Til GaderUllllllet

Tak fol' jeres referat af Gadcrumrnds hus.l.uode den 17, juli 2007, .leg beklager at jeg forst
jeres henvendelse nu, .leg har være! p~ ferie og har før~t set referatet i. denne uge.

~vare[

pil

Jeg vil komme med et pal' kornmentarer lil jeres referaL da enkelte passager ikke el' kOI'l'ekte mrJlS
andre er ftemsti1lel på en ll'.åde som jeg ikke kan genkende,

I referatd stål' at Mændenes Hjem og andre ol'ganisationer henvise!' unge og ældre til gaden og al
man er blevet smidt ud på livstid" Ddte er ikke en praksis, som jeg kender ud fra vores arbejde på
Mæudenes Hjem,
Forst må jeg under,tlege at Mæudenes Hjem ikke praktisele livstidskarantæne]', Jeg mii derfol'
spørge om hvorfi:a de op!ysuingel' kommer og om J hat, dokumentation fol' sManne påstande.
Niir det dæjel' sig om nr)g~ 1!,nder l8 år følger Mændenes Hjem den lovpraksis, som er gældende
unde!' § 110 området Qwrberg og' forsorgsl,jenlslovglvningen), som forpligler os til at henvise de
unge til andl'e tilbud for unge under 18 år.
For unge over 18 år har Mændenes Hjem i flere tilJælde henvist til netop Gadenmunet, da vi. fandt
at dette tilbud var af ,løne Jelevans fol' den lmge. En praksis som jeg (l'or både den unge, Mændene,
Hjem og GadelUrnmet hITr fundet velfungerende. Der er derfor ingen grund til at male fjeudebilleder
af Iilldre boformer. Mændenes Hjem forsøger ligesom Gaderummel at hjælpe de sociale udsatleog
hjemløse på bedst muLig vis,
Når man - som jeg - pl'øve!' al skabe nogle ratnme!' fol' et dialogmøde mellem Københavns
kommune og Gaderul'llmet ved al være dirigent, sli katJ det selvfølgelig opfalte.> på forskeJJige
m!ider. Det var ikke en nem opgave, da flertal1et havde rigtigt meget de vi1Je sige. Min intention
som dirigent Val' al, silo.e at flest mulig fik mulighed fol' at udtrykke sig, stille spørgsmil, korillne
med kommeutat"t'T, debattere- lIl.m.
Det S)'1160 at lykkedes, da en stor dci af mødedeltagerne lik mulighed for at udtrykke sig, mens Sven
Bjerre fra Socialforvaltningen samtidig fik mulighed for at svare. Ved mødets ende opfordrede jeg
de tilstedevære,nde lil blive og gå i dialog med nogle Københavns Kommunes embedsm;end, som
val' til stede pli mødet. Begge e1el'lleuter var el udtryk for at der skuile være en dialog, Derfol' har jeg
sv;ert ved ut genkende æfemtets besktivelse afmin egen rolle på mødet.
Lige nu tror og håber jeg ut dlalog er kodcOl'dd; for det fi'emtidige Gaderummet. Det er vigtigt hvjs
grundideen og den velfungerende brugerstyring skal kunne fOllsælte i Gaderummet.
Hvi.s Gademmmet ønske!' det,

Med venlig hilsen

Rohert Olsen, Forst-:mder
Mændeues Hiem
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jeg åhen for al indgli i en sådan dialog,

