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Fra: Gaderummet-Regnbuen
Til: "ans@hjemlos.dk"; "pih@askovgaarden.dk"; 
Emne: 2007-09-09 Svar på partnerskabets brev om dialogmøde
Dato: 10. september 2007 00:16:00


Hej Peter Hensen & Anders Sørensen.
 
Tak for jeres brev af 7.september 2007, hvor I foreslår et dialogmøde d.10.
september 2007. Det er en så kort tidsvarsel, at vi må takke nej til dagen. I må 
gerne foreslå et andet møde, med en længere deadline, hvor i samtidig 
motiverer/begrunder jeres dagsorden, indeholdende skriftlig information om jeres 
forsøg og motiver omkring indtrængen på vores område, herunder hvornår i blev 
kontaktet af kommunen om overtagelse af Gaderummet, hvad kommunens krav 
var hertil, om jeres interne diskussioner og enigheder og uenigheder, samt om 
hvordan Henrik Rindom og behandlingspsykiatrien er inde i billedet.
 
På mødet vil vi høre jer redegøre for bl.a. om jeres syn på sagen om 
Gaderummet, herunder konflikten mellem Gaderummet og Københavns 
Kommune, samt om den forudgående proces med forsøg på lukning af 
Gaderummet, samt jeres deltagelse som part. Det har været dybt mystificerende 
at erfare jer som aktive i sagen sammen med kommunen, når Gaderummet 
både udsættes for en urimelig hetz i pressen og samtidig ikke får svar på noget, 
som vi tilskriver til kommunen.
 
Vi vil også gerne høre om, hvorfor I ikke støttede op om Gaderummet, som 
alternativ til andet arbejde, og hvorfor at mangfoldigheden og rummeligheden i 
tilbudene ikke også ligger jer på sinde. Vi undres over at I ikke svarede på vores 
åbne brev til jer!
 
Vi kan ikke love jer, at I ikke bliver filmet og senere lagt ud på Internettet. For det 
vil være den ligeværdige dialog.
 
Med venlig hilsen
Det sorte fællesmødebord
Husmødet, Gaderummet
10.september 2007
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