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Rydningsangreb på Gaderummet fra mandag morgen d.1.oktober 2007
Socialforvaltningen i Københavns Kommunen fører politiet bag lyset.
Kommunen ved der ikke er juridisk grundlag for afviklingen af Gaderummet.
Alligevel fremturer kommunen med åbenlyse trusler om selvtægt.
Til pressen, journalister, venner, kammerater og andet godtfolk: Invitation til besøg i Gaderummet
fra mandag d.1.oktober om morgenen og så længe det er nødvendigt at fastholde huset.

Vi erfarer at politiet stormer Gaderummet op ad mandag formiddag d.1.oktober – for at rydde vejen
for Socialforvaltningens uretmæssige indtrængen i Rådmandsgade 60. Det gøres under påskud af, at
der skulle befinde sig tyvekoster og andet kriminelt i Gaderummets lokaler. Ak ja. Politiet foretog
det samme så sent som d.3.marts, og der fandt man ikke noget af noget kriminelt.
Nu er anledningen bare en anden. Socialforvaltningen ønsker at slette sporene for de sagsanlæg, der
ligger fra Gaderummets side overfor kommunen, både mht.:
- den uretmæssige tilbageholdelse af Gaderummets midler fra Socialministeriet,
- det uretmæssige forsøg på opsigelse af Gaderummets lejemål
- de konstruerede beskyldninger mod Gaderummet for tilbageholdelse af brugeres
medicin, trods at Gaderummet hverken ordinerer eller administrerer medicin.
Socialforvaltningen lukker Gaderummet på et fejlagtigt og mangelfuldt grundlag. Og på flere
punkter hemmeligt.
Det sidste er Socialforvaltningens åbenlyse trusler om selvtægt mod lejemålet i Rådmandsgade 60,
mod Gaderummets brugere, boere og personale allerede d.2.oktober 2007.
Kommunen har mere end 3/4 år valgt ikke at besvare Gaderummets henvendelser. Kommunen
tonser samtidig videre – og truer nu med den endelige rydning d.2.oktober. Som vanligt skal politiet
gøre det beskidte arbejde først. Socialborgmester Mikkel Warming har det endelige ansvar. Vi har
skrevet til Enhedslistens Hovedbestyrelse, så de er informeret om, hvad deres socialborgmester går
og sysler med.
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Nedenstående filer også vedhæftet, da vores hjemmeside er under reparation, og pt. kun tilgængelig
on-off.
2007-09-30 Gaderummets brugere. Kronik. Til Mikkel Warming. Virkeligheden om Gaderummet.
2007-09-30 Kalle Birck-Madsen. Debatindlæg. Gaderummet og en psykiater
2007-09-30 Gaderummet. Til Enhedslistens Hovedbestyrelse. Invitation til gravøl.
2007-09-28 Socialforvaltningen. Vedr. brugsretten til Rådmandgade 60 og forvalt. Besøg 2.oktober
2007-09-26 Advokat Bjarke Madsen. Fax til forvaltningen vedr. politianmeldelse
2007-09-26 Advokat Bjarke Madsen. Skrivelse til forvaltningen
2007-09-25 Gaderummets brugere. Kommunens tragikomiske forestilling
2007-09-20 Socialforvaltningens handlinger ift. Etableringen af det nye tilbud.

