DEN MÅSKE SIDSTE MAIL
Kære dig,
Gaderummet er der,
endnu.
I snart 7 måneder lykkedes det ikke for kommunen at sulte de udsatte unge og personale ud af
Rådmandsgade 60. Gaderummet lever stadig og agter at stræbe videre indtil kommunen frigiver vores
retmæssige midler. Hvor lang tid kan det tage for kommunen at indrømme sin fejl og rette den op?
Trods manglende juridisk hjemmel, forsøger kommunen at afvikle Gaderummet. Det lykkedes ikke for
kommunen at beordre politiet til at rydde Gaderummet i starten af oktober måned. Det lykkedes heller
ikke for kommunen at installere en anden institution i Gaderummets lokaler. Dog lykkedes det for
kommunen i sidste uge snedigt at afmelde Gaderummets telefon og internetforbindelse – hvilket dog
TDC undskyldte og straks genåbnede.
Men næste regning kan vi ikke betale og snart er vi uden kommunikation med omverden.
Der er stadig varm vand, men hvor længe vil det vare?
Om nogle få dage er de sidste rester af olien brugt op og Gaderummets unge går vinteren i møde uden
varme.
Det ligner at kommunen vil nu fryse de hjemløse unge ud af Gaderummet og på gaden igen.
Gaderummet er en lille sag der er ved at blive tiet ihjel og gemt af vejen i valgkampens hede
diskussioner og tomme løfter om bedre velfærd.
Hvad er det for et velfærd, der fra alle partier af bliver talt så stolt om? Vel at minde om, at for større
og større dele af samfundets vedkommende blev velfærdet for længst afskaffet. Er velfærd noget, der
kun gælder de velstillede, der frit kan omdefinere velfærd til sin private forbrugsfest og
pensionsordning?
Kan du gøre noget ved det, kan du støtte Gaderummet her og nu? Tiden er ved at rinde ud.
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