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~( Grazoner. For lese rammer og for mange problemer Iyder kritikken afvcerestedetVcererummet

~

/\fPelleAmmundsen
peam@avisen.dk....................................
Kebenhavns tilbud til de
allersvageste unge, Gaderummet, er tidligere blevet
kritiseret for at have for lose
rammer. Nu gar belgerne

Gaderummet

igen hejt, og denne gang de ikke lever op til de krav,
kanprojektetforlise.
der er til demo selvorn de
Medlem af socialudval- tidligere har faet advarsler,«
get Thor Buch Gronlykke (S) siger han og peger pa, at en
er trzet af, at Gaderummet aftale fra 2004 om,.at Gadesikke har andet end proble- rummet skulle samarbejde
mer«.
med psykiatere fra Hvid»Deter for eksempel, ikke ovre Hospital, ikke erblevet
acceptabelt at lade brugerne overholdt.
ryge hash. nar de er pa stedet,« siger han.
Grazone
Lidt lzengere ,til venstre i Gaderummet far arligt 3.9
socialudvalget sidder Frank millioner kroner fra SocialHedegaard (SF), Han synes ministeriet, og for de penge
ogsa, at situationen om- hjeelper den daglige Ieder
kring Gaderummet er kao- Kalle Birch Madsen og hans
tisk, meri understreger. at medarbejdere cirka 250
stedets fordel er, at det er unge.
et alternativt ti lbud, hvor
lfelge ham overholder de
brugerne har friere rammer reglerne, og til kritikken af
end andre steder. Der skal deres misbrilgspolitik siger
dog strammes op, hvis han .han. at der kan veere grazefortsat skal statte projektet. nero hvor det er nedyendigt,
»Det er problematisk. at atdeerlempelige.
0

»Man kan ikke fa kontakt
med de her unge, hvis man
bederdem om at holde deres
hashmisbrug fuldstsendig
vsek,« siger han og fortreller
videre, at nar de har etableret kontakt.chandler det
om-at aktivere og tale med
de unge, for at fa dem ud af
misbruget.
Thor Buch Grenlykke mener, at lederen har misforstaet Gaderurnmets rolle.
»Det er ikke et misbrugsbehandlingssted, det er et
bosted,« siger han.
Noget skal ske
Thor Buch Gronlykke understreger. at kommunen ikke
kan blande sig i den daglige
ledelse, men der skal ske noget. hvis stedet skal beholde
den offentlige stette.

»Hvis de store problerner
ikke kan Jeses, sa kan det
godt vsere, vi skal finde et
andet tilbud til de her unge,«
siger han.
Frank Hedegaard vil ikke
udelukke, at der skal drastiske tiltag til for at fa Caderummet pa ret kel, men han
vil ferst have lavet en undersegelse, der skal fastsla problemerne og pege pa mulige
lesninger,
Kalle Birch Madsen har
vzennet sig til. at Caderummet bliver kritiseret, men
kalder det en katastrofe,
hvis det ender med en lukning.
»Vi er det sidste sted for
rcdderne pagaden. Visorger
for, at de ikke laver kriminalitet og tager harde stoffer,«
sigerhan.
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