En af bostedelGaderummets brugere skrlver. at hanher har fllat den hjmlp,som han Ikkehar kunnet fA andre steder.og at·dei derfor vii VlBre en katastrefe,
hvls Gaderummet lukker. FOlD: Niels Houg••rd
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Gaderummet uundvrerligt
At Pole' Mosegaard

Det skyldes ikke mlndst

ere og brugere.cnen ozsa for
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En al bostadet Gadarummels brugere skrlver, al han her har IAet den hjaelp, som han Ikke har kunnellA andre sleder. og at delderlor vII VlElrB enkalaSlrole.
hvls Gaderummellukker. Foto: Niels Houpard
n
_1 J

.

j.". ~";-r -l,,07-

..

•

Gaderummet uundvrerligt
AI Peter Mosegaard
bruger at Gaderummet
Kentr"",,) Bst.. tv.
2300 Kobenhevn S

Pnstedet Gaderummet pa
Nerrebro er helt enestaende
og uundveerligt, bade for
'zp.ig og mange andre unge i

problemer til hal sen. Som
bruger, at GaderummetRegnbuen og den radgtvning, der stilles til radighed,
har jeg kunnet fa den hjeelp,
jeg har brug lor, og er blevet
taget alvorligt, hvilket jegikke har oplevet nogen andre
steder i systemet.

Del skyldes ikke mindst
Gaderummets medarbejdere og daglige ledelse og de
store krrefter og det hjerte,
de lregger i deres arbejde, Det
er en at Gaderummets mange kvaliteter.

Skaber utryghed
Ligeledes har Gademmmet

pa altemativ vis triere rammer end andre steder, hvilket, jegmener, er et nedvendig! grundelement for at
kunne hjeelpe de unge videreo
Det er stedets store Jordel
og til gavn lor os unge bebo-

ere og brugere, men ogsa for

og beboere alvorhgt, men met vil vzere en katastrofe!
Kebenhavn.
derimod skaber stor utryg- Det er del sidste sled, [eg og
Derfor g0f del mig ogsa . hed og usikkerhed.
andre har at vzere og fa den
frustreret at leese udmeldinnedhjeelp, SOID ikke tilbydes
ger i pressen fra dele at K0- Oet sidste sted
andre steder i systemet.
benhavns Kommunes soci- Ugeledes mener [eg heller
At have en rnulig lukning
aludvalg, hvor der luftes mu- ikke, at Gaderummets med- hzengende over hovedet ger
lighed for, at det offentlige arbejdere og ledelse 'og deres mig tung og utryg - ogsa pa
tilskud til projektet Gade- arbejde blivertaget alvorligt, systemets vegne. Systemet
rummet kan bortfalde og Dargroveogudokumentere- har ikke har rad til at miste
medfere lukning, idetGade- de anklager og beskyldnln- Gaderummets kvaliteter og
rummet »ikke har andet end ger om stedets daglige drift fordele.
problemer«, som Thor Buch fra bestyrelsesforrnand Ole
Ieg habet inderligt, at Kf1IGrenlykke (S) er citeret lor i Henriksen kan fa lov at treek- . benhavns Kornmunes sodNyhedsavisen den 19. 'april. ke sa meget negativ fokus aludvalg fortsat veelger al
Imine ejne er det en krittk ned over hovedet pa projekt- stette Gaderummet-Regnog en udmelding, der ikke et Gaderummet.
buen.
tager Gaderurnmets brugere
En lukning al Gaderum-
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