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Sat på gaden afkommunen 

forståeligt, for 
tilsynsrapporten indeholdt 
også helt andre oplysninger 
end kritikpunkterne. 
De har aldrig rigtig været 
nævnt offentligt. 

~ af Preben Brandt, dr.med.• 
~ Rådet for Socialt Udsatte. 

talsmand for bestyrelsen i 
Gaderummet, formand for 
projekt UDENFOR 

Der har været megen debat 
om den selvejende institution 
Gaderummet gennem de sid
ste måneder. 

Københavns kommune 
har lukket for den bevilling, 
som Gaderummet har fået fra 
Socialministeriet, og derefter 
lagt sag an for at få Gaderurn
.met ud af de lokaler, som gen
nem nogle år har været op
holds- og bosted for de unge 
brugere. 

Ved fogedsagen, hvor der 
faldt dom den 20. juni, blev 
Gaderummet dømt til at blive 
sat gaden. Jo, det er rigtigt, at 
en lille institution, der tager 
sig af unge, der har haft det 
mere end svært nok i deres 
liv, bliver sat ud af de lokaler, 
hvor også de unge bor. 

Der er i debatten i medier
ne talrige gange blevet hen
vist til en tilsynsrapport, som 
kommunens medarbejderhar 
udfærdiget i juni 2006, og det 
~r  denne rapport, der er ble
vet brugt som argument for at 
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sig af unge, der har haft det 
mere end svært nok i deres 
liv, bliver sat ud af de lokaler, 
hvor også de unge bor. 

Der er i debatten i medier
ne talrige gange blevet hen
vist til en tilsynsrapport, som 
kommunens medarbejderhar 
udfærdiget i juni 2006, og det 
er denne rapport, der er ble
vet brugt som argument for at 
gennemføre lukningen. 

Påfaldende er det, at al of
fentlig omtale af tilsynsrap
porten har drejet sig om seks 
forhold, som kommunen 
fandt kritisable. 

Nogle af disse punkter har 
ikke været urimelige, men en
kelte harværet helt og aldeles 
i modstrid med den ide, Gade
rummet havde fået midler fra 
Socialministeriet på, eller i 
modstrid med lovgivningen. 

Men Gaderummet har be
stemt ikke været uvillige til at 
debattere forholdene med 
kommunen. 

POSITIVE UDSAGN 
FORBIGÅET 

Jeg har selv på Gaderummets 
vegne fremført et forslag om 
månedlige møder mellem 
ko~unen  og Gaderummet 
over for socialudvalgets med
lemmer. Men kommunen har 
ikke ønsket at indgå i en så
dan aftale. 

Det er uforståeligt, for til
synsrapporten indeholdt også 
helt andre oplysninger end 
kritikpunkterne. De har aldrig 
rigtig været nævnt offentligt 

Så nu vil jeg tillade mig den 
frihed at være lige så ensidig 
og kun skrive om de andre af 

Gaderummet har til huse her i baggården på Rådmandsgade i København. 

tilsynsrapportens vurderin
ger af Gaderummet 

Husk lige på, at deteretbo
og værested for unge hjem
løse, der lige er blevet sat på 
gaden, der beskrives i disse 
sætninger i kursiv, som er di
rekte citater fra tilsynsrappor
ten. 

Der står, at der i Gaderum
metudføres et målrettetpæda
gogisk arbejde, udfra de prin
cipper, de er godkendt på bag
grund at Medarbejderne er 
engagerede og der drøftes løbe
ne både de pædagogiske ogp~ 

kologiske metoder i overens
stemmelse med de ideer, der er 
grundlæggendefor arbejdet. 

Videre står der, at sam
arbejdet med gadesygeplejer
sken'fungerer godt, at der er 

" 

en god og imødekommende 
stemning i Gaderummet, og 
at kontakten mellem med
arbejderne og de unge er re
spektfuld og tillidsfuld. 

Og for at dette ikke er nok, 
at det er en stor del afden pæ
dagogiske metode på Gade
rummet, at de unge har indfl:r 

.delse på deres egen tilværelse. 

KASTET VÆK 

Det er altså sådan et sted, Kø
benhavns kommune ikke vil 
have - sandsyiiligvis fordi 
samarbejdet med behand
lingspsykiatrien .er præget af 
forskellige holdninger· til, 
hvordan psykisk sygdom be
handles. 

Kommunen lægger nemlig 

I Arkivfoto: Helene Meden Hansen 

væsentlig vægt på et brev fra 
en psykiatrisk afdeling, der 
blot meddeler, at man ikke 
kan etablere etgodt samarbej
de med Gaderummet og der
for fraskriver sig samarbejdet 
Sådan er ordene, og sådan er 
kommunens beslutning. 

Kan det virkelig være rig
tigt, at man kaster en god brik 
i det samlede tilbud til hjem
løse i København væk på den 
måde? 

At man ikke ønsker tilbud, 
som er anderledes end det 
jævne og det, derer masseraf? 
At man ikke har plads til ind
satser, der går andre veje? . 

Jeg håber, at der er andre, 
'derharmulighed for ogvilje til 
at hjælpe Gaderummet, så det 
kan finde husly et andet sted. 

tre procent 
I dagens Danmark bruger 

den femtedel af husstande
ne, der tjener mest, tre gan
ge så mange penge på at 
købe frugt og grøntsager, 
som den fattigste femtedel 
gør. 

I Danmark afspejler fattig
dom sig i sundheden. A11ere- . 
de inden børnene er blevet 
fem år gamle, oplever de fat
tigste i Danmark dobbelt så 
meget langvarig sygdom, 
som børn af de rigeste gør. 

Og det går ikke bare over, 
når børnene vokser til. 
Blandt de fattigste i Dan
mark oplever 14 procent af 
de 11-15-årige mindst eto 
symptom på fysisk sygdom 
hver dag, mens det er fem 
procent af de rige f9lks børn, 
der gør det. 

Et af de væsentligste 
»nøglehuller« til sundhed 
går gennem munden. Spiser 
man masser af frugt og 
grøntsager, forebygger man 
de fleste sygdomme. 

Når de kroner, man som' 
fattig familie har til rådighed 
til indkøb, falder, så er der in
gen som helst tvivl om, at der 
er mindre frugt og færre 
grøntsager, der finder vej til 
indkøbskurven. 

Mit forslag er at nedsætte 
momsen på basale sunde fø
devarer og indføre gratis 
sund og økologisk mad i fol
keskolen og i daginstitUtio
ner. 

Samtidig er det vigtigt at 
afskaffe satspuljens udhu
ling af reguleringen af over· 
førselsindkomsterne, så dis
se fremover stiger i takt med 
lønudviklingen. 




