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Nelbank overførsel
GERDAl.AUSTSENS FOND
CIO STATSAUT. REV. FINN NIELSEN
PARKVFJ 10
lR30 VIRUM
Gerda Laustsens Fond har besluttet,
al: støtte jer i håb om et positivt
udfald den 20. ;uni.
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Gaderummet. En stor stor tak for støtten til vores arbejde for udstødte unge
Gaderummet vil hermed takke mange gange, for bidraget til vores arbejde med udstødte unge.
Støtten betød samtidig, at vi kom igennem katastrofen i maj-juni, og at vi kunne gå forberedt og
oprejst i Fogedretten, samtidig med at vores unge trivedes og blev indgydt håb, i en ellers håbløs
situation.
Desværre kvitterede Fogedretten ikke ved at belønne de unge med en dom, der gik med dem.
Tværtimod mente Fogedretten, at Københavns Kommune blot ved hævdelse af aftalebrud, kan sætte
Gaderummet ud. Men selve aftalebruddet, som kommunen påstår gjort af Gaderummet, og som
Gaderummet vel at mærke er helt uforstående overfor, blev ikke behandlet i Fogedretten. Derfor har
Gaderummet nu anket dommen til Landsretten, med den forventning, at retfærdigheden i sidste ende vil ske fyldest.

Den enorme opgave
Dette stiller imidlertid huset overfor en enorm opgave, som nærmest er umulig at overkomme, hovedsageligt grundet mangel på økonomiske ressourcer. Men vi har intet andet alternativ end at
kæmpe videre, for konsekvensen af at opgive er, at Gaderummets unge ender lige præcis dér, hvor
Gaderummet som det eneste sted formåede at samle dem op: Gaden, hvor kriminalitet, stofmisbrug
og prostitution – med personlig deroute til følge – ofte er eneste udvej for overlevelse.
Vi forstår stadig ikke, hvorfor denne kamp er blevet os påtvunget af Københavns Kommune; hvorfor ønskes et så velfungerende og veldokumenteret et arbejde, med så grundig og eksemplarisk en
faglighed, nedlagt? Ligeledes synes det paradoksalt, at kommunen ønsker de unge tvunget ud i et
samfund, som de – i mange tilfælde - grundet livslange krænkelser på krop og sjæl ikke er i stand til
at tilpasse sig og indgå i, på nuværende tidspunkt. De unge siger fortsat fra overfor planerne om et
nyt og mere traditionel institution, som kommunen påregner at etablere i det nuværende Gaderummets lokaler. Netop fordi ophold i sådanne institutioner har pådraget de unge adskillige konflikter
og nederlag, opsøgte de jo Gaderummet, hvor de oplevede, at den alternative og nyskabende pædagogik kunne rumme dem. Vi undrer os derfor: Hvad vil Københavns Kommune stille op med de
200 unge, som – såfremt det lykkes kommunen at fuldføre deres plan - på ny henvises til gadens rå
miljø?

Det umulige i at give op
Selv om Fogedretten i første omgang medgav Københavns Kommune ret til at indsætte sig i Gaderummets lejemål, nægter et samlet Gaderummet altså at hejse det hvide flag. Vi har indgivet klage
til Statsforvaltningen, over kommunens gentagne forvaltningsretslige fejl og tilsidesættelser.
Derudover kæmper såvel Gaderummets frivillige, som beboere og brugere, for at opretholde de
dyrebare strukturer som holder sammen på fristedet, trods konflikten.
Ligeledes søger vi stadig at organisere Gaderummet, så det på lang sigt kan blive økonomisk selvbærende, men det er en langsommelig og hård proces, og målet er endnu langtfra nået, bl.a. grundet
Fogedrettens afgørelse. Vi har derfor – desværre – stadig brug for støtte udefra, så vi kan komme
igennem dagene og månederne, til vi genvinder vores retmæssige midler.
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Sideløbende er vi gået på jagt efter alternative lokaler, som vi kan flytte til, hvis skrækscenariet bliver en realitet, og de unge sættes ud. Gaderummets fællesskab er ikke afhængigt af den nuværende
adresse i Rådmandsgade 60, kun af tag over hovedet, og adgang til elektricitet. Hvor findes et sådant sted? Hvis nogen har kendskab til alternative lokaler, uanset i hvilken stand eller størrelse det
måtte være, så sig endelig til.
Afsluttende skal det indskydes, at fonden snart vil modtage endnu et nyhedsbrev, hvor Gaderummets situation yderligere uddybes.
Endnu engang mange, mange tak for støtten til Gaderummet. Vi har vedlagt en cd med nyt musik,
som de unge selv har indspillet, samt et billede taget i gården.
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