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Nu sættes vi, brugerne i Gaderummet, på gaden af kommunen – 
hjælp os 
  
Hvad skal vi nu gøre? Det ser sort ud og vinteren er på trapperne. Derfor håber 
vi, at nogle borgere vil donere soveposer, telte eller skurvogne, så vi i værste fald 
kan overnatte udendørs.   
Det skal understreges, at vores fællesskab og Gaderummets virke ikke er knyttet 
specifikt til lokalerne i Rådmandsgade 60. Det er altså ikke huset, som vi 
protesterer og sørger over at blive frataget. Men en fysisk ramme er en 
nødvendighed, for at vi kan samles, have tag over hovedet og få rådgivning og 
behandling. Er der dog ikke nogen, der vil hjælpe os med andre lokaler? I så 
fald ville konflikten kunne landes til alles fordel, så Københavns Kommune får 
huset, uden at vi samtidig fratages den støtte, som Gaderummet som eneste 
institution har formået at give os, og som gør det muligt, at vi kan blive 
selvbærende i eget liv. Det er ikke et spørgsmål om havesyge, men om ren og 
skær livsnødvendighed, at vores fællesskab opretholdes. 
  
 
Baggrund: 
Vi, brugerne af Gaderummet - bo-, være- og behandlingssted for hjemløse og udstødte unge - bliver 
indenfor nærmeste fremtid sat ud af lokalerne i Rådmandsgade 60 på Nørrebro. Dette sker på 
København Kommune foranledning.  
Landsretten har for nylig stadfæstet Fogedrettense afgørelse, og tilkendt Københavns Kommune ret 
til at indsætte sig i Gaderummets lokaler, trods flere uafklarede juridiske tvister i sagen - herunder 
om kommunen overhovedet var berettiget til at lukke vores sted og fyre vores personale. 
Statsforvaltningen er aktuelt ved at behandle dette spørgsmål.  
  
Mistillidserklæring til Socialborgmesteren 
Gaderummet er vores absolut eneste sted - et sted for os, som ikke kan rummes i de almindelige 
institutioner, "opgivet" eller smidt ud derfra - og vi har ingen andre steder at tage hen. Vi kan ikke 
samles op i den nye institution, som kommunen vil etablere i vores lokaler - den skal drives af to af 
de selv samme institutioner, som tidligere opgav os eller smed os ud. Socialpædagogikken, som 
tidligere kun har voldt os konflikter og nederlag, skal genindføres, og vores intensive psykologiske 
behandlingsforløb, som betyder alt for vores livssituation, fjernes. Kommunens planer får alvorlige 
konsekvenser for vores liv. Socialborgmesteren svarer ikke på vores henvendelser om dette, men 
har travlt med at vaske hænder på Rådhuset og i offentligheden, med fortsat udokumenterede 
anklager mod Gaderummet, hvoraf flere til gengæld kan dokumenteres, at være rent opspind. Det er 
svært at opretholde troen på, at beslutningstagerne, herunder særligt Socialborgmesteren, handler 
med udelukkende velmenende intentioner. 
  
Politisk hetz mod vores personale 
Vi tager på det kraftigste afstand fra den hetz, som bl.a. Socialborgmesteren har kørt mod vores 
medarbejdere og vores ledelse gennem det sidste år. Vi har som brugergruppe fra start sagt fra 



overfor kommunens lukning, og har opfordret vores fyrede personale til at fortsætte arbejdet, fordi 
vi har brug for deres støtte, og har tillid til dem. Det har de gjort, uden løn. Dem tager kommunen nu 
fra os, mens politikerne tilsviner dem i offentligheden, for at dække over deres eget svigt. 
  
Vi er meget bekymrede for vores fremtid, for uden et sted hvor vi kan samles med tag over hovedet, 
mister vi det fællesskab der gør, at vi har kunnet bevæge os væk fra gademiljøet. Nu sendes vi 
direkte tilbage til det, som vi har kæmpet os op fra, da vi i sin tid opsøgte Gaderummet. Hjælp os.  
   
Brugerne i Gaderummet 
Kontakt: Anne Lei Jacobsen, mobil 6065 0133 


