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Vedr. dialog om Gaderummets fremtid
Kære Sven Bjerre
Vi har modtaget dit brev om dialog, hvor du skriver om orienteringsmødet på Rådmandsgade
skole: ”Jeg fik det indtryk, at I har mange spørgsmål om planerne for et nyt tilbud til Gaderummets brugere”.
Vi vil gerne udtrykke vores forståelse for din situation, når du har sådant et ansvarsfuldt job
med en så høj løn, og du så har så svært ved at forstå hvad der sker på et møde, som du selv
har indkaldt til.
Der var ingen af os brugere, der på mødet var interesseret i et nyt tilbud, som du jo heller ikke
fortalte noget som helst konkret om. Vi vil gerne hjælpe dig til at forstå, hvad der sker omkring
dig, så vi sender vores Tv-optagelser fra mødet – de dækker alt hvad der skete. Så kan du måske
også bedre huske, hvad der skete. Og så kan du jo svare på alle de spørgsmål, som rent faktisk
blev stillet af os brugere på mødet, og som du jo ikke svarede på. I en dialog går
kommunikationen jo begge veje – sådan er det i Gaderummet.
Du foreslår i dit brev at vi skal mødes. Vi kan ikke se nogen grund til at mødes, før du har
svaret på de spørgsmål, vi allerede har stillet. Så er det jo ikke en dialog, vel?
Når du har svarere til os vil vi foreslå, at I møder frem i Gaderummet, gerne to og to, og så kan
vi lytte til, hvad jeres ønsker er, for det virker jo som om at I overhovedet ikke har nogen
forestilling om det I vil lave. Vi kan dog ikke garantere for, at vi kan imødekomme alle jeres
ønsker, men vi kan love at vi vil tage jeres ønsker alvorligt.
Vi synes dog at du skal vide, at vi er meget fortvivlede og stressede over at vores psykologer er
blevet fyret og bortvist. Hvad fanden har I forstillet jer at der vil ske med os. Det burde I have
tænkt på før I besluttede at ødelægge vores eneste sted, hvor vi har noget at skulle have sagt.
Det er jer, der er de uansvarlige – ikke Gaderummet og vores ansatte!
Vi håber I kommer til fornuft.
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