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HVAD DER IKKE KAN FORKLARES, KAN IKKE FORSVARES!
Kommunen har nu tilkendegivet ikke at kunne forklare sin lukning af Gaderummet. Derfor inviterer
Gaderummet Københavns Kommune til øjeblikkelig reetablering af samarbejdet.

Pressemeddelelse vedr. Socialudvalgsmødet onsdag d.10.oktober 2007, kl.16.
Efter forvaltningens besøg i Gaderummet tirsdag d.2.oktober 07, er det blevet klart, at kommunen ikke kan
forklare og dokumentere de påståede ”grelle konkrete behandlingssvigt af brugere”, som Gaderummet
lukkes på grundlag af. Som kontorchef Lars Gregersen udtrykte det: ”Vi kan ikke give fyldestgørende svar”.
Og på spørgsmålet om det juridiske grundlag for kommunens lukning, var svaret ligeledes: ”Jo. Det er rigtigt,
der er tvist en om afviklingen af Gaderummet”.
Det er bedre sent end aldrig. Det er godt nok lang tid at vente på en forklaring, som alligevel ikke holder. Det
er 11 måneder siden Socialfagligt Tilsyn fra Forvaltningen afleverede en tilsynsrapport, som var fuld af fejl,
udeladelser og fordrejninger; og 5 måneder siden forvaltningen tog alle Gaderummets penge,
samarbejdsaftale, personale og bortviste den daglig leder. Alt sammen så på et grundlag, der ikke
efterfølgende kan dokumenteres!
Alligevel har utallige medlemmer af Socialudvalget i pressen ubønhørligt kritiseret Gaderummet, dets
arbejde og personale i den tro, at der var noget om det, men altså på et grundlag der ikke har holdt eller haft
nogen indholdsmæssig substans. Ét medlem fra Socialudvalget har tilkendegivet overfor Gaderummet, efter
ikke at have kunnet redegøre for sin tiltrædelse af lukningen af Gaderummet, at grunden til at pågældende
og andre dele af socialudvalget stemte for lukningen, var af helt andre grunde end dem, som fremgik af det
officielle beslutningsgrundlag. Om den pågældende politiker fremkommer med disse påstande, fordi
pågældende politiker ikke kan stå ved sin beslutning, og derfor forsøger at vaske hænder, eller om
forvaltningen rent faktisk har fejlet ved at fremlægge oplysninger for Socialudvalget, som ikke har været
valide, vides ikke.
Det er en forfærdelig dum situation. Gaderummet vil gerne strække armen frem til kommunen, så den
grundlæggende baglås ikke fortsætter, med skade for gadens unge, for arbejdet hermed, for
Gaderummets nuværende og kommende brugere og boere, for de ansatte, for Gaderummets
renommé, og selvfølgelig for kommunen. Gaderummet har derfor tilskrevet forvaltningen sin
opfordring, og samtidig bedt om foretræde for Socialudvalget onsdag d.10.oktober.
Det ligner at forvaltningen har haft problemer med indplaceringen af Gaderummet, som et alternativ fagligt
sted, i den kommunale struktur, men at man frem for et udviklingsarbejde omkring en løsning, valgte det
umiddelbart lette: afvikling på grundlag af udokumenterede påstande. Gaderummet er på det rene med, at
der skal være et kommunalt tilsyn, men vi må være af den opfattelse, at det skal være adækvat fagligt
funderet, særligt når Gaderummet er en nytænkende organisation, der arbejder på et andet niveau, det
socialpsykologiske, end tilsvarende institutioner indenfor området, der begrunder sig i en socialpædagogisk
fundering af arbejdet. Når Gaderummet har fået midler af Socialministeriet til selve restgruppen af unge fra
andre institutioner, så er løsningen ikke at fjerne Gaderummets særtræk, der virker, men at udvikle dem
videre.
Vi må derfor bede socialborgmester Mikkel Warming, der har det overordnede ansvar, om at tage affære. Vi
håber med andre ord på, at der nu kommer en oplyst sagsbehandling. Men også at vores midler frigives
øjeblikkeligt, så ikke barnet skylles ud med badevandet, før dets dødsårsag er afklaret.
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Bilagsmateriale: 2.oktober. Video. Kommunen på besøg i Gaderummet med henblik på overtagelse;
8.oktober. Brugerbrev. Brev til forvaltningen v/ Anette Laigaard; 8.oktober. Husbrev: Gaderummet
inviterer til samarbejde.

