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Censurfrit alment debatforum          Redaktion: Annelise Rasmussen           

Forsiden   Generel Debat  Vor vej til 5. maj  Familie & Børn  Uddannelse  Politik  Frit 
Slag  Seneste indlæg   

Gå Til: Forum Oversigt•Indlæg Oversigt•Nyt Indlæg•Søg•Log Ind

Re: Se og hør indslaget fra Gaderummet
Indsendt af : else (IP Logged)
Dato: 9. February, 2008 17:36

 
Det er så frustrerende at blive ved at høre på, at Gaderummet skal lukkes ved en ulovlig politiaktion under et eller 
andet påskud.  
Det er også trivielt at høre til hudløshed, at Kommunens officielle begrundelse ikke svare til den virkelige( Der ligger 
mere bag. Men vi har jo tavshedspligt. Vi ved bedre).  
 
BAVL!   
Jeg kender ingen, der gør mere for de hjemløse så billigt. Det skulle da lige være Gadeadvokaterne.  
 
Misbrug af organiseret vold er altid betænkelig, især når det går ud over forsvarsløse.  
En "sidegevinst" er jo, at folk mister tilliden, selv til dem, der faktisk vil hjælpe.  
Det kan nemt koste liv og førlighed.  
 
Engang fik jeg et nødopkald fra Gaderummet om natten, hvor kontoret ikke var bemandet.Det var ret 
usammenhængende, men tydeligt nok alvorligt.  
Hvad gør man så, når Falck henviser til politiet?  
Kontakter Bellahøj politi, der noget modvilligt rykker ud og naturligvis afvises, fordi de uniformerede plejer at 
komme med knipler og overgreb.  
 
Heldigvis fik nogen fat i Kalle, som reddede patientens liv.  
Men hvis beboerne kunne have tillid til myndighederne, havde vedkommende ikke behøvet at lide så længe og havde 
ikke været i livsfare på grund af blodforgiftning og dehydrering.  
I øvrigt ville sygehuset have sparet en kostbar indlæggelse.  
Men intet ses jo i sammenhæng i det system.

 

Naviger: Foregående Indlæg•Næste Indlæg
Vælg: Svar på indlæg•Svar på indlæg (med citat)•Indberet dette 
indlæg 

 
 
Emne Læst Forfatter Indsendt
Se og hør indslaget fra Gaderummet 45 Annelise 09.02.08 - 11:56

     Re: Se og hør indslaget fra Gaderummet 29 else 09.02.08 - 17:36

 
 
OBS: Der arbejdes på ny Spamkontrol! 

Gå Til: Forum Oversigt•Indlæg Oversigt•Søg•Log Ind

Beklager! Kun registrerede brugere kan indsende til dette forum.

Online Users - Senest aktiv for (minutes idle) siden.
Online lige nu: 
Registrerede brugere:  
Guests: 18 
Record Number of Users: 9 siden 16. June, 2007 21:13 
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Record Number of Guests: 263 siden 19. March, 2007 17:47
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