Nyhedsbrev Gaderummet maj 2008
Gaderummet: 1 års overlevelse uden kommunen.
Nyheder, link til Nyheder 2008

Kære ven af Gaderummet.
Send gerne denne mail videre, vi har brug for din hjælp.
Gaderummet fungeret stadig, med bofunktion, værested og psykologisk rådgivning. Og ”fejrer” nu sin 1. års overlevelse uden
støtte fra kommunen, der nu på 12. måned stadig tilbageholder
vores retmæssige midler.
Ønsk Socialudvalget tillykke med besparelsen.
Men hvilken besparelse! Socialudvalgets alternative sted til
Gaderummet – ”Nødrummet” i Fensmarksgade med plads til 6-8
unge – koster mere end Gaderummet nogen sinde har fået for at
rumme et par hundrede hjemløse, et halvt hundrede beboere og
lige så mange unge i langvarige psykologiske forløb. Samtidig
smides unge i en evig strøm ud af ”Nødrummet” for det mest
banale, eller de tvangsindlægges fordi de har røget hash. Det
skaber stor turbulens på gaderne på Nørrebro – og de unge i
kommunens ”Nødrum” er da også kommet godt i gang med de
hårde stoffer, for de lugter ikke som hashen gør.
Se også følgende artikel. 2008-03-24 En sygehistorie. Om Mikkel Warmings forhold til facts. Samtidig har kommunen startet
en fogedsag mod alle i Gaderummet.
Misbrug af kommunale midler og vanrøgt af brugere.
Flere unge er i gang med en klage til Borgerrådgiveren over
”Nødrummet”, dels over alle de problemer, det giver unge, der
bruger det, og dels over Socialudvalgets misbrug af økonomiske
midler.
Klagen kan findes her, når den er færdig og sendt: 2008-05-05
Udstødte unge klager til Borgerrådgiveren over kommunens
Nødrum. Klagen kommer også ud på Gaderummets hjemmeside.

Stadig en stemme fra Gaderummet
Gaderummet har stadig en stemme at gøre gældende, modsat alle
andre steder i gadeplanshøjde, for marginaliserede og udstødte
unge. De er nemlig de sidste 2 år over en bred kam blevet lukket,
eller kraftigt beskåret. Socialt hjælpearbejde kan efterhånden kun
findes i afviklingsmanualer. Se sidste læserbrev af Lars Jensen,
politibetjent: ”Støt indsatsen på gadeplan”

Velfærdssystemets afvikling
Kommer man i dag ud for en ”social begivenhed”, er der ikke
længere et socialvæsen, som man kan få hjælp af, til at komme
videre på en god måde, men kun et Velfærdsministerium, der

Økonomisk situation:
Hjælp med et lod/pengegave
her den første. Enhver mønt,
enhver seddel, er vigtig og
nødvendig.
I sidste måned støttede flere
igen Gaderummet med små
pengegaver. Og en stor tak
herfra. Det nyttede.
Vi håber også at nogen denne måned kan støtte.
Vi er økonomisk helt i kulkælderen. Og skal, for at
beholde Gaderummet, udrede kr.30.000 også i starten
af denne maj måned – før
der er til maden. HJÆLP!
Alt kan bruges. Konto i:
Danske Bank Reg.0274;
Kontonr.0766399

Mail sendt til Gaderummet de første 3
uger i april måned er
ikke modtaget, og ingen har modtaget
fejlmeddelelse.
Vi ved det har kostet os
kontakter, og vi har ikke
kunnet følge op på økonomisk støtte.
EN KATESTROFE I DEN
NUVÆRENDE SITUATION.
Send gerne din mail igen.
info@gaderummet.dk
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tilbyder dig at finde dit eget arbejde, og kan du ikke dette, er der
kun vejen til psykiateren, der kan hjælpe dig med psykofarmaka til
dine social, psykiske og kropslige problemer.
Trods at denne form for hjælp i de fleste tilfælde forværrer problemerne, hvad gentagne undersøgelser også dokumenterer,
fortsættes udtyndingen af velfærdssamfundet. Enhver er ved at
blive sin egen lykkes smed – også når det går galt.
Derfor ser samfundet også, at udbredelsen af hårde stoffer er gået
helt over gevind, samtidig med at bandedannelser og politisk vold
fra yderfløje eksploderer.

Retslig situation
Gaderummet skal i Fogedretten her i slutningen af maj. Vi er fortrøstningsfulde, det skal
nok gå.
Vil du med i retten, eller
informeres, send os en
mail
info@gaderummet.dk

Gaderummet - 1 år uden økonomisk støtte
- en sag under Socialforvaltningen, som vi betegner som det største forvaltningsmæssige svigt vi
har oplevet i vores tid som marginaliserede unge i København.
Det er nu præcis 1 år siden at Socialudvalget i København, med Socialborgmester Mikkel Warming
i spidsen, besluttede at fratage Gaderummet sine midler og fyre alle vores ansatte, med henblik på
lukning. Det skete som bekendt på en udemokratisk og beskidt måde, hvor det ikke var relevant for
kommunen at høre Gaderummet som part i de centrale anklager, som vi blev lukket på. Gaderummet skulle bare lukkes koste hvad det ville.
Kommunen var villig til at begå alvorlige forvaltningsmæssige brud og retsbrud for at få trumfet en
hurtig lukning igennem, hen over hovedet på os, tilsyneladende med henblik på at vi ikke skulle
kunne nå at gøre vores retmæssige indsigelser gældende inden alt var kaos.
Men det svineri ville vi ikke finde os i og vi er blevet i Gaderummet lige siden – på lovlig vis, for
kommunens egne retsbrud i sagen, rammer nu kommunen selv i deres påstand om at de har krav på
vores lokaler. Det har de ikke! Også derfor har kommunen ikke kunnet bruge politiet til at smide os
ud. Kommunen havde ikke regnet med at sådan nogle socialt belastede unge som os, ville klare deres utallige forsøg på at sulte og true os ud af Gaderummet, ved at ramme os på vores basale fornødenheder. De havde forventet at vi bare ville følge dem blindt. Men kommunen blev i februar 2008
tvunget til at gå rettens og demokratiets vej, ved at starte en fogedretssag, hvis de ville forsøge at
smide os ud. Det skal fogedretten nu tage stilling til og vi forventer at sagen vil få kommunens retsbrud frem i lyset.
Den økonomiske situation: Ønsk os tillykke med en donation af en pengegave, eller prik én på
skulderen, der kan.
Det er hidtil gået for Gaderummet – men det holder hårdt. Vi har meget at lave, både med nye unge
i Gaderummet, og med den kommende retssag.
Økonomisk behøver vi en saltvandsindsprøjtning. De sidste fonde har sagt nej, men vi håber stadig
fra nogle fonde, der endnu ikke har svaret.
Vi har overlevet frem til i dag ved at vi har samlet ind på gaden, tigget til vores strøm, telefon, IT,
forsikring, Falck, m.m., samtidig med at dem, der har haft midler, har givet hvad de kunne fra egen
lomme. De fleste har ikke noget, så som altid er det er en lille gruppe, der trækker den store. Nye
bliver her gamle, og trækker efterfølgende nye, indtil de som gamle selv går videre i bolig, arbejde
eller andet udenfor Gaderummet.
Vi har ikke haft varme eller varmt vand siden oktober 2007, men alligevel er vi stadigt mange, der
bliver her og som kæmper for stedet. Det er deres eksistensgrundlag og sidste fikspunkt i tilværelsen. Mange brugere, som er kommet på hægterne igen, har nu ressourcer til, faktisk på højt plan, at
bidrage med oplysninger til omverdenen, samtidig med at de hjælper de svage. Her ligner Gade-
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rummet sig selv. Lige som med demokratiet, der skal bygges op hver dag, så skal Gaderummet også
hver dag bygges op fra bunden af.
Mange udenfor Gaderummet – pårørende, sympatisører, fonde, tidligere brugere – har støttet med
stort og småt, til brug eller til vores loppemarked. Lige som Blågård Kirke og andre hjemløsesteder
har sørget for, at vi tit har brød, æg, mælk, pålæg og andet dejligt til dagligdagen i Gaderummet.
Brød får vi også fra den økologiske bager i Elmegade.
Vi vil sige TAK til alle, der har støttet os, også til de københavnere, der har givet os penge på gaden
til vores Ønskebrønd.
Brugerne af Gaderummet
4.maj 2008
Sidste måneds Nyhedsbrav HER.

Se også sidste læserbrev fra nogle brugere af Gaderummet
Læserbrev Arbejderen 2008-04-24 Når Enhedslisten sparker nedad, brugere af Gaderummet
Og svar fra Rikke Lauritzen og Mikkel Warming.
Læserbrev Arbejderen 2008-05-03 Gaderummet som fortsat fristed, v/ Rikke Lauritzen og Mikkel
Warming
Bland dig gerne i debatten. Giv dine kommentarer videre, skriv læserbreve, og hvad du ellers finder
nødigt.

