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II Skribenterne Mber,at bostedetfor pysklsk syge, Gaderummet på Nerrebro, vil få lov at genåbne med brugaf de samme kontroversielle metoder somhidtil. 
s- Foto: Niels Hougaard 
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Ensretning et tab for alle� 
l Der er brug for eksperimenterende alternativer som værestedet Gaderummet. 

AfUne Lemhe M.mk� 
~ktUr i pædall"~sk  psykolo~ 
 

ve~ Danmarks Tekniske Universirel:� 

l!ltMql'W!.NI!lSen., ,. 
Jek\orJp~~skps~~o~1li  . v,~ K,b~b!!'i~5 UnNarsnet 

Værestedet for udstødte un
ge, Gaderummet på Nørre
bro, lukkes nu bl.a. på bag
grund af en tilsynsrapports 
beretning om at »medarbej
derne lod de unge ryge hash, 
og personalet opfordrede 
dem til at fravælge lægeordi
neret medicin mod psykiske 
lidelser uden at inddrage en 
psykiater i beslutnmgen«. 

Det forlyder (forslag fra 
SF's Frank Hedegaard), at 

Gaderummet kan blive gen
åbnet, hvis der findes »en le
delse, der vil samarbejde 
med både kommunen og 
psykiateme«. 

Sel"lfølgeligskal en ledelse' 
kunne. samarbejde, og- føre. 
dialog. Men der skal l et så
dant samarbejde også være 
reelt rum til at-udgøre et al
ternativ. 

Del af normalisering 
Vi kan ikke lade være med 
også at se lukningen som led 
i en gennemgribende "nor
malisering", hvor der ikke 
længere erplads til utraditio
nelle, skæve steder med ty
delig psykiatri- og medicin
kritisk, venstreorienteret og 

Lukningen af Gaderummet vil være et 
stort tab for hjemløse, udsatte unge og 
personer med psykiske lidelser. der ger
ne vil prøve at klare sig uden medicin. 
menstadigcvilhave hjælp. 

samfundskritisk ideologi. 
Om det så er Ungdomshuset 
på Jagtvej, Gaderummet el
ler andre vilde og sociale al
ternativer. 

Lukningen af Gaderum
met vil være et stort tab for 
hjemløse, udsatte unge og 
personer med psykiske lidel
ser, der gerne vil prøve at kla
re sig uden medicin, men 
stadig vil have hjælp. 

Men det vil også være et 
stort tab for det etablerede 
samfund, det sociale og psy
kiatriske system samt ud
dannelserne inden for områ
det. 

Brug for eksperimenter 
Vi har nemlig samfunds
mæssigt hårdt brug for ste
der, der tør eksperimentere 
og konsekvent fastholde en 

kritik og et alternativ til det 
etablerede system, hvor 
diagnosticering og medici
nering er ved at blive den 
eneste accepterede norm, 
når det' gælder behandlin
gen af dem, der stikker ud og 
er til besvær for samfundet. 
Eksperimenterende alterna
tiver er en vigtig brik, hvis vi 
skal kunne udvikle de eta
blerede psykiatriske og soci
ale tilbud. 

Vi håber, når Gaderum
met forhåbentligt snart åb
ner igen, at stedet får lov til 
at fortsætte en konsekvent 
alternativ psykosocial prak
sis, der kan bidrage til at ud
vikle de øvrige indsatser i en 
udfordrende dialog. 



Ingen respekt for. forskellighed� 
Af PerB. Olsen 
pædagog ogkunstner 
Bamrnelstrupvel 26 
B740 Brædstrup 

En ting er heroin, kokain og 
hash - selvom hash, øl og 
spiritus er sider af samme 
sag: Nydelsesmidler, som 
kan føre til misbrug. De to 
sidstnævnte er blot blevet 
stemplet lovlige og hash 
stemplet ulovligt. 

Noget andet er at pille ved 
bygninger og bygge moder
ne nye huse i stedet. 

Christianias sjæl er ikke 
stoffer. Christianias sjæl er 
det fri initiativ-vel og mær
ke nede på jorden med harn
mer, pensler og instrurnen
ter til alskens håndværk og 
kunst i en stor sammenblan
ding af rod} dovenskab, vir
kelyst og genialitet. 

Demokrati =penge? 
Skal vi i Danmark prioritere 
det strømlinede samfund i 
fjerde gear så højt, at vi ikke 
har mulighed for et alterna
tiv? 

Kan vi ikke rumme begge 
sider? Hvad er demokratiet 
værd, når det udmønter sig 
som .t1ertalsdiktatur i arro
gance og beorevidenhed 
100 pct. effektivt udnyttet 
og stresset til bristepunktet? 
Er demokratiet i dag lig med 
pengenes ret? 

For det er jo det, som den 
store plan om forliget vedrø
rende Christiania drejer sig 
om. Investeringer i attrak

Skribenten mener, at det er fejlagtigt et stemple christianitterne somballademegere, da de blotkæmperfor det, somde har 
kært. FOlo: Niels Houge.rd 

vilisationen rykker ind, og symptomer på denne mang Skal vi i Danmark prioritere det 
indianerne flyttes til reser- lende indsigt. Folk, der strømlinede samfund i fjerdevater! ' kæmper for det, som de tror 

Det er ufatteligt, at vi i vo på, deres egen livsform, gear så højt. at vi ikke har mulig- . 
res velfærdssamfund ikke stemples som ballademage hed for et alternativ? Kan vi ikke 

tivt beliggende områder har plads til forskellighed. re og terrorister. rumme begge sider? Hvad er 
med bygninger i hjertet af Vi har ytringsfrihed, men Hvad var det nu, at sangen demokratiet værd, når det udKøbenhavn. ikke forståelse endsige re sagde? "Kæmp for alt, hvad 

Men hvad er.prisen?Tabet spekt for anderledes tæn du har kært ... ", Hvad skal de mønter sig som flertalsdiktatur i 
af kultur nede i knæhøjde. kende. Vrede, aggressivitet ellers gøre? arrogance og bedrevidenhed? 
Kavaleriet, jernbanen og ci- og vold er reaktioner og -iIIIIII !!III! ii\!!h +1iIllI 
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En ti n g e r h ero in . kok ain (,!) 
hash - selvom hash. ol og 
sp iritus er sider af sa mrn 
$ag: Nydelscsu u dlet. som 
lGBI før e til m isbru g. lre to 
slu stn æ vn te er blo t ble vet 
vtern ple! hwligt og hash 
stemplet ul o vlig t. 

Noget aride r e r il t pi lk-ved 
bygni nger og hygge mod er
I H' rive h use i ' ledet. 

Cl1nsti lll1iil!i slæl er ikke 
stoffer. Chrrstlam as 'ililJl er 
de t fr i in it tntl v -cvel Oll, m ær
kø n ede pa [o rden meZI h am 
m er , p ensler og ln st rum en
ter til alskens hå ndværk og 
kunst i en stor sa rnmc n blan 
din g- af rod, dovenska b , vir· 
kelyst og ge n ialitet. 

Demokrati;: penge? 
Skal vi i Danmark prioritere 
de t st rø m linede samfund i 
fjcrJ I!gm r sil højt , at vi ikke 
hor muligh ed for et alterna 
tivl 

an \ t ikke rumme begge 
sider : Hvad e r demokratiet 
va- rd , n år det udmønter sig 
som Ilertalsdiktatur i arro
gan ce og b edrevidenhed . 
100 pet. effektivt udnyt tet 
og ,;  l re~e-t til bristepunkte t"! 
Er demo kra tiet i d ag lig m 
pen genes ret ] 

Fm d et el Jo de t , so m den 
sto re' pl an om for ligl.:l vcd rø
r.en de Chr  i ~ lhmla  LI re je r sig 
om. Inv...stc rlnger l attra k
tiv hcli~ell dc o m rå der 
m ed byg n in ger i h je rtet af 
K(' bcnhavn . 
M~ 1l hvad er p risen? Tabe t 

af kult ur n ede i kn <1.' lw jcll.'. 
Kaval eri et , jernbanen og cl-

viln at tone n rykker In d , og 
Indianerne Hylles til reser
va ter ! 

De t el u fatt elig t, al vi i vo
res vel fa. rd ssam tu n d rkk 
h ar plods til forskell lgh cd . 

Vi l1 ~ l vm ngsf rihed, m en 
ikke fo rs'ISels \! en d sige re
sp ekt fo r and er led es tre n 
kende. Vred e. a~grcssh·1t  ct  

og vold er reakt iolle r 0 '-' 

. p torner p o'! denne rnang
lerul e in d sigt. Folk, de r 
kærnper for dL"!" , som di' tro r 
pa, deres egen livs fo rm . 
" leru p les som ha lladern ag e
re oS tcrror lster. 

Hvad va r det n u , at sangen 
sagd e? " Kæ m p for al t, h vad 
d u ha r kæ rt . .. '', Hvad skal de 
ellers ~(1 r e' ~ 

som ballademagere, dEl deblot kæmper for det, somde har 

Skal vii Danmark prioritere det 
strømlinede samfund JfJerd 
gear så højt, at vi ikke har mulig

for et alternativ? Kan vi Ikke 
rumme begge sJder? Hvad er 
demokratiet værd, når det ud
mønter sig som flertalsdlktatu 
arroaance og bedravldenhed? 
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