
Tekst til før og efter videoen om Gaderummet og Frivilligt Socialt Arbejde, klip fra 
Socialministeriel film 2004.  
 
Det følgende er klip fra en socialministeriel film om vigtigheden af frivilligt socialt arbejde. Vi 
viser denne film i aften fordi den illustrerer Gaderummets problemstilling i en nødeskal – ikke at 
blive set og hørt for det man er, og blive misforstået for alt det man ikke er. Gaderummet deler på 
godt og ondt skæbne med sin brugergruppe. Men i modsætning til den enkelte, der står alene, har vi 
muligheden for at kollektivisere forholdene og dermed hjælpe til med at udvikle løsninger for den 
enkelte. 
 
Gaderummet er et brugerstyret hus, i modsætning til andre institutioner, hvor institutionen og 
personalet sammen har hånd og halsret over de enkelte brugere hver for sig. Det kan personer i nød 
og krise ikke bruge til noget. Derfor har vi valgt at gøre det anderledes; vi har vendt bøtten om og 
ladet brugerne styre – hvilket også direkte har ført til vores godkendelse som projekt, indflytning i 
Rådmandsgade 60, samt godkendelsesskrivelse af 23. december 2005 fra Københavns kommune.  
 
Gaderummet er kommet til verden i kampen for sine brugeres betingelser, det synes at være en 
kamp der aldrig for en ende. Da filmen blev optaget i 2004 var Gaderummet i sin seneste 
overlevelseskamp, vi viser disse klip fra 2004 fordi det igen er trukket op til kamp med 
omverdenen. Man forsøger igen, fra oven, at stikke en pind i vores skæve hjul, der ellers kører fint. 
 
Når bestemmelsen er i brugernes hænder skaber den udvikling nedefra. Det er en mulighed som 
mange har brug for, og det er med til at skabe det demokrati som det almene samfund ikke kan klare 
sig foruden.  
 
 
Aktuelt er vi igen sat på dagsordenen d.25.april 2007 i Socialudvalget. Vi håber at Socialudvalget 
skyder vores punkt. Der er ikke brug for forhastede beslutninger.  
 
Gaderummet inviterer hermed Socialudvalget på besøg og gerne overnatning:  
Kom ud og besøg os, ikke bare en rundvisning, men at være her en rum tid, og I kan overnatte, vi 
finder rum.  
Til dagen for vores møde vil vi sørge for at samtlige boere er hjemme, om vi kan skal så anmode 
flere arbejdsgivere om at tillade det, ligeså for andre brugere og gæster, de sky, de bumsede, de 
gamle, dem med en nylig konflikt med gaderummet. 
Vi gør dette, fordi vi oplever og føler os totalt sat uden for indflydelse. Og overset. Vi skal leve op 
til 6 påbud, der i høj grad er diskutable, men ingen dialog. Kun anderliggørelse. I kan ikke kende os 
eller I ved ikke hvad der foregår, hvis I ikke lytter. 
 
Det kunne være en eftermiddag i maj, eller en dato som Socialudvalget fastsatte.  
 
Tekst til TVGaderummet, til efter videoen om Gaderummet og  
Frivilligt Socialt Arbejde 
 
Skal Gaderummet fortsat kunne tage sig af sine unge mennesker, sker det ikke ved ydre tiltag. De 
pågældende er allerede stødt ud, og der er som sådan ikke mere at kontrollere, øve herskab over. 
Derfor nytter det heller ikke at gå videre af denne vej, når det angår overvindelse af marginalisering 
og psykiske forstyrrelser. Tvært imod må indtræden på denne vej, hvor brugersubjekter fratages 



kontrol, ses i dens gedigne genskabelse af et afmægtigt individ, som det bureaukratisk bare er endnu 
mere krævende at tage sig fuldt ud af, frem for at det som produktiv aktør, gruppemedlem og 
organisationsskaber, medudvikler den store omverdens fællesskab.  
 
Gaderummet inviterer hermed Socialudvalget på besøg og gerne overnatning:  
Kom ud og besøg os, ikke bare en rundvisning, men at være her en rum tid, og I kan overnatte, vi 
finder rum.  
Til dagen for vores møde vil vi sørge for at samtlige boere er hjemme, om vi kan skal så anmode 
flere arbejdsgivere om at tillade det, ligeså for andre brugere og gæster, de sky, de bumsede, de 
gamle, dem med en nylig konflikt med gaderummet. 
Vi gør dette, fordi vi oplever og føler os totalt sat uden for indflydelse. Og overset. Vi skal leve op 
til 6 påbud, der i høj grad er diskutable, men ingen dialog. Kun anderliggørelse. I kan ikke kende os 
eller I ved ikke hvad der foregår, hvis I ikke lytter. 
 
Det kunne være en eftermiddag i maj, eller en dato som Socialudvalget fastsatte. 
 
Aktuelt er vi igen sat på dagsordenen d.25.april 2007 i Socialudvalget. Vi håber at Socialudvalget 
skyder vores punkt. Der er ikke brug for forhastede beslutninger. 
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