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Velfærdsminister Karen Jespersen, personligt    17. december 2007 
Velfærdsministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 Københavns K. 
 
Kære Velfærdsminister Karen Jespersen.  

Gaderummet - socialpsykologisk fristed for udstødte unge - i krise. An-
modning om akut krisehjælp. 
Vi er kede af at skulle involvere Dem i vores sag. Men sagen om Gaderummets lukning er kommet så meget 
ud af proportioner, at vi anmoder om Deres assistance. Københavns Kommune nægter konsekvent at gå i 
dialog med os, end ikke om egne alvorlige forvaltningsmæssige fejl. Gaderummet var frem til maj 2007 me-
get velfungerende. Det var utraditionelt, men det var opbygget til at løse sine nærmest umulige opgaver med 
udstødte unge af alskens slags, og det gjorde det. Og det havde det gjort i 10 år som et døgnåbent gaderunge-
alternativ, med bo-, aktiviteter- og rådgivning som muligheder. Og prisbelønnet mange gange.  
Det drejer sig i snit om flere hundrede unge, hvoraf omkring 30 til stadighed bor i Gaderummet. Det angår 
unge, der er opgivet af almindelige kommunale institutioner og tilbud og ”dem der ikke passer ind på andre 
steder”.  

Socialudvalget fjerner støtten fra Socialministeriet 
I skrivende stund er Gaderummet helt uden sine bevilgede midler fra Socialministeriet/Velfærdsministeriet, 
og det har det været i 8 måneder. Det angår de øremærkede midler fra SATS-puljen til Gaderummet, som 
Gaderummet nu er og som det er blevet godkendt til at være, men som kommunen holder tilbage, fordi de vil 
ændre det til et andet og anderledes tilbud, og dermed i realiteten lukke Gaderummet. 
Der er lukket for varmen og det varme vand. Maden kniber det med, og næste el-regning kan vi næppe ind-
fri. Trods dette prøver Gaderummets unge stadig og sammen med de resterende medarbejdere at drive arbej-
det videre, så Gaderummet kan overleve og få frigivet sine retmæssige midler tilbage fra Københavns Kom-
mune. 
I maj 2007 besluttede Socialudvalget i Københavns Kommune at fjerne støtten fra Gaderummet. Og øjeblik-
kelig også at fyre alle medarbejdere og bortvise den daglige leder. Det sker på grundlag af en Socialfaglig 
Tilsynsrapport fra sommeren 2006. Der er meget ros i rapporten, men også kritik af bestemte forhold - for-
hold som imidlertid altid har været del af Gaderummets arbejdsfelt og præmisser for at nå de unge længst 
ude. Det er uforståeligt for Gaderummet, at dets velfungerende arbejde skal ændres til et helt andet tilbud, 
med en helt anden målgruppe, hvor der ikke vil være plads til Gaderummets oprindelige målgruppeunge. Det 
sker så tæt på indflytningen i sommeren 2005, at man nærmest smider de unge ud, der konkret har været med 
til at sætte huset i stand igennem de sidste 2 år. 

Socialudvalgets argumenter 
Som argument for at fjerne støtten til Gaderummet, bruger Socialudvalget begrundelserne ”faglige og øko-
nomiske uregelmæssigheder”. Gaderummet kunne ikke genkende disse beskydninger, og har aldrig fået do-
kumentation herfor, trods 8 måneders forsøg. Ingen af beskyldningerne har efterfølgende vist sig at være 
korrekte, men vi erfarer dog at påstande herom lever rundt omkring og dæmoniserer vores arbejde. Økono-
mien for 2006 var, som tidligere år, uden anmærkninger fra revisor, og fagligt har det samme vist sig.  

Efter vores mening: Falsk kritik – og kommunen vil ikke indrømme sin 
fejl 
Det er uforståeligt at en kommune går forrest med at opretholde en positivt misvisende opfattelse af Gade-
rummets arbejde. Her et år efter anklagen, og trods utallige henvendelser, kan vi stadig ikke få svar på et helt 
centralt kritikpunkt fra kommunens side, nemlig svar på hvilke brugere/boere vi i Gaderummet skulle have 
vanrøgtet, ved at have frataget dem deres lægeordinerede medicin! Senest har Kommunen valgt at ignorere 
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en anmodning fra Ombudsmanden om at svare på vores anmodning om identifikation af de brugere/boere, 
som Gaderummet lukkes på grundlag af. 

Den umulige problemstilling med Tilsynets konstruerede kritik 
Skulle Gaderummet have sagt ja til at implementere Tilsynets nye tilbud til de unge, som altså betød at Ga-
derummets unge ikke længere kunne være der, og at al personale også måttet skiftes ud, så ville Gaderummet 
være kommet i strid med sin godkendelsesaftale med Socialministeriet/Velfærdsministeriet, som midlerne er 
bevilget på grundlag af. Så lige meget hvad Gaderummet havde valgt at gøre, så havde vi fået konflikt med 
kommunen. Vores henvendelser til kommunen har haft dette med, hvorfor vi har valgt at betone det faglige 
indhold i vores dialog med kommunen, men dette har heller ikke været nok til at løse konflikten. 

Ny professionel bestyrelse 
Vi har siden det passerede, etableret en ny og ganske professionel bestyrelse. Se bilag af 26.november 2007 
angående ny bestyrelse i Gaderummet. Blandt andet Preben Brandt, dr.med., og formand for Projekt Uden-
for, er trådt ind i bestyrelsen. Denne bestyrelse har 26.november 2007 over Socialudvalget anmodet om åb-
ning af aftalen og for midlerne til Gaderummet. Anmodningen er blevet behandlet på Socialudvalgsmøde 
d.12.december2007. Gaderummet har dog ikke kunnet få andet at vide end at det ”heller ikke var godt nok”. 
Vi ved ikke længere levende råd. Da næste udvalgsmøde først finder sted i midten af januar, betyder det at 
Gaderummet går jul og nytår i møde på en måde, vi ikke synes er rimelig for nogen. Vi finder ikke at kom-
munen kan være det bekendt overfor de marginaliserede og yderste unge. 
Vi kan ikke forstå, hvorfor kommunen fortsat kan køre hen over hovedet på os, med efter vores mening fal-
ske beskyldninger, som er uafklarede, og at ingen tør gribe ind. I mere end et år har det stået på. Og nu er det 
altså ved at være koldt og mørkt. 

Uden midler 
I 8 måneder har det stået på nu. I 8 måneder har vi klaret os gennem på kun frivillig støtte, men det er ikke 
nok til for alvor at nå og arbejde med målgruppen af gadeunge. Gaderummet er opstået og godkendt ud fra, 
at det nåede de yderste unge, unge der ikke kan bruge de etablerede institutioner, eller som smides ud derfra. 
Der er derfor ikke noget alternativ til Gaderummets unge. Gaderummet er en væsentlig indgang i det sam-
fundsmæssige system, for unge der ellers havner i bander, lever i bander, eller er på vej ud i brug af hårde 
stoffer og kriminalitet.  
I den tid Gaderummets midler har været stoppet, kan vi konstatere, at unge vi ellers havde kunnet hjælpe ind 
i samfundet gennem Gaderummets åbne dør og udelte arbejde, er blevet derude på gaden, er gået til bander 
og vold, eller faldet ned i stofmisbrug og kriminalitet. Kommunens lukning af Gaderummet har bidraget 
voldsomt til en forråelse af gademiljøet, og Kommunes forsøg på lukning af disse unges eneste sted, har gjort 
tillidskløften mellem de udstødte unge og systemet endnu større. 

Anmodning 
Vi anmoder derfor Velfærdsministeren om at sikre, at også udstødte og marginaliserede unge ikke tabes og 
gives muligheder for hjælp. Vi håber det er muligt for Velfærdsministeren at gribe ind overfor Københavns 
Kommunes ødelæggende handlinger overfor en gruppe af deres egne borgere og overfor et meget velfunge-
rende sted og arbejde for hjemløse og andre udstødte unge.  
 
Med venlig hilsen 
 
Gaderummet  
 
v/ kommunekoordinator Alina Djakowska 
 
bruger af Gaderummet Peter Mosegaard 
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