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Skandalen der udebliver?! Pressemeddelelse fra Gaderummet
29.august 2007
Beslutning om nyt udstødende tilbud for Gaderummets brugere træffes i dag
Her i eftermiddag d. 29. august 2007 er der møde i Socialudvalget, som skal beslutte hvilken
kirkelig/kristelig organisation der skal overtage Gaderummets lokaler, fjerne Gaderummets tilbud,
som de unge i Gaderummet hidtil har fungeret upåklageligt i og holdt af, og indføre et helt andet
tilbud – en helt anden institution, præcis med de splittende rammer, der har stødt de unge ud til gaden
andre steder. Uden den åbne dør, selvvisiteringen, den konstante tilgang, det udelte arbejde, den
psykologiske rådgivning, og hele det socialpsykologiske arbejde, vil det samme nu ske igen for de
unge.
Såfremt Socialudvalget tiltræder indstillingen om fjernelsen af Gaderummet, vil Københavns
Kommune ikke leve op til Socialministeriet krav om at et nyt tilbud skal sikre, at de unges behov,
som er i vores målgruppe, kan imødekommes tilstrækkeligt.
Samtidig har Gaderummet sendt brev til Socialforvaltningen og Socialministeriet om, som også
vores advokat fremfører, at kommunens forsøg på lukning af Gaderummet er i strid med
forvaltningsretslige principper.
Vi venter derfor spændt på hvad Socialudvalget beslutter her i eftermiddag.
Ærlighed og redelighed søges
Det er nu tydeligt at Kommunen har haft planer om at indføre sit helt eget pædagogisk-medicinske
tilbud i Gaderummets lokaler fra start, før den uberettigede og udokumenterede kritik af
Gaderummet brød ud for 9 måneder siden, og frem til i dag.
Vi har bemærket at Socialforvaltningen ikke har svaret på vores åbne breve, og ikke har kunnet
identificere de ”observerede medicinfratagne boere”, og i øvrigt heller ikke har ændret på de
faktuelle fejl i den Socialfaglige Tilsynsrapport fra 2006, som vi lukkes på. Alligevel har kommunen
gjort sig stor umage med at slynge udokumenterede og inkriminerende påstande om Gaderummet om
sig, såsom ”manglende samarbejde med behandlingspsykiatrien”, ”uforsvarlig ledelse” og at
”Gaderummet tager medicin fra psykisk syge”. Ligeledes har kommunen gjort sig umage med at
ignorere samtlige henvendelser fra Gaderummet siden januar 2006.
Kommunen kunne have sagt åbent og ærligt fra starten, at man ønskede en helt anden institution i
Gaderummets lokaler – og fortalt, om det så var af økonomiske, praktiske eller logistiske grunde,
eller for at tilgodese en ensretning på området, at der ganske enkelt ikke var plads til de
marginaliserede unge i Gaderummet. Det havde været mere ærligt for alle parter. Men uden ærlighed
er det jo ikke muligt at samarbejde.
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