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Gaderummets leder, Kalle Birck-Madsen (tv.) er lodret uenig med kommunens vurdering af det alternative værested. Nu er samarbejdet stoppet og Gaderummet sko/lukke. Arkivfoto: 80 Bolt1Jer
"'c'

b
l.

O

Gaderummet pa gaden
SocialIldvalget i Københavns kommune
drejer halsen om på
det alternative værested Gaderummet
AF MARTIN L1NDBLOM
ML@PAAGADEN.DK

De unge ryger hash og de ansatte

har for svært ved at samarbejde
med behandlings psykiatrien.
Det er i meget kort form begrundelsen for at lukke det ellers så
roste alternative værested Gaderummet på Ydre Nørrebro.
Her opholder omkring 200

unge såkaldt uttlpessede sig hver
uge, og knap 40 følger et psykologisk behandlingsforløb.
Men politikerne er ikke trygge

ansatte skulle have opfordret de
unge til at droppe deres medicin, men det afviser stedets leder
Kalle Blrck-Medsen.
Han mener til gengæld ikke, at
de unges problemer kan afhjælpes af medicin, og det er Morten
Nissen, lektor i pædagogisk psykologi ved Københavns Universitet enig med ham i:
- Der sker i øjeblikket en voldsom medicinering i vores sociale
system og i hele vores sundhedssystem, så derer rigtig mange sager, hvor det måske vil være klogere at være lidt mere tilbageholdende med medicin, end man er.
Jeg tror, det ville være til gensidig
gavn og glæde, hvis man fandten
måde at indgå i dialog på i stedet
for bare at lukke Gaderummet.
Det kunne både Gaderummet og
kommunen lære af, siger han til
dagbladet Information.

ved stedet, der alle dage har strittet imod de gængse former for
behandling af psykisk belastede.
Ifølge soclalborqmesterMik. kel Warming (0) troede medlemmerne af Socialudvalget ikke på,
at Gaderummet ville følge de påbud, som en tilsynsrapport sidste
år pålagde stedet.

MEDICIN ELLER EJ
Et af kritikpunkterne gik på at de

STRIDOMTID
Kommunens hovedanke går da
også på Gaderummets manglende samarbejde med behandlingspsykiatrien.
Mens den tilknyttede psykiatriske konsulent, overtæqe Henrik Rindom fra Hvidovre Hospital,
hævder at samarbejdet stoppede fordi det ikke var »muliqt
at få den fornødne opbakning til
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vores arbejde fra ledelsen i Gaderummet«, mener Kalle BirckMadsen, at samarbejdet halter,
fordi Henrik Rindom ikke har haft
ordentligt tid.
Kommunen har nu standset
lønningerne til Gaderummets
ansatte og arbejder ifølge Mikkel
Warming på at etablere et nyt tilbud hurtigst muligt.
- I mellemtiden har Forvaltningen en beredskabsplan, og
der er oprettet et særligt team i
socialcenteret, der kan tage imod
brugere af Gaderummer. sådan
at et eventuelt slip bliver så lille
som muligt, siger socialborgmesteren til Information.

