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Strejkende
til demo i
København

Warming fastholder lukning
KØBENHAVN

IIJ

En forsinket tilsynsrapport
modsiger Køben havns
Kommunes grundlag for
lukning af Gaderummet.
Socialborgmester Mikkel
Warming står fast.
Gaderummet er nu besat.

Gaderummet fungerer til
fredsstillende på alle områder
undtagen rengøring.
Sådan lyder den klare kon
klusion på embedslægens år
lige tilsynsrapport fra det al
ternative bo- og værested.
Gaderumrnet er det eneste
socialpsykologiske fristed for
udstødte unge i København.
Kommunens socialudvalg luk
kede sidste måned stedetefter
kritik om manglende sam
arbejde fra den tilknyttede
psykiater. Det tik 1. juni bru
gerne til at erklære Gaderum
met for besat. Personalegrup
pen arbejder nu uden løn.
Nu kommer der en rap
port, som modsil'(er den kri

- Min umiddelbare reak
tion er, at rapporten ikke æn
drer på noget. Den bygger jo
kun på, hvad Gaderummets
leder selv har sagt, siger han
til Arbejderen.
Embedslægens rapport er
baseret på et uvarslet besøg i
Gaderumme~ indblik i ste
dets journaler og samtaler
med personale og brugere.
Og embedslægen -kan ikke
genkende den kritik af de un
ges adgang til medicin og af
de selvbyggede sovesteder,
somNar hovedargumentet for
kommune;;'s lukning.
- Gaderummet håndterer
ikke de unges medicin, men
har Dli~ til at sikT~ sip'. ;:It hrll
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og ledelsen i Gaderummet
mener, at samarbejdet med
psykiatrien har været
tilfredsstillende. Men i
socialudvalget har vi lagt
utrolig stor vægt på
psykiatrioverlæge Henrik
Rindoms ord.

gen, som især skyldtes en

masse opvask i kokkenet. Men
det kan forklares med, at det er
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Alle er velkomne på
Christiansborg Slotsplads
i morgen kJ. 13.

De ansatte i ældreplejen i Hol
stebro fortsætter deres strej
ke for at få hævet grundløn
nen med tusind kroner om
Socialborgmes,ler Mikkel Warming, ø I måneden.

I morgen eftermiddag
dukker de strejkende fra Hol
psykiatrien har været tilfreds- [ stebro op på Christiansborg.
Her vil der være demon
stillende. Men i socialudvalget
har vi lagt utrolig stor vægt på
stration på Slotspladsen fra
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met for besat. Personalegruppen arbejder nu uden løn.
Nu kommer der en rapport, soln modsiger den kritik, som kommunens socialudvalg lagde til grund for lukningen, Embedslægen vurderer blandt andet medicinhåndtering, hygiejne og bygningsmæssige forhold samt
overholdelsen af brugernes
rettigheder og adgang til
sundhedsfaglige ydelser på
kommunens bosteder,
Alligevel fastholder socialborgmester Mikkel Warming
(Enhedslisten) sin beslutning,
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kommunens lukning,
- Gaderummet håndterer
ikke de unges medicin, men.
har pligt til at sikre sig, at brugernes ret til selv at bestemme overholdes, når de er i
medicinsk eller psykiatrisk
behandling. Vi fandt ingen
grund til at kritisere Gaderummet på det område, siger
embedslæge Elisabet Hansen til Arbejderen,
- Vi har heller ingen anmærkninger til de bygningsmæssige forhold, Gaderummet ser jo lidt specielt ud, Der
var problemer med rengørin-

gen, som især skyldtes en
masse opvask ikøkkenet. Men
detkan forklares med, at det er
de unges eget ansvar, og måske indgår i stedets pædagogiske arbejde, Vi fandt ikke forhold som vi uti fra et sundhedsfagligt synspunkt mente
var helt forkerte, tilføjer hun,
Ifølge Mikkel Warmning
er det især var distrikspsykiaterens kritik af Gaderummet,
der var udslagsgivende for
socialudvalgets beslutning.
- Det kan være, at brugerne og ledelsen i Gaderumn,1et
mener, at samarbejdet med

psykiatrien har været tilfredsstillende, Meni socialudvalget
har vi lagt utrolig stor vægt på
psykiatrioverlæge HeIlr~,Rin' . i
doms ord om, at det ikke lungerer, siger Mikkel Warming..
Embedslægens tilsyn bley
foretaget i marts, Gaderummet og kommunens socialudvalg har først fået rapporten
i juni, en uge efter beslutningen om lukning blev truffel
Normalt får bostedet rapporten senest 14 dage efter tilsynet.
fe@arbejderen,dk
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Læs Arbejderens reportage
fra Gaderummet den 9, juni
på www.arbejderen.dk
Se embedslægens rapport
under nyheder på
www.nygaderum.dk
Lukningen af Gaderummet fik først på måneden fik utilfredse beboere til at besætte bo- og værestedet. Her fra gå/den.

I foto: Helene Meden Hansen
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stebro op på Christiansborg.
Her vil der være demonstration på Slotspladsen fra
kJ: 13 til kI, 16, ligesom de
strejkende vil aflevere deres
krav til politikerne indenfor
murene.
.- Vi håber, at vi også får
støtte fra mange københavnere, der forstår vores kamp
og de forhold, vi reagerer
imod, siger J ens Ole Pedersen, der er talsmand for knap
tusind strejkende, til Arbejderen.
- Skriv, at alle er velkomne, såvel ansatte i ældreplejen, som almindelige borgere, tilføjer han,
I Vestjylland strømmer det
fortsat ind med sympatitilkendegivelser. Ansatte i ældreplejen var i mandags på gaden i Herning, Ringkøbing,
Ulfborg og Skive.
I Ringkøbing deltog omkring 250 ansatte, fortæller
Grethe Madsen, der er fællestillidsrepræsentant for socialog sundhedsassistenterne i
Ringkøbing -Skjern Kommune.
- Vi fik en fantastisk opbakning fra den lokale befolkning, som klart markerer, at
de bakker op om vores krav.
Det er vi meget glade ior. siger hun til Arbejderen.
Demonstrationen gav det
konkrete resultat, at kommunen inviterede tillidsrepræsentanterne i ældreplejen til
en forhandling om arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, Mødet
holdes i eftermiddag,
- Bagefter samles alle de
ansatte til fagligt møde, siger
,Grethe Madsen.
ka@arbejderen,dk

