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København er fattigere uden Gaderummet
ar en rød
socialborgmester, der
fører sort politik. Og giv
mig Gaderummet og
byen tilbage.
_F'

af Jens Henneberg

Bi af

Andersen, Nørrebro, medlem
Kommunistisk Parti

.Byen ensrettes og normaliseres. Den sociale udrensning af
de fattige har taget farl- Citat
fra www.voresby.nu. Enhedslisten Københavns hjemmeside. Jeg skal love for, at de har
ret! Senest med lukniDgen af
Gaderummet Endnu et fristed på Nørrebro ryddet
Det mærkværdige ved sageO'er, at Gaderummets brugere og støtter ikke kæmper
mod en sort Venstre-politiker
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eller en affarvet socialdemo- siden juni 2007. Gaderummet
kral Enhedslistens borgme- har overlevet på frivillige bister Mikkel Warming er øver- drag og ulønnet arbejde, En
ste ansvarlige, og både han og kæmpe indsats, ikke mindst
Enhedslistens medlemmer af fra de unge selv.
"
socialudvalget står bag beslutMen helt ryddet er Gadeningen om at rydde Gaderum- rummet ikke. For de unge
brugere var hurtige til at gemel
Gaderununet startede i nindlage lokalerne på Ydre
1999 som et frivilligt beman- Nørrebro. Det var en let opgadet socialpsykologisk være- ve at fjerne politiets spånplasted for udstødte unge. Det der og kravle ind på første sal i
opnåede økonomisk støtte fra den gamle fabriksbygring.
det offentlige, men Socialfor- Hvor længe kan de blive denvaltningen sagde slop.
negang?
Ve1færdsministeriets øre- , wwwyoresby.nu melder
mærkede midler på 255.000 pas. En hurtig søgning viser,
kroner har været tilbageholdt at seneste hit er fra juni

Lou 2>
2007 (i), hvor Socialforvaltningen lover, at den .fortsat støtte(r) et alternativt tilbud som
Gaderumme~ helst i de samme lokaler«. I mellemtiden
har man så sat fogeden og politiet til at føre socialpolitik,
Er det Enhedslisten Københavns medlemmer, der
træfferden form for beslutninger? Eller er det Enhedslistens parlamentarikere i Borgerrepræsentation, der bestemmer? Og hvad er egentlig
værst? Fri mig for en rød socialborgmester, der fører sort
politik. Og giv mig Gaderummet og byen tilbage.

