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Kære DR 

Ang. brug af billeder og klip fra Gaderummet: I må gøre noget, et dementi 
eller lignende. 

Det er altid dejligt, når gode/sigende billeder bringes i jeres nyheder. Men i dette tilfælde, er brugen 
af billeder fra vores bo- og værested Gaderummet helt misvisende. 

Det drejer sig om billeder i jeres nyheder d. 25. feb. 2008 om den nye aftale om fordeling af SATS-
puljemidler. 
 
DR-side fra: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/02/25/161958.htm 
 
Tv-avisen 
:http://geo.dr.dk/findLocation/?id=289321&ListType=nyheder&location=None&uri=http://www.dr
.dk/extention/playWindowsMediaODP.aframe&bitrate=medium   
 
Det er rigtigt at Gaderummet har sine midler fra Sats-puljen, fra et tidligere år, men alle midlerne 
tilbageholdes nu på 10.ende måned af Socialudvalget i København Kommune, da de ønsker en 
anden brug af de statslige midler end hvad Gaderummets arbejde i sin tid blev godkendt til af 
Socialministeriet. Socialudvalget vil have ”ambulant medicinsk tvang” overfor hjemløse unge – 
modsat Gaderummets godkendte ”socialpsykologiske arbejde”. Da Gaderummet sagde nej til 
indførelse af en lovstridig praksis, tog Socialudvalget midlerne fra 
Socialministeriet/Velfærdsministeriet til sig selv. 
 
Gaderummet og de unge der ses på billederne har således ikke fået nogen Sats-puljemidler, og har 
ikke haft det i 10 måneder, hvorfor Gaderummet nu er uden varme, uden varmt vand og uden 
midler i det hele taget, udover hvad der kan tigges til på gaden.  
Mange tror at Gaderummet er reddet, når der kommer et sådant billede – med en sådan undertekst. 
Tvært i mod. Vi er netop ikke reddet, men endnu mere ilde stedt end tidligere, når sådan noget sker. 

I må gerne gøre noget for at gøre opmærksomt på at billedet signalerer noget helt forkert – og 
faktisk skader os. 

Mange hilsner 

Gaderummet/Kalle 

Mob.2487 9126 

www.gaderummet.dk 
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De svages finanslov får 3,7 milliarder kroner over fire år. 

Foto: DR © DR 

Milliarder til samfundets svageste 
25. feb. 2008 16.20 Indland 

Samtlige partier i Folketinget - minus Enhedslisten - har sagt ja til en aftale, der øremærker millionerne til blandt andre hjemløse, 
udsatte unge og handicappede børn. 

Samlet er der på afsat godt 3,7 milliarder kroner i perioden 2008-2011 til satspuljen, som populært kaldes "de svages finanslov". 

Blandt de største poster på den fireårige plan er støtte til udsatte grupper, og her glæder formand for Rådet for Socialt Udsatte, 
Preben Brandt, sig over en halv milliard kroner til hjemløseområdet. 

Mere for de hjemløse 

- Jeg er meget glad. Man kan altid diskutere, om det er penge nok, men det er i hvert fald positivt, at der nu bliver brugt flere kræfter 
på de hjemløse, siger han. 

Hos Socialdemokraterne peger socialordfører Mette Frederiksen på, at forliget betyder 630 millioner kroner over fire år til en 
forebyggende indsats over for udsatte børnefamilier og udsatte børn og unge. 

- Det, jeg glæder mig over, er, at det især er udsatte børn og unge, der er kommet på dagsordenen med det her satspuljeforlig, og 
det er selvfølgelig ikke mindst set i lyset af, at vi nu får gennemført vores første velfærdsrettighed - nemlig at børn, der har været 
udsat for vold, efter ophold på krisecentre er sikret en ordentlig behandling, siger hun. 

Børn på dagsordenen 

I velfærdsministeriet hæfter minister Karen Jespersen (V) sig ved, at satspuljepartierne er blevet enige om at afsætte 26 millioner 
kroner årligt til såkaldte familieambulatorier, der skal gøre det lettere at følge udsatte børn fra fødslen. 

- Det er utrolig vigtigt at lave en forebyggende indsats på et meget tidligt tidspunkt i børnenes liv. Det er en forudsætning for at undgå 
noget af den forfærdelige ballade, vi har set de senere uger, siger velfærdsministeren og henviser til de gentagne ildspåsættelser 
rundt om i landet. 

Pengene til satspuljen kommer ved, at man hvert år tager en lille procentdel af stigningen i overførselsindkomster. Helt konkret drejer 
det sig om 0,3 procent som overførselsindkomsterne stiger mindre end den almindelige lønudvikling. 

Hundens egen hale 

Men ved at tage pengene fra overførselsindkomsterne øger man uligheden i samfundet ved at lade de fattigste betale for prioriteringer 
i socialpolitikken, mener Enhedslistens socialordfører Line Barfod. 

Det svarer ifølge Enhedslisten til "at fodre hunden med dens egen hale", og partiet har derfor valgt at stå uden for satspuljeforliget. 
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