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Fra Gaderummet til gaden efter midnat
"ikke længere samles
med deres gamle venner og
være sammen i fællesskab.

~ af Tina Rye Hansen,

~ antropologistuderende og
frivillig i Gaderummel,
København

Udtaleiser fra de unge viser,
at lukningen af Gaderum
met på ingen måde taler til
deres fordel. Og at det alter
native værested Nødruni
met virkelig lever op til sit
navn. Det er et nødrum for
deunge.
Tomasz fortæller, at han
hellere vil være i Gaderum
met, her kan han se fjernsyn
og spille musik med sine ven
ner i øvelokalerne. I Nødrum
met er der i14<e musikinstru

menter, intet internet og kun
en tv-kanal. Tomasz synes det
er svært at tilpasse sig til sen
getider klokken 22, et sted
uden adgang til internet og
kun en tv-kanal.
Han kommer kun i Nød
rummet for at få et bad og en
seng, og opholdt sig, efter
rydningen af Gaderummet, i
det besatte røde kontor på
første sal. Han vil hellere
være her, selvom stedet er
hærget og kulden trænger
ind.
Hvis han går tilbage til
Nødrummet, skal han kom
me inden klokken 24, for el
lers lukker dørene. Så det er
ikke muligt at gå til fest efter

midnat og sove i Nødrum
mel,

NØDRUM
Tomasz er 18 år og har intet
hjem at sove i,når hanharvæ
ret til fest For, som han siger,
jeg vil ikke kravle ind ad vin
duet i Nødrummet etter mid·
nat og risikere at blive an
holdt Han kan ikke længere
sove i Gaderummet, så bvor
skal han gå hen?
Michael og Jan taler også
imod Nødrummet, som de
mener begrænser dem mere
end hjælper dem. De' to be
boere er uønskede i Nødrum
met, men ser det ikke som et

stort tab, da de ikke fik den
frihed, som de har brug for på
dette sted.
.
Michael fortæller. at de pæ
dagogstuderende, som er an
sat på stedet, fra første dag for
tæller ham, hvordan han har
det, og pålægger ham en for
udindtaget personkarakter.
Og tilføjer, at disse pædagoger
prøver at lære ham om livet
Han blev dog på stedet, da
et varmt bad var tiltrængt, ef
ter Københavns Kommune
havde frataget Gaderummet
dets midler og bogstavelig·
talt havde lukket for det var
me vand. Og for varmen.
Michael og hans venner
spiser en pizza, ser en film og

hygger I stedets frirum. Og
får varmen, inden de vil trod
se snevejret, hjem til Gade
rummet De får dog en kede
lig oplevelse, da de klokken
23.30 bliver bedt om at gå, da
man ikke længere kan ophol
de sig i frirumhlet.

UØNSKEDE
De har ikke fået et værelse, da
de ikke kendte proceduren og
derfor ikke fik lavet aftale om
overnatning. Der er kun plads
til otte på stedet, så Michae! og
hans venner må straks forlade
stedet Men historien ender
ikke her. Både Jan og Michael
er stadig rystede over situatio
nen, da de fortæller videre.
Klokken 23.30 beder de
begge om lov til at drikke de
res øl, og derefter vil de for
lade stedet Men pædagoger
ne vil ikke indgå denne aftale
og ringer efter politiet klok
ken 23.33, for som både Jan
og Michael siger er der på
stedet et stort behov for kon
trolog overvågning.
Og deungemå gåde tre ki
lometer tilbage til Gaderum
met i hård snestorm. Jan si
ger: Jeg kommer der kun for
at få noget varmt vand.
Nu deler de to drenge en
lille lejlighed med en af deres
venner, og Tomasz må af nød
være i Nødrummet. De kan
ikke længere samles med de
res gamle venner og være
sammen i fællesskab. Og de
res liv vil være fyldt med et
lc~mn""'o;;:~nm (l'u,prl~rlt til
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venner, og Tomasz må af nød
være i Nødrummet De kan
ikke længere samles med deres gamle venner og være
sammen i fællesskab. Og deres liv vil være fyldt med et
kæmpesavn overladt til deres
egen Individuelle person at
komme igennem.
De vil ikke som før kunne
mødes i en gruppe, med uddannet personale, som kunne rumme netop dem og
hjælpe dem videre. Hvordan
mon det ender?

Fra protest i december mod
lukningen af Gaderummet.
I Foto: Svend Espensen

Ved du hvad AmChamber Denmark er?
platforme, der
binder dansk og amerikansk
erhvervs- og politisk liv
tæt sammen, er den
halvoffentlige organisation
AmCham.

~ afTorben A. Petersen,

~ Snekkersten

Undrer du dig over, hvorfor
den tidligere amerikanske
udenrigsminister Colin P<>well, nuværende præsident
Georg W. Bush og senest
Condo)eezza Rice har besøgt
landet, hvorfor Danmark er i
krig iAfghanistan og tidligere
i Irak, hvorfor USA har kunnetgøre som de vil i Grønland
(Thule Air Base), og hvorfor
de danske medier er spækket
med amerikanske spillefilm,
tv-serier, reportager fra USA
og tonsvis af andet USA-stof?
Så er dette ikke uden erhvervsøkonomiske årsager.
En af de platforme, der binder dansk og amerikansk erhvervs- og politisk liv tæt
sammen, er den halvoffentlige organisation, The Ameriean Chamber of Commerce
in Denmark (AmCham Denmark).
Organisationen har en
forholdsvis stor hjemmeside
Då internettet, www.am- .

cham.dk og derudover link
til en række andre organisationer. Den har også en god
kontoradresse i det centrale
København på Christians
Brygge nummer 26. Men
hvad, laver denne organisation Så?
For det er jo ikke en organisation, der er hørt meget
om via DR eller1V2. Dette på
trods af, at DR2 Deadline-værten Martin Breum har været
en slags mødeleder ved flere
af organisationens møder.

STønEFRA
VIRKSOMHEDER
Og det er derudover en velanskrevet organisation, må

man formode. For den er ledet af en bestyrelse af toperhvervsfolk her fra landet,
og i spidsen for det hele slår
den nuværende amerikanske
ambassadør i Danmark: JamesP. Cain.
Fra bestyrelsen af organisationen kan blandt andet
nævnes følgende personer:

cand.polit., MBA, ph.d., pr<>- kansk valgaften med deltagelfessor i strategisk virksom- se af blandt andet Anders
hedsledelse ved Handelshøj- Fogh Rasmussen »med ven·
skolen, Bill Allen, HR,- Senior ner«. Her koster et enkeltVice President, AP. Møller- . værelse per nat godt 2000
Maersk NS, Lene Skole, Chi· kroner. Uden morgenmad.
et Financial Officer og viceUdover at en række såpræsident, Coloplast NS og kaldt fremtrædende danske
Jørgen Bardenfleth, admini- erhvervsfolk og et stort antal
strerende direktør, Microsolt virksomheder indgår i AmCham, så afholdes der også
Danmark.
Men en sådan organisation en række møder med danske
skal jo også bruge sponsorer politikere og ministre om en
og slotter med videre. Hvem række forskellige emner.
mon støtter AmCham? Anta- Blandt andet om hvordan den
geligt over 300 virksomheder.
danske sundhedssektor skal
Her en lille håndfuld: AP. »udvikleso«.
Møller-Maersk NS, Air, Avis
Biludlejning NS, Best WePRIVATE LØSNINGER
stern International Danmark,
Chevron Denmark Ine., I maj 2008 blev der afholdt et
Chrysler Danmark ApS, møde i København hvor »mu·
Coca-Cola Nordic Services lighederne« for den danske
NS, Colgate-Palmolive NS,
sundhedssektor, herunder
Coloplast NS, Copenhagen hospitalssektoren blev drøfBusiness School, Danisco tet Underforstået, hvordan
NS, Danske Bank NS, Ford kan private løsninger komme
Motor Company NS og Mar- på banen med hensyo til at f4
riot Hotel Copenhagen.
oprettet privathospitaler og Det var i øvrigt på sidst- behandling?
nævnte, at der den 4. novemAmCham er en organisa-

Anders Fogh Rasmussens bevågenhed.Ifølge AmCham afholdt organisationen reception med statsministeren onsdag den 7. januar 2009.
Vil du vide mere om organisationen. bør du gå ind på dens
hjemmeside: www.amcham.dk

. Forkortet. Hele indlægget kan
ses p~ www.arbejderen.dk
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