
Virkeligheden om Gaderummet 
 
Kære Socialborgmester Mikkel Warming 
 
Vi der bor og opholder os i Gaderummet på Nørrebro – et fri-, bo- og værested for hjemløse og 
udstødte unge – er ved at blive sat på gaden igen. Din kommune vil lukke Gaderummet som 
socialpsykologisk fristed for hjemløse og udstødte unge, og nu lægger den endvidere op til at en 
rydning af stedet efter d. 2. oktober. 
 
I sidste uge i Information afviser du at Gaderummet skal lukkes. Du må være kraftigt misinformeret 
af din egen Socialforvaltning, idet virkeligheden er at din kommune har:  
1) truffet beslutning om ”Afvikling af Gaderummet” og at ”Gaderummet ophører som projekt”, 2) 
besluttet at opsige aftalen om godkendelse af Gaderummet, 3) tilbageholdt alle Gaderummets 
midler dvs. vi ingen penge har til det mest basale, som mad, strøm, vand og toiletpapir, nu på femte 
måned, og 4) din kommune har fyret og bortvist samtlige af vores ansatte i Gaderummet, så vi ikke 
længere kan få den hjælp vi har behov for og er trygge ved. 

 
Alt sammen fremgår det af kommunens offentlige tilgængelige beslutningsreferater. Din kommune 
vil lukke Gaderummet, overtage vores lokaler og indføre en helt anden institution, som ikke er for 
os – og senest er vi truet med at blive fjernet og sat på gaden efter d. 2. oktober, hvis vi ikke 
accepterer frivilligt.  
Dét er virkeligheden om Gaderummet, Mikkel Warming!  
 
Et fejlagtigt grundlag 
Ligeså virkeligt er det at grundlaget for lukningen af Gaderummet fra start har været fuld af 
notoriske fejl, mangler og udokumenterede påstande om Gaderummets praksis, vores daglige leder 
og medarbejdere, og om os som brugere. Trods utallige forsøg på rettelser, indsigelser, forespørgs-
ler og anmodninger, vil din Socialforvaltning ikke redegøre for sit eget grundlag. ”Nu må I se 
fremad” lyder den benhårde kommentar, når vi klager over det fejlagtige grundlag og den uretmæs-
sige lukning. Er det okay at lukke et sted, uden at man kan eller vil redegøre for grunden til det? 
 
Hus forbi? 
Du Mikkel Warming og din kommune ved, at når vi bor og opholder os i Gaderummet, er det fordi 
vi ikke har kunnet rummes, passes ind, eller få relevant hjælp i jeres almindelige kommunale tilbud, 
hvilket også er virkeligheden for mange andre hjemløse og udstødte unge i Danmark. 
 
Gaderummet er vores og mange andres åbne alternativ, og har som det eneste sted formået at 
rumme og hjælpe os, på en måde så vi kan komme videre i vores liv. Derfor har vi været glade for 
at ledelsen og medarbejderne har taget mod vores opfordring om at fortsætte deres arbejde med os, 
efter de blev fyret og bortvist af din kommune i maj måned, og vi bakker derfor op om deres 
fortsatte tilstedeværelse med os i Gaderummet. Vi har brug for dem og Gaderummet. Alternativet er 
gaden og isolationen - igen. Det vil vi ikke. Men det er sgu virkeligheden lige nu Mikkel Warming. 
 
Valget er klart: Du kan som Socialborgmester vælge at stoppe din kommunes plan om lukning og 
rydning af Gaderummet, eller du kan vælge at sige ”hus forbi”, lade os ryge tilbage til et liv på 
gaden og isolationen, hvor vi kom fra. Tredje og sidste mulighed er at du tager konsekvensen at dit 
manglende ansvar som Socialborgmester og vælger at finde dig et andet job. 
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