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Bosted 
for unge 
truet af 
lukning 
Krltlk: I knap to ar har psykisk syge 
unge pa bostedet Gaderummet i 
Kebenhavn vesret uden opsyn fra 
psykiatere. Kebenhavns Kommune 
truer nu med at lukket bostedet. 
AIJAMILLA SOPHIE ALVI Vi tager Imod de 
og MORTEN VESTERG,AARD mennesker, der 
Et omstridt bosted lor unge ikke er plads til 
med psykiske og sociale pro andre steder, men 
blerner risikerer at blive luk hvis vi skalleve op
ket, hvis stedet ikke ajeblik til kommunens krav keligt lever op til en reekke
 
krav fra Kebenhavns Kom og bl.a, kontrollere.
 
mune. om folk ryger hash,
 

Da kommunen, der. ferer vii der opstll store 
tilsyn med bostedet, var p~ konfllkter, og manbeseg stdste sommer, sas en 
reekke kritisable lorhold. ge af vores brugere 

En tilsynsrapport kalder vii helt lade Vfere . 
Gaderummet kaotisk og be med at komme her. 
skriver, hvordan nogle unge 

KALLE BIRCH-MADSENsover i kekkenet, og hvor
leder afbostsdst Gaderummetdan andre har bygget veerel

ser af papkasser i en sovesal. 
Beseget resulterede i seks 

pabud - bl.a. fordi persona- mes af andre bosteder, og 
let accepterede, at beboere Kalle Birch-Madsen rnener, 
reg hash, at personalet op- at Kebenhavns Kommune 
fordrede beboere til at lade har misforstact hele ideen 
veere med at tage deres ordi- , bag stedet, 
neredeIlleditln mddpsykic >Vi tager rmod.de.menne
ske lidelser, og fordi der op- . sker, det iklll< eJ,pl'J!ls. til an
holdt sig sveert psykisk syge dre steder,men hvis vi skal 
mennesker i Gaderumrnet, lev~?p ~il komElunens ~r~:, 



lille� 

sover i kekkenet, og hvor
dan andre har bygget vzerel
ser af papkasser i en sovesal. 

Beseget resulterede i seks 
pabud' - bl.a. fordi persona
let accepterede, at beboere 
r0g hash, at personalet op
fordrede beboere tiI at lade 
veere med at tage deres ordi
nerede medtcin mod psykt
ske lidelser, og fordi der op
holdt sig sveert psykisk syge 
mennesker i Gaderummet, 
som ifelge kommunen bur
de sikres psykiatrisk be
handling. 

Forskelllge forklarlnger 
De seneste to ar har Hvidov
re Hospital haft en kontrakt 
med Gaderummet, hvilket 
burde indebzere j.:evnlige 
meder og psykiatrisk bi
stand. 

I et brev til Kobenhavns 
Kornmunes socialudvalg be
der de psykiatriske overlie
ger Birgitte Welcher og Hen
rik Rindom nu om hjeelp til 
at udfere deres arbejde i Ga
derummet. 

Her forklarer de, at de i to 
ar forgzeves har forsegt at 
etablere et samarbejde med 
Gaderummet, og at de ikke 
har opbakning tiI deres ar
bejde fra Gaderummets le
delse, der - tfalge overleeger
ne - er skeptisk over for psy
kiatrisk behandling. 

Leder at Gaderummet 
cando psyk. Kalle Birch-Mad
sen har en anden opfattelse, 

-Vi sa gerne, at Henrik 
Rindom kom her mere ofte, 
men han har tilsyneladende 
alt for travlt, og derfor har 
han svigtet mange af vores 
beboere, « lyder Kalle Birchs 
forklaring pa det manglende 
sarnarbejde. 

Gaderummet er et bosted 
for unge, der ikke kan rum-

MLLJ: DIKlin'"MA.U::itrt 
ladar afbostedet Gaderummet 

mes af andre bosteder, og 
Kalle Birch-Madsen mener, 
at Kebenhavns Kommune 
har misforstaet .hele ideen 

, bag stedet, 
»Vi tager imod de menne

sker, der ikke er.plads til an
dre steder, men hvis vi skal 
leve op til komrnunens krav 
og bl.a. kontrollere, am folk 
ryger hash, vii der opsta sto
re konflikter, og mange af 
vores brugere vil helt lade 
vasremed at komme her. De 
gar i hundene, hvis de ikke 
har 05,« siger Kalle Birch
Madsen. 

Hjll!lper bare 
Han mener, at det er helt i 
orden, at personalet i Gade
rummet radgiver beboerne 
om deres medicin. 

»Vi har mange beboere, 
som far rnedicln, og hvis de 
sperger os, sa hjselper vi dem 
naturligvis. AIleer enige om, 
at mange bliver overmedici
neret I det psykiatriske sy
stem, men alligevel far vi kri
tik for at blande os.« 

Socialudvalget i Koben
havns Kommune skal i den
ne uge tage stilling til Gade
rummets fremtid. 

.»Jeg or forst og fremmest 
bekymretfor, am deunge far 
den stette og hjeelp, de skal 
have, « siger socialborgme
ster Mikkel Warming (EL). 

Det har ikke vzeret muligt 
at fA en kommentar Ira Hen
rik Rindom eller Birgitte 
Welcher. 

sophie.alvi@jp.dk 
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