At:::1 t:::.

IlY L .1IUi:).

Sat på gaden afkommunen
~

af Preben Brandt, dr.med.•
~ Rådet for Socialt Udsatte.
talsmand for bestyrelsen i
Gaderummet, formand for
projekt UDENFOR

forståeligt, for
tilsynsrapporten indeholdt
også helt andre oplysninger
end kritikpunkterne.
De har aldrig rigtig været
nævnt offentligt.

Der har været megen debat
om den selvejende institution
Gaderummet gennem de sidste måneder.
Københavns
kommune
har lukket for den bevilling,
som Gaderummet har fået fra
Socialministeriet, og derefter
lagt sag an for at få Gaderurn.met ud af de lokaler, som gennem nogle år har været opholds- og bosted for de unge
brugere.
Ved fogedsagen, hvor der
faldt dom den 20. juni, blev
Gaderummet dømt til at blive
sat gaden. Jo, det er rigtigt, 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 i debatten i medierne talrige gange blevet henvist til en tilsynsrapport, som
kommunens medarbejder har
udfærdiget i juni 2006, og det
~r denne rapport, der er blevet brugt som argument for at
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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 i debatten i medierne talrige gange blevet henvist til en tilsynsrapport, som
kommunens medarbejder har
udfærdiget i juni 2006, og det
er denne rapport, der er blevet brugt som argument for at
gennemføre lukningen.
Påfaldende er det, 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
Socialministeriet på, eller i
modstrid med lovgivningen.
Men Gaderummet har bestemt ikke været uvillige til at
debattere forholdene med
kommunen.
~_

POSITIVE UDSAGN
FORBIGÅET
Jeg har selv på Gaderummets
vegne fremført et forslag om
månedlige møder mellem
ko~unen og Gaderummet
over for socialudvalgets medlemmer. Men kommunen har
ikke ønsket at indgå i en sådan aftale.
Det er uforståeligt, for tilsynsrapporten indeholdt også
helt andre oplysninger end
kritikpunkterne. De har aldrig
rigtig været nævnt offentligt
Så nu vil jeg tillade mig den
frihed at være lige så ensidig
og kun skrive om de andre af

Gaderummet har til huse her i baggården på Rådmandsgade i København.

tilsynsrapportens vurderinger af Gaderummet
Husk lige på, at det eretboog værested for unge hjemløse, der lige er blevet sat på
gaden, der beskrives i disse
sætninger i kursiv, som er direkte citater fra tilsynsrapporten.
Der står, at der i Gaderummetudføres et målrettetpæda-

gogisk arbejde, udfra de principper, de er godkendt på baggrund at Medarbejderne er
engagerede og der drøftes løbene både de pædagogiske og p~
kologiske metoder i overensstemmelse med de ideer, der er
grundlæggendefor arbejdet.
Videre står der, at samarbejdet med gadesygeplejersken'fungerer godt, at der er

en god og imødekommende
stemning i Gaderummet, og
at kontakten mellem medarbejderne og de unge er respektfuld og tillidsfuld.
Og for at dette ikke er nok,
at det er en stor del af den pæ-

dagogiske metode på Gaderummet, at de unge har indfl:r
.delse på deres egen tilværelse.
KASTET VÆK
Det er altså sådan et sted, Københavns kommune ikke vil
have - sandsyiiligvis fordi
samarbejdet med behandlingspsykiatrien .er præget af
forskellige holdninger· til,
hvordan psykisk sygdom behandles.
Kommunen lægger nemlig
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væsentlig vægt på et brev fra
en psykiatrisk afdeling, der
blot meddeler, at man ikke
kan etablere et godt samarbejde med Gaderummet og derfor fraskriver sig samarbejdet
Sådan er ordene, 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 der er andre,
'der har mulighed for og vilje til
at hjælpe Gaderummet, så det
kan finde husly et andet sted.

tre procent
I dagens Danmark bruger
den femtedel af husstandene, der tjener mest, tre gange så mange penge på at
købe frugt og grøntsager,
som den fattigste femtedel
gør.
I Danmark afspejler fattigdom sig i sundheden. A11ere- .
de inden børnene er blevet
fem år gamle, oplever de fattigste i Danmark dobbelt så
meget langvarig sygdom,
som børn af de rigeste gør.
Og det går ikke bare over,
når børnene vokser til.
Blandt de fattigste i Danmark oplever 14 procent af
de 11-15-årige mindst eto
symptom på fysisk sygdom
hver dag, mens det er fem
procent af de rige f9lks børn,
der gør det.
Et af de væsentligste
»nøglehuller« til sundhed
går gennem munden. Spiser
man masser af frugt og
grøntsager, forebygger man
de fleste sygdomme.
Når de kroner, man som'
fattig
har til rådighed
til indkøb, falder, så er der ingen som helst tvivl om, at der
er mindre frugt og færre
grøntsager, der finder vej til
indkøbskurven.
Mit forslag er at nedsætte
momsen på basale sunde fødevarer og indføre gratis
sund og økologisk mad i folkeskolen og i daginstitUtioner.
Samtidig er det vigtigt at
afskaffe satspuljens udhuling af reguleringen af over·
førselsindkomsterne, så disse fremover stiger i takt med
lønudviklingen.
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