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21 afrikanere af forskellig nationalitet gemte sig i lokalerne, da Københavns Politi i dag hjalp fogeden med at sætte det tidligere værested Gaderummet 
ud af de kommunale lokaler i Rådmandsgade i København. 

Gaderummet blev opsagt fordi det ikke levede op til de krav, der blev stillet i en tilsynsrapport fra efteråret 2006. 

Kravene er blandt andet, at der ikke må bo unge under 18 år, at de unge ikke må ryge hash, og at ledelsen skal samarbejde med behandlingspsykiatrien. 

Fogedforretningen forløb fredeligt, oplyser den centrale vagtleder, men afrikanerne blev anholdt og kørt til politistationen på Bellahøj, hvor politiet 
forsøger at finde frem til, hvor de kommer fra, og hvor længe de har været i landet. 

Kilde: Tv-2 Læs mere om gaderummets autonome forbindelse: Junikredsen 
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Aside 

Jødisk fremgang i det amerikanske valg (07.11.08)  

November 7th, 2008  
Præsidentvalget gik godt for Barack Obama og Demokraterne, hvilket er blevet fremhævet som en stor succes for de såkaldte afro-amerikanere. At det er 
en symbolsk sejr for dem, der er ingen tvivl om, men de store vindere blandt amerikanske etniske grupper er jøderne. Når stemmerne tælles op, er det 
klart, at ikke mindre end 13 [...] 
 
Kan det undre nogen? Tal for indvandrerkriminalitet i hovedstaden (31.08.08)  

August 31st, 2008  
Det største og altoverskyggende problem i den danske hovedstad Siger Københavns politidirektør Hanne Bech Hansen. Der er kommet nye tal fra 
Københavns dommervagt: Ud af i alt 85 unge under 18 år, som i første halvår af 2008 blev fremstillet i Dommervagten i København for forbrydelser, der 
kan give fra halvandet års fængsel og opefter, havde de [...] 
 
Venstrefløjen bliver mere militant i Århus  
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August 19th, 2008  
Bloggen Junikredsen har afløringer af det ekstreme venstrefløjsmiljø i Århus: I Århus er der omkring Enhedslisten ved at blive opbygget et regulært 
tæskehold. Gruppen kaldes internt Århus Antifa. Udtrykket “antifa”, der betyder “antifascisme”, stammer fra Tyskland og er ikke tidligere blevet brugt 
af danske grupper. Det vides ikke med bestemthed hvornår Århus Antifa er grundlagt, men fra [...] 
 
EF-domstolen undergraver dansk udlændingelovgivning  

July 28th, 2008  
24 årsreglen er blevet omstødt af EF-domstolen. Det danske folketing har af en eller anden grund mistet sin grundlovssikrede status som højeste 
myndighed i Danmark. EU bestemmer snart alt. Læs en interessant blogkommentar på Uriasposten. Og se denne humoristiske video:  
 
Uhyggelig rekord - 566 voldtægter anmeldt i 2007  

May 21st, 2008  
De sidste par år nåede voldtægterne op omkring de 500 pr år, men i 2007 er tallet steget med 7 procent til 566. Stigningen kan muligvis bortforklares 
med at flere anmelder voldtægten, men når man tænker på at de fremmedes andel er forholdsvis ude af proportioner og at disse fremmede bliver flere og 
flere, [...] 
 
Voldskriminalitet i Danmark mere end 4-doblet på 30 år  

March 23rd, 2008  
På baggrund af de seneste måneders debat om kriminaliteten i samfundet, da folketingspolitikere påstår at volden i samfundet ikke er stigende og da de 
etablerede medier ikke har offentliggjort nogle analyser over hvordan kriminalitetsudviklingen i Danmark har været igennem de sidste årtier, har vi på 
Altermedia besluttet at foretage en sådan analyse. Vi har gjort [...] 
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