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Pressemeddelelse vedrørende Gaderummet 
udarbejdet af boere og brugere 
  
Gaderummet-Regnbuen d. 1.6.2007 
  
 
Gaderummet er blevet fredeligt symbolsk besat af boere og brugere. Derved vil vi 
opfordre personalet om at fortsætte deres arbejde og opretholde den daglige drift og funktion. 
 
Besættelsen er ud fra kommunens og socialministeriets beslutning om at fyre de nuværende 
medarbejdere samt at fyre og bortvise den daglige leder.  
Vores beslutning om fredeligt og symbolsk besættelse er taget af brugere og boere i fællesskab 
og enighed. 
  
Derved vil vi gerne lægge fokus på beslutningsprocesserne som kommunen og socialministeriet 
har benyttet. Vi ønsker at de beslutter sig om. 
  
Vi handler for at fastholde den åbne dør, med plads til alle, og at arbejdet ikke deles, hvor 
nogen på forhånd sætter reglerne. Vores hus er udviklet gennem mange år, dét er ikke noget 
nogen kan styre fra oven eller udefra, men kun gennem dialog og samarbejde med respekt for 
alle. 
  
Vi forstår ikke at et sted som vores, et sted der har opfyldt sine mål med hensyn til at skabe 
kontakt og håb til de unge der ikke kan hjælpes af de eksisterende kommunale tilbud, nu skal 
tilpasses til den kommunale struktur. 
 
Boere og brugere i  
Gaderummet-Regnbuen 
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