Til Peter Schlüter (K), socialudvalgsmedlem i Københavns Kommune
København d. 7.10.2007

Kære Peter Schlüter
Ang. dine udtalelser i sagen om Gaderummet i Jyllandsposten
Jeg og andre læste med stor interesse artiklen ”Bosted kræves ryddet” i Jyllandsposten d. 02-102007, som omhandler sagen om vores bosted Gaderummet, og vi kan læse at også du er citeret i
artiklen.
Vi har et par spørgsmål, som vi beder dig svare på.
I artiklen er du citeret for følgende:
”Min tålmodighed er opbrugt, og borgmesteren må tage sig sammen og løse problemet. At sætte
politiet ind, er den sidste løsning, men der er snart ikke andet at gøre”
Vi forstår ikke at du som Socialudvalgsmedlem mener at der snart ikke er andet at gøre i sagen, end
at sætte politiet ind. Vi er mange der har henvendt os til både forvaltningen og udvalget med
henblik på at komme i dialog om lukningen af Gaderummet, grundlaget for lukningen,
lukningsprocessen, og ikke mindst dialog om hvad det er ved det nye tilbud, der gør at vi ikke ville
kunne have gavn af det eller trives i de. Men vi har ikke fået et eneste svar, og vi forstår derfor ikke
at du mener at der snart ikke skulle være andet at gøre.
Godt nok har vi ikke fået begrundede svar, men til gengæld har Socialforvaltningen indrømmet at
den ikke kan forklare lukningen af Gaderummet, samt at der er juridisk tvist i sagen, som vores
advokat også har påpeget i skrivelser til kommunen.
Vores advokat har bl.a. gjort forvaltningen opmærksom på, at Socialforvaltningen ikke bare kan
overhøre de juridiske indsigelser, der er gjort.
Men forvaltningen synes ikke at kunne høre. Selv om de har medgivet os det. Samtidig vil ingen i
forvaltningen fremlægge dokumentation for de tidligere beskyldninger om at Gaderummet ikke tog
sig ordentligt af bestemte unge.
Vi har også været meget tålmodige, synes sagen skal ha en ende. Gaderummet er et skide godt sted
for unge på røven, der også vil være en del af samfundet.
Hilsner
Adrian Gerula , bruger af Gaderummet

