brev til Københavns Kommune fra en samlet brugergruppe i Gaderummet
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om I ed valgte I i Københavns Kommune i maj måned 2007 at fyre og bortvise v res
de e og medarbejdere, og samtidig fratog I os vores midler over natten, således vi
:~~~g~~ein penge har til hverken mad, strøm eller varme - nu på 5. måned. Det skete i
--'ndelse med jeres beslutning og plan om at lukke Gaderummet, på et grundlag som
,----...::~~ særdeles fejlagtigt og mangelfuldt. Vi har utallige gange gennem flere måneder gjort
o ærksom på disse fejl og mangler i breve til jer, og bedt jer om at redegøre for dem,
-/ ----- me vi har erfaret at I ikke har svaret tilbage på nogen af dem.
En benhed og dialog synes umulig at etablere - vi forstår ikke at I ikke er interesseret i
~::::-,,:-------:r;~~edegøre for jeres egen beslutning og jeres eget grundlag. Vi skal bede jer om at svare
vores tilsendte henvendelser.
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V1 r stadig i Gaderummet, vi er stadig en samlet brugergruppe i et samlet hus.
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glade for at vores ledelse og medarbejdere har taget imod vores opf9"~ ring
om t fo sætte deres arbejde med os og den hjælp de giver os, efter de blev fyret og
bo 1st afjer i maj måned. Det ønsker vi stadig, og vi bakker derfor fortsat op om deres
fo s te tilstedeværelse hos os og med os i Gaderummet. Vi har brug for dem og
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G erummet har set, hørt, rummet os og kunnet hjælpe os, hvilket ingen afjeres
-----.-.-.amindelige tilbud har formået - heller ikke hverken Missionen blandt hjemløse,
Mændenes Hjem, Kirkens Korshær, Herberget i Hillerødgade eller Askovgården - hvor
vi enten er blevet smidt ud, fordi vi ikke kunne rummes eller også er vi gået selv, fordi
de ikke kunne hjælpe os.
Gaderummet har tilbudt os et alternativ -ledelsen og medarbejderne har forstået hvilket
arbejde og hvilken faglig tilgang det kræves at hjælpe os, således vi ikke ryger tilbage
til et liv på gaden, et ~isolation i eget værelse, tilbage til intet liv enerhe!' til int.et
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Gaderummet handler ikke kun om os der er her lige nu - der er rigtig man~; udstødte i L)
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København og Danmark som søger hjælp, men forgæves, og som ikke kan bruge jeres
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almindelige tilbud, og som har brug for et alternativ, et åbent stfd, med en åben dør
A~J\)~
"U ------.J uden adgangskrav for tilgang, som f.eks. Gaderummet. Vi dplever mange nye komme
"",~ til Gaderummet, der på den ene eller anden måde har brug for stedet og hjælpen, da
~
~!
::5 deres forventninger er blevet skuffet andre steder.
~
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~ I har som Socialforvaltning, Socialudvalg og kommune et ansvar for at også denne
~
.u.dstød.te minoritetsgruppe, kan tilbydes en hjælp de kan ,bruge til noget. Derfor er vi ~
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. __;" l;lDorstående overfor lviI lukke Gaderummet, når behov r e
k.
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De nye tilbud - hus f o r b i ! . - - - · - · / / _.. .---.
Når vi ser på de oplæg, der
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Askovsgården & Missionen blandt hjemløse's lJlaner om et nyt tilbud i Gaderummets
lokaler, må vi melde hus forbi. Der lægges op til en grundlæggende ændring af hele
Gaderummet, fra top til bund, som fjemer de nødvendige muligheder og rummeligheder
som vi har behov for.
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Gaderummets altemativ fjemes - det altemativ som er grunden til at vi er i Gaderummet
og trives der. Det er et tilbageskridt til forrige årtusinde! Vores valg af
behandlingstilbud fjernes, da brugerstyringen, den åbne dør og det udelte arbejde,
afskaffes. Kun personalet skal, står det til kommunen, fremover kunne udtale sig og
handle, og det bliver såhen over hovedet på os. Det er usselt, da Gaderummet har vist
vej for løsning afpro emer, der ikke til anden side bliver løst. Det tilbud som I
forsøger at spise o af ed, er for os og vores behov ikke brugbart.
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Vi skal bed .e
a: roppe jeres afvikling af Gaderummet som socialpsykologisk friog væ t ,o at genansætte vores ledelse og medarbejdere, og også kigge kritisk på
jeres g d
og indhold for beslutningen, jeres sagsbehandling og fremgangsmåde
vedr. a
n af Gaderummet - herunder hvordan I egentlig har behandlet os, vores
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er beder vijer redegøre for hvordan I mener at jeres planer om et nyt og
dret tilbud, stemmer overens med jeres gentagne udtalelser om at
I rumm
ikke skulle ændres - og også hvordan det harmonerer med
oci minis riets krav til jer om at et nyt tilbud skal kunne' dekomme 0>gA'y{}~~
ns
målgruppe og de behov der måtte være.
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Ved at holde vores penge tilbage, så vi snart kommer' t leve uden strøm den varmt
vand, uden toiletpapir, uden alting, forventer I vel, at sulter og fryser os d afhuset.
Men hvordan gøre det, når vi ikke har noget alternativ. I belaster og over ebyrdes os
bare med endnu flere problemer af endnu mere djævelsk karakter, som gør det endnu
~~.
sværere for os at få alle med. I udstøder os igen!
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Det er på tide at I giver os vores penge tilbage, stopper det der projekt I har gang i,
stopper med at trække os rundt i manegen som i et andet cirkus, og at I som
Socialforvaltning bakker op om at vores behov forts k imødekommes i Gaderummet
som vi kender det, i stedet for at gennemføre et i
-bru bart tilbud hen over hovedet
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Vi vil ikke
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En samlet brugergruppe i et samlet hus
Gaderummet
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