Invitation til gravøl – du må selv om Enhedslistens eller Gaderummets
Kære Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg, Folketingsmedlemmer og Borgerrepræsentationsmedlemmer København i
Enhedslisten
Vi erfarer at det trækker op til en politimæssig afvikling af Gaderummet, således at Socialforvaltningen i
Københavns Kommune får lov til at overtage Gaderummet som et ryddet og mennesketomt hus tirsdag
formiddag d. 2.oktober 2007.
Vi har dog begrundet formodning om, at politiet på Mikkel Warmings foranledning, allerede dagen før
Socialforvaltningens varslede indtrængen af kommunefolk, vil foretage en ransagning på adressen Rådmandsgade
60 på en mere eller mindre dokumenteret mistanke om et eller andet kriminelt. Dette vil ske med henvisning til
påståede ”anonym henvendelse”, som politiet skulle modtage i sidste øjeblik uden at have mulighed for at hente
dommerkendelse, og at henvendelsen skulle omhandle at nogle unavngivne personer opbevarer nogle ikke
nærmere angivne tyvekoster på adressen.
Fremgangsmåden er velkendt fra tidligere kontakter med Socialforvaltningen, sidst fra sommermånederne, da
Københavns Kommune blev så forarget over brugernes symbolske besættelse i maj måned, at den følte sig
provokeret til at sende et ekstraordinært Brandtilsyn til Gaderummet i juli 2007 under påskud at der
nødvendigvis skulle være brandfarlige forhold på stedet, hvor de unge bor som de selv vil. Pudsigt nok afviste
Brandvæsenet kommunens uprofessionelle forslag at sende sine folk med på tilsynsbesøget. Brandfolkene kom
og gik med stort smil og ingen bemærkninger til vores brandsikkerhed.
På tirsdag d. 2. oktober i år vil kommunens folk igen forsøge at mase sig ind på Gaderummet, muligvis med
politiets assistance. Vel vidende at Gaderummets advokat Bjarke Madsen i flere skrivelser advarer kommunen at
hvis de forsøger at tiltvinge sig adgang til Rådmandsgade 60, så er der en retssag i vente. Hvad får politibetjente
fra Bellahøj til at advare Gaderummet om den planlagte skinaktion den 1. oktober 2007. I stedet for at bare
sende de svært bevæbnede politistyrker ud i noget værre rod og lade dem løbe nomenklaturens ærinde. Politiet
ved at problemet ikke forsvinder ved at fjerne Gaderummet, tværtimod. Men hvad vil kommunen opnå ved at
storme Gaderummet? At fjerne vores legitime grundlag til at forsvare vores ret til at være uenig i kommunens
tiltag. Vi umyndiggøres af kommunen, trods der er juridisk sag og fagligt belæg for Gaderummets handlinger.
Ved at fjerne Gaderummet vil kommunen søge at afvikle grundlaget for den substans, som Gaderummet med
legitim ret klager ud fra.
Alle er velkomne til at tænke med, hvad er det for en fornemmelse for noget fordækt og umuligt at håndtere,
som der foregår
Lad os sige det lige ud. Kommunen har ingen brugsret til hverken lokaler, Gaderummets ejendele eller
beboerens, brugerens, personalets ejendele. Hvem har personlig interesse i at tvinge folk ud på gaden og få
tingene bragt i sin varetægt?
Lad os sige det lige ud. Kommunen har ingen legitimitet hverken juridisk eller moralsk til at træde ind og
installere sig i Gaderummets lokaler. Gaderummets advokat har med rette indbragt kommunen for at
tilbageholde vores midler på uberettiget grundlag, og at kommunen ikke uden om Gaderummet kan sætte sig selv
ind som lejer med brugsret over Rådmandsgade 60. Lejemålet er Gaderummets så længe Gaderummet udøver
sin legitime virksomhed i lokalerne.
Det vil være selvtægt fra kommunes side at gennemsætte socialudvalgets plan om at invadere og pådutte
Gaderummet et anden sæt af brugere og medarbejdere, det vil det være et overgreb af de helt store på alle
juridiske, etiske og menneskeretslige områder.
Du inviteres derfor personlig til at være vidne til Kommunens laden og gøren den. 1. oktober 2007 fra kl. 9.00 til
du ikke kan mere, samt d. 2. oktober 2007 fra kl. 10.00 til du fremstilles for dommervagten. Du inviteres til at
komme og opholde sig i Gaderummets lokaler ved Rådmandsgade 60 på de 2 ovenfornævnte datoer og du må
gerne medbringe eget gravøl – som advaret uden at vide om det er dit eller vores. Du er hermed opfordret til at
tage Mikkel Warming med, som frivilligt hoppede på Socialforvaltningens opdigtede historier om de forsømte
Gaderums brugere.

Med kærlig hilsen fra Gaderummet 30.september 2007
Kan kontaktes gennem Alina 2231 6322; Kalle 2487 9126; Peter 2276 2112; Bellahøj Politi 3810 1448

