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Debat· Kommentar

Københavns Kommune
vildleder offentligheden
fiin

bekendtskabet
med Gaderummet har jeg
erfaret, at uagtet om en
påstand påviseligt er en
løgn, så er den en lov, når
den fremsættes af en
politiker, og opponenten er
samfundets svageste.

I

KRONIK I blikketsskyldbehandlestridsområ
deme punktvis:

afAnne Lei Jacobsen, frivillig; Gaderummet

Detfølgende skal forslåsi relationtil
den serie aflæserbreveomhandlen
de Gaderummet, socialpsykologisk
fristedfor udsatteunge,somArbej
deren tidligerehar »beværtet-.
Kort opsummeretomhandler læ
serbrevene Københavns Kommunes
socialborgmester og socialudvalgs
beslutningomat fratageGaderum
met de midler, som det eners var be
vilgetafVelfærdsministeriet, for at
etablereet nyt tilbudi Gaderununets
lokaler.
Grundlagetiorbeslutningen be
slår tilsyneladende i forskellige ankla

- Det tilbud, som Socialudvalget
påtænkerat etablerei Gaderununets
sted,leverikke optildet nuværende
Gaderununetskompetencer og til
bud, hvorforder fra kommunens side
ikke retmæssigter taleom bloten
udslciftniog afledelsen. I øvrigt har
socialborgmesteren og Rikke Laurit
zen personligtværet med tilat fyre
samtlige ansatte,hvorforde burde
vide, at det ikke bloter ledelsender
udsldftes,
- Der er ikke taleom brugersty
ring i det nyetilbud, for -en meget
høj grad af brugerstyring« alias»bru
gerindflydelse- er påingenmåde til
svarendeener foreneligt med den fIa.

De unge brugere afGaderummet kæmper for atderes tilholdssted kan overleve, selvom
kommunen har lukket for pengekassen.
IArkivfoto: Steen Flemming Jorgensen

rummet for manglende samarbejde,
ingentvivl om,at det var psykiateren,
der svigtedesine aftaler.
Til gengæld badGaderummet
ham gentagnegange omat overhol
de dem - netop så de unge kunne få
den hjælpog psykiatriske støtte,som
de havde brug for.
F1ere afGaderummetsungekan

dem og Enhedslistengenerelt om at
holde op med at lyveoverforGade
rununets brugere og offentligheden.
samt løfte sløretfor hvad den rigtige
årsag tilderes omskiftelighed i rela
tiontilGaderununet så er?
Samti øvrigt, kan I selvopretholde
tiltroenog tilliden tilat jeres parti.
også i praksis,når magtpolitiske in

slår tilsyneladende i forskellige ankJa.
ger omkringforholdene i Gaderummel Samtidig bedyrer socialborgmester Mikkel Wanningog Rikke Lauritzen, medlemaf Københavns Kommunes socialudvalg (EL), at det nye tilbud vilvære en videreførelse af Gaderummet,blotmed en andenledelse.
Brugerne i Gaderummet er uforstående overforde fremsatte ankJa.
ger. Samtidig er de dybt utilfredse
med planernefor det nyetilbud, som
de mener på ingenmådevaretager
Gaderummetsfunktioner.
Somførst studerende og siden frivillig i Gaderummetsiden aprilhar
jeg haftmin næsten daglige gang i fri·
stedet i nu femmåneder. Jeg har - til
minglæde og inspiration - haftlejlighed tilat opleve værestedet »indefra-, snakke med brugerne og deJ.
tage i husmederne.
Ogjeg har læst rapporterne fra
Det Socialfaglige Tilsyn,embed...
lægensSundhedsfaglige TIlsyn,
Brandtilsynet, samt diverse brevudvekslinger mellemKøbenhavns
Kommune, herunder socialborgmesteren og socialudvalget, og Gaderummel Ikke mindstinformationspapirerne tilbrugerne fra kommunen omkringdet nye tilbudsomkommunenønsker at erstatte Gaderummet med,

svarendeellerforeneligt med den flade struktur, somgør Gaderummet
brugbart og succesfuldt i sit arbejde
medudsatte unge.
Somdet er tilfældet i de mangeinstitutioner, som de unge har erfaringer med ikkeat kunne hjælpesigennem,skal det nyetilbudorganiseres
meden overordnetledelse,der efter
forgodtbefindende kan tildelebrugerne »lndflydelse« på eget hjemog
dermed liv.
Deter mitklare indtryk,at en stor
del af Gaderummets succesnetop
skyldes, at de unge selvhar været
med tilat opbyggeog opretholdeværestedets såvelrumligesom sociale
struktur.Tabes denne,tabes derfor
formentlig også de unge.
PSYKIATEREN SVIGTEDE

- Denintensive længerevarende såvel
somakuttepsykologhjælp sombrugerne i Gaderummet tilbydes som
supplement og alternativ tilmedicinering, slår ifølge kommunens planer
for det nye sted tilat indskrænkestil
et symbolsk minimum. Tilsyneladende tilfordel for psykiabiskbehandling,hvilket paradoksalt nok netoper
det,sommange af de unge har opsøgt
Gaderummet for at få en alternativ
behandlingsmulighed til,fordi de
fandt, at medicinen ikkehjalp dem,og
i vissetilfælde ligefrem forværrede
VÆK MED BRUGERSTYRING
deres livssituation.
Da mange synspunkterer blevetudGaderummet har på intet tid...
trykt i læserbrevsdebatten, ønsker
punktfrarådetde ungeat tage deres
jeg påbaggrund af ovenstående at
medicin ifølge de unge selv. Jeg er
yde mit bidrag tilat danneklarhed
. bekendt med,at de unges udsagn tilsyneladende ikke tillægges nogenbeoverderes retmæssighed.
tydning af beslutningstagerne, men
Såfremtder ønskes dokumentationfor de følgende konklusioner,
dajeg selv tager demganske alvorhenvisestil Gaderummets hjemmesi· ligt,viljeg alligevel tillademig at
de (www.gaderummeldk-),hvor
nævnedette.
samtligeaf de dokumenter, Mm der
- 1'11gengæld er der jævnfør brevrefereres til,er lagt ud. Herudoverer
udvekslingen imellem Gaderummet
læserne tilenhver tid velkomne tilat
og den tidligeretilknyttede psykiater,
besøge Gaderummel Jeg vilfor over- som altsåpludselig anklagede Gade-

F1ere af Gaderummetsunge kan
bekræftepsykiaterens svigt, Den pågældendepsykiaterstod i øvrigt tilat
få opprioriteretsin rolleefter Gaderummets lukningi en af planernefor
kommunensnye tilbud.
INGEN PÅBUD
- Gaderummet har ikke modtaget
påbud fra Brandtilsynetjævnfør
brandtilsynsrapporten for 2006. I øvrigt har Brandtilsynetfor ganske nyligt endnu engang godkendt forholdene i Gaderummet. Hvoribunder
lauritzen og Warmingspåstand om,
at brandforholdene ikke er i orden?
- Hvad angår kommunensslet
skjulteindikation af, at Gaderummet
er en enkeltmandside og projektdet vilsige den dagligeleders - kan
jeg ikke undgå at opfattepåstanden
som et tydeligtbevispå, at noget essentie1t i Rikke Lauritzen og Mikkel
Wanningsforståelse af ordet -brugerstyring« måvære gået tabt,
Det er på ingenmåde minhensigt
at være ubehøvlet, men jeg mener,at
der liggeren ganske åbenlysmodsigelse i deres påstand,når de fremfører, at brugerstyringog enevælde .
kan findested på sammetid.
Da det jævnfør kendsgerningerne
- kom blotog overvær et husruødeer uafviseligt, at Gaderummetbaseres på brugerstyring,må det være påstandenom den dagligeleders enevælde,der faldertiljorden.
- Deter korrekt, jævnførde mails
fra brugerne der liggerpå Gaderummets hjemmeside, at de unges henvendelser tilsocialborgmesteren og
udvalget i mangetilfælde enten ikke
er blevetbesvaret,eller kun delvister
besvaretmed udenomssnak.
Nu hvorjeg håber at havebragt
klarhed overrigtigheden af disse direkte og indirekteudsagn fra Rikke
lauritzen og Mikkel Warmings side,
viljeg benyttelejligheden tilat bede

også i praksis, når magtpolitiske interesser er på spil,nægter at gå på
kompromis med dets værdier?
HVAD MED DE UNGE?
Afslutningsvis viljeg stillespørgsmålet tilKøbenhavns Kommune:
Hvadagter I at stilleop med de mange unge - såfremtdet lykkesjer at
nedlægge Gaderummet- der med
stor sandsynlighed vilvælgegaden af
mangelpå reelt alternativ?
Jeg venter stadig,efter mange
henvendelser.til overborgmesteren,
socialborgmesteren og socialudvalget omkringdette spørgsmål,spændt
på svaret, sammenmed Gaderummets brugere.
.
Til min store fortrydelse,væmmelse og til tider fortvivlelse har jeg
igennem bekendtskabet med Gaderummet og dets brugere erfaret, at
uagtet omen påstandpåviseligt er en
løgn, så er den en lov, når den fremsættes af en politiker, og opponenten
er samfundetssvageste.
Er man da mindre menneske,
samfundsborgerog værdig tilret ssikkerhed og indflydelse på eget liv,
blotfordiman - velat mærke aldrig
selvvalgt - grundet socialelendighed
skillersig ud fra mængden?
Hvisdet er sådan, at folkevalgte
politikere tilladesat forvaltederes
ansvar, så lader demokratietefter
min meningmeget tilbageat ønske.
Det ligner, at beslutningstagerne
ikke har gjort sig klart, hvadvirkelighedens konsekvenser af magtspillet
på Rådhuseter for de levendemennesker, sombøder for deres intriger
og magtliderlighed.
Jeg håber, at det er manglende
realitetssans, der ligger tilgrund for
denne skalten ogvalten med rnennesketilværelser, selvom dette ville
være slemtnok. For hvis uvidenhed
ikke er forklaringen, synes kyni smens omfangubegribelig.

