gerne selv op i Gaderummet 
for at forklare vores beslut
ning, så vi kan komme vide
re.. 

Morgenavisen Jyllands
Posten talte i går med Kalle 
Bireh-Madsen, som endnu 
engang afviste at forlade Ga
derummet frivilligt. Han ac
cepterer ikke, at kommunen 
har lukket stedet og fyret 
ham som leder. 

»Hvordan skulle jeg kunne 
forlade Gaderummet? Vi er 
en selvejende institution, og 
hvis kommunen smider mig 
ud, er det selvtægt,« siger 
Kalle Birch-Madsen. 

»Embedsmændene er vel
kommen til at besøge os, 
men kun i opholdsrummet. 
Resten af området kan jeg ik
ke give dem adgang til. Her 
bor jo mennesker. Men det 
bliver ikke os, der begynder 
en konfrontation. Vi skub
ber ikke først,« siger Birch
Madsen. 

morten.vestergaard@jp.dk . 


