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Lukning: Bostedet Gaderummet lukkes ejsbllkkellgt af Kebenhavns Kommune. Aile medarbejdere� 
fritstilles, men kommunen forpligtersig pa at etablere et nyt tilsvarende bosted.� 

AI MORTEN VESTERGAARD . »Det er afgorende at finde litikeme har hele tiden vidst, 
...en ledelse, dervil samarbejde hvordan bostedet fungerer. 

»Det er fkke forsvarligt, hvad med bade kommunen og Dette er blat et paskud lor, at 
der foregar i Gaderummet«. psykiaterne, og det har den politikerne ensker en andenGADERUMMET
Med disse ord besluttede et nuvrerende led else ikke levet institution. Det burde man i .0+ Gaderummets brugere ogbeboere er utilpassede u"geIra heenigt sacialudvalg i Koben op til. Det er skrebelige unge, det mindste erkende,« me

IeKebenhevn, somofte er hjeml.se,ag samI mange tm",ldehavns Kommune i gar at luk der kommer pa bostedet, og ner Kalle Birch-Madsen. 
oggser psykisks'yge. ,ke det omstridte basted for hvis de onsker at rykke vide Han vurderer, at det vil ha

0+ K.benhavns Kammunes begrundelse for at lukke Gaderumutilpassede unge og arbejde re og eksempelvis genoptage ve store personlige konse
pa at etablere et nyt alterna met: psykiatrisk behandling, skal kvenser for bostedets bruge

»1 bstragtnlngef at Gaderummet harkarnak! til engruppe aftivt basted. de have hjzelp al uddannede re, hvis de i en periode hen
Samtlige medarbejdere skrobelige unga, hvaral mange har psykiske prabiemer, er psykiatere, der arbejder teet vises til andre kommunale 

fritstilles, kommunen trzek det efter larvaltningens vurdering ikkelarsvarligl, hvad der i sammen med ledelsen pa bo tilbud, mens et nyt basted 
ker sin godkendelse af boste dagforegarI Gaderummet.« stedet,« sfger SF's Frank He etableres i Gaderurnmets ]0 I� 
det tUbage, og midlerne Ira degaard. kaler,� 
Socialministeriet standses nye udgave af bastedet skal ser-uden atinddrageen psy »Disse unge kommer jo�

Store konsekvensermed ojeblikkelig virknmg. stadig drives ud Ira sakaldt kiater i beslutningen. netop i Gaderurnmet, fordi I� 
Socialministeriet har alle alternative principper, men Det resulterede i seks pa Socialborgmester Mikkel de ikke kan elIer viI vrere an J1I 

Irede godkendt kommunens med en anden ledelse og bud, som Gaderummets Ie Warming (EI) er glad lor, at et dre steder. For dem er alter
lukning - under forudseet med medarbejdere, som det delse har meddelt kommu enigt sacialudvalg bakker ap nativet til at veere her et frit 
fling af at man opretter et til bliver op til den organisati nen. at man ikke kan elIer vil om behovet for et alternativt fald. Disse mennesker lever I� 
svarende tilbud til den sam on, der patager sig drlften, at rette sig efter. sted til de unge. allerede pa gnensen, « siger 
'me gruppe al utilpassede un rekruttere. Siden har psykiater Henrik »Det er vigtigt at serge for, Kalie Birch-Madsen. •~ 

ge. Unge, sam ofte er hjern Rindom fra Hvidovre Hospi at det sted, vi etablerer, har et� 
lese, socialt udstedte og Lukningstruet benge tal meddelt Kabenhavns gadt samarbejde med det� I�
psykisk syge. Bostedet har veeret truet af Kommune, at han ikke ser psykiatriske behandlingssy morten.vestergaard@jp.dk 

Kebenhavns Kommune lukning siden en tilsynsrap sig i stand til at samarbejde stern,« understreger han. 
vil arbejde pa at faen aImen port sidste sommer beskrev med ledelsen i Gaderummet, Leder af Gaderummet Kal I� 
nyttig organisation til at dri kaatiske forhold pa stedet. der ifolge Rtndom er afvisen le Birch-Madsen undrer sig� 
ve et bosted i de samme Ioka Bl.a. at medarbejdeme i Ga de aver lor psykiatrisk be over politikernes beslutning.� 
ler pa Riidmandsgade pa derummet lad unge ryge handling. »Gaderummet er ikke an�
Narrebro, og i mellemtiden hash, og at personalet opfor Bade Sacialdemakratiet ag derledes i dag, end vi var for� 

. placeres de unge, der bor og drede unge til at lade vzere SF stotter, at en udskiftning fern, ar siden. Vi har aldng� 
o+l.alsogsAbruger Gaderummet, i kom med at tage Ieegeordineret af ledelsen kan lese problem lagt skjul pa, hvordan Gade

debat.kbh side 11 munens andre tilbud. Den medicin mad psyldske Iidel- erne pa bostedet. rummet bliver drevet, og po
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» Deres behandlingsfonn er 
uforenelig med de princip
per, man har til behandling 

. af mennesker med problem
,~;J:.~~(  "'-..1 ' -'<'_' - " ,,_ . 

.$.~d~;.  :$'t~f det sagt med 
disse ord.som en del af be
grundelsen fOI, hVOrfOI vee
restedet Gaderummet-Regn
buen skallukkes. 

Vi er "almindehge" men
nesker, som i en periode har 
veeret eksterne brugere af 
Gaderummet-Regnbuen og 
talt med Iolkene, der dagligt 
leder og driver stedet. Men
nesker, som lcegger deres 
hjerter og sjeel i noget, som 
de tror pa: at hja-lpe udsatte 
mennesker. 

Netop dette, at det er hjer
terurn og rnedmenneskelig
hed, der przeger kulturen i 
Gaderummet-Regnbuen, og 
at der arbejdes for noget, 
man tror pa, ger, at stedet 
virker rigtigt for mange, der 
ellers ikke foler, at de er ble
vet imedekommet. 

I den politiske debet om 
Gaderummet-Regnbuen, 
som pa det seneste er kart 
under mediernes bevagen

hed, kan vi ikke genkende 
stedet. 

Evigt forsvar 
Gaderummet-Regnbuen 
fremstilles sam et sted, hvor 
brugerne forsvmder i hash
tdger og/eller er psykotiske, 
fordi de ikkc far lov af Gade
rurnrnets personale tilat ta
ge dercs medidn. 

Det beskrives, at .man le
ver under kummerlige for
hold, og at ledelsen ikke har 
styr pa de mest basale ting I 
driften af stedet. Dette kan vi 
ikke genkende. 

Hvis den politiske hold
rung er, at ledelsen ikke har 
styr pa ttngene, kan en for
klaring vzere, at Gaderum
mets ledelse ustandseligt 
skal forsvare stedets eksi
stens og sta til regnskab fOI, 
hvorfor de handler, som de 
gor, Gaderummet er et travlt 
sted med mange brugere, 
sam kommer, fordi det er 
her, de bliver modt med re
spekt, ligeveerdighed og dia
log - vterdier, sam tndgar i 
Kebenhavns Kommunes 
eget formulerede veerdi
grundlag, og scm brugerne 
maske ikke har rnedt i andet 
offentlig regi. 

I Morgenavisen ]yllands
Posten den 26. april taler so

cialsorgmester Mikkel War
ming (EL) om vigtigheden af 
at have et alternativt tilbud 
til unge, men siger dertil 
-maske ikke sa altemativt« 
og at -bostedet rna tage den 
psykriatiske behandling al
vorligt, hvis det fortsat skal 
have offentlig stette.. 

Seetter man pa forhand en 
standard for, h:".~q  .alterna
tivter, erdet velltkke lzengere 
altemativt, men et fasttem
ret koncept, hvor brugeme 
skal tilpasses et tilbud, I ste
det for at tilbuddet tilpasses 
brugerne. 

Normaliseringsproces 
Krltikken gar bl.a. pa, at Ga
derummet-Regnbuen ikke 
samarbejder med det psykl
atriske system. Vi sperger: 
Samarbejder det psyklatrlske 
system med Gaderummet? 

Eller er kritikken i virkelig
heden et udtrykfor, at det ik
ke er politisk acceptabelt at 
komme med direkte krltik af 
hospitalerne, herunder ma
ske leeger og overlseger? 

Etter vores mening er K0
benhavns Kommunes luk
ning af Gaderummet-Regn
buen et led I "normalise
ringsprocessen", som er i 
gang i det danske samfund. 
Der er ikke Ieengere plads til 

steder, der stikker ud. Steder; 
som kan rumme·dem,' andre 
ikke kan. Angsten for det, 
der er anderledes, preeger 
samfundet mere og mere. 
Men sandheden er set i vores 
ojne, at det er steder som Ga
derummet-Regnbuen, der 
format at samle dem op og 
have plads til dem, som.an
dre ikke har plads til eller 
kan na. Dette burde samfun
det og politikeme vzere tak
nemmelige for fremfor at 
lukke stedet. 

Det er en befrielse at kom
me i Gaderummet, for her 
ter man kigge derind, hvor 
det gor ondt, uden at proble
merne gores til noget farligt 
eller sygt. 

I Gaderummet-Regnbuen 
ter man tage fat om livet og 
kigge pa det, for hvad det 
egentlig er, uden at det altid 
er nedvendigt med hjzelp fta 
diagnoser og medidn. Der 
bliver set pa tingene som al
mindeligheder, som man 
hen ad vejen skal lzere at 
handtere. 

Unge tabes pll gu(vet 
Pa det personlige plan har ' 
Gaderummet hjulpet os og 
fjemet selvopfattelsen "jeg 
er syg" efter fern ar i det eksi
sterende psyklatriske be

handlingsregi med forskelli
ge psykiatere, median og 
psykologer til 700 kr. i ti
men. 

I Gaderummet kan man 
modtage hjzelp og sterte 
anonymt og gratis. 

Hvad det forkerte eller far
lige er ved dette, vcd vi ikke. 
Det er en, skarn, at et af de fa 
steder, der star tilbage, et 
sted med veerdler, der er 
veerd at ksempe for, bliver 
rendt over ende af floskler 
om menneskeligt forfaId, 
bakket op af en totalt forfej
let debat om hash og pille
misbrug, og om et sted, der 
ikke tager den psykriatiske 
behandlingsform alvorligt. 
Hvad er det, der skal tages aI
vorligt, oghvad er det, Gade
rummet ikke tager aivorligt? 
Vi har aldrig oplevet andet 
end at blive taget alvorligt i 
Gaderummet. 

NAr Gaderummet lukkes, 
og et andet sted abnes, hvor
til der udarbejdes en politisk 
korrekt driftsaftale og hand
leplan, vtl der vzere fare for, 
at rummeligheden, engage
mentet og successen ikke vil 
fortseette, men ga tabt. 

Derved er der en bred 
gruppe unge, som pga. mis
forstaet politisk korekthed, 
tabes pa gulvet. 




