
Glem ikke Gaderummets sjæl  
Jeg læste med interesse Mikkel Warmings (EL) indlæg den 16. oktober om værestedet Gaderummet.  

Kommentaren er knyttet til den daglige leder (formelt tidligere), Kalle Birck-Madsens, indlæg fra den 1. 
oktober, hvor han henviser til flere skrivelser fra Københavns Kommune, hvori der umiskendeligt fremhæves, 
at Gaderummet skal lukkes.  
 
Egentlig finder jeg retorikken omkring, hvorvidt det er stedet, der lukkes, eller ledelsen, der fjernes, som et 
bevis på, at der igen og igen ikke ses på den egentlige dagsorden, nemlig de unge, og hvordan de er stillet, 
hvis Kalle Birck-Madsen ikke længere er fungerende daglig leder. 
 
Mikkel Warming skriver, at stedet skal køre videre, som det oprindeligt var tænkt. Men som jeg forstår det, er 
Gaderummet præcis, som det var tænkt, og det betyder jo, at Kalle Birck-Madsen skal erstattes af ? Kalle 
Birck-Madsen.  
 
Bredere menneskesyn 
Som tidligere bruger af rådgivningstilbuddet i Gaderummet og som næsten færdiguddannet pædagog med 
interesse i det værdisæt, der ligger i de psyko- og sociokulturelle fristeder (som det efterhånden er småt med), 
undrer det mig, at det for en storkommune som København ikke er almen viden, at man ikke kan presse alle 
borgere ind i én ramme.  
 
Der skal både et bredere menneskesyn og et bredere tilbud til at skabe rum til og bevarelse af hvert enkelt, 
unikke menneskes integritet i en verden, der til stadighed belønner den, der kan løbe hurtigst. 
 
I har fjernet støtten, og den burde aldrig være fjernet, men at fjerne ildsjælen bag Gaderummet er skrupskørt. 
Kalle Birck-Madsen er (nu ulønnet og uden tilskud) jo ikke bare en daglig leder (tidligere) ansat af kommunen. 
 
 
Han er skaber af dette helle, der giver rum til helte og heltinder af gaden. Det er en utopi at tro, at man kan 
erstatte hans måde at gribe dem an på.  
 
Og det er grimt, at det skal komme dertil, at man i desperation går efter manden, fordi man ikke tør se 
realiteterne i øjnene, nemlig at der i dette samfund i stigende grad er behov for andre metoder end de, der 
(ofte i sanktioneringens navn) langes over disken på diverse jobcentre m.v.  
 

Af Anja Blaksmark  
Offentliggjort 20.10.07 kl. 03:00  
http://jp.dk/morgenavisen/kbh/article1135930.ece 
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