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Udsatte unge drager Københavns Kommune til 
ansvar! 
 
Ifølge Københavns Kommune er 2 personer i Gaderummet ”alvorligt og svært psykisk 
syge”. Københavns Kommune påstår at Gaderummets ledelse har ”frataget disse personer 
deres lægeordinerede medicin”.  
 
Gentagne gange – igennem et halvt år - har Gaderummet anmodet om dokumentation for 
påstanden. Københavns Kommune har ignoreret vores utallige anmodninger. Hvorfor? 
 
De udokumenterede påstande har været direkte årsag til Københavns Kommunes beslutning 
om at ville lukke Gaderummet.  
 
Nu har én af Gaderummets brugere fået nok. ”Er det mig de mener? Hvis det ikke er mig de 
mener, hvor er så mine udtalelser i rapporten?”. Den 12. august 2007 klagede brugeren til 
Folketingets Ombudsmand. Vedkommende anmoder Ombudsmanden medvirke til at 
Københavns Kommune ved Tilsynet identificerer de psykisk syge, som Tilsynet hævder at 
have ”observeret” farende rundt uden deres ordinerede medicin. Hvem er de 2 boere, og 
hvor finder de ellers helle?   
 
Dags dato har vi derfor – gennem et åbent brev: 17.august 2007 Gaderummet. Åbent brev til 
Socialforvaltningen Københavns Kommune – anmodet om dokumentation inden 10 dage fra 
Københavns Kommune. 
 
 
Gaderummet-Regnbuen 
Kontaktperson: 
Alina Djakowska, cand.phil. 
Mob. 2231 6322 

http://www.gaderummet.dk/a/2007-08-17%20Gaderummet.%20Brev%20til%20Socialforvaltningen%20vedr%20psykisk%20syge%20boere.pdf
http://www.gaderummet.dk/a/2007-08-17%20Gaderummet.%20Brev%20til%20Socialforvaltningen%20vedr%20psykisk%20syge%20boere.pdf
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