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Vedrørende Gaderummet, j.nr.: 2007-1859-069. Sagsbehandler: MR 

l forlængelse aftidligere korrespondance - brev til Københavns Kommune d. IO. juli 2007 med 
klage over lukningen af Gaderummet, og Deres svar af l6.juli 2007, hvor De sender vores brev 
videre til Københavns Kommune og Socialministeriet med anmodning om at besvarelsen af vores 
henvendelser fremskyndes - skal det meddeles, at vi endnu ikke har hørt noget fra Københavns 
Kommune. 

Vi har fået svar fra Socialministeriet, brev af4.september 2007, hvor der henvises til, at der 
stadig foregår en sagsbehandling i kommunen, hvorfor Socialministeriet på nuværende tidspunkt 
ikke kan gå ind i sagen. 

l rækken af manglende svar har vi også vores åbne brev, som vi d.17.august 2007 tilsendte kommunen,
 
og hvor vi bad om svar indenfor IO dage på hvilke personer i Gaderummet, som Tilsynet fra
 
Københavns Kommune, mente at have "observeret" som "alvorlig/stærkt psykisk syge" på deres besøg
 
i sommeren 2006, og hvor Gaderummet senere modtager sønderlemmende kritik fra pressen, fra
 
embedsmænd og fra kommunalpolitikere vedrørende, at vi skulle have "taget medicinen fra dem"

påståede forhold der blev lagt til grund for lukning af Gaderummet.
 
Men heller ikke på dette brev, med denne helt centrale anmodning, har kommunen ønsket at svare på.
 

Der har ikke været nogen kontakt tilbage fra kommunen til Gaderummet i snart et halvt år, trods
 
utallige henvendelser fra Gaderummet vedr. de uretmæssige påstande, den mangelfulde sagsbehandling
 
og lukningsbestræbelsen.
 

Hvor længe skal vi vente på at få svar fra kommunen?
 

Aktuelt fortsætter kommunen sin afvikling afGaderummet som om intet er galt. Vi flygter at
 
kommune vil bruge deres usynliggøreise af os ved at postulere, at vi ikke er et retssubjekt, der kan
 
gøre noget krav gyldig - altså at undertegnede, andet personale og alle brugere og boere i
 
Gaderummet bare er et sammenrend af tilfældige mennesker, der ikke har noget legitimt ærinde at
 
gøre i lokalerne på Rådmandsgade 60. Vi oplever os gjort total usynlig - og retsløs.
 

Vi finder det uanstændigt, at Socialforvaltningen og Socialudvalget på møde d. 29. august 2007
 
besluttede, at andre organisationer skal overtage Gaderummets lokaler og lave et andet tilbud 

uden at der er taget stilling til vores henvendelser om det fejlagtige og mangelfulde grundlag for
 
lukningen af Gaderummet, samt godtgjort hvem de "2 psykisk syge medicinfratagne boere" er. Vi
 
er i en afmægtig position hvor vi kun kan se til at vores sted og arbejde afvikles, uden at vores
 
indsigelser behandles.
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Hvor længe er det rimeligt at kommunen ikke svarer, sagsbehandler eller træffer afgørelse på vores 
henvendelser og dermed fratager os muligheden for at indbringe vores klage over den selv samme 
kommune for Ombudsmanden til behandling, jf. § 14 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets 
Ombudsmand, om at Ombudsmanden ikke kan behandle klager over forhold der kan indbringes for en 
højere forvaltningsmyndighed før denne myndighed har truffet afgørelse. 

Da Københavns Kommune stadig ikke har svaret på vores henvendelser, og bliver ved med at søge at 
overtage Gaderummet - ved at give os væk til anden side, og det uden at spørge - beder vi 
Ombudsmanden om at foretage sig yderligere i sagen, således at Gaderummets tilbud ikke fjernes på et 
uretmæssigt grundlag, så Gaderummets brugere må vende tilbage til gaden eller det intet, de kom fra. 
Det er ikke fair overfor de unge marginaliserede borgere i vores samfund, som med Gaderummet fik 
mulighed for at komme videre - hvad de unges tidligere institutioner ikke havde formået. 

Med venlig hilsen 
Gaderummet-Regnbuen 

~ ~~ IM-c-
Kalle Birck-Madsen, daglig leder 
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