
Ang. Enhedslisten og Gaderummet 
 
Kære Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og Folketingsmedlemmer, 
Borgerrepræsentationsmedlemmer i Enhedslisten. 
 
Vi er mange der bor eller opholder os i Gaderummet, og andre med større eller mindre relation til 
Gaderummet., der støtter og har støttet Enhedslisten gennem lang tid. Vi er enige i holdningerne og 
værdierne og ønsker også et andet samfund, så hjertet banker.  
Netop derfor er vi dybt skuffede, frustrerede og splittertossede over at Enhedslisten i København, 
valgte at stemme for beslutningen om lukning af vores sted Gaderummet, og fik opbakning til det 
mange steder i Enhedslisten. Dels fordi det direkte modgår Enhedslistens værdier og dels fordi det 
er vores liv og hverdag beslutningen går ud over, og allerede har gjort stor skade. Midlerne til 
Gaderummet blev stoppet øjeblikkeligt i maj måned, hvor vores medarbejdere og ledelse også blev 
fyret og bortvist. De er blevet i Gaderummet på vores opfordring, og fortsat deres arbejde med os i 
Gaderummet, bare uden løn og Gaderummet har fungeret lige siden. Men de manglende midler kan 
godt mærkes. 
 
Falskt grundlag 
 
Vi er også skuffede, vrede og har en følelse af at være overhørt, fordi lukningen af Gaderummet på 
ingen måde foregik med rene og ærlige midler. Grundlaget for lukningen har fra start været fyldt 
med fejl, udokumenterede påstande og direkte løgne om Gaderummets praksis, og vores ledelse og 
medarbejdere og om os som brugere. En tilsynsrapport var umulig at få rettet for faktuelle fejl og 
misvisninger og en inhabil psykiaters kritiske påstande om Gaderummet blev ophøjet som sandhed. 
Uden i det mindste at have hørt Gaderummet som part i disse fejlagtige påstande, blev det skreget 
ud at ”Gaderummet vil ikke samarbejde med behandlingspsykiatrien”. Det viste sig så senere at 
psykiateren skulle have et langt bedre job i et nyt tilbud i Gaderummets lokaler. Senere 
retfærdiggører Socialborgmesteren lukningen med ”helt konkrete eksempler på svigt af unge i 
Gaderummet”, men som hverken Socialborgmesteren eller kommunen vil redegøre for eksisterer – 
ikke engang overfor dem anklagen vedrører, dem som i tilfældet har behandleransvaret for disse 
påståede svigt. Disse påståede svigt var endda så hemmelige at de ikke kunne indgå i det officielle 
beslutningsgrundlag for lukningen, - men de kunne dog godt bruges i pressen. 
 
Gaderummet skulle bare lukkes – koste hvad det ville, og lukningen bakkede Enhedslisten i 
København op om. 
Og der er tale om en lukning, selvom socialborgmesteren agiterer for at der blot er tale om en 
”uforsvarlig ledelse” der nu skal skiftes ud. Vi kan godt læse beslutningsreferater, breve som 
kommunen sender os, politiske udmeldinger og oplæg til et ny institution i Gaderummets lokaler. 
Beslutningen fjerner alle de grundlæggende elementer, der får Gaderummet til at fungere så 
vellykket som det gør. Den åbne dør, brugerstyringen, det fri valg af behandlingstilbud, den 
uhindrede tilgang til psykologisk rådgivning og socialrådgivning osv.. Og det er til stor skade for os 
og til stor skade for mangfoldigheden i behandlingstilbuddene. 
 
En trussel og indrømmelse 
Processen vedr. lukningen nåede endda så vidt, at Københavns Kommune, trods henvendelser fra 
vores advokat, sendte os et brev, om at hvis vi ikke accepterede kommunens plan om fuld 
overtagelse af Gaderummet, ville Gaderummets lokaler blive lukket helt ned med det samme, og at 
vi så i andre lokaler måtte ”nødovernatte.” Dybt rystende. 



Enten har det været en tom trussel, eller også har nogen holdt hånden over os, for Københavns 
Kommune har nu tilkendegivet overfor os, efter 6 måneders krav om dokumentation, at den ikke 
kan forklare grundlaget for lukningen af Gaderummet. Det er bedre sent end aldrig, men kommunen 
har stadig vores penge og det lader til at Socialborgmesteren ikke har tænkt sig at hjælpe os, heller 
ikke efter kommunens indrømmelse. 
 
Politiske aftaler 
Vi ved godt at der i sagen om Gaderummet, og i kulissen bag den politiske scene, er indgået aftaler 
om at lade Gaderummet ryge. Der er flere interesser der skal tilgodeses, både hos andre partier og 
hos nogen internt i Enhedslisten og andre. Vi ved også godt at nogen af grundende til opbakningen, 
er af mere personlig karakter. Men… 
 
Vores liv og hverdag 
Det kan vi i Gaderummet dog ikke bruge til noget som helst. Det er vores liv og hverdag som 
beslutningen går ud over og allerede nu har gjort stor skade. Og det gør ondt. Vi har i nu 6 måneder 
klaret os igennem uden midler, dem som Københavns Kommune har tilbageholdt, og det ødelægger 
og slider – ikke mindst på vores medarbejdere og ledelse, der blev fyret og bortvist i maj, men som 
på vores opfordring har fortsat deres arbejde med os i Gaderummet. Vi har et meget stærkt og 
uvurderligt tillidsforhold til dem, og det har vi brug for i hverdagen. De er med til at gøre den 
afgørende forskel for os. Og de kan ikke bare erstattes, sådan uden videre. 
De manglende midler i nu 6 måneder, har gjort at det bliver sværere og sværere at få alle med i 
arbejdet i Gaderummet, også selvom de ressourcestærke unge i Gaderummet, hjælper til alt hvad de 
kan. Den måske lille, men så afgørende støtte der skal til, for at undgå at nogen unge fra 
Gaderummet falder tilbage til deres gamle liv, vanskeliggøres i høj grad af beslutningen om lukning 
og tilbageholdelse af vores midler, ligesom det er svært at få råd til det allermest basale i hverdagen, 
eftersom kommunen stadig har vores penge. 
Vi var dybt rystede over at kommunen ikke tog os i betragtning, da beslutningen blev truffet. 
Mange af os var i et sårbart og vigtigt langsigtet forløb i psykologisk rådgivning – men tæppet blev 
trækket væk under os, til stor skade for bl.a. dem der nu havde opbygget en tillid til at nogen ville 
hjælpe dem, efter at være blevet svigtet af systemet gentagne gange. Nu skete det igen.  
 
Endnu en anmodning om at Enhedslisten hører vores stemme 
Vi er mange der nu efter denne inhumane lukning, har et splittet forhold til Enhedslisten. Det er sgu 
lige før vi står bedre i Gaderummet, hvis Enhedslisten ryger ud af Folketinget, selvom vi alle forsat 
ønsker Enhedslisten stærkt repræsenteret i Folketinget. Men vi føler os virkelig trådt på og svigtet, 
også af Enhedslisten i København. Vi vil gerne høre fra nogen af jer, ligesom vi håber på at nogen 
af jer vil ombestemme jer i forbindelse med opbakningen til Enhedslisten i Københavns lukning af 
Gaderummet. Det er vores eneste sted og vores eneste alternativ, og lukningen er ikke sket på nogen 
som helst retfærdig vis. 
 
 
Med venlig hilsen 
Beboere og brugere i Gaderummet 
 
Peter Hauerslev, mob.6030 2566 
Anton Jørgensen, mob.2016 9686 
Peter Mosegaard, mob.2276 2112 
 
www.gaderummet.dk; info@gaderummet.dk 
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