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Forslnkel: Allerede ihovember sidste llr pegede en tilsynsrapport pll alvorlige problemer pll det omstridte bosted
Gaderummet - men farst nu skal socialudvalget i Kebenhavns Kommune tage stilling til problemerne.
AI MORTEN VESTERGAARO

udvalgsmedlem i Keben
hams Komruune Thor Buch
Gronlykke (S).
Bostedet Gaderummet er et
Han har felt sig nedsaget
hjertebam for Enhedslisten; til selv at rejse spergsmalet
Derlor er der ikke blevet gre o!:"Gaderummet,j socialud
bet pclmsk ind over for det ·.cWget, efter han rfern mane
kontroversielle bosted for Q~>I har ventet pa, at social
psykisk syge unge. Sadan Iy- borgmester Mikkel Warming
der beskyldningen fra social- (EL) og socialforvaltningen
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skulle reagere pa en dybt kri
tisk tilsynsrapport. En rap
port, som rummer seks pa
bud - b1.a. at Gaderummet
ikke lzengere ma anbefale
unge at holde op med at tage
medidn uden at inddrage en
psykiatcr,
Kebenhavns Kommune
Ierer tilsyn med bostedet,

del er en selvejende institu
tion finansieret at satspulje
midler. Men noget halter,
mener Thor Buch Gnmlyk
ke.
» Vi harmistet talmodlghe
den med socialborgmester
Mikkel Warming. Det kan lk
ke veere rigtigt, at del gar et
halvt ar efter tilsynets kritik

af Gaderummet, inden der
sker noget som heist. Det
vtrker som om, borgmeste
len holder handen over et
projekt, som Enhedslisten
selv oprindeligt star bag,
selv om det for leengst er be
vist, at del foregar uaccepta
ble tmg. Viharsomkommu
ne en forpligtelse til at gribe
ind, men det, derforegar, eri
mine ejne ikke geengs for
valtmngspraksts,«
siger
Thor Buch Grenlykke.
Han peger pa, at Mikkel
Warming selv sad ved for
handlingsbordet for Gade
rummet, da det i ar 2000 for
handlede med kommunen
om finansiering.

Polltlsk undren
DeI) radikale Margrethe Wi

hashrygning og voId. Samti
dig blev Gaderummet opsagt
fra sit Iejernal, og brandmyn
dighedeme gjorde Gade
rurnmet bekendt med, at det
var ulovligt at bo pa stedet
grundet brandfare. Etter are
lange forhandlinger lykke
des det bostedet at blive fi
nansleretaf Socialministeri
ets satspuljernidler, Senest
har Gaderummet veeret i me
diemes sogelys, da 15 udleen
dinge blev anholdt pa boste
det i kelvandet pa rydningen
af Ungdomshuset, Desuden
har Iedende psykiatere kriti
seret Gaderummets mang
Iende Iyst til at sarnarbejde
med det psykiatriske system
om de psykisk syge unge.

L1dt for altematlvt
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for at
3sted ~r.lf.'lPo'1
problemer pa det omstridte bosted
iIling til problemerne.
at Gaderummet, inden der

sker noget som heist. Det
virker sam DID, borgmesteren holder handen over et

projekt, som Enhedslisten
selv oprlndeligt star bag,
selvom det for lzengst er bevist, at der foregar uaccepta-

ble tlng. Vihar som kommune en forpligtelse til at gribe
ind, men det, der toregar, er i
mine ejne ikke geengs forvaltningspraksis,«
siger
Thor Buch Gwnlykke.
Han peger pa, at Mikkel
Warming selv sap ved for ~
handlingsbordet for Gaderumrnet, da det I Ar 2000 forhandlede med kommunen
om finansiering.

Politlsk undren
DeI] radlkale Margrethe Wivel eftersporger ejeblikkeltg
handling:
»Allerede for flere al siden
var der kritik af stedet. Derfor skal vi finde en Iesning
nu.«

Den konservative Peter
SchHiter stger, at han har
sveert ved at forsta, hvorfor

Mikkel Warming ikke for
Ieengst har formidlet kritikken videre til socialudvalget, mens SF/eren Frank Hedegaard ansker en undersegelse af, hvordan forvalt-

ningen

og

socialborgmesteren
har
handlet i sagen om Gade-

rummet de seneste maneder.
»Hele denne sag befinder
sig midvi eite.tiSk,diS.:kuS;;ion
af, hVdr:i#~sf!tj.g~!lh~llem
omsorgssvigt og retten til at
ga i hundene,« siger han.

Turbulent hlstorle
Det er ikke forste gang, at

hashrygntng og void. Samtidig blev Gaderummet opsagt
fra sit lejemal, ogbrandmyndighedeme gjorde Gaderummet bekendt med, at det
var ulovligt at bo pA stedet
grundet brandfare. Efter Arelange fprhandlinger lykkedes det bostedet at blive finansieret af Socialrninisteriets satspuljemidler. Senest
har Gaderummet vzeret i mediernes segelys, da IS udleen-

dingeblev anholdt pA bostedet Ikelvandet pA rydningen
af Ungdomshuset. Desuden
har ledende psykiatere krltlseret Gaderummets mang-

iende Iyst til at samarbejde
med det psykiatrlske system
om de psykisk syge unge.

Lldt for alternatlvt
Soclalborgmester

Mikkel

Warming siger, at socialudvalget i november 2006 blev
mundtligt underrettet om

tilsynsbesaget pA Gaderummet og de seks pabud.
»Det er forst i det tilfrelde,
at det bliver klart, at Gaderummet ikke har teenkt sig at
rette slg efter pabuddene, at
det bliver relevant at beslutte
noget som heist! soeialudvalget,« siger Mikkel Warming, som i dag ogsa er kritisk over for ledelsen af Gaderummet.
}) Det er vigtigt, at der er et
alternativt tilbud til unge,
men maske ikke sA alternativt, Bostedet bliver 'nedt til

at tage psykiatnsk .behandling alvorligt, hvis det fott~at
skal have off~nd~g'i~t,0.~,tJ:~~~<

Et enigt sodilludvalg bad i
aftes forvaltnlngen udarbejde en ny mdstilling til, !:'vordan problememe PA DoSle'
det Gaderummet kan Iases,

der er politisk bekyrnriIig
over Gaderummet. I efteraret 2001 blev Gaderummet
kritiseret for at tolerere bade
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