Pressemeddelelse, 22/8 2008

Socialborgmester Mikkel Warming og Socialudvalget i København vildleder
befolkningen i politisk magtspil, på bekostning af udsatte unge.
Vi, brugerne i Gaderummet, socialpsykologisk fristed for hjemløse og udstødte unge,
indsender i dag en klage til og over Socialborgmester Mikkel Warming og Socialudvalget,
hvor det igennem konkrete eksempler påvises, at de med lodrette løgne har forsøgt at vildlede
og manipulere såvel os, som deres kollegaer og den danske befolkning, for at fremme deres
politiske magtinteresser i relation til lukning af Gaderummet.
Virkeligheden er, at Socialborgmesteren og Socialudvalget reelt fratager os vores
psykologhjælp, uden at stille et reelt alternativ til rådighed. – Og det er så dette, man forsøger
at bortlyve.
Dette er blot én af flere uansvarlige og inkompetente kommunale handlinger i sagen. Hvordan
kan det lade sig gøre, at Socialforvaltningen overser et så åbenlyst svigt? Har
Socialborgmesteren, Socialudvalget og Socialforvaltningen overhovedet begreb om
konsekvenserne?
At man således ikke kan stole på folkevalgte politikeres ansvarlighed, ord og handlinger, ser
vi som et alvorligt demokratisk problem. Nogen må tage et ansvar.
Brugerne i Gaderummet, Rådmandsgade 60, 2200 København N
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Baggrund:
Gaderummet, som med sit alternative og nyskabende arbejde har formået at rumme og hjælpe
mindrebemidlede – typisk hjemløse - unge i nød til en værdig tilværelse, blev i juni 2007 frataget
dets midler fra Velfærdsministeriet, af Københavns Kommune. Beslutningen om afvikling af
Gaderummet blev vedtaget i Socialudvalget på baggrund af fortsat udokumenterede, konstruerede
og påviseligt faktuelt usande anklager. – Hvilket Socialudvalg og –borgmester gentagne gange er
blevet informeret om igennem 9 måneder, uden at de dog har taget vores henvendelserne til
efterretning, ej heller besvaret dem.
Velfærdsministeriets betingelse til kommunen for at afvikle Gaderummet var, at der i Gaderummets
sted etableres et alternativt tilbud for os, baseret på de samme værdier og indeholdende de samme
tilbud. Vi må dog konstatere, efter at have set kommunens planer for det nye tilbud, at det på ingen
måde lever op til vores behov, eller stemmer overens med forsikringerne om at ”Gaderummet
videreføres, blot med en anden ledelse”. Det er endnu en faktuelt påviselig løgn. Vi har givet udtryk
for vores utilfredshed overfor kommunen og har forklaret, at vil ikke vil kunne drage nytte af det
nye tilbud. Også dette har Socialborgmesteren og Socialudvalget nonchalant overhørt. Sideløbende
har de tilsvinet Gaderummets arbejde og personale i pressen – igen med faktuelt forkerte påstande –
og spredt påviselige løgne om forholdene i Gaderummet, for at vende såvel offentligheden som
beslutningstagerne imod vores fristed. Resultatet er, at vi, ca. 200 unge mennesker, i praksis

henvises til gaden, og fratages den mulighed for at genvinde vores ressourcer, som Gaderummet
ellers tilbød – hvor det offentlige sociale system og traditionelle tilbud ikke kunne hjælpe os.
En af de mest alvorlige og katastrofale løgne omkring det nye tilbud – i relation til vores mulighed
for at overvinde de personlige problemer, som ligger til grund for vores situation – omhandler de
længerevarende intensive psykologforløb, som Gaderummet har tilbudt os som supplement og
alternativ til den ofte ensidigt psykiatriske behandling, som vi tidligere har været henvist til. – Med
oftest meget dårlige erfaringer.
I det nye tilbud indskrænkes psykologhjælp til et symbolsk minimum, og behandlingsforløbene
afbrydes uden overgang - samtidig med at de behandlere, som vi kender og er trygge ved, fyres.
Derved bliver medicinering – igen – eneste reelle behandlingsmulighed. Konsekvensen er, at en af
de mest afgørende faktorer for vores nuværende og fremtidige trivsel, fratages os.
Dette, blandt meget andet, har vi flere gange gjort Socialborgmesteren og Socialudvalget
opmærksom på, men de fortsætter uanfægtet deres løgne, spin og manipulation overfor deres
kollegaer og offentligheden, i en magtpolitisk dagsordens interesse. - På bekostning af vores liv og
demokratiets troværdighed. Det vil vi ikke sidde overhørig.

