de villiges koalition, og hvil- hvad Khalid ~he1kMOhan1
ke afledte konsekvenser det med vidste.« Nej, ingen prohar haft for vores egen poli- blemer med at torturere, hvis
tik,når det gælder menne- . det virker.
skerettigheder.
I den amerikanske kon- Rystende læsning
gres derimod borer en række Samtidig med høringerne
udvalg i det skred på menne- har organisationen Phycians
skeretsområdet, der skete, da for Human Rights udgivet
Bush-regeringen kort tid ef- rapporten Broken laws, broter IL september 2001 beslut~ ken lives. Her får man endnu
tede, at hensigten helligede en gang syn for sagn med
midlet.
hensyn til, hvad det var præ-.
Hvis det viste sig nødven- sidenten fik gang i. For her
digt at anvende barske og/el- publicerer eksperter i retsler sofistikeredetorturmeto- medicin resultaterne af de
der, som stred mod tidligere undersøgelser, som dehar fovedtagne normer - både na- retaget afelleve tidligere mdtionalt og internationalt - så satte i Guantanamo og Afmåtte man bryde reglerne ghanistan.
.
ved at lade sine egne jurister
Man fandt karakteristiske
skrive notater, der gjorde det tegn på alvorlige fysiske og
muligt for folkene i marken at . seksuelle overgreb, og hele
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r~ 'fjendtlige kombattanter'.
I januar i år afviste appeldomstolen i Washington D.
C. ep sag, der var anlagt affire
britiske tidligere indsatte på'
General Antonio Taguba er en
upopulær mand i den
amerikanske regering. Han
skriver i et forord til en rapport
om fangerne i Afghanistan og
Guantanamo, atden
amerikanske nationale ære 'er
plettet af den uværdige og
umenneskelige behandling,
som de blev udsat for af deres
fangevogtere'. Taguba taler om
deciderede krigsforbrydeler og
mener, at ofrene bør have
oprejsning.
Foto:Larry
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udenrigsministeren svinger
sig op til at tale om 'meget
ubehagelige sager'. Samtidig
forsikrer Per Stig Møller os
dog om, at »Bush er en overordentlig morsom mand.
Man skal stå tidligt op for at
følge med.«
Vi kan kun konstatere, at
regeringen snorksov, mens
Bush udfoldede sin værkstedshumor,brød loven, øde- ,
lagde menneskeliv og underminerede sit eget lands og
dets allieredes troværdighed..
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Jørgen Flindt Pedersen er
. journalist
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Sat på gaden!
Kan det virkelig være
rigtigt, at man ikke ønsker
andet end jævne tilbud til
hjemløse
af Preben Brandt

Information 21.-22. juni indeholder en artikel om, at den
selvejende instituti01'l Gaderummet ved en fogedsag fredag 20. juni er dømt til at blive
sat gaden, fordi institutionen
ikke vil· samarbejde. med
kommunen. Det første er
utroligt nok sandt, det sidste
derimod ikke.
Men rigtigt er det, at en lille institution, der tager sig af
unge, der har haft det mere

end svært nok i deres liv, bliver sat ud af de lokaler, hvor
også de unge bor.
Der er, hvis man har fulgt
debatten i medierne, talrige
gange blevet henvist til en tilsynsrapport,som kommunens medarbejder har udfærdiget i juni 2ooG.Det er
denne rapport, der er blevet
brugt som argument for at
gennemføre lukningen. Det
er påfaldende, at al offentlig
omtale af tilsynsrapporten
har drejet sig om seks forhold, som kommunen fandt
kritisable. Nogle af disse
punkter har ikke været urimelige, men enkelte har været helt og aldeles i modstrid.
med den ide, Gaderummet
havde fået midler fra Social-

1
I

ministeriet på. Men Gade- deringer afGaderummet.
medarbejderne og de unge, er
rummetharbestemtikkevæHusk at~et er et sted for respektfuld og tillidsfuld. Og
ret uvillige til at debattere unge hjemløse, der lige er for at dette ikke er nok, at det.
forholdene med kommunen. blevet sat på gaden, når du erenstordelafdenpædagogiJeg har selv på Gaderummets læser sætningerne i kursiv, ske metode på Gaderummet,
vegne fremført et forslag Om som er direkte citater fra til- at de unge har indflydelse på
månedlige møder mellem synsrapporten. Der står, at deres egen tilværelse.«
kommulll)n og Gaderummet der i Gaderummet udføres
Det er sådan et sted, Køover for socialudvalgets »et målrettet pædagogisk ar- benhavns kommune ikke vil
medlemmer. Men kommu- bejde, ud fra de principper, de have, sandsynligvis fordi
nen har ikke ønsket at indgå i' er godkf;ndt på baggrund af. samarbejdet med behanden sådan aftale.
. Medarbejderne erengagerede lingspsykiatrien er præget af
o
. •
og der drøjtesløbende både de forskellige holdninger til hvorMalrettet pædagogik
pædagogiske og psykologiske dan psykisk sygdom behandMen tilsynsrapporten talte metoder i overensstemmelse les. Kommunen lægger nemogså om andet end det kriti- meddeideer,derergrundlæg- lig væsentlig vægt på et brev
serede, men det har aldrig gendeforarbejdet. Viderestår fra en psykiatrisk afdeling,
rigtigt været nævnt offent- -der,atsamarbejdetmedgade- der blot meddeler, at man ikligt. Så nu vil jeg till<tde mig sygeplejersken fungerer godt, ke kan etablere et godt samden frihed at være lige så en- at der erengod og imødekom- . arbejde med Gaderummet
sidig og kun skrive om de an- mende stemning i Gaderum- og derfor fraskriver sig samdre aftilsynsrapportens vur- met og at kontakten mellem arbejdet. Sådan er orden,. og

sådan er kommunens beslutning.
Kan det virkelig være rigtigt, at man kaster en god brik
i det samlede tilbud til hjemløse i København væk på den
måde?At man ikke ønsker tilbud, som er anderledes end
det jævne, og det der er masser af? At man ikke har plads
til indsatser, der går andre veje?
Jeg håber, at derer andre,
der har mulighed for og vilje
til at hjælpe Gaderummet, så
det kan fmde huslyet ande't
sted.
Preben Brandt er talsmand for
bestyrelsen i Gaderummet og
formand for projekt UDENFOR
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