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Nødretsdag. Fredag d.13. juni 2008 fra kl. 15. 
Åben dag i Gaderummet. Invitation til alle og til pressen. 
 

Besøg Gaderummet og dets unge. Kom og 
se de såkaldte ”uforsvarlige forhold”, som 
kommunen påstår om Gaderummet - og 
påtænker at skrige ud, som ”grundlag for 
nødret, og dermed grundlag for lovbrud og 
rydning af Gaderummet efter d. 20.juni 
2008”. Kom til Nødretsdag fredag d.13. 
juni. Der vil være taler, musik og meget 
andet.  
 

Planlægning af Nødretsdag 
Kom og vær med til at arrangere eller bidrage. Første planlægningsmøde mandag d.9.juni kl.12.30 
 

 
Gaderummet i Fogedretten. Der falder dom d.20.juni 2008 
Gaderummet var i Fogedretten d.23. maj. Det gik rigtigt godt. Der kommer dom fra Fogedretten d. 
20. juni. Det sker gennem et processkrift på 30 sider, sagde dommeren. Er der stadig et retssystem 
vil kommunens begæring om, at Gaderummet skal forlade lokalerne blive afvist.  
 

Kommunens advokat hævdede, at de havde nedlagt 
Gaderummets fond, hvorfor de efterfølgende mente at 
have retmæssig grund til at sætte andre ind i lokalerne i 
Rådmandsgade 60. Der er bare dét, at Gaderummets 
fond ikke er nedlagt – det blev forsøgt af skadevoldere 
sidste år, uden held – samt at en opløsning af fonden 
kræver kvalificeret flertal, jf. vedtægter, på 5 ud af 7 
bestyrelsesmedlemmer, der på to på hinanden følgende 
bestyrelsesmøder stemmer for fondens opløsning. Dette 
har ikke været tilfældet, og det kunne kommunen ikke 
sandsynliggøre. Det viser sig endvidere også, at 
Civilstyrelsen kan bekræfte Gaderummets opfattelse, jf. 
Notat af 26.maj 2008, at fonden ikke er nedlagt. Vi er 
her endnu og arbejder videre. For kommunens tale, se 
Begæring om indsættelse Rådmandgade 60. 

TAK uden lige 
I sidste måned støttede flere igen 
Gaderummet med små pengegaver. 
Og en stor tak herfra. Det nyttede. 
Intet bidrag har vi kunnet undvære. 
Vi kom igennem. For hver måned det 
sker, jo bedre og nemmere for os, og 
jo mere vil vi kunne selv. Vi håber 
også at nogen denne måned kan 
støtte. 
 

Økonomisk situation:  
Støt Gaderummet med et penge-lod. Vi har brug 
for hjælp.  
For vores overlevelse skal vi samle mindst 
kr.30.000 hver måned, bare for 
inkassoregninger, og før der er noget til mad, 
toiletpapir, rengøringsmidler mm. Vi er 
desværre bare så mange i samme elendige 
situation, men i et dejligt ideelt hus. 
Alt kan bruges. Konto i: 
Danske Bank Reg.0274, kontonr.0000766399; 
eller Arbejdernes Landsbank Reg.5361, 
kontonr.0000415718. 
 
Hjælp med et lod/pengegave her den første. 
Enhver mønt, enhver seddel, er vigtig og 
nødvendig. 
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Hviderusland ved Øresund. Kommunal selvtægt 
Men det er ikke samtidig givet, at kommunen vil rette sig efter dette, hvilket er set før. Se følgende 
artikel af en boer i Gaderummet – ”Hviderusland ved Øresund. Selvejende foreninger lever livet 
farligt i Københavns Kommune” - der sætter fokus på andre sociale projekter, som Københavns 
Kommune med magt har udslettet. Det kostede 140 mil. at rydde Ungdomshuset, og problemet er 
der stadig. Gad vide hvor mange gange flere millioner, man igennem tiderne har brugt på at gøre 
livet svært for Christiania.    
 
Ved at tegne et falskt billede af uforsvarlige forhold i Gaderummet, for derefter at ”være nødsaget 
til at skride ind”, kan kommunen undgå at deres egne beskidte og retsstridige handlinger ved deres 
lukning af Gaderummet, ser dagens lys inden det er for sent og Gaderummet udslettet. Derfor: Kom 
og kig med egne øjne. 
 

Grundlovsdag på Carl 
Madsens Plads 
Gaderummet på Minoriteternes 
Grundlovsdag – Christiania d. 5. 
juni 2008, kl.14. 
Kom og hils, og hør mere om 
Gaderummet. Vi satser på godt 
vejr. 
Pressemeddelelse 

Kommunens tabersag 
Det er og har fra start været svært at komme uden om tanken, at 
kommunen godt ved at de har en svag – og urimelig – sag mod 
Gaderummet, og at det er derfor kommunen har så travlt med, med 
alle midler at miskreditere, dæmonisere og suspektgøre alle forhold i 
Gaderummet, herunder dets egne boere, brugere og personale. Kan 
kommunen i offentligheden få Gaderummet til at fremstå som en 
syndebuk overfor hjælp til svage unge, så brolægger de samtidig 
deres egen vej ind i Gaderummet med en ”nødretspåberåbelse” for 
intervention.  
Alle i kommunen omkring Gaderummets sag har haft travlt med denne konstruktion i snart 2 år - 
ikke én har taget afstand, men så er karrieren måske også slut! - og måske derfor at 
socialforvaltning, socialudvalg og socialborgmester Mikkel Warming har hældt så meget gylde ud 
over Gaderummet det sidste 1½ år – for selv efter at kommunen har indstævnet Gaderummet for 
Fogedretten, har kommunen alligevel kørt på og forsøgt sig presset sig ind Gaderummet, nærmest 
som at vores retseksistens stadig ikke anerkendes. Jf. brev af 11.maj 2008. Gaderummet til 
kommunen angående politiaktionen d.6.maj, hvor kommunen deltog. Kommunen har svaret, lige 
som bestyrelsen og brugerne i Gaderummet har svaret tilbage.  
 
Åben åbne døre 
Derfor åbner Gaderummet sine i forvejen åbne døre, for pressen og alle andre, så alle ved selvsyn 
kan komme og bese forholdene og menneskene i Gaderummet. Vi satser på at få så meget som 
muligt gjort visuelt og håndgribeligt. Vi satser på:  
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- at al kritik fremført mod Gaderummet fra socialudvalg, 
socialforvaltning og socialborgmester kommer op og 
hænge sammen med udførlig dokumentation. 

- at gaderumsbrugere og boere forefinde med billede og 
navn på en stor tavle, således at alle udefra kan henvende 
sig, med anmodning om at møde pågældende. Som ting 
indtil nu er behandlet af kommunen, så vil man kunne gå 
ud fra, at nogle af de afbillede unge mennesker er de af 
kommunen hævdede ”stærkt psykisk syg” og ”alvorligt 
psykisk syg”. Andre ligner måske mere bumser, 
stofmisbrugere, intellektuelle, udlændige, ballademagere, 
illegale indvandrer, eftersøgte teenager – og så kan man 
snakke med sådanne. Det er ikke Gaderummets 
opfattelse, at man kan se på mennesker, hvad de er for 
nogen, eller at man ved en løsrevet samtale eller test kan kvalificere noget som helst om en 
anden person. Det første benævnes ”Frenologien, læren om en påstået forbindelse mellem 
kraniets ydre form og menneskets sjælelige egenskaber”, og det blev generelt forladt efter 
1920-erne pga. dets racistiske ideal om den ideelle mennesketype. Det er ganske 
uvidenskabeligt, men dukker alligevel med jævne mellem op, og må desværre siges at være i 
front i kommunens blik på dets svage borgere. Det andet - en test fortæller mig hvem du er 
og hvad du lider af - praktiseres stadig, og er i dag den mest anvendte indfaldsvinkel til 
behandlingen af psykiske problemer. Desværre er den lige så uvidenskabelig som 
frenologien, idet den suspenderer menneskets egen opfattelse af problemet, og heller ikke 
ønsker menneskets egen deltagelse i løsningen. Uden reciprocitet i opstilling af et problem 
og dets løsning, kan den berørte ikke på lang sigt medudvikle sit liv, og dermed løse sine 
egne problemer. 

Gaderummet har fået ny stærk 
bestyrelse. Bl.a. med dr.med. 
Preben Brandt, lektor Line 
Lerche Mørck og advokat Janus 
Malcolm Pedersen. Også de kan 
se at kommunen er gal på den. og 
bakker fuldt op om at 
Gaderummet må fortsætte i sin 
nuværende form. Se sidste 
beretning: 6. maj 2008. Valg til 
fondsbestyrelse. Beretning 
Gaderummet, perioden juni 2006 
- april 2008 

Glæd dig 
Ny rapport om Gaderummet: ”Gaderummet – analyse af et fællesskab”, 
RUC-opgave. Læs den, spis den, brug den! 

 

 
Det har været meget tankevækkende for Gaderummet, at der så heftigt er udtalt kritik af 
Gaderummets forhold til psykiatrien. Er det for at lukke munden på budbringere, som diktatorer, 
tyranner, despoter og falske fyrster ellers er gode til, således at de dårligere beskeder ikke kommer 
til folkets bekendtskab. Og skulle nogen fra folket opsnappe disse meddelelser, så må de have 
samme ekskommunikerende behandling. Det er ikke Gaderummets ”socialpsykologi”, der 
vedvarende har suspekte dødsfald til følge, og som ikke må undersøges; nej det er den officielle og 
blåstemple metode. Trods at SSRI-præparater og beslægtede stoffer over for ”lettere” psykiske 
problemer ikke virker bedre end kalktabletter med ”gift” i, så ordineres de alligevel i stadig større 
målestok; og trods at behandling med flere psykofarmaka på samme tid, ikke anbefales, så 
behandles alligevel et stort antal mennesker med mere end to præparater. Og trods at der kan 
konstateres et meget stort antal uforklarlige dødsfald indenfor psykiatrien, så nægter man at 
obducere! Se også følgende artikel af boer af Gaderummet: 2008-05-27 Gaderummet. Ny fokus på 
skader ved psykofarmakamedicinering i Nordjyske Stiftstidende og DR 25. 
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Baggrund for situationen. Hvis du vil læse lidt baggrund om konflikten mellem Gaderummet 
og Københavns Kommune: 
 
Kommunens svigt af egne idealer 
Sommeren 2006, for næsten 2 år siden, er tilsynsmyndigheden på besøg i Gaderummet. De har 
deres første besøg i juni, og deres andet i starten af august 2006. Begge besøg er langvarige, og 
begge gange forlader Tilsynet Gaderummet med samme afskedsreplik overfor den samlede 
personalegruppe: ”Her er ingen påbud at gøre”. Så går der 3 måneder, frem til 6.novemmber 
2006, hvorefter Tilsynet barsler med en rapport, hvori Tilsynet på deres besøg 3 måneder før havde 
konstateret, at der i Gaderummet var psykisk syge – ”én stærkt og én alvorligt” – som ikke fik den 
rigtige behandling. De var ifølge tilsynet blevet besnakket af den daglige leder, Kalle, til at droppe 
deres lægeordinerede medicin, med fatale konsekvenser for dem selv til følge.  
Efterfølgende anmodes der fra Gaderummets side, og eksplicit fra Kalles side, om identifikation af 
de påståede psykisk syge, der skulle være vanrøgtet, således at deres behandling kan revurderes, og 
gøres ordentligt, hvis der skulle være fejl.  
 
Københavns Kommune nægter på snart 3.je år at hjælpe den ”stærkt psykisk syge” 
og den ”alvorligt psykisk syge” i Gaderummet  
Men dette simple forlangende – og uden opfyldelse af hvilke der ikke kan handles ift. de 
pågældende unge, som Gaderummet og dets leder skulle have svigtet – kan og vil kommunen ikke 
opfylde. Kommunen har sløret sine noter – hvilket kontorchef Lars Gregersen udtrykker ”er 
almindelig praksis”. Desuden fremføres det også, at Tilsynet er kompetent til at vurdere psykisk 
syge eller ikke psykisk syge, bare ved at kigge og snakke, da de har mange års erfaring. Her er 
situationen i dag: Kommunen nægter nu på andet år at medvirke til korrekt behandling af to af 
deres borgere, som kommunen selv har vurderet fejlbehandlet, og lukket Gaderummet på grundlag 
af. Nu da personerne tilsyneladende ikke kan identificeres, og kommunen ikke vil identificere dem, 
afskæres vi fra at handle på kommunens kritik.  
 
Vi må spørge os selv om kommunen overhovedet har interesse i at få opklaret sagen. Det vil ikke 
være det fedeste for kommunen, hvis det blev konstateret, at de pågældende ”stærkt og alvorligt 
psykisk syge” egentlig allerede fik de rette behandlinger i Gaderummet, modsat Tilsynets 
vurdering. De er i hvert fald ikke døde endnu, jf. den tidligere reference til artikel om dødsfald 
indenfor psykiatrien, men de trives faktisk skide godt – skulle de eksistere! 
 
Det er lige som med Københavns Kommunes bosteder: Ingen problemer, for Tilsynsmyndigheden 
kan ikke betvivles – og så væltede skandalerne fra november 2007og frem ud af Socialforvaltning, 
udvalg og borgmester, skandaler om årevis og årelang overmedicinering, ulovlig magtanvendelse 
og økonomisk bedrageri, forhold som Tilsynet havde kendt til og accepteret. Som følge heraf har 
Overborgmester Ritt Bjerregaard også udtalt, at der skal kigges på Tilsynets uvildighed, da denne 
ikke synes god nok. Men at der skulle være fejl i samme Tilsyns rapport om Gaderummet fra 
sommeren 2006, dét er blankt afvist af en samlet forvaltning, udvalg og borgmester. Man ønsker 
åbenbart hellere dødsfald end at hjælpe gadeunge ud af gaden og ind i samfundet.   
  
Gaderummet 2.juni 2008 
 


