Gaderummet - Regnbuen
RCuimandsgade 60
2200 Kebenhavn N.

Socialpsykologisk fristed for udstadte unge
Info@gaderummeLdk
www.gaderummet.dk

11f 35374735
35815555
Fax. 35374736
18. april 2007

Kobenhavns Kommune
Socialforvaltningen
MR-Voksne
Att: Jens Aabroe Nielsen

Redegorelse om de unge danskere med en anden etnisk baggrund der blev
anhold under razziaen i Gaderummet d. 3. marts 2007. Tredje svar.
Gademrnmet har to gange besvaret foresporgslen om massearrestationer d. 3. marts 2007. Forst under
modet i Forvaltningen d. 14. marts 2007 og siden har advokar Knud Foldschack pa Gademmmets
vegne forklaret sagen i skrivelsen af d.23 marts 2007.
Under ransagning foretager pa Gaderummets adresse blev der uretmressigt anholdt 22 unge kendte af
navn, sarnt 5 ukendte i huset personer formodentlig fra Norge.
Bland de 22 kendte af huset unge 1 var dansker med dansk etnisk oprindelse og 21 var danskerne med
en anden etnisk oprindelse. 8 ud af de 21 unge boede pa anholdelsestidspunkt i Gaderummet, 13 var
bmgere af vrere- og akrivitetsstedet og besogende som var pa stedet lordag fortniddag.
Det er velkendt at unge med anden etnisk baggrund i tiltagende grad marginaliseres i samfundet,
hvorfor deres tilstedevserelse i Gademmmet foiger reelle samfundsmsessige forhold. Der skal tilfojes at
politiet gik rnalrettet efter at anholde unge med anden etnisk baggrund eller hudfarve, og lod de mange
andre unge vsere, Der drejer sig om mellern 20-25 andre unge, der var i Gademmmet pa tidspunktet for
politiets indtrrengen. En af disse blev pa et tidspunkt ifort strips og sat i futtoget ude pa fortorvet
sarnmen med de andre allerede anholdte, men en betjent tog ham ud og klippede hans strips af med
kommentaren: "Du er jo hvid, det er en fejl du er anholdt".
Sa vidt vides er aile de unge pa nair 1 blevet losladt dagen derpa uden at blive sigtet for noget som helst.
En ung bmger, der kun har vserer i huset fa gange for arrestationen, har ikke vist sig siden og hans
slcebne er for os ukendt.

Alina DjakouJska, rand.phd.
Socialjilosofisk medarbejder i Gaderummet-fugnbuen
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Yderligere kommentarer fra medarbejder Anne Marie Janus Jensen, der deltog i rnodet
med forvaltningen:
Jeg var med til modet pa forvaltningen, hvor du Jens og Anders Kirschoff spurgte til de anholdelser der
blev foretaget i Gademmmet i forbindelse med Ungdomshusets rydning, med srerligt henblik pa
afklaring om de udlrendinge der var til stede. Til rnodet forklarede vi at der var tale om 5 nordmscnd,
der overnattede i Gaderummet, fordi de, som sa mange andre, havde fundet vejen til vores abne dor og
benyttet sig af den. Derfor er jeg, og ligeledes resten af personalegruppen, ret forundrede over hvad del
er for en redegorelse der eftersporges og hvem der sporger, siden vi jo har redegjort for hzndelsen ved
ovennarvnte mode.
Gsester i husetl I husets praksishistorie er en fremmed, en grest, en ven, du endnu ikke har modr,

Anne Marie Janus Jensen, socialpsykologisk medarbejder

