
Gaderummet fortscetter 

FRISTED · Det omdiskuterede vrere· · 
sted for ·unge hjeml¢se k¢benhavne
re, Gaderummet, fir indti1 videre 1ov 

til at fortsrette. Men det er pa betin
gelse af, at alt k¢rer efter reglerne og 
at de unge finder nye lokaler inden 1. 

. ··,. FOTO: NIELS AHLMANN OLESEN 
··: .. '' . . ' 

december, ellers stopper st¢tten ¢je
blikkeligt. Gaderummet har et par 
hundrede brugere om ugen. ,. 6 
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De k!llbenhavnske politi
kere giver v<erestedet Ga
derummet et ultimatum: 
Til december skal alt ki>
re. 

AF PER BORRECiAARD 

N\&RREBRO • Det omdiskute
rede v::erested for hjemlr;t~se 
unge k¢benhavnere eller un
ge med psykiske problemer, 
Gaderummet, far indtil vide· 
re lov at overleve. Det be
sluttede Familie- og Arbejds· 
markedsudvalget i gar. 

Men politikerne stak samti
dig vrerestedet et ultima· 
tum: Gaderummet far indtil 
1. december til at forlade 
fjerdesalen pa N¢rreorogade 
og srette nye lokaler i stand 
et andet sted i \>yen. Og s:l 
skal regler om at unge un
der 18 ~r ikke rna.' overnatte 
pa stedet overholdes. Hvis 
ikke det sker, stopper st¢t-

Jan Woll og le~ 
'deren Kalle 
Birck·Madsen 

· .fra_ Gaderum-
. met i de loka
ler pa N<t~rre
b_rogade, sam · 

kra!ver, at vt:e
restedet flyt· 
ter ud af. 
FOTO: NlELS AHL· 

"""'--"~ . ' ' 
ten automatisk ved arets,t!d~· <psyk. Kalle Birck~Madsen,< ikke rigtigt hidse,d~JIJ";op: .. ..., 
gang._~ ~-- .. _.,. :_- ._.·,:;..,_~T;3:; __ ·undrer sig-over.ultimatum:-··. :-De urige er-v.ant;'tifaf~vcere·-·.-> 

»Vi er tvunget til at ·melde · mete' · pa dagsordenen.'i':K~ben-
hilrdt ud. Vi kan ikke lrenge' 
"re se stiltiende pa, at de un- · 
ge overnatter i en brandfrel- · 
de. Men samtidig erkender 
vi, at.Gaderummet indtager 
en vigtig·plads.i dagligda
gen for en gruppe marginali
serede. unge, der ikke passer · 
til de etablerede tilbud,« si
ger SF's mand i Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget, 
Frank Hedegaard 

»Vi fandt nye egnede lob
ler i december og mangler 
kuri gr¢nt lys fra forvaltnin
gen,« siger Kalle Birck·Mad·. · 
sen, der er godt trret af den 
langstrakte overlevelses
kamp, ·der efterhinden k¢· 
rer pci ottende ar. 

»)eg vii godt advare forvalt· 
ningen om, at den ~de!reg· 
ger Gaderummet, hvis den 
propper firkantede regler · 
ned over hovederne pa os:. 

lkke flere mislyde Vi tager os af skrebner, der 
>>Vi viser vores gode vilje ikke er plads til andetsteds. 
ved 'at give Gaderummet Det er selve pointen, atvi ik-
ekstra tid til at fa alt til at . ke skal vrere en traditionel 
k¢re. Til gengreld er det Sid-. institution, for sa taber vi 
ste chance. Gaderummet de unges tillid, og de holder 
skal til at fungere uden mis· op med at komme,« siger 
lyde - ellers rna kommunen Kalle Brick-Madsen, mens 
etablere et andet tilbud,« si- de unge slrenger sig afslap-· 
ger Karen Hrekkerup (S) fra pet i Gaderummets m~ble-~ 
Familie:- og Arbejdsmarkeds- ment omkring ham. _ 
udvalget. ' Dagens skrebnem~de pa 

Gaderummets Ieder, cand. . . K¢benhavns Riidhus kurme 

havns Komnlune.'~:~:'. ·,· --, ~
»Dette er !dart det bedste 

sted, jeg har vreret;cc· siger
zo-arige )an Well, der har 
driblet rundt pa forskellige 
herberger i halvanden mil·.·. 
ned, og de sidste par uger . 
har beet i Gaderummet. 
~>Her er andre· unge, som 

man kan brenge ud med og. 
tale med, og ikke gamle a!· 
•koholikere og narkomaner 
scm pil herbergerne. Det 
kan vrere ret ubehageligt,« 
siger )an Well, der ogsa er 

· godt tilfreds med, at han ik· . 
ke bliver verfet pa gaden i 
dagtimeme, men kan slren
ge sig i lredersofaen, sa lren· 
ge han gider. 

I ¢jeblikket overnatter om· 
kring 15 unge i Gaderum~ 
met, mens et par hundrede 
andre unge om ugen bruger 
vrerestedet som helle l dag
ligdagen. pbg@urbanavis.dk 
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=--,----,----, KRISEM0DE: I 
· denne uge 
holder de tre 
formrend for 
kultur- og 
, medborger-
. husene· p!l ln
.dre . Nrurebro 
'm0de' . for. at 
diskutere· 
kommunens 

· udspil. Billedet 
' er. fra efte
r!lret, · hvor 

personalet . og 
' brugere . tru
ede med at 

. besrette huset 
;i protest over 
· ,det ·. forslag, 
"som efter en 
rrekke mindre 
justeringer nu 
sendes i 

'h(llring. · · · . 
. Arkivfoto: Per
. nille H0y Kri
stensen 

Kulturhuse skal .. slas sammen-
Bliver den plan som 
Kobenhavns Kultur- og 
Fritidsudvalg nu 
sender i horing til 
noget, far Norrebro I 
fremtiden kun et 
kultur- og 

· · Medborgerhus 

AF ]AKU-LINA E. NIELSEN 

N<ilRREBRO: Kultur- og Fri
tidsudvalget vedtog i sidste 
uge, at en omdiskuteret roo-

del for fremtidens kultur- og 
medborgerhuse i K0ben- · 
havn dmftes og sendes i 
h01ing i to maneder frem til 
slutningen af apriL 

Bliver forslaget vedtaget, 
vn det betyde en stor ren-· 
dting, hvor Medborger- og 
Kulturhuset Blagi\rden og 
Kulturhuset pa Kapelvej 44 
slas sammen til et kultmhus 
med adresse pa N0rre Aile 7. 

Medborgerhuset pa 
N01-re Aile, der er forbeholdt 
etniske minmiteter, skal sam-· 
tidig flyttes til de nu tomme 

lokaler pa Blagards Plads 3. 
Eru{ J 0rgensen, der er for

maud for Kulturhuset pa Ka
pelvej undrer sig over flere 
ting i forslaget bLa., at K0ben
havns Kommunes Kultur- og 
Ftitidsudva]g vii sla de to kul
lur- og medborgerhuse sam
men i lokaler, der er betyde
lig mindre, end hvad de to 
huse har i dag. . 

Pladsmangeloges 
"Vi er fuldt bookede i dag, og 
deter de ogsa i B!iigiirden, sa 
det virker meget ulogisk, at 

det skulle vrere bedre at sla 
os sammen, hvorved vi vii · 
komme til at mangle L000-
1.500 kv4dratmeter," siger 
han. En anden ting, som han 
undrer sig over, er, at der i 
indstillingen star, at plan en vii 

. kunne fure til bedre integra
tion, 

"Pa Kapelvej 44 fir vi 1,3 
millioner kroner i komrnunal • 
st0tte om aret, sa selvfulgelig 
kan vi hjrelpe rued det soci
ale. Men vi kan jo ikke 10fte 
hele integrationen i bydelen 
rued de midler," siger ban. 
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Onsdag den 25. februar 2004. 

Andre har rtUI 
kulturhuse ·· ·· 

lndre Norrebro har 

sene - de skal have en profil 
og professionaliseres og op- · 
graderes. · 

maske 'kultur-snabl.en' _Men rkt er vel et reelt tilba-
lidt for godt nede i geskridt for nnrrebroerne, hvis 
kommunekassen i der kommer til at ·mangle 
forhold til andre 1.000-15.000 kvadratmeter. 
bydele, mener leslie 
Arentoft fra Venstre "Ja, men hvad skal vi sam

menligne det med. Med Y dre 
AF }AKU-LINA E. NIElSEN 0sterbro, hvor 45.000 men-

nesker ikke har et eneste 
N(i)RREBRO: Lokalavisen rin- stedatforsa.rnles? Jeg mener, 
gede til Leslie Arentoft m~d- , der skal rationaliseres. Her
! em .il.f Borgerreprresentatio- regud det tager 90 sekunder. 
nen for Venstre. Han bor selv at ga fra 'Kapelvejen til 
pa Jndre N0rrebro og er en Blagards Plads. Hvis ,det er 
varm for taler for plan en om det der er argumentet, sa star 
fremtidens kulturbuse, der jeg af. · 
altsa vil betyde en halveling - Er misundelse fra rk andre 
af antallet af medborger-/kul- · bydele, en del a! argumentatio
turhuse pa lndre Nm-rebro, . nen for at fjerne et kulturhus 
hvis den bliver godkendl pd Jndre Nnrrebro? 

- Hvordan skal detforstds, ndr 
der i indstillingen star at: 
"Forslaget kan begrundes i 
hensyn til et nnske om at styrke 
den integrationsmm.ssige op
gavf." 

"J a. Der far du mig Jidt Der. 
gar jeg ud fra, at det er 
Blagiirden de (forvaltnir:tgen, 
red.) tenker p!t Nar man 
horer argumenterne for, at 
der skal vrere sa mange med
borger- og b:ultw·huse pa In
dre Nmrebro, sa gar de pil, at 
deter der behov for pa grund 
af de sociale problemer i by
delen. Nu skal man ogsa 
tenke pa, at det her er for
valtningens indstilling - for
valtningen har jo ret til at 
komme med indstiiJinger, 
men der er jo ikke besluttet 
no get politisk endnu. 

-Men du stotter vel forslaget? 

'ja. Det gor hele Venstre ~g 
jeg. Forslaget er et halvt ar 
ganunel, men der er ganske 
fa mennesker, der bar indset 
det visionrere i planen. Man 
vil no get mere med kulturhu-

Det er ikke et ord jeg vil 
bruge. Men de{ sidder folk 
ude omkling i Sundby og pa · 
0sterbro, der ikke har en no
get sam heist, og sa er det 
altsa Jidt provokerende at der 
er mere end et kulturhus pa 
Jndre Norrebro, 

For oven i det er der 22 
projekter, der drejer sig om 
integration eJJer andre soc1- . 
ale tiltag - udmrerkede pro
jekter, som Rababerlandet, 
Gadepulsen,, gaderununet 
osv. 

Her er tre teatre, to kultur
og · medborgerhuse og en 
multihal til 60 millioner pa 
vej. Her er Stengade 30 .. og 
Rust, der ogsa fu masser af 
stotte. Sa det eneste vi beder 
om, er lidt lime!ighed. Nar vi 
modtager ansogninger om 
stotte til kulturelle projekter, 
·sa tar vi masser fra Jndre 
Nm-rebro- for deter her tin
gene sker i forvejen - men 

.. det er sjreldent vi modtager 
ansogninger fra Nord-Vest 
og Bwnsh0j. Sa Jidt r:imelig
hed ville vaore pa sin plads. 
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HELT UDE I HN!.PEN. M:odet om fri hash var arrangeret af Hampepartiet. som var repraesenteret af Klaus Trier Tuxen 
med bade ordstyrer Margit Kjeldgaard (midten) ogfolketingspolitikeren Line Barfoed (th.).- Foto: Miriam Dalsgaard 

--Fed- tyr~aftensdebat 
Debatt¢rerne var enige om en legalisering 
af hash en. Alligevel var der gang i · 
debatten, da emnet blev diskuteret pa 
V esterbro i denne uge. 

Oet Ieven de ord 
Af Pernille Munch 

Den lille gr~fi.nc p\ante med 
de karakteristiske spidso 
bbde, der har prydet 

mangt en rebelsk teenagers t-
.' shirt, star forrest p8. bordet i For

samlingshuset pii Halmtoi"Vet. 
.. ,,Den ligner langt fra en problem
. ; plante. Men havde det ikkevreret 

for den og dens sma gr¢nne plan
tevenner, havde der ikke vreret 
nogct debatarrangcment dennc 
nften, hvor temaet er legalisering 
af hash. 

Debatten er cndnu ikke start
et, da et par af debatdeltagerne 
sp~rger, om man mii rygc pii m~
det. ~Nej, man rnA kraftedeme 
ikke ryge. sa g!r jeg", udbryder 
en kvinde meget fort¢rnet. Hun 
virker sa bestemt, at alle til tag til 
en mere liberal m>}derygepol.itik 

· ryger fl).ljten. 
Line Barfod fra Enhedslisten 

og Klaus 1'rier 'l'uxen sidder i 
debatpanelet. Klaus Tuxcn lreg
ger ud med en kort opsummering 
af IIampepartiets formiil- at ar
bcjde for fri hash- og fortsmtter 
dereftcr n1cd et forslag. Han sy
ncs, at aftcnen skal muncie ud i 
en ny fon~ning for fri hash pi!. 
tvrers af politiske skeL 

,for i Hampepartict har vi 
fundet ud af, at vi ikke k:m g¢re 
det alene. Vi bliver simpelthen 
tromlet ned. Men hvis vier flere, 
dcr gill' s.ammen, har vi en chance 

for at pl!.virke magthaverne. Vi 
vil samarbejde med medlemmer 
af Venstre sl!.vel som Dansk Fol
keparti - bare de giir ind for fri 
hash«, siger han. 

Ha11s meddebatt¢r, folketings
medlem fra Enhedslistcn Line 
Barfod, gAr ogsil ind for en legali
sering. Hun bar ikke stor tiltro 
til regeringens bebudede stram
ninger: 

"Politiet skal fremover uddele 
b¢der til 'folk for at were i be
siddelse afhash til eget brug, selv 
om man gennem de seneste 30 iir 
ikkc har strafTet misbrugere for 
de res misbrug. Samtidig bar man 
sagt, at folk ikke vil blive deci
deret unders¢gt. Det mil. man jo 
lade komme an pD. en pr¢ve. Mit 
indtryk er dog, at folk omkring 
Christiania i h¢j grad bliver un
dcrs¢gt«, siger Line Barfed. 

Det sidste udsagn bliver m¢dt 
med en spredt mumlen og til
kendegivevende nik rundt om
kring i Jokalet. Enkelte of de cir
ka 25 fremm¢dte kommer. fra 
Christianias Kulturgruppe. 

Line Barfed mener, at regerin
gen har undervurderet, hvor ud
bredt. hashen er. 

»De har troet, at de har haft 
bred opbakning til den her poli
tik i befolkningen, men i virkelig
heden syncs mange, det er van~ 
vittigt, at folk skal straffes for 
eget brug. Ogden holdning rrek
ker langt ind i de borgerligc rrek
ker - bare ikke i tappen, hvor 
dem der bestemmer sidder«, me· 
ner hun. 

·DET STAR hurtigt klart, at samtli- del", mencr Line Bnrfod. 
ge fremm~dte stptter en l.egali- Forske\lige forslag til, hvnd 
sering. man kan g¢re, bliver !uftet. Nog· 

Alligevel kommer der gang i le vil have mere fokus p& en legn· 
debatten. For man er uenige om, lisering af hjemmedyrkning af 
hvad man skal g¢re, og hvad tids· hamp, andre mener, at man sku1 
perspektivet skal vrere. Allerede lave en meld dig selv kampagnc, 
under den sidste del afLine Bar- hvor aile skal gA op p&. den nror
fods indlreg har llere deltagere i meste pulitistation med to gram 
lokalet svrert ved at holde sporgs- hash, for .. :~a kan vise, hvnd devil 
milene og kommentarerne tilba- g>}re ved alt det papirarbejdc~. 
ge. Forslngcne og ideernc er mlln· 

Margit Kje\dgaard fra Enheds- ge, og fru&trationen. begynd~r nt 
listen er ordstyrcr, og m!\ flcre brede sig. Der er ikkc optrrek til 
gange bede deltagerne om at hoi- enighed om nndet end fri hash. 
de mund. Ogsil Klaus Tri~r Tux- MB.den det skal g>}res ph er dcr 
en fra Hampepartiet beder om derimoo.l stor uenighed om. 
t2.1modighcd: , __ ...,.....·.· '>\ .-·•~~>-. Nogle Oliver irriterede over, nt 

.. Ellers ender.det hela jo'bare.i tingene gfu for langsomt. 
hat og briller«1Jiigep.han og bliver.;,:~"- >~Argumenterne her er frem-,.. 
suppleret af en -~nde fra· Chri-_;_::.·-f¢rt hundrede gange f¢r. Der skal ' 
stianias Kulturgruppe: ,fum vi noget nyt til.,, siger en ung fyr. 
helt rerligt ikke lade Line snakke · 
foordigt? For ellers har vi jo alle EN KVINDE fra Kvinderadet fore· 
.~nmmen spprgsmil, vi gerne vi! slfu- dereftcr, at man stifter et 
stille«. Cannabisr3d. Det skal vtl!re sag· 

ENJ)Et.IG BLIVEn. dct tid til 
sp¢rgsm8.l og debat. En mand har 
et konkret forslag til politikerne: 

~Jeg kunne godt trenke mig at 
fi! Lars Lr>kke til at forlrelle be
folJm.ingen, hvad konsekvenser
ne er afhcnholdsvis alkohol, me
dicin, tobak og hiirde stoffer. 
Hvad er udgifterne og hvor man
gEl d¢dsfald. Og sii vii jeg ogslt 
gerne vide, hvor mange der d~r af 
hash. Det erpA tide, vi siger 'hal
lo, sundhedsminister'. Han skal 
srettes op mod sine egne tal", me· 
ner han. 

,Jeg er enig med dig i, at for 
mange har tallene stor betyd
ning. Men for en del afpolitiker
ne, der er imod, har tallene ikke 
betydning. De ville ogs£ sige, at 
hvis de blev stillet over for valget 
om at frigive tobak og alkohol i 
dag, ville de heller ikke tillade 

ligt og relevant som KvinderMet, 
og et sted nwdierne og andre vcd 
de kan henvende sig, hvis de 
mangler i11fonnation. 

Dct kan alle slutte op om, O[J: 

med et tak for nu lpsner Klaus 
Trier Tuxen derp! sit hprfni"Vede 
hampslips meden kommentar til 
de medlemmer fra Venstres Ung
dom, der aldrig dukkede op den
ne aften, selv om de havde lovet 
det: 

.. Pyh ha, jeg tror ik.ke jeg har 
haft !'!lips pii i ti 8.r. Men nu hvol' 
Vll ikke er kommet, kun jcr; visl 
godt tage det af igen·•. 

pem1lle munch@pol dk 

Dcbatmodet fandt stcd tlndag 
2. december kl. 17 -19 pi 
Halmtorvct UC I Kobenhavn 



Gaderummet 
truet af lukning 

I 
Kommunen overvejer 
at luki<e det syv ar 
gamle bo- og vee rested 
for unge hjeml0se 

AF ]AKU-LINA E. NlliiSEN 

N!liRREBRO: "Vi kcnder til 
n0den her pa N0rrebro," 
star der i et brev fra ni 
praester til kommw1en. I bre
vet anmoder praesterne Fa
milie- og Arbejdsmarkedsud
valge~ om at Gaderummet 
og dets arbejde med unge 

udsl:0dte hjern10se far lov at 
fortsaette. 

Men i 0jeblild<et arbejder 
kommw1en med tanken om 
en permanent lukning. 

"Manglende afretning" er 
en af de ting, Gaderummet 
cr blevet kritiseret for. Men 
wniddelbart er det primaert 
ars manglende rengming, 
der stikker i 0jnene. 

Lees side 2 og 4 

Henrik Risdorf (th) og Ka//e 
Birch-Madsen er de eneste 
fastansatte i Gaderummet. 
Foto: Pernille H. Kristensen 
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Afgerelsens tim~ 
Gaderummet synger 
maske pa sidste vers. 
I denne uge skal 
Familie- og Arbejds
markedsudvalget tage 
stilling til, om det 
fortsat vii stotte det 
social-psykologiske 
vrerested, hvor unge 
hjemlose bade far lov 
at ryge hash og drikke 
sig fulde- sove og tale 
med en psykolog 

AF ]AKU·LINA E. NIL! SEN 

N(i)RREBRO: Der lugter 
stramt a£ pis helc vejen op ad 
trappen. Og for hver afsals 
bliver der mere og mere 
graffiti pa vacggene. 

Pa fjerde og femte sal i ct 
baghusel, N0rrebrogade 56, 
ligger del socialpsykologiskc 
vacrested Gaderummet 

Del forste man ser og 
lu:~rer, nar man abner doren 
ind til Gadenunmet denne 
torsdag eftenniddag er to 
store bokserhunde, der ja
ger enlavbenet sort- og hvi· 
dplettet hund, der mindcr 
om Glisehandlerens Kvik i 
Matador. 

Her er tracngt med plads 
og megbeskicll Fa en sofa i 
runnnetved siclcn nfligger 
en fyr og sover, mens en an~ 
den sidder med et tacppe om 
skuldrene og ser ud som 
om, han lige er vagnet En 
lredje sidder ved en compu· 

ter og ser koncentreret ind i 
skacrmen. 

De store hunde bliver ved 
med med at go og splinger 
rundt i en tolaltsmadret Jac.. 
dersofa, hvor indmaden 
hacnger ud. Aile andre ste
der var sadan en sofa blevet 
kmt pa lossepladsen for flere 
i\r siden. 

Det sannne var start set 
restcn af inventaret i Gade
rummet- bortset fra et par 
computere, som pa miralru· 
10s vis bar overlevet ars hrer· 
gen og slaskampe i rummet. 

"Det er shnpelthen, fordi 
de unge s0rger for ikke at 
slas i nacrheden af dem. De 
holder en form for selvjustits 
her pa stedct. Og selv om 
det maske kan ligne kaos, sa 
er der alligevel nogle regler 
for, hvordan man opfurer 
sig," siger Kalle Birch-Mad· 
sen, der er den ene af de to 
fuldtidsansalte psykologer, 
der sammen med fem slu
dentennedhjrelpere holder 
Gadenmunet karende. 

Det psykologiske nldgiv· 
ningtilbud er Gaderununels 
ene ben, mens det andet er, 
at vacre vacrested og basted 
for unge, der ikke har nogle 
andre steder at ga hen. Bort· 
set fra gaden. 

Har fremtidsplaner 
Pa bordet star en krempestor 
hjemmelavet hashpibe. En 
hfJj, bleg fyr med en meget 
alternativ fiisure sidder og 
ser ud, som om han ildce bar 
det alt for godt. 

UBEBOELIGT: Der tra=nger mi/dt sagt til en hoved· 
rengr?Jring i Gaderummet. Den smalle tagetage, som trap· 
r'lllr'l ffllrPr nn td hr;::pnrffp tirllinPrP na aret. Her - oa i 

Da han lidt efter begyn· 
der, at vmvle og riibe op om, 
at konnnunen ikke goren 
skid for at bevare Gaderum· 
met, lyder det roligt, men be
stemt fra stedets anden psy· 
kolog Hemik Risdorf: 

"Du er stiv, T" 
"Ja, vi kan godt nok 

macrke, at regelingen bar 
sat pliseme ned pa spiritus," 
beklager Kalle Birch-Mad· 
sen sig, samtidig med at en 
an den fyr meget sigende 
dh1gler germem rununet, 
der bade fungerer som ste· 
Cets stue, spisestue og sove-
sal om natten. 

Deter her i dette mfJgbe
skidte -.ia kaos- at 1()..15 
unge bor og adskillige andre 
rodl0se og uclstuclte unge 
hacnger ud hver dag :\ret 
rundt. Havde der vacret tale 
om dyrevelfacrd, havde et en· 
kelt TV-klip givctvis fael den 
ansvarlige minister til at 
bryde gracdende sammen. 

Men her cr tale om unge 
mellllesker i 'deres bedste 
alder', der burde kunne tagc 
sig sammen, fi\ et job, en 
kacreste og en fremtid, frem 
for at sidde og hrenge over 
hashpiben og vodkaflasken 
og ligne noget, katten bar 
slacbt ind. 

"De her ungc har nogle 
dmmme om en fi·emtid. De 
vii gerne videre. Og derfor 
kunne vi godt tacnke os et or
dentlig sted i stil med det 
her, hvor der sa ogsi bare 
var nogle vacrelser tillmyttct, 
de kulUle m, nar de var !dar 
til at vacre lidtfor sig selv. De 
unge vil ikke have en beskyt
tet bolig og have stemplel, Ji. 
gesom de hader alt, hvad der 
bar med pacdagoger, skole
lacrere og psykologer at 
g0re," fortacller Katie Birch· 
Madsen, der ogsa kan for
taclle om unge for, hvem det 
er en kacmpeovervindelse at 
bede om en psykologsam· 
tale med ham eller Henlik, 
pi\ trods af, at de bacrer 
rundt pel seriesc ar pi sjre~ 
len, omsorgssvigt i barn· 
donnnen og tnisbrugspro· 
blemer. 

Terapeutisk kollektiv 
"Et terapeutisk kollektiv'', 
hvor "de ungc har et start 
ansvar over for hinanden og 
har meget indflydelse pa ste
rlet." star. der bl.a. oa Gade· 
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i Gaderummet 

UVIS FREMTID: Kalle Birch-Madsen (tv) og Henrik Risdorf (th) i Gaderummets 'sofa-ar
rangement', der bestar af tre sorte lredersofaer, der har set bedre tider. 
Foto: Pernille H0y Kristensen 

Gaderummets styrke, mener 
bade Kalle Birch-Madsen og 
Henrik Risdort 

Her bliver de unge aldrig 
bliver afvist. Og her er der 
ogsa er plads til dem, der 
raber h0jt, altid kommer op 
at slas eller har et for omver
denen generende misbrug. 

"De ender jo alle sammcn 
her. AUe dem, der blivcr 
smidt ud og opgivet af social
forvaltningen, venner og fa
milic, fordi de cr for grove," 
siger Kalle Birch-Madsen, 
der arbejder 70-80 timer om 
ugen i Gaderummet. 

En af de ling bo- og vrere
stedet for de unge h,ieml0se 
har filet skudt i skoene gen
nem arene er, at det il<ke 'op
drager' pa de unge, og at de 
unge ikke bliver smiclt ud, 
hvis de drikker eller ryger 
hash i Gaderummet. 

Usikker pa fremtiden 
"De ryger jo hash, nar de 
kommer, og deter altsa ikke 
no get vi fremmer. Vi sidder 
heller ikke og ryger sam
men med dem, men i mod~ 
sret11ing til pi\ herbergerne, 
hvorfo 11< kan dyrke deres 
misbrug bag lukkede dnre, 
sa far vi det ud i en frelles 
midte, lwor deter synligt, 
lwor stcrt et misbrug, der er 
tale om. Og der er et stort 
pres fra de andre unge, om 
at lade vrere mcd at ryge for 
,.-nPcrPi" "~iP"fT Kalle Birch-

ikke har set en eneste ga fra 
hash til piller ogjwu<. 

''Men det gjorde jeg fur. 
Og det skete, fordi de unge 
var pa flugt," siger Kalle 
Birch-Madsen, der har arbej
det med udstndte unge i 
mange ar. 

Og selv om stedet har en 
slaende lighed med en kendt 
hashbu\e- nemlig "llmers 
Hj0rne" i TV-satireprogram
met Banjos Lilrorstne- sa 
kan man ogsa andet end at 
ryge hash her i Gaderum
met 

"Man kan b0rste !render, 
lrese avis, tage bad og lave 
lidt mad. Nu er vores komfur 
og bad godt nok gaet i styk-

FAKTA 

ker og vi har ikke rM til at fa 
.<l,.Lr.!'n<IF!""e\,: .si<\l":t&Jli""'- ~"" · 
BirchMadsen om Gaderum
mets faciliteter, som han 
hiiber pi\ vi\ blive forbedret 
og udvidet f.eks. med et <!Ve
lokale og et cykelvrerksted, 
hvis Gaderununet far nye lo
kaler i det nye i\r. 

En retssag i begyndelsen 
af det nye i\r vil nemlig h0jst 
sandsynlig srette pllllktum 
for tilyrerelsen i baghuset 
N0rre1:iro!!!l"de 56. 

Og allerede i denne uge 
skal Familie- og Arbejdsud
va\gettage stilling til om Ga
derUllllnet i del hele taget 
har en fremtid i kommunalt 
regi. 

Gaderummets usikre fremtid: 

• I denne uge afgnr Familie- og Arbejdsmarkeds Udval
get, om Gadenunmet kan fa et engangsbel0b pi\ ca. 
346.000 ti\.ekstt·a udgifter i sidste halvar af 2003. Samt 
om Gaderumrt1ethat en :fi·emtid. 

• Ni prrester pa Norrebro har appe\leret tt1 Knbenhavns 
Konnnune om at bevare Gaderurrunet I brevet star 
bl.a.: 

"Vi opfordrer Familie- og Arbejdsmarkedsudva\get til at 
afvise den del af indstillingen fra forvaltningen, sam 
medfurer en lulmh1g af Gaderummet og i stedet ga i dia
log med Gaderummet om at fi\ etableret et ordentligt 
sted og ordentlige vilkfu''. 

• Der bliver givetvis sat punlctum for Gaderummets ttl
vrerelse i l:iaggarden l:iag Nerrebrogade 56 i slutningen 
af februar 2004, hvor I.a11dsretten lw.ist sandsyn]ig vil 
,....:~.,.... P.,...-.ot+on t't:+ i ::.t lok::.lt>:rne- der er efhvervslokaler 
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· Profiter af Gaderummets styrker. 
· Deter ikke helt ligetil at fin de rundt i, hvad der er endnu engang ikke vrere lukningstruet Kommu-
rigtigt og forkert i den spegede sag om det livstru• . nen vi! ikke anerkende, at Gaderummet har tag i 
ede socialpsykologiske vrerested Gaderummet, · deunge. 

· der lever pii liint tid i en baggiird pii Norrebrogade. . :. Resultatet.bliver, at Gaderummet in den lrenge 
Forvirringen til trods er der dog en ting, som er • .. bliver lige sa hjeillills som de unge. Og sa er der 

helt a:fgorende at rette skarpt fokus pa: Gaderum- kun tabere.i denne sag. 
met har formaet at fa fat i og holdefast ilige.netop Det kan meget vel vrere, at forholdene i Gade-
de mest udstodte af byens unge. · · · rummet er.sa uhumske, at kommunen som offent-

I de syv ar, Gaderummet bar eksisteret, harder Jig'myndighed ikke kan give sin godkendelse. Og 
vreret i omegnen af 400 unge igennem huset For det kan meget vel vrere, at man ikke kan samat' 
tid en har Gaderummet fat i mellem 60 og 80 unge, bejde med Gadenimmets Ieder. · 
som aile andre har opgivet ' Men kommunen vii vrere sig sin opgave voksen, 

Disse unge en ten bor i Gaderummet, bruger hvis den for et ojeblik kunne betragte sagen lidt fra 
det som vrerested eller har faste sam taler med de oven og rette et skarpt fokus pa de styrker, som 
. to psykologer, der er tillmyttet stedet I stedet for at Gaderummet ubestridt indeholder: 

· tilbringe samtlige deres timer pii gaden. · Gaderummet har fat i de unge, som ingen andre 
· Vi har at gore med unge, som de sociale myn- - hverken kan eller vi! have fat i. Gaderummet har 

.. digheder har opgivet'Unge, somfamilie og venner hul igennem til de unge. 
· .. har slaet hiinden af. Unge som hverken bar en nu- Spill erne i denne sag, kommunen og Gaderum
. · tid eller fremtid, som de kan bruge til no get Andet met, bar- udelukkende for de unges skyld - holde 
· end at gii til grunde. godt fast i ovenstaende faktum og arbejde helt 

Faktum er, at Gaderummet har et tag pii de miiirettet hen inlod en hundrede procent positiv 
unge, som ingen andre vi! mre med en ildtang. udnyttelse af, at man falctisk har fat ide unge. 

Faktum er ogsa, at Gaderummet er godt pa vej ·. Den fre!les maJsretning for sadan et nodvendigt · 
til at blive lige sii udstodt som de unge. samarbejde mii vrere at hjrelpe de udstodte unge til 

Gaderummets tilbud og metoder er ikke god Ia- at fa en fremtid. 
tin hos Kobenhavns Kommune. ]\1en er det aben- Tab erne skal forvandles til vindere. Det bliver 
lyst hos de unge. de ikke, hvis Gaderummets styrker hverken aner-

Som sagen stiir nu, harvi at gore med en ul0se- kendes ellerudnyttes. · : '''"'''1'ho 

lig gordisk knude. Gaderummet og kommunen Lees artiklen pa side 4. 
kan ikke samarbejde. Ellers ville Gaderummet Lars Schmidt, ansv. red<Jkt0r 

Lokai<Jvisen tor N¢rrebro og Nord-Vest 
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Aile billeder er toget i Gaderumme!, jonuar 2001. Foto: Steffen B Jergemen 

Af Camilla M¢/le1; Christina Frandsen, Mikke/ lomb01;~, Niko/oj Grandjean & jesper Krogh, pcedagogstnderende ved Fr¢belseminariet 

Gaderummet er pa 
trods af sine abenlyse 
V<Erclier truet af 
!ukning. En gruppe 
studerende fra 
fr0be!seminariet pa 
hederiksberg 
besh!ver projektet:; 
og hvorfor de mener 
det ber bevares. 
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~~ I forbindelse med vores studium har vi 
igennem de sidste 6 maneder beskreftigct OS 

mcd de sociokulturellc vilkar og de eksiste
rende tilbud vedr0rcnde de "utilpasscde 
ungc". Srerligt har vi koncentreret os om 
metodiske tilgange til arbejdet med disoe, 
BLa, har vi stiftet indgitende bekendtskab 
mecl dct meget omtalte og roste projckt "Ny 
Start". Dettc cr i overvejende grad baseret pfl. 
struktnrcrcde adfrerdskonigercndc lektio
net~ hvor unge med massive sociale proble
mer udstyres med mestringsredskaber, der 
mster dem til m0det med de normer og reg
ler, der eksisterer i samfundet i dag. Man 
kan p:1st3 at man der, i en grad "manipu
lerer" de unges adfrerd, Ira at vaere impuls
styret og oftc voldelig, til at Vf£re mere beber
sket og vclfunderet 

Ny Start - et struktureret projekt 
Ny Starter et adopteret koncept inspireret af 
amerikanske og canadiske programmer. 
Der har man i en laengere periode arhejdct 
med et lignende adfaerdskorrigerende pro
gram i frengslcmc. 

Ny start er tilpasset danske forhold og er 
bearbejdet s;lledcs, at programmet skal vir
kc forcbyggende/pnevcnti\t for dis..<>e unge, 
det p~t uhensigtsmressig vis er styret af deres 
impulser. Disse nnge er mellrm 12 og 18 :1r. 
Gittc lf0ck, medudvikler af den danske 
udgave af Ny Start, siger: ",., det kan ii,ke 
vcere rigtigt, at man i delle land, for at fd 
noget af det man trmnger til, skat 
i'valificere sig til et ophold. i iukket 
famgsei," 



Gaderummet fungerer som et degnabent v22rested pa 
N0rrebro for udsatte og udstodte unge med sociale og 
psykiske problemer; et soda!psykologisk fristed, et 
ungekollektiv, et refugium. 

Denne holdning kan ingcn i velfaerds-Dan
mark vel vrere uenige i. Vi har i Daomark 
tradition for at tilhegge det forebyggcnde ar
bcjde star vrerdi, at fors0ge at fange de af
vigende tidligt, f0r dysf1mktionen bliver en 
rcalitet. Ser man pa de praktiske til tag i for
hold til denne gmppe, er idecn om fore
hyggelse klart domincrende. 

Ny Start-programmet har en varighcd pii 2 
!tr. Dcr arbejdes efter nojc strukturcrede ar
bejdsprocesser, hvor steppe-, taenke-, handle
mekanismeme in korporeres i de unges im
pulsive reaktionsm('}nstre. Programmet er i 
medieme pa det seneste blevet fremh::evct 
for del.;; positive milbare resultater, hvilket 
h0jst sandsynligt skyldcs at de syncs hand
grthelige, ,dette bl.a. grundet genlogne psy-

kologiske tests. Netop p.g.a. dette har Ny 
Start modtaget massiv 0konomisk st0(te fra 
Socialministeriet 

For at daemme op for den stigende krimina
litet, void, haervrerk m.v., bliver adf.,rdskor
tigering i et stigende an tal tilf"'lde benyttet af 
det danske behandlersamfund. Det er vores 
p<lstand, at man skal vrere opmrerksom p~l at 
dennc tcndens ikke tager overhllnd. 

Gaderummet- et alternativt projekt 
Det har vreret vores interesse, at etablere en 
bred viden omluing, hvad der eksisterer af 
tilbud til den unge i personlig krise. Efter 
vores fokuseting pi\ Ny Start, der viste sig 
meget styret af en fac:.tlagt metode, valgte vi 
som modpol, at tage kontakt til initiativgntp-

pen "Gaderummet". Et projekt startet af en 
ildsjael, der pa eget initiativ og pi\ overvej
ende fti\~11ig basis gennem mange llr, med 
evig usikl<erhed om projektets fremtidige 
eksistens, har floreret i undergmnden - og 
til stadighcd praktiseret sin ideologi. En al
temativ ideologi, erfarede vi, sat i gang af et 
tidligt vidne om synlige magtforhold i et klas
sesamfund, der ikke har form:let at tage or
dentligt varc om de svagest stillcdes behov. 
Det til trods for at have pakaldt sig eks
pettise og kompetence til det. 

lldsjaelen, initiativtogeren, altmuligmanden og 
psykologen Kalle Birck-Madsen, har, drevet 
af denne ideologi, arbejclet nl0nnet i henved 
15 i\r. Han kan ild<e gore sin arbejdsuge op 
i timcantal, han ads killer ikke arbejde og fti-



Foto: Steffen B Jll'rgensen 

! Gaderummet er det voesentligt for tilgangen til de unge og deres 
problematikker, at idienten skal kunne "toenke med"- at der ikke sker 
en distancering mellem klient og behandler. Mange af de unge har ifolge 
Kalle Birck-Madsen oplevet at skulle tilpasse deres problematik til den 
gren af faget, den enkelte behandler har troet pa. 

tidsliv og aile de unge har hans private tcle
fonnummer. 

Klienten t<enker med 
Nir man m0der op i Gademmme~ mtnder 
det mere om milj0et i et besat hus eller pa 
Christiania, end om forholdene indenfor det 
typiske institutionsregi. Unge ligger og sover 
pi\ sofaer med jakker over sig, da der ikke er 
plnds til dem pi\ f¢rstesalen, hvor andre 
unge bor p:l madrasser 1angs vreggene -
imcrimistisk adskilt af ophrengte lagener. 
Under Gadenunmct, dcr er betegnelsen for 
selve vrere..)tedct, h0rer ddgivningcn "Rcgn
lmen", hvor den unge kan gcnnemgil ct 
psykoterapcutisk forl0b, hvis dcr er bchov 
for det. Kalle Birck-Madsen star sclv for 
dette. Dog er det ikke tilfreldigt, at det i 
Regnbucn ild<e betcgnes sam tcrapi. Dct er 
vresentligt for tilgangen til de unge og deres 
problematikker, at klicnten skal kunne 
"trenke med"- at der ikke sker en distan
ceting mel! em klicnt og behandler. Mange af 
d~ ungc der kommer fra andre psykologer, 
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har if0lge Kalle Birck-Madsen oplcvet at 
skullc tilpasse deres problematik til den 
grcn af fage" den enkeltc behandlcr har 
troet pit. Beslutningerne er blcvet taget 
henover hovcdet pa klienten med den be
grundelse, at brugcrcn ingen sygdomsind
sigt har 

Gaderummets tilgang til de unges problema
tikker er gmndlreggcnde baseret pa tre enk
elte ptincippcr: Brugerprremisser, total a
benhed og invitation tH samarbejdc. Det er 
meget sjreldent at der arbejdes med direkte 
metoder, da man i Gaderummet rnener, at 
man skal passe pit ikkc at komme til at ma
nipulcre i en retning. l .stcdet b0r man for
s.0ge at holde fokus p:l problemet og pro
blemets udvikling, da ophreves problemets 
10sningsmetodc og -tcknikkcr. Et ill de vre
scntlige principper i Gaderummet er troen 
pft en nunmelighed, ogs:l overfor de vaner 
og mckanismer der problematiserer de ung
es forhold til det etahlerede bchand!ings
system. Eksempehos nrevner Kalle Birck-

Madsen ha-'hrygning, der i forhold til unge
problematikkcn i dag er et brcdt anerkendt 
og diskutcret problem, som blot vrerende en 
mild selvmedicinering i.fll.t. den "tunge" 
psykofatmaka der ellers benyttes i p;ykia
trien. 

Garvede brugere 
Ca. halvdelen ill Gadentmmets brugere har 
tidligere vreret i kontakt med den etablerede 
psykiatri og ville, hvis ikke det var for Gade
rommet, vrere havnet pii de lukkedc psyld
atriske afdelinger, i f;engsler eller pii afvren
njngsinstitutioner. De unge er fattige og mar
ginalisercde; de har ofte v;cret udsat for mis
b111g. De har, med andre ord, v'l£ret udsat 
for s1t voldsomme svigt i l0het af deres op
va:kst, at deter umuligt for dem at honorerc 
de krav omverdenen stiller. De har s0gt de
res primreJ.·e relationer uden for familien og 
det etablerede system. 

1 Gademmmct kan de unge komme og gA 
som de vii, tle m0der ligcsindcde og etab-



Jcrer relationcr, der rrekker dybere end det 
at have en belles fjendc, det vrere sig fx 
magten i institutionen, hvilli:et ofte er til
freldet i de regelstramme og strukturerede 
institutioner, der cllers ville udg0re alter
nativet. I Gade111mmet er der ingcn auto
titeter, ingen sanktioner, love og regler, d.v.s. 
flad stniktur. Ser man bert fra et kontor, der 
bl.a. indeholder jomnaler, er der ingen lise 
pa d¢rene. Som sadan, er det bmgeme der 
1<0rer stedet. Det eneste magtmiddel er, som 
Raile Birck-Madsen nrevncr det, det kvali
ficercdc skrenderi. Man kan argumentere 
for sine synspunkte1; men den uskrevne etik 
A<1r i retning af, at man ikke skader noglc 
dcr er forsvarsl0se. Man sparker ikkc "ned
ad". 

Gruppen er centrum 
Gmppen er magtmidlet der sretter gnensen 
for den enkelte. Den unge, der har mistet 
modet og tmen pi live~ oplever at Hi ven
skaher og forpligtigelser overfor gruppen. 
Denne pl'o.ces vil optimalt set resultere i, at 

dentmge kommer til at trenke in dad. I .'tedet 
for, at behandleren klinisk skal g¢re den 
unge opmrerksom pa behovet for dette, vrek
kes denne mekanisme naturligt i relation en, 
i gmppen. Igennem denne prresenteres man 
for altemativcme, spejlingsmuligheden og 
solidariteten. 

Gnmdlreggende handler det om at hjrelpe 
den unge til at kommc ind i livct pa en 
ordentlig made. At vedkommende fonnar at 
handle og reagere pa egne behov og ikke 
dukker nakken, men serverden som den er, 
pa godt og ondt. Raile Birck-Madsen har set 
socialc konflikter blivc bchandlet med tvang 
og piller og hrevdcr, at dcr er sket en vregt
ning fra at si(UIIe !dare sig, til at simile kunne 
klare sig selv. Tidens "trend" handler om 
tvang og straf. Den unge har valget imellem 
tvangsarbejde eller psyltiatrien. Enten f¢lger 
man det almindelige In; elJers skal man have 
stil1ct en diagnose. Problemet er, at der i dag 
ikkc er abenhed for de skreve eksistenser. 
Aile risikercr pa et tidspunkt i deres liv at 

---. _____ _ 

kommc pU afvcjc, og har bmg for en pause, 
et helle' 

Dct er Kalle Birck-Madsens overhe\~sning, at 
der efter dcnne periode opst:lr en nan11·1ig 
motivation for at kommc videre i sit liv. Sam 
det ser ud i d"Jl, syncs det a!tafg0rende for et 
millbart resultat, at det lykkes behandlings· 
systemet at isolere den utilpassede unge fra 
netvrerkct og erstatte dette med en til pas re· 
prresentaliv kontrollantgruppe, der kan age
re vejledere/opsynsmrend for dem. Den 
bedste made at styre folk pa, er at isolere 
dem fra hinanden, det kommer der bare 
ikke gode mennesker ud af. Kalle Birck
Maclsen vurdercr, at man i h0jere grad bur
de v:cgte at give disse unge et sted der er 
deres eget, hvor de i frellesskab kan udnytte 
deres ressourcer konstruktJvt og positivt. 

Stopper pa trods af mange brugere 
Dagligt bruger op til 60 uoge Gademmmet, 
15 til 25 unge sover der, og ugcntligt er ca. 
20 i terapi i Regnbuen. Gademmmets aktu-
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lldsjcelen, initiativtageren, aamulig

manden og psykologen Kalle Birck

Madsen, der er idemanden bag 

"Gaderummet" 

Vi rna som samfund soge at naerme os en forstaelse for, at man som ansvarsfuld 
deltagende social borger rna besidde en fundamental fornemmelse for egen identitet, 
der ikke netop Iader sig male eller definere. Visse unge har sa dybe sar i sjaelen, at de 
knaekker halsen pa adfaerdskorrigering. Hvilke behandlingstilbud giver vi dem? Er det 
ikke et usundt samfund, der har lukkede psykiatriske afdelinger som eneste 
alternativ? 

el\e situation er, at det pr. l. januar er sagt 
op fra sine lokalcr pii N0rrebro. Der er 
ingen udsigt til at lejekontrakten bliver for
laenget - og kommunen har ikke tilbudt et 
altemativ. De unge, dcr bruger Gaderum~ 
me4 bar intet andct sted at ga hen. De 
tisikerer at ende i tilbud, som de tidligcre 
har vrerct i og som ikke kunne hjrelpe dem. 
N_ rigtig mange m:lder cr Gademmmet ct 
kontrovcrsiclt projckt, der bchandlcs som et 
undcrgravende alternativ til dct ctablcrede 
behandling...:;system og k0rer pa et konstant 
yderligt mandat 

Kcndetegnende for de forgangne 15 ar har 
vaeret, at tidshotisonten sjrelrlent har naet 
laengere end til enden a£ kvartalet. Oct er 
hlcrde betingelser at arbejde under. Dog er 
det.ikke noget, der g0r Kalle Birck-Madsen 
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svag i troen. Hans resultater er, sammen~ 
lignet rued det den unge tilbydes i psykia
trien, rene solstrilehistoJier. Ikke desto 
mintlre, synes det altafg0rentle for Gade
mmmets fremt~d, at dcr bliver rettet op~ 
mrerksomhctl {la dct store stykke arbejde 
der her praesteres - at der bliver bevilliget 
micller til flere ansatte, lokalcr man kan 
regne med p:i. sigt samt mere plads. 

Behandlersamfundet er bagud 
I arbej dct med Gaderummet har vi oplevet 
en idealist og ildsjael, der savner opmrerk
somhed og ofikiel anerkendelse, sat i kon
trast til Ny Start, som cr et metodisk baseret 
projekt med bred opbakning. Beggc med 
positive m3.1hare resultater. Vi finder det 
meget problematisk, i diskussionen vedr0-
rende tilbudene til utilpassede unge, at d0m~ 

me mellem rigtigt og forl<Clt. 1 stedet vil vi 
piipege, at det burdc vrerc g:let op for sam
funclet, at der er behov for en gcnerel al
sidighed i tilbudene. 

Disse unges problematikker er mangefacet
terede og under stadig forandring. Oct er 
kendetegnendc, at behancliersamfundct hcle 
tiden vii vrere pi\ bagkant med udviklingen, 
at man altid vii syncs at vrere skridt bagefter. 
lf0Jge fom1aod for Social- og Bcskreftigel
sesudvalget i indre Norrebro bydclsract, Ka
trine Hammcrich, er amhitionen om at ska~ 
be en bred vifte a£ tilbud til stede, men den 
rrekker ikke til at na ud j de hjorner, hvor fx 
Gaderummets ungc befinder sig. Vi ser, i 
Gademmmets tilfrelde, at der ikke er p\ads 
til de altemative behandlingstilbud. Vi finder 
det paradoksal' at et projek' der igennem 



en lang irr<Pkkc har pnesterct gode rcsul
tatrr med en hrugergntppc, der ikke har 
kunnet flndc plads andre stedcr i behand
lingssystcmet, j mange ar har mftttct !eve i 
llVished og i dag ikkc m0dcr accept og 
eksistensberettigelse fra de, der fordeler mid
I erne. 

lkke malbare resultater 
Ka!tine Hammerich owner, at det i h0j grad 
hrenger sammen mcd, at Gaderummet med 
systemets 0jnc kan opleves gr~nse- og sy
stemovcrsl<ridende, i sin strreben eftcr atop
bygge den enkelte unges basale selvf0lelse, 
fremfor at aktivere og medicinere sig ud af 
problemcmc. Gaderummeto;; ideologiske ud
gangspunkt virker st0dende, da ''mmmelig
hedcn" har en iboendc accept af afvigclscr 
normalsamnmdet ikke tillader. Denne sy
stcmkritik resulterer i et problematisk for
hold til de instanser, der ptincipielt udg0r 
dets eksistensgrundlag. 

Denne samfundskritik er imidlertid ikke den 
officielle bcgnmdelse for at forhigl pro
jektet. I stedet hedder del sig bl.a., at Gade-

mmmcts rcsultater ikke er direhie m<llhare 
- fx at den unge ikke er tilknyttet en ud
dannelse ellcr fast arbejde, at man ikke 
"scr'' nogcn effekt efter en given pedode i 
Gadentmmet. Katrine Hammer:ich anf0rer, at 
der en ten dens til at b0'rste disse unge af sig. 
Altsa at den uofficielle tanke er, at hvis 
Gademmmet fomindcr, forsvinder proble
met ogsa. Eller ogsa forsvinder koncentra
tionen af problematiske tmge fra kommu
nen, og pa lrengere sigt en gmppe latente 
histandsklienter. 

Det systembevarende system 
1 !mod og gnmd synes det at v"'re diskus
sionen om tilpassethed der er det essentielle 
dilemma i denne problemstilling. At Kalle 
Birck-Madsen tillader utilpassctheden, g0r 
at han opleves sam en sabotfir. Er det para
doksalt, at systemct skal kunne rumme kriti
kere' Er systemet i sig selv systembevarende? 
Der er langt fra det overordnede systemati
screde regis forsog pil at nedsrette retnings
linier for almen velfrerd- til det individuelle 
menneskes behov og definition pa noget sa 
abstrakt som lykke, positiv selvf0lelse. Vi mil 

som samfund s0ge at nrermc os en forstaelse 
for, at man som ansvarsfuld deltagende so
cial borger m;1 bcsiddc en hmdamcntal for· 
nemmelsc fOr cgen idcntitct, der ikke netop 
lader sig male eller definere. Vi sse lmge har 
sa dybe sar i sjrelen, at de kn.,kker balsen 
pa adf.,rdskorrigeting. Hvilke behandlings
tilbud giver vi dem? Er det il<ke et ustmdt 
samfimd, der har lukkede psykiattiske aide
linger som ene..;;te alternativ? 

Skal man fot-vente sig resultater og stille krav 
til et indi;id, kr<£Ver det at person en er i be
siddelse af en ba<al selvbevidsthed. En f0lel
sesma:ssig helningsproccs tager tid, kan 
ikke fremprovokere!) og rna f0fst og frcm
mest omgives af respekt for det personlige 
udtryk, der kcndetegner mennesket sam in
divid. ]o mere infantil og pigefomrermet 
holdningen til kritik bliver, jo st0rre bliver 
faren for, at vi forstencr i misantropisk selv
godbed og jo st0rre bliver gntppen af men
nesker vi svigter. I.ad os vise de alternative 
"trosretninger", at vi magter at forholde os 
til dem og give dem plads til at hcvise dercs 
pointe. 

,'._I·,. 
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__ -De psykologistuderende 
- blev lovet flere penge til 

studiet. Virkeligheden -
-blev besparelser, sa ti-_ 
mer bliver skaret vrek, 

Psykologistudiet har hidtll 
ligget. under universitetets 
humanistiske .fakultet, men--
1. januar 2004 ski~ de studi' 
et adresse og h¢rer_ nu un
der det samfundsvidenska- -
belige fakulteL 

cent eller knap 2,4<;>ounder- virke de studerende. Vi yil -
: visningstimer.- ·.fa ·et svag~re teoretisk ': ·• · 
· _ »Holdningen har hele ti-. · _ grundlag;ogfsidste ende'" 
den vreret, at det var godt --frygter-vi, at vi bliver darli· 

-at flytte .. Men .nu sker det · gere til at hi\ndtere patien· 
:stikmodsatte af, hvad vi fik ter, nar vi kommer ud,<(si
. at vide, det ville ske. Det er · ger Camilla Wulf-Andersen. 
dybt utilfredsstillende,«Si· og de studerende skal til

med undervises af andre -
studerende. 

-Et af argumenterne·for at 
flytte var, at flytningen ville 
medf¢re flere penge i insti
tuttets kasse. 

· · ger observerende medlem Ned pa sam me niveau 

AF HELLE VINCENTZ 

FORRINCiELSER • L¢fter Offi fle
re penge og bedre undervis-

af studienrevnet for de stu· I instituttets bestyrelse, der 
derende; Camilla Wulf·An-. _ fastlregger budgetterne, me· 
dersen. ner man imidlertid ikke, at 

Der vii blive skaret pa· un- situationen er sa. alvorlig, ·. 
dervisningstimerne, holdun· som de studerende g¢r den 
dervisning vil blive til fore· ' til. · 
lresninger, og i flere tilfrelde Eksempelvis kiager de stu· 
skal reldre studerende un- _ derende over, at der vi! bli· . 
dervise yngre studerende i ve skaret i antallet af vejled-

-ning er blevet til million-be
sparelser og udsigt til £orrin
get undervisningskvalitet -

. for de 1.500 psykologistuder
ende pa K~benhavns Univer

. sitet. 

! stedet skal instituttet nu .. -
spare to millioner- kroner i 
for hold til sidste ar pa un
dervisning fra deltidslrerere. 
I 2003 var Studiemevnets 
budget til undervisning 6,6 
millioner kroner, og i 2004 
er det sat til 4,6 millioner , stedet for en uddannet un· ningstimer i forbindelse · 

. kroner. Det svarer til en be
sparelse pa na:!sten 30 p~o-

U(;.\Sf\N 
3/6/0"i 

get h~jt i forhold til Arhus 
med hensyn til vejledning· 
stimer, og der er ingen 
gruild til at tro, at et specia
le fra Arhus er di!.rligere af _ 
den grund. Nu kommer vi 
bare ned pii sarrime ni
veau,(< siger institutleder Ar
ne PrahL 

Han tilf~jer, at budgettet i 
forvejen er sa stramt, at det 
ikke skal reduceres ret me· 
get, f~r det far betydning 
for antallet af undervis
ningstimer. 

Arne Prahl er i det hele ta
get godt tilfreds med over· 
flytningen til det samfunds· 
videnskabelige fakultet 

))Der har vc.eret nogle pro
blemer, angiiende hvor me-

get psykologi skal betale i 
forbindelse med overflytnin
gen, men ellers er de( posi
tivt. Der er en sundere ¢ko
nomiform pa samfundsvi
denskab, for her far man -
penge alt efter, hvad man ' 
przesterer i form af gennem
f¢rselsprocent og- publicerin
ger i internationale tidsskrif
ter,« fortceller han. 

IN MENTE 

derviser. med opgaver . 
»Det kan ikke undga at pa-. .<»K~benhavn har hidtillig· -



Mange psykisk 
-syge hashbrugere 
Overen 'fjerdede! af de 
hashmisbrugere;'der -·:··. 
s¢ger behandling, bar 
vreret i kontakt med det 
psykiatriske system. 
Sundhedsstyre!sen me-· 
ner, at tallene under~ 
streger, hvor-farligt 
hashrygning er. 

1. SEICfiON side 4 
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Pr~ster imod lu!ming af v~rested 
K<b;ENHAVN . Pn:csterne pi.\ N0rrcbro er g:let s:llnmen 
for at hinclre en Jukning af vcerestcdct G<tde:·umme~ for 
unge hjemlosc. Familie- og Arbejdsrnarkeds_forvalt~m
gen vil ikke \oengere give sin $odkendels? tl\ Ga~ennn· 
met ocr har inclstillet til Fam1ile· og 1-\rbe]dsmarkedsud
valget~ at det \ukker vcd arsskiftet. Ni pr02ster. som hZtr 
fulgt Gaderummet siden startcn i 1996. rnencr dog. ~l 
stedet har hjulpct mctngc ungc:. rmZ/\u 

Y t{oS 
/ 

~0'3":;-..:HAV~-J j\'len:-; c:~--- '.;::.:' · · --~·-·'_ ........ ~"-~~·:·-::-'·-,; ':: · 
Kobenhavns Kommune og Danm8rk.s 'rctn::cts For
bund-K0benh<wn et.ableret et idrzetsomd.cle p<l en 
ra2kke byggegrunde, der lige nu stii.r ledige. Der kan 
spilles fodbold, street.basket., petanq_ue og dyrk<2s 
fitness p.9. det nye aktivitetsomr5de. Det sa?rlige ved 
stedet er, at underlaget- og dermed aktiviteternc
kan flyttes, nar byggegrundenc en dag skal bruges til 
denO!s oprindelige form31. Overborgmest.er Jens 
Kramer Mikkelsen (S) er begejstret for omdclets 
fysiskc f1eksibilitet. })Selv om <?.renlct m&skc scn0rc 
skal bruges til no get anclet, flytter vi bare aktivite
terne et nyt st.ed hen, hvor dcr cr plads og behov," 
sagde han ved l0rdagens 3.bning. M3let med det nve 
omrB.de er dels at vende fo1k til at bruge den nye · 
bydel, alleredc mens den blivcr bygget, og dels at 
udnytte byens rum pa :fJest mulige m!•der. bmp 

Prrester imod lukning af vrerested 
N0RREBRO Prr.esterne pa N errebro i K0benhavn er 
g8.et sammen for at hindre en lu.kning af va:-restcctet 
Gaderummet for unge hjemlose. Familie- og ar
bejdsmarkedsforvaltningen vil ikke lcengere give sin 
godkendelse til Gaderummet og har indstillct til 
familie- og arbejdsmarkedsudvalget, at det lukker 
ved 8.rsskiftet. Begrundclsen er, at stedet ikke lever 
op till ovens krav. Ni pra?st.er. som bar fu1gt Ga
dcrummet s.iden starten i 1996, mener dog, at stedct 
bar f8.et mange unge i gang med tilvr:erelsen igen 
efter en periode med kriminalitet. og narkotika. 
Derfor opfordrer de fam.ilie- og arbejdsmarkeclsud
valget til at afvise indst.illingen fra forvaltningen om 
en lukning og i stedet g3 i dialog med Gaderummet 
om at fa bragt arden i forholdene p8. v<Erestedct. -
Den unikke kombination af d0gnc1bent v<Erested, 
psykoJogisk .r8.dgivning og behandling samt mulig
hedcn for midlertidigt ophold synes at v<'E're af
gorende for at hja:Jpe disse marginaliserede ungc, 
udt.aler prc.esterne, der bl.a. ta:'ller Erik Barch i 
Helligkors Kirke 1 Lisbeth Soe i BJ3gZtrcl.s Kirkc og 
Per Ramsdal i Brorsons Kirke. lril.zau/ 



I rpg og damp· 
for sagen 
1 rendestenen: V.:erestedet Gaderumrriet pa 
N0rrebro for unge udst0dte eksistenser f0ler sig 
truer pa sin egen eksistens. Ni pr.:ester fra 
omradet har skrevet er st0ttebrev. Kbmmunen 
afg0r sagen i nceste uge. 

TEI(ST: MARTA !<ENTORP 
FOTO: LiNDA HENRIKSEN 

En gr<ilig suppe af vand og 
s~be d~kker bunden af bru
sekabinen, og i k0kkenet bob
ler en suppe af gmntsager i 
en jumbogryde. Der er hver
dag i Gaderummet, som so
cialt belastede unge beseger 
for at f.'i et bad, en portion 
mad eller en plads pit en <~f de 
snavsede madrasser. 

Siden 1996 har v;:erestedet 
pa N0rrebro holdt degn.3.bne 
dYJr!" for dem, der mest ople
ver \ukkede d0re. Pii Gerde sal 
i er baghus er de velkomne til 
at s)<l"nge sig i ramponerede 
l.~dersofaer, gr.:ede ved psy. 
kologens skulder el!er Jane en 
halvtredser til _en shawarma. 
Her er det okay, at g\emt t0j 

· udg0r et stadigt voksende 
bjerg, og deter ti\\adt at ryge 
hash. 

Netop prindppet om at la
de hasht.igeme flyde frit, er 
et af de punkter, som Familie
og Arbejdsmarkedsudvalget i 
KabenhaWls Kommune ger
ne ser strammet op for stadig 
at Jade bevillingeme flyde.li

' gesom det for!Jnger, at foreta
gendet finder lovHge og sikre 
!okaler i stedet for de nuv;E
rende, der brad i brand i fora
ret.Ingen kom til skade, men 
brugeme er begyndt at rykke 
op under femtesalens blan
ding af nye og tilsodede tag
sp;Er. N~ste onsdag bes!utter 
udvalget om Gaderummet un~ 
der uformel ledelse af Kal!e 
Birck-Madsen skal have en 
frist til 1. Januar til at bringe 

forholdene i arden, eller om 
nok er nok. 

Ni mmebroprcester med 
Erik Bock fra Helligkors ldrke 
i spidsen opfordrer i et <ibent 
brev udvalget til at holde liv i 
Gaderummet. Fordi stedet·~ 
nllolderde Lmgev;E!{ fra krimi
nalitet og narkotika.« 

~oet er meget rart, ai: man 
kan sidde et sted, uden at der 
sidder nogen med en na\ i 
armen,« medgiver en af bru
geme, Christian Madsen, 
med henvisning til andre af 
byens \lerberger. Han oggade
krydset, hunden 1\mer, har de
res faste hule omkring en 
menstret madras. Hans kcere
ste, Ditte Flykt, har heller ikke 
megen fidus til de traditionel
le llerberger. 

»]eg har prevet at seve poi 
herberg med min far, og Get_.·, 
var a\ts;\ il<ke specielt rart. 
Engangime\lem kom dernog-
!e ski de fulcte folk tnd og r<ib-' 
teen !ige op i hovedet Deter:"' 
ikke sjovt, n.?.r man er fern• 
syv <lr,« nar hun at sige,. fsr 
Erik Bock g0r sin entre. 

Prresten g¢r entre 
"Hey! Vi holder lige et kart 
fcellesm0de her, fl?.!r jeg t.aler 
med jouma!isten,« siger pr;E
sten hejt. »Der er nogle, der 
lusker rundt og ikke fjemer 
deres skrald og deres. !orr.~ · 
begynder han sin opsang med. 

nDer er en mg og en damp 
af hash her,« bemcerker han 
bagefter, mens han forklarer, 
hvorfor frirummet skal red- · 
des. Det skal det. fordi det 

-holder de udsatte vee!< fra ga-

i)_ 5_ luCW 

Hunden I/ mer holder til i Gadim1mmetsammen med sin herre, Cl1ristian Madsen (bagerst). Hans ka:!reste, Ditte Flykt, harsin egen 

Deter tilladt bare at IJ<r>nge ud i »Gaderummet« pQ Nerrebro. 
· »Vier et projekt i rendestensllejde. Vi ensker ferst ogfremmest 

at sikre de unge et sikkert sted,fl siger psykolog Henrik Risdorf. 

/ej/ighed; meil kommer her for hyggens sky/d. 

d~n og v<Ek. fra ·h~rd~.~toffer .. ' fof overhovedet at kunne 
For psyko\ogen- Henrik Ris- hj;elpe dem. For at komme 
dorf er det Vigtigt at till a de·-· ind p-3 livet af dem, fremfor at 
hashrygning for ikl<e at udsm- · de marginaliserersig yder!ige-
de nogen p,i.forh.ind. re.~ siger han. 
, ~Deter vigtigt for_ os at DetmenerThorBuchGmil.-

}Umme' de._ unges livsforelse · lykke (5) fra Familie~ og Ar-

' . . c • 

bejdsmarkectsudvalget egeilt
Jig ogs<l. Det vigtigste er at 
hj;Elpe disse unge. · 

~oet er min !dare fomem
melse, at et bredt flertal i 
Borgerrepr<esentationen· vii 
give Gaderummet endnu· en 

~ri~~:til ~·t f~;~~~~ ~t"l~~ ·~~·~'i; 
de krav, sam vi har stillet i 
arevis,• siger han. 

ent@berllngske.dk 

Se ni'ere pA ~""-'"''"'•:•k••-dk 



Gaderumme11: overiever 
N0RREBRO: Det social-psykologiske 
vaorested for unge hjeml0se 
"Gaderwnmef', har filet fust till. februar 
til at fin de en lovlig bolig sarnt til at fa styr 
pa en raokke forhold. For at fa udl0st 
midler fra kommunen og Sociahninisteriet 
skal Gaderwnmet hurtigst muligt etablere 
sig som en sdvejende institution. Sarntidig 

lokalavisen for N¢rrebro og Nord-Vest 5 --·- ------ -""' -- --------" -- .. ,, ____________________ ...... 

er der stillet nogle lrrav til psykologernes 
fremtidige arbejde og afrapportering. · 
Lyld<es det atfinde en egnet bolig, sa 
mener Gaderummets leder, psykolog Kalle 
Birch-Madsen, at kravene er mulige at 
realisere. Sarntidig opfordrer ham alle 
"gamle kendere" og alle interesserede i at 
deltage i 1110der om stedets fremtid hver . 
torsdagkl.17-19 i Gaderwnme~ 

· Norrebrogade 56, Baghuset, 4. og 5. sal 
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Besparelse 
ender med nul 

Sygehuse I 
VESTS,JA!:LLAND- Et 
forslag om at nedlre.gge 
Nyk!ilbing Sjrelland Sy
gehus og Kors0r Syge
hus samt den akutte me
clicinske afcleling pa 
Ringsted sygehus er pa 
dagsordenen, niir Vcst
sjrellands Amtsr!d hol
der m!ilde mandag den 

FOLKESKOLEN 

.0konomichef er rystet 
over Randers Kommunes 
regnestykke for lukning af 
to skoler 

[ Randers vil kommunen 
lukke to skoler og regner 
med at spare 11 millioner 
kroner p8. den konto. 

Men man glemmer at 
regne med ekstraudgiften 
:"or de skoler, sam bl'!rnene 
.lyttes til, lyder kritikken 
llll fra formldregruppen. 

Styregru.ppen ved den 
:ne af cie to lukningstruede 
;koler, Nyva.ngsskolen, har 
'et p8. ko=unens tal, sam 
·fter deres bedste ovcrbe
·isning er he it urealistiske. 

Ved hjrelp af en bygge-
agkyndig og en l'!konomi
hef er gruppen n:'iet frem 
1\, at kommunens bereg
,inger ikkc holder. I bedste 

fald vil besparelsen ved 
lukning af de to skoler vrere 
et stort rundt nul, siger 
gru.ppen. 

Karsten 0rum er far til 
to bl'!rn p8. skolen og til dag
lig 0konomichef i en st0rre 
virksomhed med 300 ansat
te og en lirlig omsretning p8. 
400 millioner kroner. Han 
cr vant til at se p8. tal og 
gennemskue, om et materi
ale er gennemarbejdet eller 
ej, siger han til Randerfi 
Amtsavis. 

- For eksempel kalkule
rer man med, at de elevaf
hrengige udgifter vedroren
de Hadsundvejens Skole og 
Nyvangsskolen - de s8.
kaldte basisudgift.er- bort
falder belt, og at omkost
ningerne ved elevtilgangen 
for de modtagende skoler 
kan drekkes inden for deres 
nuvrerende budgetter. Det 
lmn simpelt hen ikke lade 
sig g0re. Hvis aile Nyvangs
skolens clever flyttes til 
N0rrevangsskolen, betyder 

,\.fan ryster pd hovedet over; at beregnin.ger kan foreg& pd. 
·n rn&.k, siger Uffe Thorsen fra Beboerlisten i Randers. 

det en fordobling af elevtal
let, og det kan da ikke unci
gAs, at det betyder for0gede 
omkostninger til el og var
me, reng0ring, teknisk per
sonale, administration og 
sa videre, siger Karsten 
0rum. 

-Man sidder og ryster p8. 
hovedet over, at beregning
er kan foregB. p.St den made, 
siger Uffe Thorsen til Dag
bladetArbejderen. 

Han er lrerer og medlem 
af Randers Byn\d for Bebo
erlisten. Beboerlistens tre 
byr¢dder stemte imod sko
Jelukningerne, da byrAdet i 
oktober med et snrevert 
flertal vedtog budgettet. 

- Besparelseme er isrer 
skadelige for den rummeli
ge skole. Derfor vil vi nu 
bede kommunen om, at der 
bliver en ekstern evalue
ring af den rummelige sko
le, sa det kan blive gjort or
dentligt, siger Uffe Thor
sen. 

I Gaderummet·kan de unge have deres husdyr med. 
Foto: .Jette Jacobsen 

Randers-skolcrnes gode 

ecfadng,medintegcation Gaderummet af svage elever og etniske 
minoriteter kan gA fl0jten 
med skoleforliget, frygter 

24. november. 
Den voldsomme be

sparelse p8. i alt 22 mil
Honer kroner er indstil·. 
let af amtets sund
hedsudvalg. Udvalget 
bar som led i det strerkt 
omdiskuterede budget
forlig raet til opgave at 
finde besparelser pa 25 
millioner kroner i syge
husvresenet. 

Sygehuse II 
KOLDING- Der ka.n 
ventes massefyring af 
omkring 120 ansatte pA 
Kolding Sygehus. 

Spareplanen skal ind
hente et oparbejdet 
underskud pa over 30 
millioner kroner i for
hold til budgettet. Og 
det kommer til at ske via 
en omfatiende s!anke
kur, som vi/ gtl. ud over 
slort set alle faggrupper, 
vurderer de ansatte. 

Der arbejder omkring 
1300 pA Kolding Syge
hu• Randers Lrererforening. k I fyld 

Konsekvensen kan blive 5 ~ 0 p e 
genml uco, kriminalitot f1ii1i11 " · -·~~~~:::~!::~:~::; 'kiav~~J;~,~~~r.--~~;:;~,~·. ·:· -~ ii~i~1~~~!d~-
ringsfasen slut, og b,yr8.det trafikplan, som fra 
skal tage stilling til de ind- mange sider kritiseres 
sigelser, der er kommet fra HJEML0SE system, og kan her f3. hjrelp for at skabe mere biltra-
b3.de lrerere og forreldre. til at hlivetrappet ud afme- fik i stedet for mere kol-
Samtidig har Beboerlisten forvaltningen er blevet dicinen, hvis de Olnsker det, lektiv trafik. Det bliver 
stillet en lang rmkke kritis- da der er ansat to psykolo- ikke afvist afHUR-for-
ke spf!rgsmill til kulturelt pillagt at hjo:e/pe ger og tre til fire studenter- mand Mads Lebech (K), ,, 
udvalgs skolebudgct. jys Gaderummet med at finde medhjrelpere. der forsvnrer sig med at 

Problemet er, at der skal at trafikplanen er ~det 
nye lokaler findes andre lokaler, fordi muliges kunst«. 

brandmyndighederne ikke -Vier Mdt til at gil 0 ' 

\rhus politi griber Fremtiden for det k0ben
havnske bo- og vrerestcd 
Ga.derummet har i lang tid 
vmret usikker. 

vil godkende stedet til over- pll kompromis, og samti-
natninger, men det har hid- dig rnA vi lregge os op ad 
til vreret umuligt at fmde de investeringer, sam re-
udlejere, der vil leje ud til geringen har planlagt. 
Gaderummet pB. grund af Det nytter ikke noget at 

kkeind 
1us' borgmester har nul 
era nee over for 
']tninge der laver 
ilade, men tolererer 
~i-vold, siger 
1edslisten · 

1us politi har ikke ken
over nazisterne i byen. 
igruppen White Pride 

, lave ballade uden poli
griber ind. Snmtidig er 

1er og ofre bange for at 
frem. 
.,J.dan beskriver En
:>listens bynldsmedlem 
d Hvals0 Nedergaard 
.'ltionen i Arhus. Han 

flere gange efterlyst 
fra vcnstrc-borgmes-

,-_,ouise Gade om, hvad 
~munen g111r for at drem

op mod nazistemes 

- Veres borgmester ud
trykker en tolerance over 
for nazisteme i Arhus. 
Over for de unge flygt
ninge og indvandrere der 
laver ballade, har kommu
nen vedtaget en nul-tole
rance-politik. Men det vii 
hun ikke indf0re over for 
racistiske og nazistiske 
angreb, siger Kjeld Hvalsfl 
Nedergaard til Dagbladet 
Arbejderen. 

Enhedslisten har tidlige
re rejst sp0rgsm8.l om det 
voldelige nazistiske milj0 i 
Arhus i Byriidssalen. Men 
et flertal mener ikkc, at 
problemet er sa start at by
r!det skal forctage sig no
get. 

Borgmesteren mener at 
po!itiet har nazisterne un

. d,er kontrol og ved llVem de 
er og hvad de foretager sig. 

- Men forklaringen hol
der ikke. White Pride fll:r 
lov til at ud0ve terror mod 
folk med en anden hudfar
ve og andre fanklubber ved 

kampe p8. Arhus Stadion. 
Poliliet kommer for sent 
ud. De kan ililie skaffe vid
ner, og politiet har ikke 
kontrollen, p.9.peger Kjeld 
Hvals0 Nedergaard. 

Det er chefpolitiinspek
t0r Kurt Vollesen hos Arhus 
politi belt uenig i. 

-Vi kender White Pride. 
Vi skrider ind, nar der fore
gB.rvold. Vi mener, at vi har 
god styr p<l hvad de laver. 
De er begrrenset i at lave 
det devil. Ved fodboldkam
pe ved vi hvor de er f0r 
kampen og efter kampen, 
siger Kurt Vollesen til Dag
bladetArbejderen. 

Arhus politi har ingen 
tal p8. hvor mange der er 
anholdt og sigtet for vnld 
fra det nazistiske milj0. Det 
kan man ilcke registreres, 
fordi det er flydende hvor
n:h man er medlem afWhi
te Pride eller bare er medl!il
ber i forbindelse med sl3s
kampe, forklarer Kurt Vol
lesen. p.n. 

Men i denne uge afViste 
et flertal i F'amilie- og k
bejdsmarkedsudvalget at 
steppe st0tten til Gaderum
met fra Arsskiftet. 

I stedct besluttedc politi
keme at p3.lregge forvalt
ningen at hjrelpe Gaderum
met med at finde nye loka
ler. Samtidig bliver krave
ne til Gaderummet skrer
pet, lnden den 1. februar 
skal stedet opfylde en rrek
ke krav omkring blandt an
det godkendte lokaler, be
manding med fagligt kvali
fi?er":de folk og egen orga
msenng. 

Beslutningen er taget ef
ter en rrek.ke protester mod 
en lukning af Gaderum
met. Senest har ni prrester 
p8 N 0rrebro opfordret kom
munen til at bevare stedet. 

Gaderummet har til 
huse i en baggiird pa N~rre
brogade i K¢benhavn og 
bruges afunge, der ikke har 
andre steder at vrere. Her 
kan de overnatte, f:'i et gra
tis mBltid mad og vrere 
sammen med andre ungc, 
der ogsa har det svrert. 

Mange af de unge kom
mer fra det psykiatriske 

stedets mB.lgruppe. vedtage politisk, at hil-
Gaderummet har ellers trafikken i regionen ikke 

raet bevilget tre millioner rna stige, for det vii den 
kroner fra Socialministeri- g0re, siger han til me-
ets Satspulje, som skal ud- troXpress. 
betales over de nooste tre 
ar, hvis der kan findes nog
le nyc lokaler, og hvis Fa
milie- og Arhejdsmarkeds
forvaltningen i l{VJben
havns Kommune vil god
kende stedet. 

Kalle Birch Madsen, sam 
er daglig Ieder afGaderum
nlet, er bekymret for, at for
valtningen i stedet for at 
bevare Gaderummet !i)n
sker at etablere et af de 
sredvanlige bosteder for 
unge for pengene fra Sat
spuljen. 

-De unge, der kommer i 
»Gaderummet«, bar i for
vejen vreret igennem alle 
de her ting, og passer ikke 
ind i de etablerede syste
mer, fortreller Kalle Birch 
Madsen til Dagbladet Ar
bejderen . 

Han frygter derfor, at fle
re af de unge, der kommer i 
Gaderummet vil komme til 
at leve en kummerlig tilvre
relse p8. gaden, hvis stedet 
ikke bevares. uhlur 

Falck er inde 
KARLEBO- Karlebo 
Kommune sknl fusione
res med Falck. Kommu
nalpolitikerne bar sagt 
ja til et tilbud fra Falck 
om, at Falck og kommu
nen sammen opretter et 
selskab sam i vidt om
fang skal drive kommu
nen. En rrekke nedsatte 
arbejdsgrupper skal nu 
se pA, hvilke opgaver der 
konkret skallregges over 
i det frolles selskab, 
inden koffimunalpoliti
kerne i december tager 
endelig stilling. 

-Deter f0rste gang, 
at en privat virksomhad 
og en kommune pr~ver 
et samarbejde af i den 
skala, der er lagt op til 
her, siger Falcks vicedi
rektM Ole Qvist til Ko
benhavns Radio. 
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Gademmmet kan ii<ke 
fa penge 
N0RREBRO: Gaderumrnet pi\ Nerre
brogade kan ikke fa udbetalt de 
penge, som vrerestedet netop har faet 
tildelt fra Socialministeriets Satspulje. I 
sidste uge skrev Lokalavisen for 
Norrebro- og Nord-vest, at Gaderum
met pa Norrebrogade- et basted for 
unge hjemlose- havde filet et til
trrengt tilskud til at viderefore sine ak
tiviteter frem til2005. 

Grunden til at Socialministeriet til
bageholder pengene er, at Gaderum-.' 
met star til at blive smidtud af sine 1cr 
kaler pa Norrebrogade pr. 1. januar, 
oplyser Gaderummets medarbejder · 
Lars Schou. Gaderummet haber, at 
kunne nil at finde et andet lejema!, in
den etretsm.0de om kart tid sandsyn
ligvis vil saelte punktum for bostedets 
eksistens pit Norrebrogade. 

- -·~--
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left til de 
svageste 
~ 
Flere lokale 
initiativer har faet 
st0tte fra 
Socialministeriet 

N\!)RREBRO/NORD..VEST: 
Stofrnisbrug, prostitution 
og hjemwshed er is<er 
storbyf<enomener, og 
derfor er det ogsii me get 
naturligt, at deter disse 
grupper, cler frem til2005 
fir et tilskud fra Socialmi
nistciiets Satspulje. 

18 forske!lige projekter 
i KDbenhavn her fact 
stolte og en del af dem 
holder til her pa Norre
bro og·i Nord-VesL 

For Nord-Vest kvarte
rets vedkommende dre
jer det sig om stotte til to 
eksisterencle til bud- Kir
kens Korsh<ers Kontakt
center og Kirkens Kors
h<ers varmestue "Hotel 
}ens". Derucloverbarsler · 
man med at etablere en 
natcafe, sam et tilbud til 
nattevandrere, hjcml0se 
m.fl. Pa N0rrebro har Ga
derummet pa Norrebro- · 
gade fact tilskud til vicler
efurelse af de nuv<erende · 
akti\ileler- v<Erested, 
riidgivning og bokollekliv 
til unge hjemlose. 
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lirenge ud · . 
er enslags 
begyndeiSe 

fl 1.tema 
N11rrebronx? 

II 4.000 deltog i aftes i en 
mindeh0jtidelighed for den 
italienske rygs<Ekturist, der blev 
stukket ihjel pa gaden pa N0rre· 
bro. Vi gar bag om et fatalt kniv· 
stik og ind i en hverdag, hvor ikke 
aile foler de har plads nok Side 3 

Pa Norrebro fa:rdes 
unge ned til12-13-
arsalderen, der ingen 
andre steder har · 
at va:re end netop 

, . gad en. Vi kan gore 
mere, mener . 
Kobenhavns ·.· · 

/,> 

socialborgmester · 

v~resteder 
AfMARJE LOUISE 
KJf2lLBYE 

berne, at saved man, hvor de 
erog kan finde dem. Nogle af 
dem kan endda passe skolen, 
selv om deer pa tjald, alkohol 
er meget vrerre ting.« ·· 

>>Mange af dem vil jo godt 
ha' et liv, men nar de kommer 

. her, trenker de: 'Her bliver jeg 
nok ogsa smidt ud'. Nar de 
opdager, at det bliver de ikke, · 
star de pludselig i k0. for 'at fa 
st0tte.« 

Ikke ind i systemet 
Modellen for at hjrelpe de 

problamtiske unge er enkel 
if0lge Kalle. Birck: »Et stort 
hus med to rum og en. d0r 
imellem. I det ene rum kan de. 
unge 'vrere. I den anden sid
der der nogle socialpredago· 

.Hvis de to c maske ret sma- . ger, der kan alt, og som de un· · 
drenge, der drrebte en 19,arig · ge selv kanhenyende sigtil og 
italienskrygsrekturist, havde ' sa gil.igen.<< 
haft et andet sted at vrere end . >>Men hvis de f0rst kom· 
gade~, var drabet milske ·slet .. : mer ind i 'systemet'- frengsel 
ikke sket, mener psykolog og . eller psykiatri- sa bliver det 
leder af vrerestedet Gade- nemt en svingd0r, de aldrig 
runlmet p'<i N0rrebro, Kalle · kommerudaf.« 
BirckcMadsen. Det sidste er familie· og ar· 

'>>De lyder som nogle af: bejdsmarkedsborgmester Bo 
"dem,vi fikind.for·war siden .. : · .Asr.:·,tsKjeldgaardihvertf"!d : 
He.lt :tnge ofte an,<!eng;!'~~~=;:; enig 'i:<~Detnhirelper,, tkke at 

: tlonsmdvandrere; der ·mgen · frengsle folk, men at giVe dem 
steder har at vrere og ·bor i: et livsperspektiv. De har jo 
sma lejligheder med deres ogsa dr0mme om familie og 
forreldre, som tit selv er me· arbejde. De skal ikke cykle 
get darligt integrerede. Eller rundt i behandlersystem'et. 
de er helt smidt ud hjemme·. Det, dervirker, er at fafolk ud 
fra pa grund af darlig opf0r· · pa en arbejdsplads og ind i 
sel, og sa g:lr de bare rundt p:i uddannelse.<< ' 
gaden.« · Som borgmester for Fami-

>>Detundrermigikke,atde · lie· og Arbejdsmarkedsfor· 
. g<lr med kniv. De stir alene valtningen administrerer Bo 
med deres liv, og kniven giver Asmus Kjeldgaard pa arsba· 
dem en f0lelse·af sikkerhed. sis en lille milliard til anbrin
Om man forh0jer straffen for gelser og forebyggelse - be· 

· kniv, betyder ingenting for l0bet er netop forh0jet med 
dem. Deer sa langt ude, at de 150 millioner. 
ikke trenker pa, om det koster Senest har Kjeldgaards af· 
et e!ler to ar.« . deling indsat det sakaldte 

Desvrerre har Gaderum- 'Kebenhavner-team', der op
met ikke plads til alle. Gade~ s0ger folk pa gaden og taler 
runimet er et degn3bent · gad ens sprag, og genibnet 
vrerested fra 1996 for margi· Gadepulsen, et vrerested for 
nalise~ede og psykisk syge unge, isrer med indvandret
unge, de fleste i begyndelsen baggrund. 
af zo'erne. Her er 25 fastboen- Bo Asmus Kjeldgaard me
de, 30 i psykiatrisk behand- ner ikke, at man i kommunen 
ling og >noo der gir ud og har sovet i timen: »Men otte 
ind«. Cirka en tredjedel har knivstikkerier i den sidste 
'and en etnisk baggrund'. · uge, det skal man da vrere 

Kan komme som de er 
Gaderummets hus brrend

te ned fornylig, og Kalle Birck 
medgiver, at her alt i alt kan 
virke lettere kaotisk: Midt i 
det almindelige svineri kan · 
man i glimt fa 0je pa maske en 

: enkelt genstand, der ogsafin· 
' des ude i det borgerlige sam· 

fund... . 
. Men netop derfor mener 
Kalle Birck, at vrerestedet 
funperer: >>Her kan de unge 
komme, sam de er - de be
hever ikke engang at vaske 
sig, og det er kun i en meget 
kart periode, to-tre ar, at de 
har behov for at vrere i den 
marginalitet. Der er min 
holdning, ogsa til hashklub· 

utrolig opmrerksom pa. Det, 
der er lykkedes for os, er at 
nedbringe kriminaliteten ge
nerelt set. Det, der der tilba· 

'ge, er sa hirdere og mere vol
deligt. Vi har vreret ret gode 
til at fa fat i dem, der er 17·18 
ar,men vi skal endnulrengere 
ned till2-13 ar og helt ned til 
b0rnehavealderen. Vi skal 
have bedre samarbejde med 
skolerne og have tidligt fat i 
de familier, der har proble· 
mer, sa de ungeikke kommer 
ind ide kriminalitet.« 

»Samtidig skal dervrere to
tal konsekvens i al omgang 
rned vaben, og h0jere straffe 
for at g<l rned f.eks. kniv.« 

mlk@information.dk 
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Mennesker som affald 
AF RUNE LYKKEBERG, 30. MAl 2003 

Den polskf!>dte sociolog Zygmunt Bauman kom og forklarede et 
faktum, stillede en glide og endte med at fortcelle hvorfor etik og 
overlevelse nu pludselig hcenger sam men. 

Udenfor var det allerede blevet sommer. Ligesom i resten af Danmark. 
Rammen var det frie rum: Rammen om denne aften var fristedet 
Gaderummet. Pa N~:wrebrogade er det lykkedes at etablere et sted for 
hjeml!1lse, hvor de kan fa opfyldt basale behov: De kan fa mad og bad og en 
seng at save i. De kan fa adgang til internet og tv, og de far lov til at vrere i 
fred. 
Gaderummet havde inviteret den polskfodte sociolog Zygmunt Bauman til et 
medborgerhus pa N0rrebro. Folk sad pa stole og pa gulvet, og de stod op ad 
vreggene. Folk stod ude i det gode vejr og lyttede ind gennem vinduerne, 
mens den nu 77-arige Bauman smilte elegant og talte elegant om det, der 
g0r ondt, nar de fleste skal have det godt. Folk var ikke de sredvanlige 
akt0rer i videnssamfundet; Der var ikke sa mange firkantede sorte brillestel 
og fint trimmede firkantede fuldskreg, sam der plejer at vrere. Der var nogle 
med ringe i ansigtet og andre med har, der var klippet i pafaldende 
forskellige lrengder. Der var temmeligt mange rygere tilstede. En 
socialdemokratisk politiker pa udkig efter manden pa gaden ville have sagt: 
Jamen deter jo den brede befolkning, der sidder her. 
»leg vii tale om tre ting,« lovede Bauman i m0rkt jakkesret og med sin 
professorate frisure: Det hvide har stritter til siderne omkring en skaldet isse. 
>>leg vii f0rSt nrevne et faktum, sa vii jeg Stille en gade, og til sidst Vii jeg 
fors0ge med en forklaring.« 
Bauman broderede faktum, gade og forklaring ind i et m0nster: Det illld sam 
en god historie. I slutningen af 1700-tallet skrev den tyske filosof Immanuel 
Kant en bog om den universelle fred. Kant gjorde en prremis til en pointe: 
Jorden er rund, og det betyder, at hvis vi fors0ger at lobe vrek fra hinanden 
sa m0des vi pa den anden side. Man kan ikke slippe vaek fra de mennesker, 
man ikke kan lide. Og derfor bliver man n0dt til at opf0re sig ordentligt. 
»Vi ma erkende,« sagde Bauman med Kant fra sin talerstol,»at deter 
nodvendigt for menneskene at enes om enhed i verdensborgerskab. Sadan er 
naturen indrettet. « 
Historien om den runde jord, og Kant og verdensborgerskabet var Baumans 
forste element: Hans faktum. 

Til gllden 
Sa kom gaden: Kanter if0lge Bauman en ligesa star stjerne sam David 
Beckham. Han er altid nrevnt i akademiske afhandlinger og idehistoriske 
vaerker. Han er den mod erne filosof, sam man ikke kan komme uden om: 
»Hvordan kan det pa den baggrund vaere, at Kants bog om 
verdensborgerskabet blev glemt i naesten 200 ar? Den blev betragtet sam en 
trret mands forvirrede vrerk. Der var ingen, der laeste den.<< 
Der var heller ingen blandt publikum pa stolene, pa gulvet og ude pa den 
anden side af de abne vinduer, der svarede Bauman. Det gjorde han selv: 
»Der var ingen der laeste den, fordi historien i vores del af verden gik i praecis 
den modsatte retning.« 
Vi blev ikke mere etiske, selv om vi da godt vidste, at jorden var rundt. Kant 
skrev sin lille traktat nresten samtidig med, at der rullede hoveder for 
Guillotinen i Paris, og den franske revolution gjorde Europa endnu mere 
modern e. Moderniteten har ifolge Bauman produceret fremskridt og velstand. 
Men modernitet har ligeledes if0lge Bauman ogsa produceret noget helt 
andet: Menneskeligt affald. Mennesker som affald. 
»Nar man etablerer sociale strukturer, er der ogsa nogle der ikke passer ind. 
Nogle der falder uden for de strukturer.« 
Bauman naevnte pas og visum og papirl0se flygtninge og statsl0se som 
moderne opfindelser. Bauman talte om ogsa produktion af vel-stand og 
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0konomisk fremskridt som produktion af menneskeligt affald. De 
nordamerikanske indianere blev fjernet fra deres territorier, s~ landet kunne 
opdyrkes profitabelt. Dem, der i Europa blev arbejdsl0se og overfl0dige af 
industrielle effektiviseringen, eksporterede man til USA, Canada og New 
Zealand. De kunne pr0ve lykken i den nye verden. De udfyldte tomme pletter 
p~ det industrielle verdenskort. De moderne mennesker levede indtil for 
nylig, som om man kunne slippe vaek: Dvs. som om jorden ikke er rund. 
>>Der var altid globale h1lsninger pa lokale problemer.« 

Nu filr Kant ret 
Men her kart inde i det nye arhundrede er der ikke laengere plads. Der er ikke 
flere tom me rum tilbage pa verdenskortet. Vi kan ikke fortsaette med at 
eksportere det menneskelige affald til andre Iande. Flygtninge kan ikke 
komme ind nogen steder laengere: >>NU ma vi leve med det menneskelige 
affald i vores egne samfund.« 
Det betyder if0lge Bauman, at vi har skabt en underklasse af fattige og 
hjeml0se og arbejdsl0se, som egentlig kun er et problem. De er ikke en 
ressou rce laengere. Tidligere ville industrien gerne have en staerk staende 
arbejdsreserve, og det var basis for velfaerdsstaten. Der var principielt brug 
for aile, sa aile skulle sikres mad og bad og en seng at save i. Produktionen 
kraever ikke laengere den store arbejdsstyrke: Den er blevet effektiviseret. 
>>Man kan se det f0rste sikre tegn pa denne udvikling, nar penge bliver 
overf0rt fra sociale ydelser til politi og sikkerhed. Nu kriminaliserer man de 
svageste. De bliver lukket ude ved at blive lukket inde i faengsler. 
Kriminaliseringen af de svageste er tegn pa, at kloden er fyldt op.<< 
Og n~r kloden er fyldt op, kan vi ikke laengere l0be fra det forhold, at vi ikke 
kan l0be vaek. Bauman sluttede sin serie af faktum og gade og forklaring med 
at vende tilbage til Kant: >>Nu ma vi erkende at Kants bog ikke var en traet 
mands forvirrede vaerk. Det var en k01ig og praecis analyse. Vi har hidtil haft 
en modsaetning mellem etik og overlevelse. For selv at klare sig kunne man 
blive tvunget til at handle uetisk. Nu er vi i den situation at vi bliver n0dt til 
be handle vores naeste ordentligt for at overleve. Vi kan ikke slippe af ham.<< 
Bauman holder mange foredrag: Han vidste godt, hvad publikum gerne ville 
sp0rge ham om. Hvordan skal det ske. Det var stadig sommer udenfor, da 
Bauman svarede pa sit eget sp0rgsm~l: 
>>Jeg ved ikke hvordan det skal ske. Jeg er gammel, sa jeg bliver her ikke til 
at finde ud af det. Men I er unge, sa I bliver n0dt til at finde ud af det. Ellers 
synker skuden.<< 
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Information fredag 30. maj 2003 

Men1ieslzer so1n affald 
Den polskft1dtc sociolog 
Zygmunt Bauman kom og 
forklarcdc ct faktum, 
sti\lcdc en g:ldc og cndtc 
mcd at fnrta.•llc hvorfnr 
ctik o~ ovcrlevcbc nu 
pludsclig h;l'ngcr 
S<l!l111lC11 

MI{UNE I.YKKFIWIH; 

Udc·nf1,,. v:trdc•t :lliL·t·,•.le blc•vet 
.'Olllllll'l'. l, igt',>;lli\1 \ I'L'SI<'l1 :11.11;1\]· 
m:trk. Hammen VM dl'l fri,· rum: 
l{amnwn on1 d,•ntw aft,•n v:tr friste· 
d<'l t;;tdt•rumnwt.l'i\ Nurrc•brng:l<k 
l'f ckt lrkk,•,ks :lll'tnbkr,• ,•t_q,•d 
ftll' hjemiliSt', hl'tll'dL· kan fi1 tlpt'yldt 
bn.o;;dc•],,·hm·; lk' knn 1;1111;td Of.: honl 
<1)-:l'llS<'IIi!;ll snvc·i.]k];:nll:laol
)!::lllg til iiiiL'I'Th'l <l)-: 1\',ngcle•J:tl' l<11 
til;1t vcl'i'<' i fred. 

t;,,,h·runtnll't h'll'lkilll'itl't'<'t .len 
polskf<l<ht· sncinlug i'.yg II Hint llau 
m;tn tilt·t 111t"<lh<>rg••rhtl., p;t N<ll'r.·· 
hro. l:n]J..sa,lj•:l o;t<>k ''!! 1'•11-'-llil·ct, 

ll)-': dl' Sl L 1d np :hi I'!L').:)-:e'll<:. J·\1\k Sttld 
wil' i dt•t )!:tide• wjr tl).: lyttede ind 
f.:t'nnem ,-jn.Junne, llk'llS til'n 1111 

77·:'\rig•: 1\aum:m smilt,· .:lq.;;tnt n~ 
talte l'lc•)!:;lllt tllll tkt,der gur omit, 
niir <k tlt-~1<' '>k:tlltav.: tl••l btldl. 
F<1lk v:n· ikkL· de· 'ia·dv:ml i!~L' :tkttlft'l' 
i vidl'll'<Silllli'und< ·t: llt•r v:1r ikkt• s!i 
1\lilll.l!L' firkalllt•ck 'i<li'IL' hrilk~tc·l 
''f: 1-illttrinllll<'<k t-irk:ltll<'<ic· 
t\ildsk.t·r .. ~lllllckr pkj,·r :11 I':!.' I'<' 
lkr V.tr \l<l!'k [J\c'd 1-ill)!:L' i illlSif'le•[ 
"~-' andrt· m,·d h:~r. dt·r \':tr klippt'l i 
Jl.tf:~ltit'thk(t,hhl'lli,_:c·l:c·ng,le•r. 
\kl'\',\1'\e'llll\l\']\)-:i 1\\:lll!!e' l')'f.'t'I'L' 
I j i>l t'ck I· II ~t IL·i:ildt'lll!lk 1':11 i~k ptlli· 
I \k,•r I''' ucl ~ig <'I lt't' m:md,•n pa ga
ti<"n villt-li:ll'<'':lj.-:1: lanlc'll tid L'fjll 
dL"n br<'ck h·t·,,lktlin,_:.,kr si.l,kt 
hl'r. 

l•)q~l'i[l:li•••omtt'L'Iing,•<lnvL'tk 
ll:lum:ut i mnrkt j:1kk\'~:l'l of.: lnL"d 
~inpnll·,.~.,"r:ll,• i'nsurL•: p,.t hviJL' 
h:1r strit lt'l' til ~idc•rn•· tmt kring t'll 
~k:dd, 'I h~•·· '' h·l! vii (,It'S I tla~l'nl' l'l 
t:tkllltll, ~:t ,·j\ jc-~ Sl ilk t'll ).!:llk,tl!-' 
1il ~id't Yil i<'.l! I·",·~··J.:•' nll'd t'll tilf
klarillf!.<> 

l\:ntlll,ltt hrodc•n·d,· (nkt um, g:tdt• 
<I!-' i'orkl:trin.l! ittd i <'l lllllllSlc•r: I h•l 
Iolli ~"Ill c'll!!"d histnriL·. I ~lutllin
g,•n at I ;·• "•-t:li 1<•1 ~k1 t'\' dt•n I \'.o,kc• t'i · 
1""'1-lntm:nHt<'il(.mt c·nl><>>-:.t>lll 
den t111i1 , ... ,,.I k 1·1-,.,j_ l~:ml 1-!'int d,· 

en pr:l'tllis til en pointe•: jtlrdl'n L'l' 
nmd,ob ekt betytkr,at l11·is vi for
St 1gcr <II h the· va•k fra hitwnden ~;'\ 
mu,le•s vi p:'i dl'n :\lldt·n side.ll·l:m 
kiln ikke• sl ippe v:ek fr;t de tm•nm•
skl'r, m:tn ikke k:in litho. Og derfur 
hliver man nmlltil at 11pfnre sib or
clocntligl. 

»Vi 111;\ L"rkt•ndt:.« s:tgck 1\:mm:m 
nwd Kantll·:tsitttaler~lt,),,."t ,\t>lt·r 
nndn·n,j if! I fpr 1\IL'IItH'~I;,·nt· 'II t'lll'S 
!1111 t'nlwtl i VL•nh-nshnq:n~kah. 
Siid:tlll'rttn1urt'l1 intlrt·ltd.« 

1-li~tori\'11 om ,[,•n rundc i• >rd, "i-'-
1\:;tnl llJ! VL'I\iL'IISbllrf.:<'I'Sk:i\wt \',It 
1\:mnwns lin~t ,. t'l<'nle'l\1: llans 1;1 k
wm. 

Til g:'idcn 
Si1 knnt biidc•n: Kamc•r it'" I)!<' 

J\illlll\:111 L'll \if!l'Si\ o;\{ II' Sl j.ortll' Sll]l\ 
])avid Ikrkh:nn.l !an o..:raltid n:l'\'111 
i :tkackmi~kt· itt1wndlinf.:<'l'llg idc•
historbkt• v:c·rkl'l'. I Jan t·r dc·11 mn
dl'rm• i'ilnsul: -~<llllll\:m ikkt• h;ttt 
ktlllll\ll' lltkll\1111: 

,] 1\'<11'\lan k:tn ,],•t pit ,kit h:tf.:· 
f.:t'Uild l':t'i't', :11 f\;mt~ bog ntn l'l'r
dc·n~hnt·gL·r~J..ai>L'I hlvl' gkmt i 
n:<'SI<'Il 2011 i11·: I le•n hln• lwt r:l>-:1 vt 
som <'II lra•t n1:111ds li>t'l'irn·d,·· 
v:nk. lkr \':tf ingt•n, dt:r la·stc· 
o,kll.« 

lkt· ,·ar lwlle•r ill!'t'nl,l:tndlpuhli-

kum pi\ stnkm•, p:i guiVL'I ngu'l''l'·" 
den andc•n sid1• at· de• ithtw \' intllt~·r. 
der svare,\e l \;1u nt:t 11. I ),·t gitlrdt· 
h:tn selv~ >>llL'r v;tr in].'l'll dc•r l:L·stt' 
den, Iordi histori,•n i vnrt•s dt•l af 
wnkn t:ik i pra~l'is dt•n modsattc 
rl'tning.« 

Vi hi.- I' ikkc· me·n• t~liskt•, sell' om 
vi d:1 ~'''dt ,.;,\~te'o :II jor<!t•n v:tr 
rnndt.l~.-1111 skrvl'sin lilll' u·,1kt;ll 
ll:t'Sit'll ~:1 1111 id if! 11\l'd, :tl dc·r rlllit•
cl\' h<ll't'dt·rt't\r<;uiil<~linc•n i l':trh, 
Of! ,lc·n i'r.tn~kt' l'l 'l't >lUI \tin giclr.\e 
\'.111'0]':1 <'ltdllll IIIL"rL' nmderm•. Mo
dernilt'l<'ll lw1· i l'tdgl' llauman pi'( I· 
chtt't•rl'l i'n.·mskridt ''~" I'L·\.~I;tnd. 
ldc•n III<HkrnitL'I !wr lil!<'kdt·~ i(,,l
f!<' H:tllll\:111 t>)!:~;t ]'l'tlt\Un•rl'lltllf.WI 
lwlt ;md..t: lllt•ttne·skc•ligl ;!Ibid. 
r.lt•tllwo;h·r som <1i'f:tld. 

>1Ni1r 111:111 t'l :tbkrt·r sot'i:dc· 
st ru kt un·1~, ·r dL"r ''!-'·'d no~IL' dt•r ik· 
k,• p:1ssvr ind. Nof\l<' ,kr t':tldt'l' 
11dt'n t'or d,· ~~ nt kturc•r.n 

ll:tlllll<tn n,1.'1'11!t•p;1s "f! visum"~" 
jl:tpirlt 1St' il)'l.!( llill)!l.' l If! Sli\t~[llSL' 
~<1111 lllol<lt'l'llt' tl)1t'incil-l.~\'l'. J\:lllliWil 
t;dte,,lll<lf!'iitj'I'<HI!iktion :lfVt'i-
SI :ttt. It 'f! t '~'>lit >111\.o;k 1-1-L'II\skr\dt 
Stllll prn,litkl ion ,\ ( 1\lt'llllt'~k,·lil!l 
:tl1~1ld. I l,· llo>J'cl:tllltTibnskt'llllli:t
lll'l-,· bit'\' t'i<'i'llt't t'r:1 d,·n_·~ lt·rritori
,.,._ ~.1 1:111< h·t ~\lillie' ''l'dl rl,,·o; )'i'L q'i
t:tl'.-11. [)<'Ill . .1,•1 i 1·111'"['•1 )lh·l' .11 

2 
FIUSTED- p,J Norrchrogadc er det 
lykkrdcs at elahlcre et sted, Gade
rummet,for hjem/ose, hvor de kanji;'i 
opfyldt hasale hd10v: De kanfd mud 
og had ogen seng ol sove i 
Futo: Magnus Mu/ler/Nordfoto 

bcjdslllsc og- ovcrnndige a rindu
stric!lc effcktivi.';cringcn, cksportc
rcdc m:m til USA, Canada(tf( New 
Zcnland. De kunnc prnve lykken i 
den nyc verden. Dcudfyldtc tom· 
me plcttcr p:l dct industricllc ver· 
dcnsknrt. De 111mkrnL• menncsker 
lcvcdc indtil for nylig, snm om man 
kunnc slippc vxk: Dvs. som urn jor· 
den ikkc er run d. 

llDcr var altid f.:l(lhalc ll'lsningcr 
p:llok:llc problcmcr.(t 

Nu fiir Kant ret 
Men her knrt inde i dct nyc 

<'irhundn.'<.k L'r dL'T ikkc l~cngerc 
plads.lkrcr ikke nere tomnw rum 
tilhnbl' pi\ vcrdensknrtet. Vi knn ik
ke fmtsa.•tte 111l'<.l ;llek$port~~re det 
mcnncskcligc alTaid til nndrc landc. 
Flygtninge kan ikkc knmmc ind ml
gen stcdcr lxngt'TL'.' tiNum.-1 vi !eve 
med dct menn,•skcligc affald i vn
rcs cgnc sam fund.« 

DL•t hct}'dL'f ifolgL' !l:ntm\ll, ;1t vi 
h:tr sbht en U11dnklassc af f:mit:L' 
og hjL'mlttse og arhejtl~Jnsc, som 
L'gentlig kun cr L't prt>blem. Oe L'r 
ikkc en rL'S.~ouree kenge•re. TidligL"
·re ville induslrit::n )-:L'I'Ile lwve en 
st:erk .~t.1cndc nrhejd~n·scrvc, "b 
det var basis fnr vt·lfa~rdsstaten. 
D•~r var principielt hTUf.: for <tlk~. sii 
;llk• ,o;ktt \le .~ikre.~ Ill: HI og h:1d tlb L'll 

seng at .~nVt' i. l'n ~c\ 11k 1 it men 
kt'il:ver ikh-la•ng,· t'<' dt•n store ar
hl'jd..-styrkl': llent•r hk·vL't L'fft-kt i· 
viseret. 

»M:tl\ kan Se' dL'I flli'Sit' sikre• lt').\1\ 
p:"t dt'llllt' ud\'ikling. n;tr pe'll).:t' bli· 
l'er tWerftlrt ft-.t sul'ialt~ ydc•ls•·r til 
pol it\ <lg sikkc-t·hed. Nu kriminalist'· 
wr 11\illl d,• .w:tgeste•. I)L' blivt'r luk
kl'l udt• vl'd :tt blivl' lukkl'l indL" i 
f:c·ngslt•r. Krimin:1 I is••rillf!t'TI :1f <IL' 
S\'."lf.:L'.o;IL' l'f te'f.:ll p:i, ;I( k\Odt'll ,•r 
fyldt lljl.« 

l lb ni11· klude·t1 ,.,. fyhlt np, kan vi 
ikk<'b'llf,:CI'<' lnl1t' (r<~ dctl«rht~ld, at 
vi ikkt• Kan luhc va·h. H,\\1111:111 slnt
IL'tk sin .~c·rie <If faJ..t un1 ng g:id,· "b 
t'c1rklari ng nwt! at Vt"lldt• 1 ilhagt' 1 il 
\(;Jnt: "Nll nd vi nkc•ntk atl\anlo, 
htlg ikkc•v:tr enlra·tnl:lmls ,-,,rvir 
rl'dt• v:c•rk.lkl v;tr t'll k,,]ig '')!: 
l'ra'cis analyse. Vi har ltidtil h;lt't ,.n 
mntls:l'tninJ-: lllt•lkm L'tik og li\'L'I'k· 

\'L'l~··· Fnr s,·]v ill kl:n't' sig ktllllll' 
m:1n bliv,· tl'nngc•t til "I hand I .. 
uc·tisk. Nnt•r vii ckll situ:tti<m at vi 
hlii'L'r nodttil hdt;md],. von·s 
ll:l'Sll' urckntligt f,,,- al tl\'l'l kvt•. Vi 
kan ikk<• sl ippt' :tf h:nn.« 

H.tlllltall hnld,•r tn:tll)!L' i'uredr:1g: 
! !:111 \'id~!L' t:ndt, hv;1d publikt1m 
!-'L't'IW ville sptlrf!t' ham nm.llvur
dan .~k:tl dt•! skL·. I kt I'<Jr s1:1dig 
~tlllltiWI' udt•nt'nr, d:t 1\:ntman Wilrt'· 
dt• p:i sit L'!!t't -;pln·g,m:'tl: 

")<'!-! wd ikh· hl'nrd:\1\ dt•! ~k:tl 
~kl'. )<'!-.: t•r gamnwl, ~:1 it-)! hliv"r lwr 
ikkt• til ill l'inde ud :11· dt·t. t<.kn I <'I 
1111)-!V, .~ill hl irer 11< ><II I il :II t'indt• nd 
nt' d,·t. 1'11<-r~ ~I' nk.-r ~ht~tkn.« 

llllyn lilltJrlll,lll<lll dk 

i 
I' 
I 



Kalle Birck-Madsen, Gaderummet-Regnbuen 

Fra: "Peter" <admin@just-well.dk> 
Til: <forum@minoritetspartiet.dk> 
Sendt: 27. maj 2003 13:35 
Emne: Gaderummet arrangerer m0de med Zygmunt Bauman i N0rre aile medborgerhus tirsdag 

27.5.kl.19.00 

Til din orientering: 

> PRESSEMEDDELELSE 
> 
> Gaderurnmet arrangerer mode med Zygmunt Bauman i 
> 
> Norre aile medborgerhus tirsdag 27.5.kl.l9.00 
> 
> 
> 
> Det socialpsykologiske fristed Gaderurnmet-Regnbuen, der netop er omdannet 
>til selvejende institution, blev ramt af en brand i sovesalen4.-5.april, 
> men fungerer ellers videre. Sa vi har forn0jelsen af at ku1111e byde 
> offentligheden velkommen til en filosofisk aften med socialpolitisk 
> perspektiv, idetvi har reren af at prresentere den verdensbemmte 74-arige 
> polsk-engelske sociolog Zygmunt Bauma1111, i foredraget "Life worth living". 
> Det handler om de socialt udstodtes menneskerettigheder.som iflg. Bauma1111 
> skulle vrete som i Paris hwr der som bekendt er "lighed'' eftersoni a.lle liar 
> ret til at save under broerne. 
> Retten er til at vrere kulturelt anderledes, men ikke tilligevrerd., snarere 
>til at vrere ligeglad. I bogen "Frellesskab" kalder han et kapitel Fra lighed 
>til multikulturalisme. I "Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige" 
> beskrives arbejderklassens omformning til arbejdslos forbrugende 
> underklasse, som arbejdsgiveren mister interessen for, hvorfor 
> velfrerdssystemet udhules. Men arbejdsetikken grelder stadig - de ledige er 
> driverter, hvis lediggang kriminaliseres som social spekulation. Men faktisk 
> er der ikke job til dem. 
> 
> Deter vores polske, i Gaderummet aktiverede bistandsmodtager Alina Frezman 
> der star bag og bar opnaet okonomisk stotte fra Kbh.s komm.s kulturfond. 
> 
>Baumann blev isrer kendt efter udgivelsen afhans opsigtsvrekkende vrerk 
> "Modemitet og holocaust". Sid en har han skrevet flere boger som analyserer 
> den komplicerede omstillingsproces vi stadig er midt i mellem indust.ri-og 
> inforrnationssamfund. I "Globalisering" fra 1999 beskriver han samfundets nu 
> nresten absolutte ulighed og spaltning mellem top og bund og nationalstatens 
> afmagt overfor de hresblresende globaliserede markedskrrefter der skaber 
> udstodelsen. Netop nu, i maj 2003 konstaterer han i EU-kommisionens 
> nyhedsbrev at "Folgeme af den opstaede markeds- konkurrence, kan ikke 
> reguleres afnational politik" Hanser dog ogsa den nuvrerende EU-integration 
> som et led i de skadelige globaliseringsforrner. Dvs han er ikke den der ser 
> de. store redninger, som den store kritiker af den vestlige verden han er. 
> Mea. hans egne ord kan vi ikke virkeliggore habet, men dog heller ikke opgive 

29-05-2003 



_ > det. 
> 
> Zygmunt Baumann har vreret i Danmark mange gange f0r for at holde foredrag i 
> de forskelligste institutioner og fora, hvor folk vii h0re hans budskaber, 
> og modtages overall af fulde huse. Foredraget holdes pa engelsk, men han 
> bliver introduceret pa dansk af 0jvind Larsen der er lektor i filosofi og 
> sociologi v. inst. f .. ledelse, politik og filosofi pa Handelsh0jskolen 
>Kbh. 
> 
> Efter foredraget bliver der mulighed for at sp0rge, kommentere og diskutere 
> med redakt0f Benny Lihme, Social Kritik som ordstyrer. Da arrangementet 
> foregar i cafeen er der mulighed for at k0be bade vadt og t0rt. Aile er 
>velkomne. 
> 
> 
> 
> Lars Schou, Gaderummet 
> 
> 
> 
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Side 20 

Kronik: Da Gaderumsrodderne blev genhuset- eller blev de? 
Lederen r~f Gr~denmt
mct skriver om bmn
dL1l og efterlyser folk, 

,_.--· · dcr kan hja:lpe stedct 
med nye /okaler: 1 

Fredag nat d. 4- S.april blev Gadc
mmmct ramt af en br;md. Bran
den tog hde S.salcn, sa nu bor 
dennes 20 bebocre nede p5. 1.sa
len, som i forvcjen er ram me for et 
dogn5bent v:crested for Gadcmm
mets andre 100-150 ugentligc bru
gerc. Brugerne af den 5.bne psyko
logiske r5.dgivning, 30 unge i korte 
cl\er t:engcrevarendc forh11b, blev 
ikke ramt. Kontoret er der stadigt, 
om end rcssourcerne er blevet me
get f;;erre. 

, Pressen h<:Jr skreVct om. 2 i livs
farc·. Oct e'r'ikkc sandt. En fik for
'br<endinger p5. ryggcn, mens to an~ 
drc fiklsvitset hoget'hud ra hxn-' :·' 
derne i forhinddsc.ined forsog p<l' 
slukning. Billigt shtppt>:t. Qet har · 
va:ret allcs skra:k, at der skulle · 
bryde en voldsom brand ud, som 
ingen spottedc! tide. Og nu kom 
den sa. Brand5.rsage.n kan vxre en 
tabt cig;nct, men skyldes sandsyn
Hgvis koitslutning i clinsta\lationer 
i et hj0me, hvor ingcn opholdt sig. 
Tilbage cr ingen ckstraordin<er 
brand fare, mender er hcller ingen 
p!Jds til gadens m;tnge hieml0se 
ungc, elkr ungc dcr ikke trivcs, 
hvor deer placeret, anbragt eller i 
andcn behandling, som ikke synes 
tilfredsstillende for den tmge. 

Men deer jo blevet tilbt1dt gen
!Jusning, har pressen skrevct, og de 
afslog? B5.de ja og nej. Oct er ikke 
genhl\sning at fa en madras cllcr 
dekv;erelsc p5 Sundholm (som 
ogsJ. afviste dem), M;endenes 
Hjem cllcr p5. et va1tdrchjcm uden 
for byen, hvis ens.liv i forvcjen har 
vacret pr.egct af hjemloshed clkr 
andre socialc bcgiven,hcdcr. Dc,t er 
jo fint fqr en stpnd., 111Cn for allc 
r0dckrne g<elder det, fordi deer sa 
unge. at de p5 almindeligc herber
gcr meget hurtigt vil havne i ct ak
ti~ot misbrug af hJ.rde staffer ogl el
ler i ct massivt og vcdvarende J.lko
holmisbmg. Samtidig vi! de igen 
st.1 udcn de nxre socialc kontaktcr, 
som Gademmmet er god til vxre 
medopbyggcr pti, og endclig vi\ de 
igcn st5. alene overfor et soci;dt sy
stem, som de ide fleste tilf;elde 
h<1r oplcvct, at de ikkc kan h5nd
tere, i \wert fald 1kke pJ en for om
givelscrne acccptabel m5de, lwor
for de igcn og igen stodes ud og 
bortvlses, om det s5 cr fra soc.ial
kontoret, andre ungesammen
ha:-nge eller v;crtshusct. 

Men indtil viderc er alle unge 
klnmpr.t sam men i de 200 kva
drJtmcter, der er tilbagc, :dts~ dem 
af de unge, der stadig er tilbagc i 
Gac\cmmmet. Oct tyndcr ud. No
gen er blevct t.1gct med hjem af 
andre ungc mcd lcjlighed, hvor de 
kJ.n \fine en sofa en tid. Nogcn bar 
scgt ud i p;trker igcn. Flerc s0ger 
s.tmn1en om en lcjlighcd, typisk 
kxlder eller erhverv, som de prover 
at slum me. Enkelte har v;:cret bel
dig, at ckres ventclid pJ bolig cr 
ophort, og deer nu kornmct tld i 
deres egen ldlighcd. For aile, pJ 
n.:cr for de sidstc mcd en reel bolig, 
vii dct'desv:crre nok g5., som dct. ' 
hidtil er giict for clem: det g.'\r i 
kagc, i snot og i lort. Oct vi\ sJ tage 
og kra::vc endnu flere ressourccr <1t 

. rette op pJ det, for bare <tt ct<Jblcre 
d.rn gam\e utilstr;:ckkehgc form en 
g;:mg til- og sJ skal man Va.'fC hel
dig at dcr ikkc cr sket alvorlig sbdc 
af i:n cllcr andcn uoprettclig art i 
mellemtiden! Men Jt gore dette 

"opsamlingsarbejdc" vii sa ikke 
V:I!rc: muligt uden et "Gaderum", 
for de fleste ungc har va:ret igen
ncm, !wad dcr findes for dcm af 
andct, men dct har ikkc bldraget til 
et v.erdigt Jiv for dcm og til et liv 
med uddannelsc, arbejde og holig. 

For de tilbageblevne hjeml0se, 
dcm uden alternativer, dcr saver i 
fa:llcsstucn, er livet ved at blive e:t 
helvcde. Udenlidt sammenha:n
'gcndc sovn, elkr hvis man drikker 
eller ryger for at holde den cvige 
uro og larm ud, vi! ens liv blivc 
mere og mere folclscsmocssigt tils
pidsct, og man vi] en ten rage 
sm.1psykotisk nmdt og/cl\er g5 
amok med acting out (:dcsperat 
impulsiv hacrvzerk p5. mere omgi
vclser) til folge. Det skcr ogs5 .. Og 
for hver dag mere, endnu mere. 
Oct er uv:crdigt og na:rmest umu
ligt folelscsm<r.ssigt at rum me. At 
v.ere vidne til at den enc unge efter 
den anden, faktisk a gsa de rcssour
cestxrke, at de i fmstr.1tion og vil
delse bare smadrer dcres egen ting 
ellcr ting fra Gadentmmet, for at 
f5 luft eller for at m.:crke sig sdv, 
det cr sv<ert uforst5digt, indtil 
man opdagcr, hvor d5rligt de selv 
har dct med det. Men de "var ikke 
sig sclv". f0rst bagefter opdagede 
de, \wad dcr var g5et igenncm dem 
- og s5 kommer skammcn, der for 
nogen cr blcvet sa tyk og stor, J.t de 
helt cr forsvundet. Jeg h.'i.ber ikkc 
at deter sbm i forhold til G<tde
rummet, for den skal ikke v:r:re 
der, men - tror jeg - zergrclsc over, 
at man med eet ockbgde resterne 
af ens liv, en hcl masse af ens cgne 
socialc rebtioncr, som man ikkc 
kJ.n v.ere foruden, men hcllcr ikke 
]rngerc. med. 

FcmtC-salcn bygges ikke op igen 
til bolig. Bygningen kan ikke kon
verteres til beboclsc. GJ.de111mmet 
h<1r endvi.dere agsa v<erct opsagt si
den 1998, da kmnnmnen med 
Brandtilsynet h<1r ment at loka
lernc ikke kunne ombyggcs til god
kendt bcboelse. 

Og de andre steder, Gaderum
mct igcnnem tiderne har fundet, 
aile stcdcr er ikke blevet HI nogct, 
hellcr ikkc et sidste sted, som var 
fantaslisk velegnet, og megct t·~t 
p;'l vorcs okonomiske fonn<'len -
ucl fra de midler, som vores fore
lobig h'irig bevilling fra Kobcn
havns Kotnmune giver os. Ocr er 
bare dCt, at vii dct sidste tilf<~::lde 

skul\e stille med en almindelig 5-
J.rig hus\ejegaranti, men vi havde 
ktm de 3 ar, og dCt fra ar til 5.r. 
Dybt xrgerligt, nu hvor en investor 
allerede havde k0bt huset til os, 
mod at vi fremskaffede den 5-<'lrige 
huslejegaranti. Vi kunne faktisk 
have !lyttet ind i den sidste byg
ning pr 1.april, 4 dage f0r bran
den, hvis en frelsenck dengang var 
kommet forbil NSr Gaderummets 
boligproblcm er Gadcmmmets 
egen - mener myndigheder i hvert 
fald- og vi ingen kapital har at 
tr;ekkc p.'i, sa cr Gaderummets tid 
vcd at la.be ud. Nar vi pj sa mange 
J.r har sGlgt bolig/hus, og ingen af 
aile bcstr.:cbelscrne er lykkedes, 
hvorfor skulk en bolig sa lige plud
selig dukke op lige i den nxrmcste 
tid, mens Gadcmmmet k<Hcr i 
sl;cbesporet opad den snart ucnde
lige bakke? 

K0benhavns Kommune har 
med den nyc Borgerreprxsentation 
givet Gaderummet en fair men 
ogsa kritisk behandling, og det hJ.r 
v<erct gavnlig for begge parter, tror 
jeg. Men kommuncn h<Jr fra star
ten af udgrocnset vores holigpro
blcm som eet for kommuncn ikke 
relevJ.nt problem eller som et pro
blem, der Li uden for dets ansvars
omr5de i forhold til Gadcmmmet. 
Oct skal en kommune vist, nJr 
man star overfor, !wad der kan 
kaldes et priv<Jt initi<ltlv. Glcmt i 
dt:tte er, at G<Jdemmmet er et barn 
af RJ:dgivningsgruppen Regnbucn, 
der oprindeligt havde lokalerne, og 
sa Jndre Norrcbro Bydelsr<'ld, der sa 
en handlemulighed overfor en 
massiv ophobning og nomade
gruppe af problematiskc unge 
hjemlC<~se, der f0rst levcde i ene be
satte og af politiet ryddcdc hus, og 
sa det n.este bezatte og ryddede hus 
og om igen, osv .. De unge blev, ef
tcr 1ydningen af den sidste hus
bezxttelse i Ahomgade, hcnvist til 
Gadcrummet, hvorcfter de sa un
der mere ko11trollerende former 
kunne sluses ud til ordinxr bolig 
og andet rekvant. Det sidste er 
ogsa skct siden, men dr.ls er der 
stor boligmangel, clels er mange 
ungc i sJ slcm en psykosocial til
stand, at det skat noget hclt s.:erligt 
til, hvis de nogen sinde skal gore 
sig hJ:b om e11 selvhjulpen social si
tu<~tion, hvor de ogs5 trives og vil 
kunne holde hele livet ud, til gl;;ede 
for dem sclv og samfundet. Her 

har Gaderummet vist sig at g0re 
en afg0rende forskel, hvad dcr ogs5. 
k<:Jn \<eses ito uafh.x:ngige ev<tluc
ringsrapporter, se 
http:/ /www.casa-analyse.dk/ og 
http://www.gadennnmet.dk/, 
hvilket ogsa Jigger bag den kom
munale bevilling. 

Gademmmcts fremtid i et hus, 
hvor vores arbcjde kan komme til
bage p5 sporet, all1rnger af dcm. 
der kcnder til Gademmmet situa
tion, og som 0j11er en velegnet bo
lig pa 800-1200m2, med en lm
slejc fra kommunen og Socialmi
nisteriet op til kr.120.000 pr. 
mJ.ned, og sam cr anvcndeligt eller 
ligc til at flytte ind i. lngen na:r
va:rendc person eller organisation, 
der kender dctte, kender vii 

Blandt dcm, der kommcr i Ga
clenunmet og som allcrede har 
sogt at hjxlpe, de bar ikkc flere al
ternativer at pege p;J. Og n5.r det 
ikke for os cr mul\gt at handle p5 
en gmndl.x:ggende og udslagsgi
vende problcmstilling, vores lob
lcproblcmer, sa er det at afmagt 
bliver til frygt, og nSr &ygt hcrskcr, 
sa indtra:ffer kaos. Mcd kaos ops
t~r dcstntktion og ustruktttr, der 
igen disponerer for angstcns frem
va:kst. "$:\ luk dog stcdet", kunne 
man sige. Ja, og cksportere kaos 
nmdt og ud i byen, hvor dctgen
ncm dets enkeltpersoncr og 
sm5.grupper kan g;i i se\vsving mcd 
den kaos, der allercde cr hvor man 
h.wncr.l - og som de unge i n.:cr
mest alle tilf:cldc i forvejen pr0ver 
at undg5, for ikke Jt blive hevct 
endnu mere ned i deres liv. Skal 
dct cndelig l0ses pJ en sadan nu 
n:r:rmest selvskabt mJ.df~ kr:ever 
det ogs:i udvidelsc med mere J.bcn 
magt i form af politi, fa:ngsels
v;esen og psykiatri. sa bellere mere 
"gademm", vii jeg sigc. Her tror jeg 
den unge bar en st0rre chance, 
hvis uheldct crude, til igen at finde 
ind i et for det selv og for alle an
dre, ordentligt samfundsm;cssigt 
liv p:i lang sigt. Der er bare det, ~t 
det kr;ever en bolig til Gademm
met. Kender dull C.n, eller bar du 
andre ideer til, hvad vi kan gore, vii 
vi mcgct gerne horc n<ermcre. 

Kal\e Bircl<~Ma.ilsen, 
cilnd.p.'>Ych., 

daglig lecler af Gadentmmet 



En a.fbebocrne Brian Nielsen og lcderen Kalle Birck-Madsen p;i den udbrrendte 5. sal, hvor husets beboere fer sov og havde indrcttet hver sin personlige soveplads. 

I 
Belastede unge har brug lor en ny bolig, 
eller haht<lelen af deres ophol!lssted 
er l>rrendt 
Det, der engang vnr en so
wsal for 25·30 psyl{isk bela
steele unge i Gaderummet 
pa Indn: Nr'lrrebro, ligncr 
nu mest af alt l'f'lgnarok 
med sod, glassln'i.t· og :>md· 
tede lp'er pft vreggene. 

-Vi ]lfl.l' lrcnge vidst, del 
var en brandfrelde. Men vi 
havde valgei imellem at la
de de ungo blive her eller 
sendc dem pi\. gaden, hvor 
mRnge ville ryge p3 spraj
ten, siger psykolog l{alle 
nirci1-Madsen, som er dag
lig Ieder af Garlermnmet. 

I kr3klcenet stRr en ·uge 
gammel opvask. Kale~ka
bet er lwlvt fyltlt med mad-

varcr 1a.,t pil. siclste ndlobs
clag, som belloernc har raet 
af kirl1en, og brfld, som en 
lokal bager giver dem ind· 
imellem. Opholdsrummet 
er fylcltafgraffiti, snavsetqj 
og olOasker, og p§. soraerne 
ligger et par ar hnsets bebo
ere henslamgt og f8x en ef
termicldagslnr. 

De Oeste heboere m· nn· 
der ao Rr og volclsomt psy· 
kisk belasl.edc efter mange 
iir pi\. garlen eller en hllnl 
opvrol•st og ]{rimiJ)el nng
donl". De har intet. Og dog 

·.-clf!.·:·har hinanden._ .~,j:!Jeg 
,blev£yretsom·chet1'ldl; Jl..•ugt 
og gnJnt i Kvickl:y; fot·di jeg 

boccie pi\. gadcn og var ved 
~t drikke mig ih.1el. Kom
mnnen indlogerede mig pt\. 
et hotel, men jeg havde in
tet. al· give mig til om dagen 
og ingen penge. sa jeg lave
de en masse ltriminelt. DGt 
her e1· det berlste, cler e1· 
sl;:et mig. Vi tager os afllin· 
ancien, snaldter sammen, 
og der er Rltid plads til ct 
lmus og en hjrelpende 
hiiml, fortrellcr Daniel, 21. 
sam lmr level hele sit liv pri 
gaden. 

AILTID PlA!!lS 
TIL !(NUS 
- Der er iklw plarls til aile 
efter branden. Nogle Iflner 

' en sofa hos en ven, nogle er 
ssgt nd i parkerne og p:i ga
den igen, og nogle gan.~lce fi\ 

Gndclmscts daglige leder Kalle Birelc-M;ulseiJ og en af sledets heboere Df'lniel, 21. 
sh1ppe1' llfi opholdsrmnmet. 

har fi'tet en hybel et sted. 
For de fleste vil det no!\ rles
vrerre g.3., som det hid til hm· 
gjort: De filr det endnu vro
re psyltislt, ryger nd i ltri
minalitct og mlsbl't1g, .siger 
Knlle Birck-Madsen. 

De nnge har ikke andre 
stecler at vrore. De bliver nf· 
vist start set alle rmct1·e ste· 
der i det sociale system. 
Nogle af dem har E!ftcr 
hnmdcn filet tillmclt en 
plad.'l pA Sundholm, som er 
et hjem fo1· nnrlwmisbn1ge· 
J"e. 

-Vier ikkenarlmmisbrn· 

gere. De fleste er bare hjem
lose og socialt belastecle, 
a11c1re hm· mildere psykislce 
problemer. Mange har vro
ret inclogud afpsyldatrien, 
som ikke har h.inlpet os 
- snarere modsat. Pii Suncl
holm fj]{ de ogsi\ at vide, at 
hjemmet ikke lmnne hjml· 
pe clcm. Sil nn er vi lige 
vidt, siger en af beboerne 
B1·ian. 

Af LISBETH. LANGWADT 
FOTO: MADS WINTHER 

FmNDSELV 
EN BOLIG 
Kol1enhavns Kommune 
nedsaue i starten af 2002 en 
fGlgegrnppe, som s!culle 
fi.mgere som politislr binde· 
led mellem Borgerreprre
sentationen og G8clennn· 
met. Grnppen fik i 2003 
dispensatian af Bm·gcne· 
prresentationen til at depn
nere ca. to millioner ln·oner 
fra lwmmnnen til at .'l\mffe 
e11 ny bolig. Samtidig Rl·:~:tl· 
te Sneinlministeriet ogsb. 
ea. to mil.lioner. Men kom
nnnwn mrncr. dol er Gaclc· 
rummnl-s eg(~t problem ill 
findr en ny ])olig. dn del er 
en selvr~jrJ1tlc ins1'it111"inn 

- Dt' f;~r sloll<l og hja·•lp til 
et n:vt sl't'd. De ca. fi1·0 milli· 
011cr vi! de ffl. lige sH .;nart 
d(c bar sllaffet lolwlr~: Vi 
har i]esnrlom hyrel Eonsn
lr>nt!wmpr~gniet, som er et 
soeinlt foretagende, lit at 
hj;~lpe clem med <1.t finde el 

passende sted, siger F'l:nnlt 
Herlegflard, SF, medlem af 
Familie- og arbe.idsmar· 
li.edsmlvalget. 

Men clet cr nemme1•e sagt 
end giort Rt finde et vmre
sl:ed til de i alt ca. 200 socialt 
belasterle unge. 

- .'\lle vil hjrelpe de svage. 
men l\;:\l.e i deres egen bng· 
grird. Vi hnr SV<"el"l ved at 
fin de ei steel. hvnr vi lmn og 
mit va'rc .. reg har kiggel p~ 
over JO lejJ igheder rle sirlHI'P 
par rl.r og slldt !Minge <:•jcn
clomsm;13glm·e e>p. Hvvr 
gf"lll[; vi filli\1•1" PI' egne! sj·p(). 
siH1l vi lhrsl ~kriv1~ Iii kom
mtmr"n. Sn gm· tlt>r mane· 
rle1; fnr vi f<ir svnr, og sa f·'l" 

le.irnudot givet til nndre, 
frwlroller den claglige h~der 
nf Grulernmmet. KtllP 
BirC'li:-Marlsr•n. 

Ill 

Gaderummet ligger pe, 
Norrebrogade 56 pit 4. 
og 5. sal. Den Gverst·e 
sal fungerede for sm11 
sovesal for stedets ca. 
2S beboere, mell 
brmndte i starlen af 
april. Samt]ige ca. 200 
tmge, der lwuger Gmle
l·mmnet. er nu klum
)1et sammen pi\. \map 
200 kvarlratmeler p1:1 
1 .. salen. 

4.-~n\en rlnnner ram
me for et dognii.bcnt 
vroresterl. Gadennn
mct hnr c]esmlen e11 
ftben psylmlogisl1 mct
givning, lwor stcdel~ 

t\agligc lo~ill'l" I<nlle 
Bil"ck-lvladsen og to 
mH\l"(' psy]{O\oger riirJ. 
giver de unge med fie. 
res for de flestes vecl
kommendc voldsom
me psykis\{e pro
b!emeJ: 

Kalle Rin·k-Madse11 
er oprinrlelig ndtlnn
llet psylwlog, men me
ller il<ke rlen typislte 
(liagnosebrng i psylto
logi-systemer hja>lpm: 
Dcrfor startecte h:m i 
1935 en gr<1tis rilclgiv. 
ning for ungf.> mer! (lS)'

ldske prohlemer. og i 
Hlflli au\agrit~ han rlell 
almenll;Ytti~e selwien
rle insli!lll'i;nwll l.if~!\t• 
nnnmd. 

Gnden1111JlWI f;n· 
.ie"evnligl bt~sog al· <'ll 

gad<~SYtWilh'.i<'l"SI\r'. 
.~om lil:;('l" hnsets ill'l\ 
grn'. og JHlslwngsl\nJl· 
snlenl Hemik Hin 
dum. som nr og til 
hnlder mndrr om lll'lgt' 
ng mishr11g n~~ 1\111'('1" 
Olll lJ!'Il~l'l'IWS np]P\'C'I 

Ill 



Ekstra B1adet- Efter branden: Giv os et hjem 

.dk 
Deadline hvert femte mlnut 
9. rna] 200'3 

Efter branden: Giv os et hjem 

Side 1 af 1 

l'leiaste<:le og hjemiese <H'lge har I:! rug for en ny boiig, efter haivdelel'l af deres opholdssted er 
braa,.dt ned . 

Det, der engang var en sovesal for 25-30 psykisk belastede unge_i 
Gaderummet pa Indre N121rrebro, \igner nu mest af alt ragnarok "' 
med sod, glassk1lr ogsme\tede.lp'er pa vaeggene. _ -~--

- '~-' 

- Vi har laenge vidst, det var en brandfaelde. Men vi havde va\getf 
ime\\em at lade de unge b\ive h"r eller sen de dem pa gaden, h)!Pb. 
mange ville ryge pas-pniljteri,-siger psykolog KaileBircl<=Madsen,r 
sam er daglig Ieder af Gaderummet. ~~ 

" "-- "~-

! kokkenet star en uge gamm~l OJJVask. Koleskabet e( halvt fyldf'F. 
med madvarer taet pa sidste udl0bsdag, som beboerne- har faet aC 
kirken, og brod, som en lokal bager giver dem indimeilem. -,-
Opholdsrummet er fyldt af graffiti, snavsetoj og olflasker, og pa 
sofaerne Jigger et par af husets beboere henslaengt og far en 
eftermiddagslur. 

Be boer Brian Nielsen og Ieder kalle 
Birck-Madsen viser det udbrcendte 
soverum pa 5. sal. (Foto: Mads 
Wilither) 

De fleste beboere er under 30 ar og voldsomt psykisk belastede efter mange ar pa gaden eller en hard 
opvaekst og krimine\ ungdom. De har intet. Og dog -de har hinanden. - Jeg blev fyret som chef for frugt 
og gront i Kvickly, fordi jeg boede pa gaden og varved at drikke mig ihjel. 

- Kommunen indlogerede mig pa et hotel, men jeg havde intet at give mig til om dagen og ingen penge. 
Sa jeg lavede en masse kriminelt. Det her er det bedste, der er sket mig. Vi tager os af hinanden, 
snakker sammen, og der er altid plads til et knus og en hjaelpende hand, fortaeiler Daniel, 21, som har 
levet hele sit liv pa gaden. 

ALTID PLADS TIL KNUS 
- Der er ikke plads til aile efter branden. Nogle laner en sofa hos im ven·, nogle er sogt ud i parkerne og 
pa gad en igen, og nogle ganske fa har faet en hybel et sted. For de fleste vii det nok desvaerre ga, som 
det hidtil har gjort: De far det endnu vaere psykisk, ryger ud i krimina\itet og misbrug, siger Kaile Birck
Madsen. 

De unge har ikke andre steder at vaere. De bliver afvist start set aile andre steder i det sociale system. 
Nogle af dem har efter branden faet tilbudt en pi ads pa Sundheim, som er et hjem for narkomisbrugere. 

- Vi er ikke narkomisbrugere. De fleste er bare hjemlose og socialt belastede, andre har mildere 
psykiske problemer. Mange har vaeret ind og ud af psykiatrien, som ikke har hjulpet os -snarere 
modsat. Pa Sundheim fik de ogsa at vide, at hjemmet ikke kunne hjae\pe dem. Sa nu er vi lige vidt, 
siger en af beboerne Brian. 

> 

httn:/ /www.ekstrab1adet.dk/VisArtikel.iasp?PageiD=203 711 &Temp1ateiD=207 11-05-2003 



LKSLC . .l Dl<.J.uC:L- K..OlillilUllL.:U: l'lllU SClV Duilg 

.dk 
Deadline hvert !emte minlll 
9. maj 2003 

Kommunen: find selv bolig 

Kobenhavns Kommune nedsatte i starten af 2002 en f01gegruppe, som skulle 
fungere som politisk bindeled mellem Borgerrepraesentationen og Gaderummet. 

UlUt:: J cU. l 

Gruppen fik i 2003 dispensation af Borgerreprresentationen til at deponere ca. to millioner kroner fra 
kommunen til at skaffe en ny bolig. Samtidig afsatte Socialministeriet ogsa ca. to millioner. 

Men kommunen mener, deter Gaderummets eget problem at finde en ny bolig, da deter en selvejende 
institution. 

- De far st0tte og hjrelp til et nyt sted. De ca. fire millioner vii de fa, lige sa snart de har skaffet lokaler. 
Vi har desuden hyret Konsulentkompagniet, som er et socialt foretagende, til at hjrelpe dem med at 
finde et passende sted, siger Frank Hedegaard, SF, medlem af Familie- og arbejdsmarkedsudvalget. 

Men deter nemmere sagt end gjort at finde et vrerested til de i alt ca. 200 socialt belastede unge. 

-Aile vii hjrelpe de svage, men ikke i de res egen baggard. Vi har svrert ved at finde et sted, hvor vi kan 
og ma VEere. Jeg har kigget pa over 30 lejligheder de Sidste par ar og slidt mange ejendomsmreglere 
op. Hver gang vi finder et egnet sted, skal vi f0rst skrive til kommunen. Sa gar der maneder, f0r vi far 
svar, og sa er lejemalet givet til andre, fortreller den daglige Ieder af Gaderummet, Kalle Birck-Madsen. 

http: I lwwvv. ekstrabladet. dkNisArtikel.iasp?PageiD=203 709&TemplateiD=207 10-05-2003 



Ekstra Bladet - Gaderummet abent tor alle 

.dk 
Oeactline !wert temte mfnul 

Gaderummet ~\bent for aile 

Gaderummet ligger pa N0rrebrogade 56 pa 4. og 5. sal. Den 
0verste sal fungerede for sam sovesal for stedets ca. 25 beboere, 
men brrendte i starten af april. Samtlige ca. 200 unge, der bruger 
Gaderummet, er nu klumpet sam men pa knap 200 kvadratmeter 
pa 4. -salen. 

4.-salen danner ram me for et d0gnabent vrerested. Gaderummet 
har desuden en aben psykologisk radgivning, hvor stedets daglige 
Ieder Kalle Birck-Madsen og to andre psykologer radgiver de unge 
med deres for de flestes vedkommende voldsomme psykiske 
problemer. 

Kalle Birck-Madsen er oprindelig uddannet psykolog, men mener 
ikke den typiske diagnosebrug i psykologi-systemer hjrelper. 
Derfor startede han i 1985 en gratis radgivning for unge med 

Side 1 at 1 

Daniel, som er beboer, og husets Ieder 
kalle Birck-Madsen. (Foto: Mads 
Winther) 

psykiske problemer, og i 1996 anlagde han den almennyttige selvejende institutionen Gaderummet. 

Gaderummet far jrevnligt bes0g af en gadesygeplejerske, sam tilser husets brugere, og 
misbrugskonsulent Henrik Rindum, sam af og til holder m0der om unge og misbrug og h0rer om 
brugernes oplevelser. 

http://www.ekstrabladet.dkNisArtikel.iasp?PageiD=2037lO&TemplateiD=207 10-05-2003 
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It\- 12:50- 9. rnaj.- 2003 

Gaderummet ligger p~ 
N;zlrrebrogade 56 p~ 4. og 5. sal. 
Den pverste sal fungerede f0r 
som sovesal for stedets ca. 25 
beboere, men brrendte i starten 

_ af.apriJ., Samtlige ca. 200 unge, 
der bruger Gaderummet, er nu 
klumpet sam men p~ knap 200 
kvadratmeter p~ 4.-salen. 

4. -sal en danner ram me for et 
dpgn~bent vrerested. 
Gaderummet har desuden en 
~ben psykologisk r~dgivning, 
hvor stedets daglige Ieder Kalle 
Birck-Madsen og to andre 
psykologer radgiver de unge 
med deres for de flestes 
vedkommende voldsomme 
psykiske problemer. 

Kalle Birck-Madsen er oprindelig 
uddannet psykolog, men mener 
ikke den typiske diagnosebrug i 
psykologi-systemer hjrelper. 
Derfor startede han i 1985 en 
gratis r~dgivning for unge med 
psykiske problemer, og i 1996 
anlagde han den almennyttige 
selvejende institutionen 
Gaderummet. 

Gaderummet f~r jrevnligt bes0g 
af en gadesygeplejerske, som 
tilser husets brugere, og 
misbrugskonsulent Henrik 
Rindum, som af og til holder 
m111der om unge og misbrug og 
h111rer om brugernes oplevelser. 

1/: .ts > -~LJJJ.cteiL£f_!,;_y.Qg!_di9.iH~n _ _h_~lt 
~_Qg_fl 
17: oo > I:QIJl_~la_AJJ_d_i;f~QD_:_J~g_Q'{r:te_cJ~ 

~~~- med_ a.U.~- i_l2f!y_w__gtr.b 
16:40 > f5:.R_IQLn9J<_lii_L1i.LDM-finalen 

http://www.ekstrabladet.dk/V isArtikel.iasp7PageiD=203 71 0 

Side 1 af2 

Ekstra Bladets Forlag oestrogen.clk side6.dk 

I 
11. OS. 2003 0• 

Daniel, sorn er beboer, og !1usets Ieder 
ka!le Birck-l'ladsen, (Foto; fv1ads 
Winther) 
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,·.· ¥an h;ipu f~c£tid\igere - ~ Wares .rraboer har. v.eret 
§q§J~jiplstetJ<aren Jesp'er' ·· ·!ll~gl;Hiildey~qos og tilbudt 
se!!)~l!iLat ga:i!!dii. Si[ge!!)' og . 0~ ~pper <igti:\t~dde.¥nne 
~k\lbbe til ~(),:l~fp.injs~eriej:, ·. ijil a,.,pe:. sa IJ:i .\'lal{et p:l., at 
ilji\)JoJ¥'il,t(de'VjJ'igJ:\1e<J.en • n6gen·ka'n ·l;!j~lp~.Vj rna 

.·'>idste··•liv~)!eridlt ~k(:)n6rai- .il<:ke"gFV1;' op,. V:L•~r. jo·'•tiJ
... sl<:e!ndsrJXQijJ:hitif: . , > > • ··.. . rred~e meiie\1i i;a)11mellade 
· ..•.. ·}'Vi; ~r .. a\·A~.t:~!J~tter ···~• ja et tag. Bare yi faretsted 
noget;[JJi;€rij~g'J:iliV!erP.i, at •atva:re/' und~streger Kalle 
SocialJninisl:eJ'iet ll)l .mve .·Birch Madsen. 

•· rji>gll~;itil. O§, ' 1~igey •. Kalle 
·. Birdi'lY!adsel;l, der·h~ber til 

.. det sidste pa erl tedn'i!1g; 
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Socia it: 

Gaderummet hardt ramt 
efter brand 
(Paagaden.dk) - 14. P.p1· 2.003- Lugten af 
brand spreder sig fra g£rd til p£ 
Norrebrogade. Lyden af sirener fra 
brandbiler, politi og ambulancer standser 
foran porten til nr. 56. Nu lyder der 
desperate n% op mod baghusets fjerde 
sal, mens flammerne knitrer. 
Klokken 01.30 natten till¢rdag den 4. 
april udbr0d der brand i !Ziverste etage hos 
den £bne d!Zigninstitution Gaderummet p§ 
Norrebrogade. En af beboerne blev bSret 
ud med forbrcendinger s§ alvorlige, at 
han en overgang var i Hvsfare. En anden 
blev bSret ud med r!Zigforgiftning. 

Branden har gjort tingene meget svcere for Gaderummet. Den daglige Ieder Kalle 
Birck-Madsen har ikke helt opglvet hSbet, men ncesten. 
-VI har mistet den ene etage, og aile, der boede der, er flyttet ned pa etagen under, 
forklarer han. 
Branden bredte sig sa hurtigt, at de 20 unge, der sov pS etagen, mistede de fleste af 
deres ejendele. 

En gruppe overlevere 
- Deter sgu' synd for dem, siger han. 
For der bliver nemlig trangt p.3 etagen, n§r der skal vrere plads til 20 mere, og Kal!e 
Birck-Madsen frygter, at det vii gaud over de svageste. Men ellers har de unge nu 
taget branden meget roligt. 

-Deter en gruppe overlevere, sam han forklarer. 
Han vii han godt korrigere, hvad dagbladet B.T. skrev lige efter branden. I bladet b\ev 
der gjort et start nummer ud af, at de unge ikke ville ind i politibilerne. 

- Men det skyldtes kun, at de ville have politifolkene til at sige, hvad der var sket med 
deres kammerater, forklarer Kalle Birck-Madsen. 
Da de havde fSet det at vide, var der ingen problemer. 

Nyt sted gled af hrende 
Til gengceld har branden bragt Gaderummet i store 0konomiske problemer. Kalle 
Birck-Madsen ved simpelthen ikke, hvor pengene til en genopbygning skal komme fra. 

\ 

- Vi har ikke penge til at sa::!tte i stand, siger han. Vi er virke!igt dSrligt stillet. 
Samtidig har han til sin store ~rgrelse m~ttet lade en god 10sning glide sig af h~nde. 

Gaderummet havde nemlig fundet et nyt sted at flytte hen, et hus p;3 N0rre Voldgade. 
Problemet var, at foreningen kun havde r8d til at Stille med tre £rs hus!ejegaranti, 
mens udlejeren ville have for fern ar. Kommunen har indtil nu sagt nej til at hjrelpe. 
- Deter et start, velegnet hus, forklarer Kalle Birck-Madsen. 

Med nye og bedre omgivelser ville Gaderummet kunne udvikle sine aktiviteter og 
hjcelpe endnu flere unge med prob!emer, mener Kalle Birck-Madsen, og derfor er han 
mi!dt sagt skuffet over kommunens holdning. Deter iscer de ledende embedsmcend i 
familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen, han har haft problemer med. 

- Vi har et virkeligt fint samarbejde med sagsbehandlerne og Socialcentret, men 
hQljere oppe i systemet m0der vi modstand, siger han. 

Brandc\rsag endnu ukendt 
Det Jigger endnu ikke fast, hvorfor branden opstod. De unge havde holdt fest 1!2'rdag 
aften den 5. april. Branden opstod ved totiden, kart tid efter at festen var sluttet. De 
fleste unge 113 og sov, og i f0rste omgang var mistanken, at branden skyldtes rygning i 
sengen. Men polit\ og brandvcesen hcelder i !Zijeblikket mere til en teori om, at det var 
de elektriske installationer. 

Kompliceret spil 
Branden afdcekker et komp!iceret spil mellem Gaderummet, husets ejer og 
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myndighederne. Deter Byggeri & Bolig .under K0benhavns Kommune, der har haft 
opsynet med Gaderummet. Direkta:~r Ole Sperling oplyser, at man for godt €:t ar siden, 
efter en henvendelse fra K0benhavn s Brandvcesen, skrev til ejeren, og bad ham om 
at f.3 forholdene bragt i arden. 

Men ejeren havde allerede pa det tidspunkt opsagt lejemalet med Gaderummet, en 
opsigelse som vcerestedet dog aldrig har accepteret. Striden mellem udlejer og 
Gaderummet netop nu under behandling i boligretten. 

-Vi anser det for uheldigt, at Gaderummet ikke har anerkendt opsigetsen, siger Ole 
Sperling til P§Gaden. 
Det har nem!ig efter Ole Sperlings mening betydet, at kommunen er b!evet afskaret 
fra at foretage sig mere i sag en. 

-Vi kan f8 ejeren id!Zimt en b!Zide, men ejeren har jo fors!Zigt at f£ lejer ud. Det hele 
beror nu p£ rettens afg!Zirelse, forklarer direkt!Ziren. 
Deter ikke en situation, som Ole Sperling er speclelt glad for. 
- Deter uhensigtsm<e_$Sigt, at.vUkke -kan .Q0re noget mere i denne sag, siger han. 

Ole Sperling finder helt klart, at Gaderummet har overtr.3dt reg Ierne p§ omr.3det. Dels 
er der tale om et loftsrum, dels er der tale kontorlokaler, hvor man ikke ma sove, og 
endelig er det farligt,- at mange p·ersorfer sever i det samme rum. Som Ole Sperling 
udtrykker det, s£ var der tale om en »uacceptabel risiko«. 

Lagt p£ paagaden.dk af t!enrik Amstrug 

·--Send artikel 1 Printvenliq version 1 Deltgg i debatten 

A1t indho.iti @ Forenlngen Pi3Gaden & f"!ediesyndikatet !"lonsun 
f.\!le tek5te:·· kan f:--it c!teres rned tydelig angivelse ~~f Paagaden.dk som kilde. 

Paagaden.dk er produc:.eret og drives af Mediesyndikatet Monsun 
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0rre 
l.ejernes sidste bastion 
Forsvar for lejere: 
Lejernes LOer ofte den 
sidste mulighe4 for lejere, 
nar de er troengle 

AF ULPJCH Wt:JLF 

delig hos LLO i Hovedstaden. 
Her kaemper man for at holde 
de vaerste boligspekulanter i 
skak. Det er svaert og der er 
kommet meget mere at se til 
de senere ar. Mange sager er 
fra No;rrebro. 

Listen af sager er naesten uen- Side 6 
·,-::-::;:.:-:::- __ -___ ..,g.:.::;~-~--

Gaderummet 
Brand: Gaderummets 
lokaler pa N0rrebrogade 56 
gik lo;rdag op i flammer. . 
lngen kom noget til ved 
bran den 

Det sociale projekt for unge 
Gademmmet, der i forvejen er 
tiUet af lukning, blev k>rdag 
fortaeret af en brand. Gade-

. rummet, der holder til under 
loftet i et baghus, har flere 
gauge faet advarsler om, at der 
ikke var brandsikkert. Flam-

merne tog en del af de unges 
sparsomme ejendele, men hel
digvis kom ingen no get til ved 
branden. 

Deter endnu usikkert, hvad 
der forarsagede branden. 

Side 5 
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Flammer 
undertaget 
Ildl0s: Gade.ru!l1mets 
lokaler under loftet pa 
Norrebrogade bra:ndte 
om trent ud lordag, 
Arsagen til branden er 
uklar · 

AF ULRICH WoLF 

De er blevet advaret mange 
· gange. Denne gang gik det 
galt. Gaderummet broendte 
omtrent ud 112lrdag. Den 
voldsomrhe brand slugte 
hurtigt de fa ejendele, de 
unge havde pa stedet. 

Trods en hurtig udryk
ning ra brandvoesenets side 
lykkedes det ikke at redde 
Jokalerne og deter nu uvist, 
hvor de unge skal ga hen. 

Mange af de unge na:~
tede i fl2lrste omgang at bhe 
gennet ind i politiets bus, 
fordi de troede de skulle an
holdes. Men da de fandt ud 
af at det blot var normal 
p~ocedure, gik evakuerin
gen uden problemer. 

Genhuses ikke 
De fleste af de unge bliver 
tilsyneladende ikke genhu
set. . Mange af dem har 
adresse andre steder og der
for ville Den Sociale D\2lgn
vagt ikke tage sig af de unge, 

der stod pa gaden. En blev 
afvist fordi han havde 
adresse pa Christiania, 
selvom hans ikke bar mu
lighed for at b0 der la:ngere, 
idet hans skurvogn angive
ligt er blevet bra:ndt af. 

Mange af de unge bor i 
Gaderummet og har derfor 
ikke noget sted at bo nu. 

Fern af de unge tog imod 
genhusning pa Sundholm, 
men blev afvist her, da de 
ikke hl2lrte til. Enkelte tog sa 
til Moendenes hjem .. 

Uvis fremtid 
Gaderummets ska:bne er 
generelt uvis. Igennem l<en
gere tid bar man !edt efter 
!okaler, og senest har man 
fundet lokaler i Indre by. 
Men pa grund afkoinmu
nens regler, er det ikke mu
ligt for Gaderummet at 
flytte ind i de nye lokaler. 
Derfor er det nu uvist, hvad 
der skal ske med det sl'ciale 
projekt, der nu star uden 
adresse. 
I yderste . konsekvens . fore 

· sv;\nder Ga~et~nnmet . og .· 
dermed de unge, der sa bli-. 
ver spredt over hele by en og 
far adresse i k<eldre og trap
peopgange. 



~· ~._...._.,.,._,._L"-'- .._..._ -' oU.l'>. 

' 

S121g i Modkraft.dk: !Nyheder-& Links ... ] \skriv s0geord SJ21ig p~ nettet: \Google 

.)IUe 1 C 

iJ iskriv s~geo 

07-04-2.003 -> Der· er· 25 g~ster og 9 brugere online. Du kcm watis L1livc~ oprettet som b1-u~p::,r v0.cJ at klikke her<-

Hovedmenu 

>> F_or~_ide 
» Qeb~tforu_m 
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Login 

Kaldenavn 

Password 

Har du ikke en konto? Det 
~ao_ Q_u ta. 
Sam registreret bruger har 
du bl.a. mulighed for at 
opsla artikler, benytte vores 
Instant Messenger og 
reservere dit navn i 
debatten. 

Modkraft Links: 
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SID~Grafisk, 
Randers/ Arhus afd: Stop 
krigen n1od det irakiske folk 
Subcomandante Marcos: 
We Stand for Peace and 
Justrce 
Stop Terrorkrigen: Dorte 
Grendas tale ved 
M.enneskeka;;;cJen ved 
q_rnbassaderne 
Fagligt Netvcerk Mod 
Krig: Frem mod en 
landsdcekkende aktionsdag 
mod krig 
Cinemateket: ~ohn Prlger i 
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» Aile pressemeddelelser 

Minimarked: 

~War is Terror-
...- • Hcettetn:'!Je: 
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war is terr-orism 
- With a big_ger-

l\o1_C>~J:<.raU f',l_yheder » Ven,streflaj » Du er her 

Gaderummet udbrrendt 
Det alternative vrerested Gaderummet pa 
N0rrebro i K0benhavn blev natten til 
10rdag raseret af en voldsom brand. En 
person blev livsfarligt kv<estet af 
forbrcendinger, og en anden blev 
nZ!gforgiftet. LI2Srdag var arsagen til 
branden endnu ukendt. 
Lees mere hos pol.dk 
l,._ces rn_E;!r~. om_(:;ad~nJm_me_t 

Opsl~et 10rdag, OS april @ 20:48:16 CEST ( e iii:J I fHl1Ia:!Iw ) 

http://www.modkraft.dk/article.oho?sid=217?. 
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40 unge husvllde ener brand 
Ill AF MARIA EVALD 

Ca. 40 unge Ira det sociale boligprojekt 
,Gadennnmet" blev natten till¢rdag hus
vilde: Det skete efter' at en voldsom 
brand br¢d ud i et loftsrum i baghuset pa 
N ¢rTebrogade 56 i K¢benhavn. 

Huset er et vrerested for unge p3. den 
yderste venstrefl¢j med problemer i dag- · 
ligdagen. De megtede at sidde i politiets 
opvarmede evakueringsbusser, som blev 
sat ind til de unge, mens deres bus blev 
reddet fra flammerne. 

»De l¢lte det lmenkede deres ideologi
ske betragtninger at sidde i en bus, der 

tilh¢rer politiet, nfu: d~ s~nes, at politiet 
er nogle r¢vhuller,« siger Flemming Dre
jer, central vagtleder, K¢benhavns Politi. 

lngen af de unge er i livsfare efter 
bran den. 

En beboer slap med r¢gforgiftning, en 
anden kom til skade, to blev indlagt med 
svaore brandsfu:. Den ene Jigger stadig til 
observation pa hospitalet. 
· Ved 02-tiden var bran den slukket igeri 
og de unge genhuset af myndighedeme 
et andet sted pi N¢1Tebrogade i K¢ben
havn. 

Arsagen til branden er ikke kendt af 
politiet. mev@bl.dk 

To af beboerne fra 
»Gaderummet•e 

blev indlagt med 
brands8.r. Den enS 

blev tenere udskre., 
vet igen. Resten at 

· de omkring 40 be, 
-boere~ b!ev gerinU
set, etter at brarid~ 

vcesenet havde 
slukket ilden om

kring ved to-tiden. 
- Foto: 

Kristian Linnemann 

SONDAG D. 6. APRIL. 20C 
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SelViilliden, !ar 'tOil '-'Ou~u,._.~ , 

sejlet' sammen med andre i)iger--Csamme situation. 

Maritimt Forsj'!igscenter arrangerer nemlig kornbinere~ 
de sejl- og lejrture i Roskilde Fjord med vikingeskibet 
'Freja' for netop de forsigtige piger mellem 15 og 18 ar. 
Sammen med syv andre piger og to unge kvindelige 
projektledere skal de unge piget· pii en fern dage lang 
sejlads lrere at bega sig pii et skib og sla lejr under 
primitive for hold. Der bliver dog ogsa mulighed for at 
soppe, s11orkle, sv¢mme og lrere at g¢gle med ild. 
Sejlturene foregar fra roidt i juni til midt i september. 
(vaabenl 

'tJ'nge i brandfrelde 
Det var et sandt held, at ikke flere kom til skade, da der 

. na;tten till~rdag udbr~d brand i et kollektiv pa N~rre· 
bro i K¢benhavn, mener politiet. ,,Jeg kan ikke forst8., 
at foll~: kan fa sig selv til at sove scidan et sted. Der er 
massevis af mennesker deroppe, og folk ligger til~ 
freldigt _spredt og _saver pi madrasser bag forhl:"Bl).g p8. 
eri lang gang. Det er jo en brandfrelde uden }ige,,, siger 
kriminalpolitiets centrale vagtleder, Leif Berg. Bran
d~n, d~r raserede det,sociale boligprqjekt Gaderum
lriet, opstod i de unges opholdsstue. If~lge politiet var 
det formentlig en ung mands :rygning i sengen, der 

1 s_~artede branden. LJI)rdag meldte lregerne, at manden 
O:Verlever sine forbrrendinger. Yderligere blev en per
son bragt til sygehuset til observation for r!i)gforgift
trlng. Op mod 40 unge skal if¢lge politiet nu genhuses. 
(j'Utzau) 

Drab af ven var uheld 
Det var et uheld, da en 22-8rig· maud i september sidste 
Ar kom til at skyde en af sine venner. Det afgjorde en 
domsmandsret i Ringsted fredag og d¢rote den 22-B.rige 
to ars famgsel. Det fatale skyderi skete, da manden 
fiskede et dobbeltll()bet haglgeveer frem fra gulvet un-

---- ' __:,_ ·--~' k.-.1.-. -1-..-. ,,..,..._,....,. 
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POLITIKEN.DK 
, 

En person i livsfare efter brand pa 
Norrebro i Kobenhavn 
Politikens netavis Iordag 5. apr 2003 

En person padrog sig livsfarlige forbrrendinger og en anden blev mgforgiftet, da der natten til i dag 
udbmd brand i baghuset pa N0rrebrogade 56 i Kcbenhavn. 

Branden raserede det sociale boligprojekt 'Gaderummet'. 

Brand opstod i dagligstue 
If0lge politiet i Kcbenhavn opstod ilden i de unges opholdsstue, men brrendte ikke igennem til taget. 
Hvordan branden er opstaet, var stadigt uvist tidligt l0rdag morgen. 

En afpolitiets evakneringsbusser blev sat ind til de unge, og samtidig gik man i gang med at fors0ge at 
finde alternative logimuligheder for resten af natten til de unge. 

Nogle kort hjem til forreldrene 
Nogle af dem kunne eventuelt bores hjem til deres forre!dre, mente den centrale vagtleder has 
ordenspolitiet i K0benhavn. 

Enkelte af de unge fors0gte pa trods af politiets advarsler at komme ind i bygningen igen, efter at 
branden var slukket omkring kl. 02. Derfor var politiet n0dt til at postere en vagt pa stedet. 

Printet fra www.politiken.dk Mandag 7, apr 2003 

Ophavsretten tilherer Politiken. Informationerne rnA alene anvendes til egen, ikkeRkommerciel brug, 

Artiklen kan findes pli adrcssen: www.politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageiD=264902 
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Printet fra BT.dk- I livsfare efter brand pa Norrebrogade i Kobenhavn 
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' • 

I LIVSFARE EFTER BRAND PA 
N8RREBROGADEIK8BENHAVN 
• En person plldrog sig livsfarlige forbraendinger og en 
an den blev rsgforgiftet, da der natten til i dag udb-rsd 
brand i baghU!;!@t pll Nsrrebrogade 56 i Ksbenhavn. 

'' 
Ritzaus Bureau 
Branden raserede det sociale boligprojekt "Gaderummet". Ifolge 
politiet i Kobenhavn opstod ilden i de unges opholdsstue, men 
brcendte ikke igennem-t11 taget. Hvordan branden er opst§et, var 
stadigt uvist tidligt lol}l,ag morgen. 

-_:~ _.;."-;o" 

En af politiets evakueringsbusser blev sat ind tiLde un~§-'-o_Og- • 
samtidig gik man i gang med at forsoge at finde alternative 
logimuligheder for resten af natten til de unge. 

Nogle af dem kunne eventuelt kores hjem til deres forceldre, 
mente den centrale vagtleder hos ordenspolitiet i K0benhavn. 

Enkelte af de unge forsogte p§ trods af politiets advarsler at 
komme ind i bygningen igen, efter at branden var slukket 
omkring kl. 02. Derfor var politiet nodt til at postere en vagt p§ 
stedet. 

/ritzau/ 
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Truet: Det er sidste 
udkald for 
Gaderummet. Trods 
kommunalt tilskud og 
nye lokaler risikerer 
fristedet at blive smidt 
ud 

AF ULRJCH WOLF 

Gaderummet bar igepnem 
mange ar levet en omtum
let tilva:relse. Det passer 
meget godt til de unge, der 
kommer i Gaderummet. _ 
De har ogsa le\'_et en om
tumlet tilva:relse. Men der 
skal va:re styr pa sagerne. Et 
af kravene til det social
pa:dagogiske fristed var, at _ 
der skulle arden i ledelses
forholdene .og der skulle 
va:re ordentlige lokaler, 
sam de unge kan opholde 
sig i. Det var en betingelse 
for,. at Kobenhavns _ Kom
mune ville give et million
tilskud til Gaderummet. 

Nu risikerer Gaderum
met at ryge pa gaden og 
lukke, selvom man har fun
det nye lokaler og samtidig 
har faet bevilget fire millio
ner kroner i stotte. 

Grunden er, at Koben
havns Kommune ikke har 
lokaler tilradighed og at de 
lokaler som Gaderummet 
selv har fundet, er for store. 

N0rreoro Avis 

Umulig situation 
Siden en CASA-rapport 
"frikendte11 Gaderum1net 
sidste ar og roste de resulta- . 
ter man naede med de unge 
har forholdene ellers set 
bedre ud for det til tider ud- · 
ska:ldte projekt. · 

Kobenhavns Kommune 
ville sammen med Social
ministeriet give Penge -til 
stedet, mod at der kom ar
den pa forholdene, deri
blandt at man fandt nogle 
egnede lokaler, der over
holdt brandvedta:gterne. 
Nu bar man fundet 1800 
m2 lokaler i Norre Vold
gade, der er skrevet en 
kontrakt og alt er klart til 
indflytning. 

Men der er en hage ved 
det hele. 

Lokalerne er 
storre end planlagt og udle
jer kra:ver huslejegaranti 
for fern ar. Kommunen har 
kun givet garanti for. tre ar 
og vil ikke give mere. ·-

Familie- og Arbejdsmar
kedsforvalt:ningen gav tors
dag 2, 5 millioner kroner til 
Gademmmet, men heri var 
de ·nye lokaler slet . ikke 
na:vnt. Det betyder reelt, at 
man ikke kan flytte ind i de 
nye lokaler og sa kan man 
ikke fa tilskuddet, der er af-

ONSDAG DEN 19: MARTS 2C 

snaftp{t.gaaet 
l . ··.-' . -,- ' 

ha:ngigt af en adresse. ··· ~--·- · - · · -· ·-- - . . .. . 
Gade:rummet er opholdssted for de unge, sam de etablerede system z1<ke har fclet fat i. Men 
:tedet lukmgstruet, selv~m n:an har fundet egnede lokaler og filet millioriC:bevillinge fra K 
havns Kommune og Soczalmmsteriet. 

_ffiiQ:_efRbFT r F uow v?rrTn •cr· · 

"Det er det klassiske 
catch 22 vi er ude i. Huset 
er for start til at vi kan be
tale og vi har brug for lidt 
flere kommunale · penge. 
Men det fremgar slet ikke af 
kommunens indstilling, at 
de nye lokaler er en mulig
hed._ Sa nu risikerer vi, at vi 
slet ikke kan flytte ind og 
dermed slet ikke kan fa 
nogle penge," siger Gade
rummets Ieder Kalle Birch
Madsen, der frygter at man 
nu rna lukke Gaderummet. 

Snart smidt ud 
Den 7. maj er deadline for 
de nuva:rende lokaler pl.
N0rrebrogade. Her skal 

man va:re ude af lokalerne 
og selvom .der _ har va:ret 
mange forla:ngelser er det 
slut nu. Ejendommen skal 

· bruges til andre formal. 
Dermed star man pa gaden, 
hvis der ikke er et nyt lokale 
man kan flytte ind i. 

"Vi har brugt meget . 
krudt pa at fin de egnede Ia
kaler og nu stl.r vi endelige 
med nogle gode af slagsen. 
Endda nogle, hvor vi kunne 
tage imod de unge under 18 
fra oplandskommuneme 
og dermed udvide vores ak
tiviteter. Men pengene g0r, 
at vi ikke kan," siger Kalle 
Birch Madsen. · 

Hvis der ikke findes en 
losning inden den'?. maj er 
Gaderummet historie. 

"Sa rna vi lukke, det er 
der ingen tvivl om. Det vii 
va:re en katastrofe for de 
unge og det vil va:re dyrt for 
kommunen. Meget dyrere 
end at give en garanti pa 
l-. •• .-1~:~~ ..:In~ ;,..., ilrlro <>">" 

penge op af -Iommen 
kommunen. Det er p< 
penge,"siger Kalle Bi 
·Madsen, der understr 
at han er glad for de til' 
hail nu far. Men han a:I 
sig over, at de maske 
ikke kan bruges. 
· "Jeg fornemmer, at d 
politisk vilje til at hja:lp 
men embedsapparatet t 
ker pl. en anden made. I 
for tager man slet ikk 
nye lokaler med i indsti 
gen, ,. siger Gaderum1 
leder.-

Nu vii man som dei 
lersidste l0sning forSiil! 
pavirke Familie- og 
bejdsmarkedsborgmest< 
Bo Asmus Kjeldgaard t 
a:ndre pa indstillingeJC 
man alligevel kan fa d 
to ars huslejegaranti og 
med redde det truede 
sted, der nar de unge aJ 
ellers ikke nar. 



cilztlz) 
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ters sexliv g(llres til sygdom 
tK • Nresten hver.anden kvinde har sci alvorlige 
oer med sexlivet; at det er en sygdom. Ihvertfa!d 
:star til dell internationale medicinalindustri, 
nper ihaerdigt for at konstruere enny kvindesyg
de kanafsaette Viagra-lignende produkter til 

iden, skriver Weekendavisen. Leder af Sexologisk 
a Rigshospitalet, Ellids Kristensen, tror, ikke pii 
ken. Hun mener, at tallet er alt for h<1>jf og under
at kun fa kvinder kan hjaelpes medic\I)Jk. nyland 

~·' 

8ornhohnere vii beholde natfcerge 
BORNHOLM • Et flertal af politikerne i Bornho!ms Regions
rOd vedtog i aftes en skarp protest til trafikrninisteren 
over lukningen af natfaergen mellem K¢benhavn og R¢n
ne, og samtidig fik ¢ens egne forhandlere det r¢de kort, 
oplyser DR Bornholm. Flertallet i regionsradet stemte for 
en resolution, der tager afstand fra de bornholmere, der 
pi ¢eios vegne har forhandlet en aftale pa plads med mi
nisteren om .en natfterge mellem R¢~nne og K(l)ge scm er-
statning for k¢benhavnerbaden. /ritzauj 

e penge 
mel) __ pa sygehuse; 
Jesper Poulsen; 

ke Rasmussen laeg' 
ns Mecticin op til, at 
te skal have sat pri: 
?A opefittioller og 
·lser. Det skal va:re 
t forgylde lreger og 
sker for at g~t~re en 
>ats. /ritzau/ 

Staten vii hjCElpe 
dsatte kJjjbenhavnere 

Antallet af socialt udsat
te k!6benhavnere er sa 

-------1 stort, at staten nu vii 
yde !6konomisk f!6rste
hjrelp i hovedstaden, 

AF SANNE NYLAND CHRISTENSEN 

Kt;bBENHAVN • Efter flere ars 
hard kamp er det nu lykke
des K¢benhavns' Kommune 
at indga en srerlig aft ale med 

~ ~h~~~~:;'.~~i~~~~~~ om at l¢fte 
DIER ER -HJ~LP pa vej til byens svage. fOTO: THOMAS Sli/IRUPISCANP1X 

;-:- over for byens ud-
grupper. erne. har !avet en aftale,. der 

er, at de midler K~- tilgodese~ .hovedstadson\ra
benhavns Kommune far fra d.ek ogsikret enfortsat st¢1-
den ~iikaldte satspulje til so' · te til det omride, hvor proble
ciale fors~g og projekter ikke merne er st~rst. 
lrengere skal bortfalde efter 
et par iir, som deri g¢r for alle 
andre kommuner og amter
men deriinod forts~tte for at 
sikre byens hjeml~se og stof
misbrugere en vedVarende 
og miilrettet hjrelp. 

»De udsatte grupper forde
ler sig ikke jaevnt over hele 
landet, mange s¢ger til de 
store byer - og K¢benhavn i 
srerdeleshed. Derfor bliver vi 
n¢dt til, at lade pengene f~lge 
de udsatte,<< siger socialmini
ster Henriette Kj<er (K). 

Pii nuvrerende tidspunkt 
bor der over tre gange sa 
mange stofmisbrugere og 
hjeml¢se per indbygger i K¢· 
benhavn i forhold til resten 
af landet. Og derfor er mini
steren glad for, at hun med 
samtykke fra satspuljeparti-

Nyt liv i gamle projekter 
Fungerende socialborgme
ster i K~benhavns Kommu
ne, Frank Hedegaard (SF) er 
glad for aftalen om at sikre 
byen ekstraordinrer hjrelp. 

»Vi har i Arevis p3.peget, at 
vi var srerligt belastet og er 
glade for, at man nu vii forde
le pengene efter behov. Nu 
far vi mulighed for at ivrerk
srette nogle tilbud til byens 
allersvageste grupper. Projek
ter, der henge har vreret brug 
for- samtidig med; at vi kan 
fastholde og forbedre dem, 
der allerecte· er igang,<<_ siger 
Frank Hedegaard. 

Selvom han hverken kan si
ge, hvilke projekter det kom
mer til at dreje sig om eller 
hvor mange penge, der vil 

bliver hreldt ned i kommune
kassen, f~r realitetsforhand
lingerne gAr i gang om et par 
uger, sa er han 'ikke i tvivl 
om, at lukningstr!tede pr6)ek
fer som for eksempel Gade
rummet nu kan fortsrette. 

)) I mange- cir har Vi miltte se 
pa at velfungerende projek-

"'" ter lukkede, fordi vi ikke kmi-..-
ne overtage finansieringen 
og drive dem videre, ncir sta
ten trak- sig,« siger han og 
fortaeller, hvardan man lige
frem har vaeret n~dsaget til 
at afs!a penge fra satspuljen, 
fardi man ikke har haft riid 
til at overtage projekterne ef
ter tre ar, scidan som andre 
kommuner og amter. 

)) Vi har haft svrert ved at 
holde en h~j kvalitet i vores 
tilbud til de udsatte grupper. 
Med den nye aftale kan vi 
fa~thoide de gode projekter, 
viallerede har eller patrenker 
at srette igang,« siger Frank 
Hedegaard. ~::nc@urbanavis.dk 
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Politik: 

- Vi er ikke terrorister 
(P~Gaden) - 3. Dec 2002 - Det 
venstreradikale kollektiv »Bumzen« I 
Baldersgade p.3 N13rrebro har ifrzllge politiet 
haft en veritabel bombefabrik i kaelderen. 
Be boerne afviser b!ankt anklagerne, men 
st8r ved, at de har enkelte v.3ben i huset: 
»Vi vii kunne forsvare os mod angreb fra 
den yderste hrlljrefll21j«. 

»I k:relderen blev der fundet et typisk 
bombevcerksted til fremstilling af 
brandbomber og molotovcocktails, hjemmelavede kanonslag mv.« 
S~dan·· lyder det i erklceringen fra Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste om de 
-ttn.g, politiet tog med sig efter en ransagning i kollektivet »Bumzen« i Baldersgade 
20-22 for et halvt ar siden. 

o-er var dog hverken spr.::engstof elter detonatorer blandt det beslaglagte, men 
dertmur:tforskellige husholdningskemikalier og en taske med batterier, tcend-/slukure 
og el-pcerer. 

Endelig fandt politiet nogle effekter, der i mili~r-jargon kaldes »Termit-bomber«, og 
sam politiet beskriver sam »livsfarlige« og i stand til at give tredjegrads 
forbrrendinger. 
Beboernes advokat omtaler dem derimod scm »hjemmelavede romerlys«, og 
beboerne selv afvi.ser h£rdnakket, at de fremstiller bomber i deres hus. 

- For mig ligner det mere hjemmelavet fyrvcerkeri. Og alt fyrvaerkeri er jo farli~t, hvis 
man ikke passer pa. Hvis man holder forkert p£ en stjernekaster, kan man ogsa ta 
tredjegrads forbrcendinger, siger Marie Hansen, der bor i Baldersgade sammen med 
15 andre unge. 

Beboerne i ejendommen, der oprindeligt blev besat for knap 17 ar siden, og senere 
lovliggjort, tifhrzrer den radikale venstreflrzj, og i ejendommens cafelokale arrangerer 
de jcevnligt folkekrzkken og fester. 

Marie Hansen og de (:Wrige beboere f0ler sig udsat for hetz, og de reagerer voldsomt 
pEi bombe-beskyldningerne. 
- Vi har ikke nogen bombefabrik, og vi er ikke terrorister. 

- -- Jeg har ingen ide om, hvorfor de ting var her, men der er naeppe den store forskel, 
hvis man tager ud i provinsen her inden nyt.9rsaften, og ser hvad der ligger has de 
unge knc:egte. I tv-udsendelsen »Station2« braendte politiet et af romerlysene af; det 
osede helt vildt, sa m£ske er det ment scm n1!gbomber, siger Marie Hansen. 

Hun afviser nemlig ikke, at beboerne har vaben i deres hus, it1en understreger, at de 
udelukkende er til forsvar. 

Truet af nazister 
- Vi er flere gange blevet graft overfaldet i vores eget hjem. En af gangene trcengte 
en flok maskerede mc:end ind og tceskede nogle af os med jernstcenger. Andre gange 
har erklaerede nazister k0rt forbi i biler og n3bt trusler, og vi har f£et skl?dt m0trikker 
ind gennem vores ruder. sa der er masser af eksempler p§ organiserede trusler og 
overfald. 

Marie Hansen ved ikke hvem, der star bag overfaldene- politiet opgav i sin tid 
efterforskningen - men hun formoder, at deter folk, der er politisk uenige med 
be boerne. 
- sa vi har nogle boldtrce, noget taregas og et par molotov-cocktails liggende, sa vi 
kan skrremme den slags folk vc:ek. Det lcegger vi overhovedet ikke skjul pa, siger 
hun. 

S§ hvis politiet ransager igen, kan de atter forventer at finde t§regas og kanonslag? 
- Ja, men ikke livsfarlige bomber og den slags. 

Harmi~?Js elektronik 
Politiet kalder et af jeres ka=Jderrum »en decideret bombefabrik«. Hvis det ikke er 
det, de har fundet, hvad er det s§? 
-Vi har alt muligt ragelse i vores kcelder, bl.a. to kogeplader. Deter jo ikke det 
samme, som at man star og laver bomber. Kogepladerne er vel sat derned fordi der 
kommet et nyt komfur ovenp£, forklarer Marie Hansen. ' 
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Socialt: 

Gaderummet i 
undtagelsestilstand 
(P§Gaden) - 4. Oct 2002 - Kommunen 
l]erner 0konomiske forhlndringer i sagen 
om vcerestedet Gaderummet. 
Den 19. september besluttede K0benhavns 

<~ kommune s2\Jedes at give dispensation for 
kommunens interne deponeringsregler i 
forbinde!se med flytningen af vrerestedet 
og bokoflektivet Gaderummet. 

Opholdsstedet for socialt d§rligt stillede..~.-
unge, der har til huse p~ N0rrebrogade, 
skal flytte p£ grund af utilstrcekkelig 
brandsikkerhed. En an den nok s2\ vigtig·- ·· .·. 
detalje er, at vc:erestedet er blevet opsaQ·t af: udlejer- i forclret 2002. 

Dispel-tsationen betyder, at K0benhavns,kommune·undg§r at iso!ere et st0rre 
millionbelo:b i forbindelse med et nyt leje·maJ til Gaderummet. Under normale 
omstcendigheder skaf kommuner deponere·penge, nar der p~ institutioners vegne 
indg2is lejeafta!er. A!tsammen for at sikre en s~kaldt »ratione! 0konomistyring«. 

Kommuner skal alts~ ikke bare g§ ud og forpligtige sig i lange og 0konomisk 
ops!idende lejeaftaler uden at have de 0konomiske midler til det. 

Ingen tovtr<:ekkerier 
Alt dette er norma It en sag p§ forvaltnings-niveau, men grundet sagens 
socialpo!itiske karakter har Familie- og Arbejdtsmarkedsforvaltningen bedt om en 
politisk beslutning. Den kom med Borgerreprcesentationens indst1111ng om 
dispensation den 19. september. 

Det betyder praktisk taft intet for Gaderummets fremtid i forhold til fremtidige 
flyttemuligheder. . 
K0benhavns o:konomiforvaltning siger til P£Gaden: 
- Der er intet mcerkeligt i sagen. Deter en intern kommunal aftale, som ingen 
konsekvenser f2lr for Gaderummet. Tvcertimod betyder dispensationen, at eventue!le 
0konomiske tovtrcekkerier ved genhusning af Gaderummet nu kan undg2ls, fordi vi 
ikke skal g£ ud og finde en bunke penge, nBr de skal flytte. 

.Gaderummet har i skrivende stund endnu ikke·fundet de loka!er, der skal afl0se de 
nuvcerende p.3 N0rrebrogade. · 

Lagt pa paagaden.dk af Jakob Herskind 
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Peng~ pavej: En _ 
kommunal rap·port ser. 
positivt pa -··. _ · ·· 
Gaqermnmets 
resultater. F0!gegruppen -· 
vii give penge til det · · · 
Videre arbejde: .· ... 

AF ULRICH WoLF 

Oppeunder 'lofted ~ bag- . 
. gardsejendom j:>ii N.Clrte
brogade holder Gaderurn- · 
met til. Her bor .. en st0rre · 
gruppe unge tideu fast bo• 
p<el. De bar ofte oplevet . 
svigt og har massive soci<;lle 
probl~er og, en del bar i 
tilgift bade narko preble
mer og/dler psykiske proc 
ble\')lei: .. ·_ ' . . . . . .. ·· .. ···_· 

. Men >tedet er sli41: og ~ · 
brandf.:i:lde. De linge liggei: 
ta;t om natten, kun adskllt 
af gainle , Jagi1er . pL.et · Gaderummet 
tr~gulv. Her bliveu0get og . man bruger i _ . 
bryder ilden l0s, .er alle plis• · b d fi h ld •1gistrl'!'h7K·ilfd£m,,·ih'l' _koritniei> i ·•e'ri<,ds!:idte giv_et:.'_Deifor_ . skal Ga.de_ ·,_ geine'imt e re o~ o ;og on,., ~- ~·~"'' 

ARK.IVFOTO'i'LINDAJO~NSEN. · _ ~\h 

rtiT:~~~r stedet pg met. . . . .. , Smidt ud .· < Det ef ~tprob!6h; !' siger 
stedets Ieder Kalle Birch "Vi 'vi! gane giVe dcill Has GaderummetS Ieder - Kall~ llirch Madsen, der 
Mads~ va;re. undei: kraftig riogle penge, inen der skal vrek __ k_ er_ .-. ___ d ___ et_· __ ·_ · _-· natu_ r_l_i_gv~_ ·s og_ sa er in~tillet_-_:P_ a_ atra_ a_ en 
be,s]qrdning for atb~ytte ogsa. stillesnogle/ krav til · gla;de, . at rapporten for- bestyrelse med flere perso:
sig af fueget ub:'aditionelk dem .. Vi vi! have orih1ede llientligf<ili'ertiltlereperige. ner satsamm~o -
meto>ier for . at kornme i boligforhold .og Vi vil have - . "Det gl;eder mig meget, ..,Detvar faktisk noget vi 
J,iont;ikt nied gruppen af entegistrering~fdefolkdei: hvisdetforholdetsig~dan. selv fores!og da f0lgegttjp
unge. Er1 gruppe der J cte1 kommer pa stedet maske rn~ vi h<~r in,~ h0rt,:;A~ Vi pen b~te, "siger ~irch. 
fleste tilfoelde ikke bar no- ikke medd dct sarnmeri hat =ret meget J:>ange for . Madsen, · . . " _. · 
gcttil overs for (let 6table- ni.enefter kort tid.Aet ma at.rappo1fiitl,;·4e!-io.erposl" .. · -~ ::• · ·_ •·- .... · , '< . 
rede benani:!letsystem eller vaere rirneligl:;.a~hianbillie'l'•• ·tfit_'i·bve)lf~{'v()iiil;'':i~_-_·· _ 'g~_-'·\N_ ·!~J_ ;:tP._-_ -; r;:!!n!o_ g_e_ t_ ,.,_ ,.,,._._-_<' i• __ 

·~;cte~~m~~~h~~ ·de ~~~Jf;;Je~~.~~fg~1~,~[~· ~~~:J:v~.~;:~~~ -~f:~ ~~~~z!~~~0i 
darlige lokaler tiltrods viser Mbller. Planen er ogsa, at Madsen. · ' . met_ er altsa UVlSt: Mende 
en·. eridriu ikke _ offentlig~ Gadenmunet skal bmdan- · · Han er belt pa det rene politiske signaler er p6sitive 
gjmt .rapport bestilt af nes til en selvejende institu- med at der skal stilles krav og om 14 dage skal f<>lge-
1{(1)\ienhavns Kommune, at tion- med en bestyrelse, der til Gadehlmmet badehvad . gruppens anbefalinger. op 
Gaderummet rent. faktisk · bestir af andre end .I<ialle arigar bedre Iok~er og be~ pa Farnilie- og Arbejdsrriar-
narindtildem1ge, detetab- l\irchMadsen. styrelse. , ' ._ jtedsudvalgets .m0de: Her 
lerede_ system ikke kan na: "De skal have en driftso- "Vi. vii gerne give poget sk:U en a~gn~g til Social~ 
Derfor vi! den P?litiske f;l)\- · verenskomst med kommu- for pengene og det synes jeg Jl!-inlstenet _ogsa vaere foer-
gegruppe · tage ··. wpport~s · pen og · en bestyrelse so!ll faktisk Vi ge>r f fonrejen. Vi · d1g. . .. . . 
konklusioner til·- efterret- andre selvejende institutio- er rneget billige i drift furdi "Vi vi! ikke t:roekke noget 
ning og anbefale, at Gade- ner. Def_kan godt blive et vi klunser og har aftaler nedoverhovedetpademog 
rummet skal havepet1ge til problem, bvislederen af et med den Jokalebager oin at _ de unge skal selv me med 
videre eksisti:ns. · sted far for mange kasketter f.i no get br¢c\. Sa kommu- til at ,udfurrne en del af de 

pa," siger Bente M0ller, . . nen · flir rneget for deres ting ,der skal forega-} (;ade- · .. 
Stilles krav F0lgegruppen, der bestar- penge. Men det er jo · ogsa !-"mnmet. _ Det er JO ·. hele · 
"Det er en positiv rapport, . af rcpr<esentanter fra klart, at vi ikke kan blive 1deen b~g,_ s~det,Me!) der 
der beskriver stedet og de il:Esten aile pattier i BR er boende her. Vi er faktisk · skal ,itltsa 'ogsa va;re i:logle 
poedagogiske metoder man med undtagelse af De Kon- blevet srnidtud;" siger Kalle mqdyqelser: De kan il(ke, .. 
bruger: Den viser, at lll<in servative enige om, at man Birch Madsen. .· · bareJcr:zye ind. Vi vi! gerne .· 
rent faktisk kornmer il1on-. . ~~ g;~1 et g_a~nerum\1 ukemnedtt boeg- Gaderutnm~t er blc;v~ hi"".!P~;;i~7m. , t11en cl~: ~t 
takt nied de unge og det vi! sagt op afudle)eren.og skal 1 ogsal~re;hvordan d~;polb, · 
vi gerne f0lge op pa og irn0- samtidig udfonner man en retten den 6. december for tiske;~~ fung~rer," siget 
dekomme," siger Bente. ans0gning til Socialmini- at afklarpvisten og ~ri ka- Bertfe:~lli:l: 1'111)1 f(}rtoel
M0ller, socialr.'idgiver, med-. steriet, der skal sikre penge gesag. Taber Gaderummet ler s~t'n;ti<!ig;:ati)led.hens)'Yl 
!em af BR for Enhedslisten fra den kant sagen lisikerer de at blive tilloka1ane ~ gaderu:il:i-
og en af de personer der bar "Vi 0nsker en blandet fi- sat p~ gaden. _ _ _ _ . _ _ m~~ sebtfinde rio get_ , 
fulgt og k:;empet meget for nansiering, sa Socialrnini- "V1 Ieder eftei andre lo- . · KoJ;nmunen _ kan-•. ikke 
Gadenu:nmet. steriet giver penge. Vi reg- kaler, men deter sv<ert for hjoelpe. Dehar selv\«iritak-·. 

Men selvoin rapporten ner med, at de skal give i en ev~tueludlejer vi! have -terne _tilatfip.debdglenye' 
er positiv skal der ogsa stil- sl0rrelsesordenen 4-5 milli- et depositum, og -det bar lolqlet\ Siger BenteMi)ller. 
les nogle krav til Gadeium- · oner kroner, "siger Bente · kommunep. givet sig selv 

M0ller. dispensation fta at betale .. 
' :- -.. · ., '.' _., . '·,;;'_'!:::-•. - ,. '--·. 

~;-·,;·,.:_ .... _.· 



Gaderummet i undtagelsestnstand 
Kommunen fjemer !llkonomlske forllhulringer i 
sagen om wrerestedet Gaderummet 

Af Jakob Hers kind 

Den 19. september besluttede 
K0benhavns kommune at give 
dispensation for kommunens in
tenle depoDeringsreg1er i forbin
delse med flytningen af vrere.••;te
det og bokoHektivet Gadenun
met. 

Opholdsstedet for socialt dar
ligt stillede unge, der har til huse 
pa N0rrebrogade, skai fiytte pii 
grund af utilstnekkelig brandsik
kerhed. En anden nok sa vigtig 
detalje er, at vrerestedet er blevet 
opsagt afudlejer i for:lret 2002. 

Dispcnsationen betyder, at K0-
benhavns kmnmu1"1e undg8.r at 
isolere et st0rre mi1lionbel0b i 
forbindelse med et nyt lejemill til 

Gaderummet. Undernonnale om
strendigheder skal kommuner de
ponere penge~ mlr der pi institu
tioners vegne indgi\s lejeaftaler. 
Altsammen for at silcre en sakaldt 
»rationel0konomistyring«. 

Kommuner skal altsii ikke bare 
ga ud og forpligte sig i lange og 
0konomisk opslidende lejeaftaler 
uden at have de 0konomiske mid
ler til deL 

lngen tovtrrekkerier 
Alt dette er nonnalt en sag pa for
vaJtnings-niveau, men grundet 
sagens socialpolitiske karakter 
har Familie- og Arbejdtsmarkeds
forval1ningen bedt om en politisk 
besh:!tning, Den kom med Bor
gerreprresentationens indstilling 

om dispensation den 19. septem
ber. Det betyder praktisk talt intet 
for Gaderummets fremtid i for
hold til fremtidige fiyttemulighe
der. 

K0benbavns okonomiforvalt
ning sigertilPdGaden: 

- Der er intet mrerkeligt i sa
gen. Det er en intern k0111munal 
aftale, som ingen konsekvenser 
:far for Gaderummet. Tvcertimod 
betyder dispensationen, at even
tuelle 0konomiske tovtnekkerier 
ved genhusning af Gaderummet 
nu kan undgAs, fordi vi ikke skal 
gil ud og Iinde en bunke penge, 
nar de skal fiytte. 

Gaderummet har i sktivende 
stund endnu ikke fundet de loka
ler, der skal a:ft.0se de nuvrerende 
pa Nmrebrogade. 

ja@paagaden.dk 

' 



Udstodte 
unge ilob 
§Wltifued!: Gade
mmmet har to hold 
unge med i li;;b i 
F<elledparken 

AF LARs SCHMIDT 

Gaderummet er ikke 
bange for at tage alter
native ]Qsninger i brug 
for at g\ilre livet bedre for 

. de udst0dte unge pa 
N0rrebro. 

Saledes har den til
knyttede gadesygeplejer
ske, Gitte Wandschnei
der, taget initiativ til, at 
otte af de unge i Gade
rummet deltager i et 
motionsl0b i F<elledpar
ken den 5. september. 

"Deter et 5x5 km 
stafetl0b, og jeg synte~ 
at qet kunne vaere 
sp;endende, hvis vi 
havde nogle af de unge 
med," siger hun: 

"Deter unge, der har 
det d:l.rligt, er fattige og 
udst\lldte. Jeg havde reg
net med, at de ville af
vise pa stedet, men 
tv.ertimod har de sagt ja. 
Og det er fantastisk 
flot." 

Gitte Wandschneider 
har sa hjulpet flere af de 
unge med at blive kl.edt 
ordentligt pa - via spon
sorater pa lVlbesko og 
IVlbet\ilj fra SportMaster. 

Efter l0bet i F.eiled
parken er der ogsi s0rget 
for de unge fra Gade
rummet. 

Der arrangeres nem
lig picnic i parken - med 
madkurve, som folkene i 
Blagards Kirke har pal<
ket 

Gitte Wandschneider 
vi! ikke afvise, at l0bet 5. 
september er sidste gang, 
unge fra Gaderuinmet 
deltager. 

r . 

Rent a Tent· 



T ens 
~skes ren 

I 
/ 

Familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard;, 
mener at forholdct til Gaderummct er udma;rket og at mal? 
har r~urderet son opfattelse af stcdet. 
FOTO: L!NDA JOHANSEN 

Konilikt: Borgmester 
so-/arer pa Gaderun1r11ets 
klage. Han mener ikke, 
"t der er no get darligt 
forhold 

AF ULRICH \IVOLF 

I sidste uge var Gaderum
mets leder Kalle Birch
Madsen ude i Norrebro Avis 
med en kritik af K0ben
havns Kormnune. Han me
ner at de kommunalc top-

' 0 > 1. e1nbedsma:nd er pa naKY~en 
af Gaderummet og derfor 
beordrede gadesygeplejerske 
Gitte Wandschneider til at 
blive vack fra et foretracde i 
Folketingets socialudvalg. 

Pa baggrund af sagen har 
Familie- og Arbejdslnar
kedsborgmester Bo Asmus 
Kjeldgaard modtaget en 
skriftlig klage fra Gaderum
mets leder hvor han dels 
kl.ager over epis'ode:n, de~s 
opfordrer borgmesteren t1l 
at genoprette det gode for
hold mellem forvaltning og 
Gaderummet. 

"Der er ingen tvivl om, at 
den gamle forvaltning 
havde et noget anstrengt 
forhold til Gaderummet. 
Men vi har revurderet sag en 
og det var jo vores forvalt
ning, der sorgede for, at Ga
den1n1met kunne over
leve," siger Bo AS!Yius Kjeld
gaard. Han har sendt et 
svar hvor han afviser at fo
retage sig yderligere i den 
konkrete klage over top~m
bedsm~ndene, dels optor-

drer gaderummet til at s0ge 
den pastaede manglende 
aktindsigt og samtidig bak
ker sin forvaltningsdirekt0r 
Gretbe fVIunk op, i sagen 
om ordren til gadesygeple-
jersken. . 

"Det virker belt vanVJt
tigt pa mig, at hun ikke bar 
faet lov til at deltage i foret
raodet. Men jeg vil gerne un 
derstrege, at det ikke er vu
res forvaltning, der har for
budt hende det," siger bor
gmesteren, der dermerl 
bakke Grethe Munks udta
lelser i N0rrebro Avis op. 

Et godt forhold -(\e 
Borgmesteren er bleve ~1 
fordret til at genopretl ro 
gode forhold mellem 5, 

valtningen og Gaderurr, 0 
og det mener han er bl, . 
gjort 

"For netop at viske tavlen 
ren har vi nedsat en poli
tisk f0lgegruppe samt faet 
udarbejdet en uvildig rap-. 
port, der vurderer Gade~ 
mmmet Konklusmnen er 
jo ldar nok. Der bliver gjort 
et stort stykke arbejde i Ga
dennnmet og rapporten · 
anbefaler da ogsa, at Gade
run1met ikke lukkes," siger 
Bo Asmus Kjeldgaard. · 

Der er altsa ikke nogen 
udsict til at borgmesteren 
direkte griber ind i den lidt 
diffuse konflikt men samti
dig er der tegn pa, at forhol
det mellem de to parter er 
pa vej til at forbedres. 

j ' ' ' -\I' ' { \ 'J ~ 



ONSDAG DEN 22. MAJ 2002 

§md: Gaderummet 
f0ler sig forfulgt af 
kommunen og har nu 
klaget til borgmesteren. 

AF ULRICH WOLF 

Da Gaderummet den 28. 
april skulle have foretraede 
for Folketingets Socialud
valg, havde brugerne ytret 
0nske om at fa en gadesyge
plejerske med for at fortaelle 
om deres situation. Gadesy
geplejerske Gitte Wands
chneider havde accepteret, 
men fik ordre til ikke at 
m0de op, hvilket hun sa 
undlod. Selv arbejder hun 
pa Kirkens Korshaers her
berg i Hiller0dgade og har 
en del kontakt til de uds
t<l>dte mennesker, der kom
mer i bl.a Gaderummet. 

')Det irriterer mig som 
fagperson, at jeg ikke kan 
komme til at fortaelle om 
mit arbejde og bliver viklet 
ind i noget politisk fnidder. 
jeg arbejder bl.a i Gade
rummet og vii gerne for
taelle om, hvad der foregar. 
Men jeg fik via min chef at 
vide, at jeg ikke skulle m0de 
op til foretraedet," siger 
Gitte Wandschneider, der 
mener at ordren kom 
h0jere oppe fra, nemlig fra 
familie- og Arbejdsmar
kedsforvaltningens admini
strerende direkt0r, Grethe 
Munk. 

Episoden irriterer ogsa 
lederen af Gaderummet 
Kalle Birch Madsen og er 
if0lge ham, endnu et ek
sempel pa den systematiske 
forf0lgelse, som tappen i 
K0benhavns Kommune ud
saetter det alternative soci
ale ti!holdssted for unge for. 
Det har i f0lge Kalle Birch
Madsen staet pa i flere ar og 
nu har han sendt en officiel 
klage over naevnte episode 
til Familie- og Arbejdsmar
kedsborgmester Bo Asmus 
Kjeldgard. 

Afwiser ordre 
I klagen beskriver Gade
rummets Ieder episoden 
som en kon11nunal "1r1und
kurv" til gadesygeplejersken 

Narrebro Avis 

unen 

Gaderummet har en noget anderledes behandlingsfilosofi. har ofl:e bragt dem pa kollisions-" 
kurs med de etablerede myndigheder. Man nu klagerGaderummet til borgmesteren over, at de · 
komunale embedsmnamd modarbejder dem. 
FOTO: LlNDA jOHANSEN 

og opfordrer borgmesteren 
til at etablere et bedre sam
arbejde mellem de kommu
nale topembedsmaend og 
Gaderummet. 

Men if0lge lederen af 
Kirkens Korshaers herberg, 
Bj0rn Bendorf, er der intet 
konspiratorisk i hans ordre. 

~'Ordren on1, at Gitte 
Wandschneider ikke matte 
deltage i foretraedet, var 
min alene. det var en fag!ig 
vmdering. Man kan sa di
skutere min faglighed, men 
jeg var ikke underlagt noget 
pres oppefra og jeg vii gerne 
sige, at Grethe Munk ikke 
har noget med den sag at 
g0re," sigcr Bj0rn Bendorf. 

Han forstar ikke kritik
ken og afviser, at der er en 
specie! modstand imod Ga
derummet. 

"Vi har intet imod Gade
rummet eller de ting der fo
re gar. der. Vi er kommet 
dernede og kender meget til 
det, sa det vi! jeg gerne af-

vise. Det var en vurdering, 
at et foretraede i Folketin
gets Socialudvalg for Gade
rummet, ikke var inde pa 
en gadesygeplejerskes om
rade," forklarer Bj0rn Ben
dorf. 

Han forklaring bakkes op 
af Grethe Munk. 

"Jeg har intet sagt i den 
forbindelse. Jeg kan ikke fo
restille mig, at vi kan for
hyde nogen at g0re noget, 
men jeg finder hans beslut
ning om, at hun ikke kan 
deltage for Gaderummet i 
orden. Men jeg har ikke 
haft kontakt med ham i 
den sag," siger Grethe 
Munk. 

Desorie11teret 
I klagen omtaler Kalle 

Birch-Madsen ogsa den ge
nerelle forf0!gelse, som Ga
derummet har vaeret udsat 
for igennem de senere ar. 

Men den klage kan 
Grethe Munk heller ikke 

forsta. 
")eg er temme!ig desori

enteret over den klage. Vi 
har netop nedsat den politi
ske f0lgegruppe for at fa vi
sket tavlen ren og fa fjernet 
den gam!e mistillid der har 
vaeret mellem Gaderummet 
og forvaltningen. Sa jeg kan 
ikke forsta det. Vi har ikke 
noget 0nske om at modar
bejde G~derummet, tvaerti
mod," siger Grethe Munk, 
der vii formulere et "or
dentligt svar" pi klagen. 

"Hvis Gaderummet vii 
have aktin;:lsigt kan de fa 
det, det er klart. Vi har of
fentlighed i forvaltningen 
og det over holder vi," siger 
Grethe Munk. 

Nu vi! Familie- og Ar
bejd.smarkedsborgmester 
Bo Asmus Kjeldgard se pa 
klagen og fors0ge at skabe 
det gode klima mellem de 
to parter. 



Side 6 

Gadeiiv: Gitte 
Wandschndder har i 14 
Jr v;eret sygeplejerske 
blandt hjemlosc, 
misbrugere og sindssyge. 
Nu cr hun 
gadcsygeplejerske pa 
Norrcbro 

AI· ULRC<-'11 \Vmr 

D:t Gittc VVJ.ndschneider 
bkv udd;:mnet sygeplejerske 
for 14 Jr siclen vidste hun, 
~t hun ikke ville virke som 
Jlmindclig sygeplejerskc. 
Hun ville !eve sit profcssio
ndlc liv hlandt de gmpper i 
<;Jmfundet. der er mcst ud
s1w]l·e. for tiden arbejder 
hun i et. tre-ilrigt projekt 
under Sundhedsministe
riel, dcr skal bcskrive sund
hcdstilstJ.ndcn biJ.ndt 
hjemlosc pil Norrebro og 
da hun i fon·ejen arbcjdede 
;;.m1 sygcplcicrske ide for
skellige steder for hjemlose 
pJ Norrebro som Kirkens 
Klmhxrs v:trmestue i Stcn
g-adc, Kirkens Korsha:>rs 
hcrbcrg i Hiller0dgadc og 
kryptcn i Blilg.irds Kirke, 
\'Jr det oplagt ctt v<clge 
hende til jobbct. 

Gitte Wandschneider er 
en tlot, ikkc snlig stor 41-
Jrig kvinde, dcr ikke umid
dclb:~rt forbindcs med en 
karrierc blandt de barskeste 
pt\ gadcn. Men det sk<1l 
111Jn ikkc tagc fejl af. Hun 
h:tr oplcvct mere p:i de 14 
Jr, ,;nd de flest(' nogen
sindc kommer til <It opkve. 
MJn scr da ogsJ tydcligt, at 

____ N_~~.::.b_,_,_A'c'c'----------

Hjemmepd 
samfundets 

bund 
Skytsengel for gadens folk 
GadeJiv: Sy_gcplejerske 
blandt samfundets ud
st0dte. Deter h.'irdt, men 
det kan ikke va::re andcrlc
des 

Gitte Wandschneider har i 14 
5r arbejdct som sygeplejerskc 
for de svageste i samfundet. 
Nu er hun gadesygcplejerske 
pJ. Norrcbro. Deter ct liv mcd 
masser afbarske oplevclscr. 
Men s:idan skal det b:tre v:ere. At- ULRICII Wou-

hun kender folkene pJ ga
den. Da Namcbro Avis 
trapper op p.'i Bt;igJrds 
Plad> cr dct kun mcd n0d 
og na:ppc, at Gittc fJ.r lov 
at slippe fra den flok dran
kcn?, hun hJ.r sat sig p.'i 
b;rnkcn sam men med. De 
holder af hende, kan man 
tydcligt se. 

F;engsel og psykiatri 
Imk p~ en cJ.fe bag en kop 
CJfc au Lait forta::ller Gitte 
Wandsdmcider om ct liv 
blandt samfundets uds
t0dte. 

"Ligc siden jeg blcv ud
d:mnet vidste jcg, at jeg 
ville leve blanclt de ska::ve. 
Jcg begyndtc i psykiatrien 
pa Bispebjerg og andre ho
spitalcr og endte i Vestre 
Fa:ngsd som sygepkjerske 
pJ syge:tfdelingen. Der tro
ede jeg faktisk, jeg ville 
blive" forta:ller hun. 

Her fungercdc hun i seks 
:ir som trestcr, sygepasser 
og sja::lcsorger for de ind
satte. Her kom bJ.de 
rockcre, fanger, dcr V<ll' 
0dclagt ;~f isolation ellcr 
nJrko or; andre med deres 
problemer. 

''Oct var ikke kun dercs 
s.lr de kom med. )q; mJ.tte 
trQiste dem, nJ.r de savnede 
deres k;:ereste eller andre 
helt ban ale tin g. Til 
gcnga:ld vidste de, hvor de 
havde mig. Og jcg kan sta
dig mode folk, dcr kan hu
skr:, at· jeg var i Vesh·e 
Fa:ngsel i 19<J4, sa det be
toe! nogct. for dcm," siger 

Side 6 

Cad~syg1:p/cjerske Gitte 
Wandsc!mcider!wr i 14 tir 

arberljet b!andt de udstodtc i 
Ko!JellhCIVll. Deter r't hi!rdt 

job mcd ma11gc br<rskc npJvd
ser. Mm lmn ville ikkr lave 

naget nndct. 
f,-,r,J-IINrl'.J<l!!.·\I•N''" 

hun. 
Men i lxngden m5ttc 

hun videre. Hun risikeredc 
med egnc ord at blivc for 
h~hd. 

"Man skal regne med, at 
jcg bJr hort deres Iivshisto
ricr og dct cr barsk. De 
menncsker cr s5 0ticlagte. 
De har ztldrig haft en 
chance og deres liv c:r m
selt," fortxllcr Gittr.: 
W;Jndschneider med en in
dignation i stemmen, der 
afsl0rer hvorfor hun har 
valgt netop det job. 

Hun havnede i bor
nepsykiatricn, hvor hun 
modte de 8-16 .'irige. Dcm 
der f5 .'ir senere havner i 
fa::ngslet. 

"Jq; m.'itte finde ud af, 
hv~d der gik forud for 
fzcngslet. Her matte jC"g 
hwc p,i historier om born, 
der bkv sultet, bundet til 
radiatorcr dlcr det der er 
vo:erre. Oct cr de utroligste 
ting, folk udsxlter dcrcs 
born og hinanden for," si
gcr hun. 

Hun kom s.'i til Norrc
bro, efter et smut til 
Mxndencs Hjcm, bvor 
hun arbejdcde med sinds
sygc stofmisbrugere, en af 
de sv;:crestc grupper at 
h5ndterc. Nu er hun s5 
blevet gadcsygep]cjcrske 
mcd sin gang blandt de ud
St0dtc p:i Norrebro. Dem 
C'r der kommet flcre a f. 

Aldrig glade 
"Der har altid v<t:'ret og vii 
alhd V<t're gale, uclstG'ldte og 

fordmkne menneskcr. 
Mender er kommct flere 
af dem. jeg mo(kr 150 pa 
en mJncd her pJ Norre
bro, b.'ide nyc og gznnlc. 
Det cr absolut ikkc kun p:i 
Vesterbro, der cr udstodtc, 
som mJ.ngc tror. Problemet 
bliver va:rrc, hvis mJn ikke 
sa::ttcr maksimalt ind og 
sorger for, at de mest util
passcde gruppcr r.'i.r stedcr 
at v<l."rc," siger Gitte
Wandschtwider og frem
ha:ver dealt for f,} vJrme
stuer og dct store arbejde 
de gor for de ctirliE;st stil
lede. 

"De har C't liv med mis
brug. De dulmer dercs usle 
Jiv med druk og narko. 
lsxr de ungc og de g:tmlc 
drikkcr um5dt'holdent. 
Men deer aldrig glade," si
ger hul1111(~rkt. 

Sclvom hun hvcr dag le
ver hlandt ulykke, forncd
rclse og fattigdom er Gittc 
Wandschncider belt afkla
rct med sit sind. 

"Jeg cr megd engagerd i 
mit arbejde og jeg foler 
nwget for de menncskcr. 
Men jeg forestillcr mig 
ikkc, at jcg kom red de no
gen. Gjordc jeg det, ville 
det va:rc for h.lrdt. jeg vcd, 
jc)i g0r noget for de mcn
nesker og dct gor jeg s.i 
godt je~ kan. Det cr godt 
for mig. Men nJr jcg g5.r 
hjcm, er dct ude af min 
verden. SJd:m er dct nodt 
til at va:·rc, ., forklarer Gittc:. 
der hellcr ikke cr bange 
selvmn m:mgc af de men-

ncsker hun b.'rr.ics ll];mdt, 
kunne krplle hende sam
men og smic!c hende i ri
sten. 

")eg er ikke ban~;e. De 
ville jo ikkc dmmme om ~t 
gcwe mig noget, jeg er jo 
oftc den cneste der gor no
get godt for dem. Men jeg 
hCJr selvf0lgdig lxlt at sc 
folk Jn og jeg lur noglc 
Smit tricks. jeg f0rt:T f.eks 
aldrig vcd skizofrcne og jt·g 
st5r Jltid mcd ryggen til 
clm·en, hvis jcg giir ind i 
f.cks en cclk. Dcsuden skal 
man ikkc tage fejl. jeg ken
der dern og jcg k~n godt 
tackle dem, sclvom jcg 
mb.ske ikke cr sJ stor," for
tCEiltr hun. 

Tid til familien 
N,'ir man cr gJdesygeplejer
skc p:i samfundds bund er 
der ikkc megd tid. Oct 
kr<t'vC"r nwgct, bade~ psykisk 
og fysisk. Men dcr skal 
va:~re tid til privatliv 

"Mit engagement sk<ll 
ikkc gl ud over min mJnd 
og mine to lxnn. Men de 
kcnder mcget til hjemlose, 
narkomJner og udst0dte," 
griner Gitte Wandschnci
der. 

MC'n hrndes born er 
ikkc bestemt til ct liv i mo
dercns sociale fodspor. 

"Jeg mcner, at folk sk~l 
have ret til at v.rrr dcm der 
har lyst til. Jrg vii pil ingen 
m:idc "\;:ere" dem Jt were 
pii en andcn miide end de 
cr. Mrn ieg hh.ber de h:tr 
Ja•rt, at vi :1lk sbl V<l'l't 
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her, siger Gitte Wands
[hncider. 

Nctop det menncskesyn, 
at dcr cr pi ads til ~lk. 
pra:ger hendcs >yn pJ dct 
sociak arbeidc. 

" Oct er skidt, ~t nun 
fjerner bofornH'rnc for de 
skJ.'ve cksistenscr for dct cr 
der hehov for. Oct etJbh> 
rcde system t'f godc til at 
hj;:elpe misbrugcrc cllcr rlr 
psykisk sygc. Mm !wad 
sblnEl\1 gore mrd dem, 
dcr er begge ddc. Deter de 
kompkksc. dcr cr svct'IT. 
Dcr skal vJ::re plads i sam· 
fundet til de sk;cvc, de sygC" 
og tk sh'lrc. De skJl 1kke 
nod11endit-,'vis tvangsind .. 
la''"'C'S Hvfs de ikkc vi! sl:i 
no'g~.~~·ihjcl cller h.eng,~ sig, 
slul de l1avc lov atleve som 
de vii. Dct kan godt rode 
lidt, men dct er langt 
bcdrc," sigcr Gitte Wands
chneidcr, der hJber at blivc 
p;J gadepi<ln i mange Jr 
frcmovcr. 

"]eg cmskcr mig noglc 
kollct:er, som jq kan .:~r
bejde sam men mcd, for dct 
cr IJJnll alene. MC"n in; sv
nes det cr sp<endcnde sJ 'reg 
forts:t'tter hvis jcg bn. 
Men ikkc til jeg bliver fiO 
Jr. )cg kendcr min hcg
ra·nsning," lydcr <1fslut
ningsreplikken fra l.!ll 

kvinde, der dins syncs 
uden begrxnsnin~;er. 

sa ogs5 i de kommendl' 
:ir kan Norrcbros udstodte 
sc frem til en hia::lpende 
h:ind fra en kvindc dcr gcw 
drn store forskcl. 



Det cr ikke let at va;re Gaderummet. Godt nok har man filet nogle kommunale penge, men der 
bliver stillct meget store krav til stedet. For store, mener lederen Kalle Birch-Madsen. 
COTO: UND/1 JOH!\NSEN 

Gaderum i modvind 
Problemer: Politisk 
f0lgegruppe stiiler 
urimelige krav til de 
udst0dte unges 
tilholdssted 

Ar ULRICH WOLr 

Kampen for Gaderummets 
over!evelse fcrts<etter med 
uformindsket stj.Tke. 

I den forgangne uge va.r 
Gademmmets Ieder I<alle 
Birch-Madsen til m0de 
med den politiske folge
gruppe, der skal f0lge Gade
rummets aktiviteter. Men 
modet blev ikke nogen en
tydig positiv oplevelse. 

"Vi skal til at tage penge 
for at de unge kan over
natte her. Samtidig vi! de 
skcere i den r.ldgivning vi 
har pa stedet. Vi skal til at 
fungere som et ahnindeligt 
herberg. Det kan vi ikke ac
ccptere," siger Kalle Birch
Madsen. Han er overbevist 
om. at det vii vaere en indi
rekte d0dsdom over mange 
af de unge, der kon1mer i 
Gaderummet nu. 

"De bar jo en oplevelse 

af, at det etablerede system 
ikke kan give dem noget. 
Men skal vi k0re sam et al
mindeligt herberg, kommer 
vi til at kore sam det etable
rede system," siger Kalle 
Birch-Madsen, der heller 
ikke kan se sig selv i rollen 
sam den autoritaere Ieder af 
et herberg. 

"Det kraever en helt an
den autoritet, hvis man skal 
styre de redder der kommer 
her, pa herbergslignende 
vilkar. Og der kan jeg ikke 
se mig selv," siger Kalle 
Birch-Madsen, der mest 
korer tingene med at 
snakke sig til tingene med 
de unge. 

Vrek med det vigtige 
lfolge den politiske f0lge
gmppes udspil skal radgiv
ningen, der er knyttet til 
Gademmmet lukkes. 

"Det kan vi ikke accep
tere. Deter no get det vigtig
ste vi laver her og en af for
udsaetningeme for, at det 
fungerer. Det har vi fortalt 
gmppen og det kunne de 
godt se. Men jeg er bange 
for, at kommunen traekker i 

tradene her," siger Gade
rummets Ieder. 

Der er sat et belob af til 
Gademmmet, men efter 
m0det stod det kla1t, at der 
kun kunne komme det 
halve til udbetaling og det 
faktum far Kalle Birch
Madsen til at blive mere 
overbevist om, at kommu
nen modarbejder Gade
rumniet. 

En anden ting, der indi
kerer det, viste sig da Gade
mmmet skulk have foret
raede for Folketingets Soci
aludvalg. Her skulle man 
have en sygeplejers\;e, der til 
daglig arbejder pa herberget 
i Hillerodgade, der kunne 
fmtaelle om forholdene. 
Men Familie- og Arbejds
markedsforvaltningen gav 
ikke sygeplejersken lov til at 
mode op i udvalget. Derfor 
havde Gaderummets folk 
svaert: ved at forklare sig, 
rent teknisk, for udvalget. 

M0derne med den politi
ske folgegruppe fortsaetter i 
denne uge og Kalle Birch-

1 

Madsen haber, at der er 
mere velvilje og mere rime
lige krav naeste gang. 
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Kmrlighed· i Gaderummet 

Gaderummet, det ibne vrere-, 
bo- og aktivitetsted for gadeb0m 
og unge, modtog arets Krerlig
hedspris. 

Prisen er uddelt af Krerlig
hedspmtiet siden 1992 til altema
tive projekter, fristeder og enkelt
personer - og i ar tilfalder prisen 
alts<i en afN0rrebros mange soci
ale ak:tiviteter.. 

Modgangfor Gaderummet 
Problemer: Fristedet for 
udstodtc unge moder 
urirnelige kol111Y1Unale krav 

De~1 politiske folgcgrt1ppe stil
ler krav om betaling for save-

pladser og nedlaegoelse af 
r5dgivning. Det c/'urimeliae 

' b 
krav, der vil odela:gge Gade-
rummet med bden, mener le
deren KJlle .Sirch-Madsen. 

Side 2 + 8 
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De svCPre vilkdr 
U:ens kommenw: Deter ikke 

nemt itt va:re et s. ocialt fristed 
med en alternativ ta:nkemade. 

Gaderummet er kommet i modvind 
for deres tilsyneladende ska:ve me
toder og pa:dagogiske principper, 
der slet ikke harmonerer med den 
ml.de, en kommune ta:nker pa. Et kommu-

. nalvalg gjorde, at de usle lokaler under loftet 
! fik nogle tiltra:ngte kommunale kroner pa 

malstregen. Men siden har det alligevel va:ret 
en kamp op ad bakke for Gaderummet. 

Den politiske f0lgegruppe, der blev nedsat og 
, som havde til opgave at folge Gaderummets 
: dispositioner og pa:dagogik har siden haft en 
• del moder med folkene fra det pa:dagogiske 
' eksperiment. Her stiller man en del krav til de 
• ting som Gaderummet skal foretage sig. De~ er 
' for sa vidt godt nok, idet deter en del af betm-

gelserne for den kommunale st0tte. Men det er 
ikke godt nok, nar man stiller krav, der pa lidt 
la:ngere sigt river ta:ppet va:k under Gaderum
mets eksistens. 

At spare en radgivning va:k og opkra:ve 
penge for en madras pa et beskidt loft, bag et 
gammelt lagen er for meget. Endda kan man 
ikke va:re sikker pa at fa den udsete madras. 
Ting sker ikke altid efter det forudsigelige, nar 
det drejer sig om udst0dte mennesker. 

I Gaderummet kommer de unge, der ikke 
har nogen tiltro til systemet el!er systemets re
pra:sentanter. Nar man nu sparer endnu mere 
va:k og g0r det endnu mere besva:rligt for dem 
at komme ind i deres simple refugium, vi! 
mange sikkert sta af. Nogen vii vende tilbage til 
livet pa gaden, finde andre steder at overnatte 
eller ga he!t til i narkomisbrug. 

BVlS 

Det virker som om Kobenhavns Kommune 
bag facaden af velvilje til at hja:lpe0,g~ udst0dte, 
ikke vii hja:lpe. At de i virkeligheden er ude pa 
at gore det sa besva:rligt for Gaderummet og 
lederen Kalle Birch- Madsen, at man til sidst 
va:lger at nedla:gge stedet. Dermed opnar man 
!wad man vii, uden at nedla:gge det direkte og 
pakalde sig den negative omtale, det uva:gerligt 
vi! give. . 

Det er forstaeligt, at myndighederne vi! have 
en vis form for kontrol med et sa alternativt 
sted som Gaderummet. Der har va:ret rygter 
fremme om, at der var en del samfundsom
styrtende elementer under tag i Gaderummet. 
Det kan man naturligvis ikke acceptere som 
myndighed. Men derfor behover man jo ikke 
at skabe endnu storre kl0ft mellem de to parter 
i "konflikten". Der skal stadig va:re plads til al
ternative mader at 10se problemerne pa endda 
nar det ser ud til, at det virker. 

illrich Wolf, Nonebro Avis 



Man undres 
U ens kommentar: Deter 

ndimel_le~ unde_rligt som 
man pnonterer tingene. 

I sidste uge skrev Norrebro 
Avis om Gaderummet, hvor 
unge mennesker borde pa et 
trangt loft, bag et gammelt gardin. Og 
la::ngere inde i avisen fremgik det, at man 
nu vi! ombygge et gammelt plejehjem til 
moderne boliger. Det er for sa vidt godt 
nok, at man vi! omdanne det gamle pleje
hjem til moderne boliger. Men de bliver 
med garanti meget dyre og sva::re at betale 
for almindelige mennesker - ganske som 
det plejer. 

Det kan undre, at man ikke ta::nker en 
smule anderledes og ikke bruger de eksi
sterende va::relser, der godt nok er utids
svarende, til de unge mennesker, der ikke 
har no get sted at bo. 

Det ville sikkert va::kke gla::de blandt de 
unge, at fa tilbudt et va::relse, hvor man 
kanlukke sin dor og have sit eget privatliv. 
Sa kan det godt va::re, der er toilet pa gan
gen, men der er da et toilet, man kan 
lukke doren ind til. . • 

Pa den made kan man afhja::[pe,di:;Store 
prob!emer, der er med boligmangel blandt 
de unge og isa::r de mere utilpassede og fat
tige, kunne pludselig fa opfyldt nogle ba
sale krav om deres eget sted at bo. Man 
kunne forestille sig, at det ville give nogle 
sociale gevinster. 

Nu kan man sa indvende, at boliger til 
velfungerende familier er en mangelvare i 
K0benhavn. Og at man dermed giver 
plads til f.eks b0rnefami!ier pa Norrebro 
ved at lave det gamle plejehjem om tillej
Iigheder. Deter helt korrekt, men mon al
mindelige bornefamilier vi! va::lge de boli
ger pa Norrebro til den pris. Deter meget 
ta::nkeligt, at man vi! finde sig et andet 
sted at bo, hvis huslejeprisen sniger sig op 
pa 6-7 eller 8000 kroner om maneden. 

Det almene byggeri er efter de seneste 
forlydender gaet helt i sta, nu hvor kom
munerne skal spare. Nar der skal spares, 
er det boligbyggeriet man forst ska::rer ned 
pa. Det betyder, at det byggeri, der skalla
ves, udfores af private til skyhoje priser. 

Sa er vi tilbage til den kendte problem
stilling med fa boliger til vilde priser og in
gen lyst eller evne for de meget omtalte al
mindelige mennesker til at bosa::tte sig i 
Kobenhavn. 

Det kan man godt undre sig over. 

Ulrich Wolf, Nl?!rrebro Avis 

N;>rrebro Avis 
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Side 2 Nwrrebro Avis 

Krerlighedsprisen pit 
rette plads 
Pris: Gaderummets 
ukronede Ieder Kalle 
Birck-Madsen blev ved 
en fest i Gaderummet 
lordag d. 6.april tildelt 
k~rlighedsprisen. 
Gaderummet har 
tidligere faet Anker 
]i1lrgensen-prisen og 
K0benhavns 
socialradgiverforenings 
pris. 

AF LARS SCHOU 

Kacrlighedsprisen er uddelt 
10 ar i track af anarkisten 
Allan Anarchos. stifter af 
kacrlighedspartiet. F0rste 
gang til provopracsten Ha
rald S0bye. Den tildeles, 
if0Ige Anarchos i sin indle
dende tale til det feststemte 
publikum i Gaderummets 
slidte sofaer og kontorstole, 
personer/steder der har 
ydet en · sacrlig 
so!idarisk(kacrlig) indsats 
for en udsat gruppe, og er 
tidligere bl.a. gaet til Thy
!ejren, Christiania, Gay
pride, Iudernes talskvinde 

og B0rnehuset. Lige inden 
sin d0d overrakte Narald 
S0bye prisen til Folkets Hus 
i Stengade og til nacste ar er 
det Ungdomshusets tur. 

Kalle fik if0lge Lars 
Schou prisen for det kacmpe 
opofrende arbejde han har 
udfa>rt for Gaderummets 
overlevelse og de enkelte 
brugere, pa et tidspunkt 
hvor Gaderummet efter en 
meget hard kamp har op
naet et pusterum, ovenpa 
truslen om udsmidning 
som beskrevet i N0rrebro 
Avis. 

H(Z)jdepunktet i overrack
kelsen var pastor Erik Bocks 
tale til gaderummet. Han 
var udvalgt til at motivere 
tildelingen ud fra at han 
selv har vacret suspenderet 
fra pracsteembedet 3 gange 
bl.a. pa gr.af hans forhold 
til B(Z)rnemagt Han ind
ledte med at give udtryk for 
at han sporede en bade 
mental og fYsisk fremgang i 
Gaderummet i forhold til 
hans bes(Z)g her for 2 ar si
den. Dog mente han at gul
vet skulle afh(Z)vles. Han 

udtrykte star forst.aelse for 
brugernes generelle apati
ske reaktion overfor opdra
gelse, samfund osv. Men 
udfordrede brugerne til 
st0rre selvdisciplin. Dette 
skulle angiveligt ytre sig ved 
at droppe den morgenfede 
hashrygning ( som kun no
gen praktiserer) til fordel 
for litteracre studier. Han 
gav da ogsa Gaderummet 
hele 5 b0ger og en plade, 
herunder Biblen og Carl 
Nielsens selvbiografi "Min 
fynske barndom", sam dog 
formodentlig falder pa 
klippegrund i gaderummet. 
Psykologibogen "Fjerne 
facdre- fortabte sa>nner" er 
dog yderst interessant for 
de teoretiske studier der fo
regar i Gaderummets psy
kologiradgivning Regnbuen 
. Selvdisciplinen skulle end
videre omfatte en tagen de 
arbejdspligter der er for
bundet med at bo i Gade
rummet alvorligt, sa Kalle 
kunne blive fritaget for sin 
moderrolle i Gaderummet. 
I forvejen udzylder han en 
star faderrolle i kraft af det 

kaempe benarbejde han la
ver i forhold til myndighe
derne. Ogsa forholdet til 
baglandet , Ungdomshuset, 
skulle forbedres if0lge Bock. 
Her skallyde en stor tak til 
Erik for at han st0ttede ga
derummet ved denne lej
lighed bade gennem ord og 
rigelige gaver. 

Derefter fik f0rst Jesper 
fra kaernebrugergruppen 
pa brugernes vegne en bog 
om BZ-bevacgelsen og sa 
Kalle en traestatuette af Pi
onchio. 

Kalle selv pointerede i sin 
takketale endnu engang at 
K0benhavns kommune 
endnu mangler at opzylde 
sine forpligtelser overfor 
den boligl0se ungdom, og 
lagde vacgt pa at hans ar
bejde egentlig ikke er op- ! 

ofrende idet det opvejes af 
forn0jelsen ved at have at 
g0re med n'lennesker han 
holder af. Det var r0rende 
kaerligt sagt. 



Si~ ~------ ____ ... -·--------------
Narrebro Avis 

Tornen i 
systemets OJe 

Kaos - mfi.c;ke:Oppr. nnder loftet i en 
bJggJrrl hJr en gruppe udst0dtc ungc 
f1mdct sic en form for ordcn i kaos 
mcd den"Ovcrvintrcdc hippir. Kallc 
Birch-Madsen som mandcn dcr 
cl.-cmpcr t,cmyttcrnc p.'i sidclinicn. Det 
h:~r h;-]n haft succcs mrd sidrn 1996 

' 

A; lJii\1,-li \Vr·,: 

Drr Jl\·dcT nwd askch<t•grc. pmk AJskCl 
og ting. Ting 0g uordrn. En gammd sofa, 
1~1' >lidt honi, gamic pl~k<~ter p:l \'J.;ggcn "!'. 
gtAtlti p.'i opgJngcn. Lugtcn i dct sl·orl' lo
k.lk n en bbnding Jf snavs. indr:ltlkket 
rum og mange lll<:'nneskn sJmlet. Oppc 
p.1loi'td snvcr konstzmt 20-2r, nwnncskcJ 
b.tg g<~mk I<Jgenn. l{rr k<1n mJn k;mtc sig 
i.~ennc.m dt sm~ mm snm lagencrnc c!Jn
ncr og ~k.thrr dcrnwd en smule privJt 
nnn, til en gn1ppc menncskn, dcr ikkc 
hJr dr store fordringcr. Her lcwr, sovc:r o~ 
>piscr de. 

Stcdel cr NorrcbrogJck i11de i en h;t~'> 
~jnl oppe undrr t~pcl pJ en gam mel drn
.-lom. Dct hcdckr G;:ulcnunmct m: sidell 
19'1() h.1r ckt sociJk r_kspcrintml.liah til 
hu5c hn. n- Jndet soda! I projckt, SiJkkc!, 
hold! li] her f0r, mrn d<t de tlyttedr. ryk
ke,]c G:tdcrummct: incl. Oct har ~ivcl an
kdnin_~ tilmcget kritik, Jt GJdef-ummct 
b;1\"tr I ingcrw p.'i drn m.'idc de ,f;tlr. Lcderrn 
Jf t·ilholrlssl·rdd, drn ,18-:irlgc psvkolog 
](lllr· Riu_h-MJdscn 11d1" ~~jnrt del til en 
~lor drl <1f sil liv, .11 lwrlpc dr· llll):l', dcr 
kotnnwr her, p;i rrt· knl. 

Hoit tilloftrt 
Sdvnm dcr u tr.-tnf:t· i idqJnnc cr cler hr~]! 
ti]ldiTI, rt"d lll•'llllt"'kligt i C.tdcnlm
mct. 

'"Vi har in;:cn J.:ont_rol her r':i str:rkt. Dr·t 
bn virke bOt-i<.k i twgvndcl~cn, men rlr 
1.111:-',t br del til ,tl fun:--,l'f~. De _h.n en -;rl
villstil.; r-,.1cn dn c1 IVlil- t1lloltct. ,kt rr 

ckr nodl til :~t \';:rrc, "sigcr K:~lk Rirc-h
IVlad<;tl·,_ 

D1·1 cr nrmli;~ nnr;lc ~f de nngc .dcr fnn
gcrcr ,J;ir]igst i "'srst·r:met" ckr kommer 
ilcr. De vii ikkr indordnc sig, de h;1r mas
,;cr elf tw,krlar: i bagJ_!:Cn, de cr oft·c provo
krrcnrlc! rkn", cttritJlllc ng de n;ncr abso· 
Jut ingc·n varmc foic),cr for brhandlrrc og 
"o;\'Si-emct". 
·,Del 11tngern pj sin cgcn sk.:evc m.ldc 

hrrindc og dct har ;1\tid vnr:t en torn i 
0jr-:t pj SV5kmct. Hcrc1 pbcls til de llt:.'>
v;X"r]igc Og ck, drr cr opgivel ,·1f hchandle1 
svskmsr.:t. Vi smidcr af princip ikkr 1;·1lk 
ud lwrfra," siger Kalk Rirch .. fvladsm 0~ 
ti!foicr en rnkclt 1mdtagclsc. En pcrs011 v;1t 
s:i alkolwliscret o;.: ':illc tr<!:'kkc hde sl·cdct 
ned , .1t h<1r1 mJttr henviscs til Folkets 
r.11"k. 

Q,, ncsl"c dcr knmnwr i Grtdcnmmwt 
h<~r mi~hrttgsproblcmcr <1f en cl!er ,lJlden 
'lags og m,ll1 t·olcrcrcr Jlk sla.~s stoffcr. 
Encstc undt:1pclsc er hemin p::i 'Pmitr. 

"Men de skc1l v,"J.:t'l' vclkomm~n til <II 
kommc og tage en kold lyrkcr her," sign 
Kallr l:lit·ch··[Vladscn . 

Men sclvom de tlcstc cr st:ofmisbmcrrc, 
rr dn '>tort set ingcn Stoffer her.. f'nd;-1U rt 
("\;sr'l111Wi p~i rk 1111):<'' sch:jtlstit·s. 

Iklre hange 
[\;llk Birch-MJdsen fxrdes <JltsJ d:1gligt 
mclkm nogk Jf de rigti~1 h:mic dt·cngc, 
men han h;u aldrir: v,,:rct b.lllf:<'. 

''_kr, er aldrig hangc og k.r: h.n kim r;d 
Cil p;i lwwdet c·,1 g~11~ os del vJr min C!:',fll 
skj'ld. 1--!.1111 dcr slllg h>m d;l ogs.i lwroppc 
st'llcrr o:; ville hct.ilc for mine b1 il]i'l_ Men 
dkrs <'I' tin ill!!Cll prol+'nwr. Jq: bn ,Jitiil 
c,nJkkc mig u,l,lftill('/'llC, ._let Ci' min fun].; 
lion lwi :'·J:ir ,,_~_:.;rr·:;oio•wmr kcw•:T lwit r'i' 
iq~ Jc·n "h,lmk h1ppi1'" sotn ,k kJtl !ak 
nwd O!~ k;: nhscl".'('rt"l' (J-,l.>iddi,lil"ti.'. >ii;CI" 
K;1]k .~.~: pnintcn:r, ;11" ilJn i;e1·1:r de llll_~:c r11 
lurm IC'r fo,lholdcl'ik. 

'"Jr·_c: i.Frn rlr•m. :11 dr· ,1;_11 >,],15 or.ktilligt-. 

hvis de skal sl.'is- ikkC' nogct med at sJ.~ pJ 
nogcn dcr liggcr ned cllcr bntgC' kniv og 
dctt sbgs. Del cr gJrlcmancrcr," sigcr hiltl. 

Han erkcnder. ;:~t· rlct cr hJrclt imhmcl
lcm, nwn h~n t;x-nkrr ,'llrlrig pf\ al holdr. 
op. 

"leg har <tltid w:'rr·t \l(knfor systcntct og 
t:.Jct mine cgnc vcjc. Allcredr d:~ jcg v~r 
drrng v:1 r jcg forargct over den mJdr l\lJll 
bchandlcde psykiJI:risl<c p~tic:n!'CI" pJ og d;r 
icg var b:rdig som psykolog m:-iltc jq; 
v~dgc, lwilkcn vej jr~g ville gi\. kg valgt·e vr·· 
jcn udenom det etahlcrccle Sj'5ll'm," stW:l 
Kalle Birch-M.tdsen. 

Border ikke 
Mcd det hra.'ndcndr C'n.~agcnwnl h.m 
1;-r:.~gcr for dJgcn, sknllc m,1n tro lMn selv 
hor p~ loftct b,tg ct. gJmmdt gardin dlcr 
h<tr C'll madras p.J dct lillc rndcdc kunl.or. 
Men s.Jdan cr del· ikke. 

"]eg bor her ikkc sclv. jeg har bort hn ct 
pJr mJncdcr, men har hod pJ Norrcbro i 
mange Jr. Nu bor jcg pii Dispchjerg, ,Jill, 
men nwd min k2l:rcstc og n1m son p.t km 
,'ir. Dct er icr nodt til for Jl knnnr fun;;rrr. 
n<t.•str d~g." fott:r·llrr han. Dcr k:m 11('!rthg 
K-erc rct lamwnde i Garlr:nunmcts lokalcr 
om nat len. 

''M(~nclct cr ct slid og dct gik ikkc 1tdm 
r·n k:rreste, dcr cr s,) forst:imdc 0vrrfot 
m"tt cngrtgemcnt," sig-cr han. Han mcno."r 
dcsuctrn del f'l" sliddet vcerd, fordi drr cr sJ 
m.:mgc Sltcctshistorier. 

"Vi hJr faktisk kun succcshistmier her. 
N.rsten ~1lk drr knmmt'l her kommn p;i 
fode og mdcr i den'; cgcn Jrjlighcd. No;:("n 
fjr i0l1s o;: ci-,Jb!crcr d !iv. Dr·t liv k11nllc cl1• 
ikkc f.i h\-1'- rlc bJrc \·,rr lwtll'l~t til g;HII"ll, 
oom de dlrrs cr," si~rr h.ln. 

f!ct sbl sclvfol_~i·lig >r-s pj den h,Jg
gnmd. ~~ m;mgr J!' de ungc elkrs l':lr ht'n
d'il l"il cl lh· Slllll fort·idspr.nsionislt:r ng 
1\',lll;~smcdicinrrin~· .. dntk, n~1rkn n:.: (cq 
tidli~ dod. 

1Yl'.iu bn k\·crr "ill(tcsrr frc~ G.rdr·n1m-
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DCJJ ·12-drige psykoio.~ Kl-lllf' Bin]]. 
Mad_~r'l! har sidm 1996 fungcrd 
som !t'drr tT[ Gndrr11mmet Jlii 
NmTdmJ};([de. Dei' er rt hrit·dt ng til 
tider IJtnknmmwltl{t nrlwjrle nl 
hnvc mcd de tul.ltadte 1msr at go?T 
Ml'll dd cr dd iw/c va~rd, fM ilnn 
/(()11 ln'l'l'l' Slli"Ci'I'/Ji.~tnril'l". 
,,,1 •-,Fn ,,;1,.''''11· 

me~. men Jlligcvcl hJr stedcl werct luk
ningslTuet sidcn d{' flylt<'dc ind 1 1 9')(, 

Stottc fra hattedamer 
''Vi h~r jo lcvct ~f st0ttc fra priv~lc fondr i 
flcre ~r. fakrisk h<lr vi fJel >lotte j flcre at 
Jf "lnn~_·r Whcc·l" der cr den kvinddigc 
grcn Jf RotJry. MJ~n de h:1r m1 v.1lgt :lt 
adopt_(·rr~ "Rcdcn" p.'i Vestrrhm SJ nu 
hJhcr vi p.'i den politisl(c folgcgmppc, dct 
('t' 1'\C'lbt," ~iger Gaderttmmcts Ieder. 

lJ,1 Ga<ll'rummct blrv 1rddct :1f Kolw11 
h;1vn' Knmnmnc vcd Jrsskit1ct hie~> d('r 
JtcdsJt en polil is]; folgq;rui,PC, dcr sk,ll 
(ordclc de 1-i]dcltc kmnl1111llJir pengc. I nil
til vidcrc !tar rcspomen V~'I"Ct positiv. 

''Vi cr l1kvct sk:in'l ned fra t1-c .;tillirtgr·J 
til en, hvilkd lwtydc1, Jt jcg cr den ('IWSl\' 
ansau-c. Det k,111 kg ikkl' klarc i l;engdclJ. 
n,ir kg ogs.'i ilJr en rJdgi1/ning lwr pi! >tc
dd, icg gernc vii priorirere. SJ jeg hJbn p.'i 
tlcrr midlr:r frcmovr·r," sigcr K<~llc ntrc h
lvladscn, drr qmlidi_r; lt:llwr pJ nyc lnblrr, 
sJ de gamk tr;11tgr og t.ttid5wJrr·n<k In b
In k.ln skiftrs. ud 

"Vi hor her jo indtil vidr•rr. men vi sL;l 
jo ud. SJ hJbr1 l'i, Jt vi kan fJ Iobin, dr1 
Lm giw bedrc forhnld for de llll_L:e til.11 
sove her, l<l?sC lckticr ogden slags," siger 
hm. 
G;~demmmrt skal findr noglc komm11 

nale bygningcr, i<kl priv.tt tlllkjning<;hyg 
geri ikke rr knmmtmtns lwp I he. lwi.; ,if' 
skJllwtJII' for dct. Men rlr-l <T ikkc ncmt. 
s<i ~.h:t hrhovrr ikk<' v;err p.i Norrcbm. 
B;;rc dl't· hJiv,'r pJ hrocrnc. 

Den kommcnd(' hd vii 1·i~c. lnwl rk1 
sk:li ~:kc mcd dm skn•c :-clCi.llp;lcdJ)-~ogblw 
SHrr-t•.;, nwt1 n:ir mau it:en hcv;q;er sig ud 
:1f de trJn;:e lnflsllttn, ned .1d rlrn .;lidtr n• 
gr:ltiltih:t-r;:r·dr.' tr.lpp;· ng t1d i r,xar,s,lit'll 
k.LI1 lllJil f.i [Ontl'lllllldSCl\ ,t{, .11 diT<ljlj!l' 
Ll11rkr inl-lcl! h,Jgi:Jnlcn bn d'-' tilL;:•·, ~om 
<!l\drc il<k. l'ii k~(' n:cJ, fit dd ]_,., in.l i til 
\',t'ITISr"tt, solll "si"Stl'l1JC'I" j);](,_· \,,lJl ;.:ivc 
rl<.:m. Dei l'ilk \'C{'H' synd <It slukkc dr.:t Jys. 
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· Det skceve hjem 
{]

ens kommentar: Nogen 
ange bliver man stadig overra
ket over tingenes tilstand. Da 

N0rrebro Avis i dgn forgangne uge 
var pa bes0g i Gaderummet var det 
et mindre chok for de udsendte, at 
man kunne !eve pa den made. At 
unge mennesker i deres bedste alder kan hens
la:be deres tilva:relse pa et trangt loft, hvor de
res hjem er to kvadratmeter bag et gamme!t !a
gen. Ejendelene kan va:re i en plasticpose og 
privatlivet !igger pa en gammel madras pa gul
vet. Sadan er det ikke bare i Gaderummet, hvor 
20-25 unge konstant har deres liv, men ogsa 
andre steder rundt om i byen. 

Det chokerende er, at man i et velfa:rdssam
fund tilbyder unge mennesker sadan en til
va:relse. Det burde va:re anderledes. Mange af 
de unge der kommer i gaderummet er opgivet 
af behandlersystemet. de unge har generelt en 
negativ og ofte fjendt!ig indstilling overfor sy
stemet. Deter selvf0lgelig sva:rt at tackle den 
attitude, men det er isa:r et sp0rgsmal om, at 
systemet ikke er gearet til at tackle de ska:ve ek
sistenser. 

Man skal opf0re sig pa en specie! made og 
sige de rigtige ting for at fa den hja:lp der er 
pakra:vet. Kan man ikke det, ryger man ud. 
mange af de unge lider desude11.~f psykiske 
problemer og ogsa her har systemet svigtet i 
mange tilfa:lde. Sa er den eneste udvej at !eve 
pa gaden, medmindre man kan komme ind i 
Gaderummets trange lokaler. 

Her e der h0jt tilloftet og her accepterer 
man, at de unge ikke lige opf0rer sig som man 
b0r. Her accepterer man, at de ska:ve eksisten
ser har en ska:v opf0rsel og udtrykker sig pa en 
made, der virker pa St0dende. Inde bag facaden 
er der oftest et menneske, der blot aldrig er ble
vet opdaget i det stive system. 

Det er beundringsva:rdigt, at en mand vii og 
orker sta i spidsen for det ska:ve hjem, trods 
mange nedska:ringer og opsigelse af lejemal. 

A- vl s 

Rum pa tvrers af systemet 
Unge: Pa Norrcl,ro'a'k 
har en mand sk:rbt ct 
t i]Jr,,]dsstcd mcd hojt til 
loftct for udstodte unge 

AF ULRJCH WOLF 

Gaderummet pa N0rrebro-

g.idc har skabt succcs 
b!Jndt unge, der ikkc hzn 
haft me get succes i dcres l"rv. 
Men dct skJCvc trlholdsstc·d 
lever livet p~ randcn af luk-
Illllg. 

Side 4 

Nu har kommunen som tidligere na:vnt 
reddet Gaderummet pa stregen, men stillinger 
er nedlagt og deter et sp0rgsmal om tid f0r le
deren af Gaderummet ikke kan klare den store 
byrde der er, at k0re sadan et sted alene. For 
ikke at tale om den uafklarede lokalesituation. 

Nu rna kommunen pa banen og vise, at den 
gerne vi! bakke op om de unge, der maske ikke 
lige passer ind i det etab]trede system. Man ma 
jo huske, at sa la:nge de er hos Gaderummet er 
de ikke pa gaden og det ser ud til, at opholdet i 
Gaderummet kan sa:tte dem ind pa et andet og 
bedre spor. Det ma da va:re i alles interesse -
ikke mindst kommunens - der kan spare en he! 
masse penge ved at satse pa Gaderummet iste
det for at sabotere dem. 

Ulrich Wolf, Norrebro Avis 



ONSDAG DEN 3. APRIL 2002 

Gaderummet fester 
Pris: Masser af 
aktivi teter efter paske. 
Gaderummet far 
koerlighedspiisen 

AF ULRJCH WOLF 

Projektet for unge, Gade
rummet, der ved nytar blev 
reddet pa malstregen har 
sat gang i en roekke aktivite
ter for at markere, at der 

stadig er liv i stedet. 
Det hele begynder tors

dag den 4. april, hvor der er 
videoforedrag i lokalerne pa 
Norrebrogade 56 klokken 
19 om "hampen, nytte
plante og rusmiddel for og 
nu". 

Det er Klaus Trier Tuxen 
fra Hampepartiet, der taler 
cannabissens psykiske virk
ninger, men ogsa om de 
mange ting man kan lave af 

hamp samt om den aktu
elle politiske situation om
kring legaliseringen af eufo
riserende stoffer. 

Foredraget forts<etter til 
klokken 21.30 hvor kroen 
abner. 

Fredag den 5. april klok
ken 14 afholder K.erlig
hedspartiet pre~sem0de i 
Gaderummet. Arsagen er 
overroekkelsen af koerlig
hedsprisen til Gaderum-

mets leder Kalle Birck
Madsen og Gaderummet. 

Endelig sluttes det hele af 
lordag med en fattigrovsfest 
for at markere, at Gade
rummet stadig lever. 

Festen begynder klokken 
20 og klokken 21 overr.ek
kes kaerlighedsprisen. Her
efter festes der til den lyse 
morgen. 
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Pris til 
_ ;Gaderummet 

. Socialpris: Opholds
sted for udsatte unge 
h~dret 

AF ULRICH WOLF 

Det truede opholdssted for 
udsatte unge. Gaderummet. 
bar faet en socialpolitisk plis. 

Da K121benhavns Kommu~ 
nale Socialradgiverforening 
afholdt generalforsamling 
den !6. marts blev Gaderum
met tildelt en pris. 

Det var lederen af Gade
rummet Kalle Birch Madsen, 
der modtog prisen. 

Gaderummet er et d0gna
bent opholdssted pa N0rre
bro, der flere gange harvaeret 
truet af lukning og er i 0je
blikket ogsa truet aflukning. 

Lejekontrakten er sagt op 
fordi der ikke rna vaere over
nattende gaester i lokalerne 
grundet brandsikkerheden. 

Kalle Birch Madsen vil ik
ke smide de unge ud ogleder 
nu efter nye lokaler. 

Gaderummet har eksiste
ret siden 1996 er knyttet til 
den psykologiske radgivning 
Regnbuen og arbejdet i de to 
institutioner har indtil sidste 
J.r va:ret frivilligt og gratis. 

Ever dag kommer der i 
gennemsnit 60 unge pa. bes0g 
i Gaderummet og 20 pa dugn-

basis. Det er unge pa kanten 
af samfundet der kommer i 
Gaderummet med forskellige 
sociale problemer sam hjem
)gshed og misbrug. Deer ofte 
kommet i klemme eller opgi
vet af det etablerede behand
lingssystem. 

Stedet har en udpraeget 
grad af selvbestemmelse og 
brugerstyrtng og fungerer of
te som en udvidet familie og 
et refugium. 

Prtsen gik til Gaderummet 
for at fremme den kvalitets
fyldte, socialpolitiske indsats. 
i K0benhavn, til gavn for bru
gerne. De fik ogsa prisen for 
at udtrykke visioner og per
spektiver for den socialpoli
tiske udvikling afbyen. 

Nu er sp0rgsmalet om det 
0konomiske skulderklap og
sa giver bonus i form af nye 
lokaler. der kan danne ram
men for de socialpolitiske in
itiativer, Gaderummet srar 
for. 



Tale til Inner Wheel Landsmade, den 07.10.2001, Nyborg Strand Hotel. 

("Dyb indanding") • 

Jeg skal udtrykke en meget stor tak for st0tten til vores arbejde med udstodte unge. 
Og jeg skal benytte lejligheden til ogsa at takke jer enkelt-personer og distrikter, som 
har taget sig det besvrer at samle og komme forbi rued alt muligt til vores dagligdag, 
eller hvor vi har vreret ude og hente hos Jer. Det har betydet utroligt meget, at I har 
vreret der, ogsa rent moralsk og omsorgsmressigt. 

Det arbejde, I har valgt at st0tte, er et arbejde i nog!e lokaler i en baggard pa 
Norrebro. Det er lokaler for udstodte unge. Det er unge, der ikke har nogen steder at 
ga hen med deres liv, det er hjemlose unge, og det er unge pa kanten af samfundet, og 
som af den grund kan vrere pii vej ud i kriminalitet og stoffer. Eller det er unge, der 
kommer fra ingenting, eller unge der er i klemme i deres sociale liv, og som er ved at 
udvikle psykiske problemer, eventuelt helt ud i det psykotiske, og hvor de enten ikke 
:far den behandling, de skal ha', eller de fejlbehandles af mangel pii andre muligheder. 

Vi prover som sted at vrere til for enhver ung, der soger os. Vi prover at gi' husly, en 
bid bmd, at man kan flytte ind eller bare vrere der pii egne prremisser; e!ler :fa hjrelp 
hele vejen rundt, hvis der er behov; eller man kan ga med i aktiviteter, der maske kan 
gi' mening til ens liv. Vi prover at vrere en he! livssammenhreng, dvs. et hjem, et 
aktivitetssted og en arbejdsplads, som den enkelte unge kan bruge til at :fa grund 
under foddeme igen. 
Samlet kalder vi det et "socialpsykologisk fristed for udstodte unge". 

Arbejdet og stedet er specielt og kontroversielt. 

Der er dognabent, men der er ingen anden opsyn end den, der foretages og udoves af 
de tilstedevrerende i frellesskab. Der er ingen Iiiste dore og skuffer, og man kan ga 
lige ind fra gaden, ogsii om natten. 

Det specie lie er, at det- rued de unge mdder og mdinder som det angiir- burde gii op 
i kaos, i hrervrerk, i det der er vrerre el!er i ingenting. Det er det rued, at niir katten er 
ude, sa spiller musen pa bordet - noget alle forreldre med born i puberteten og op 
kender til med brevende hjerte. Og siidan havde jeg det ogsa selv de forste par ar, 
hver dag og hver nat, hvor jeg ikke var der. Nu har jeg vrennet mig til, at stedet stadig 
er der, hver morgen jeg kommer, men nogle gange dog i en tilstand, som end ikke 
min fantasi havde kunnet foregribe. 

(Men) i sammenligning med andre steder, hvor lignende unge mere eller mindre 
tvangsrilressigt er anbragt, sa er episodeme :fa og milde. Det forbliver drengestreger. 
Og jeg er sikker pa, at det omhandler, at de unge har fuld medbestemmelse, og at 
hver enkelt ung har betydning for stedet. 
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Stedet er ogsa et kontroversieh sted. Vi s0ger at vrere et Iille altemativ for de unge, 
der ikke trives inden for psykiatrien og andre etablerede sociale og psykologiske 
tilbud. Man ved i dag, at op til 30% af de problemramte unge ikke trives, hvor de er. 
Og her pmver vi at vrere en forskel, og at vrere det uden brug af tvang og af 
nervemedicin, og uden brug af diagnoser. 

De sidste par ar, har der vreret megen fokus pa utilpassede unge og unge pa vej ud i 
bander. Jeg tror desvrerre, det er et forkert fokus, og jeg tror det vii g0re problemet 
vrerre. Jeg synes mere det omhandler, at institutioneme for unge - og specielt for 
sarbare unge - ikke er fulgt med, og at de i stigende omfang st0der de unge fra sig. 
Det viser sig ogsa, at de fleste af vores unge har vreret igennem mange andre steder, 
men uden at det er lykkedes for den unge at komme i nrerheden. af et fomuftigt liv. 
Og sa er det ogsa, at man far en gruppe afunge, der bare bliver svrerere og svrerere at 
na og at :fa kontakt med. Deres forhold til autoriteter bliver yderst anstrengt. Man kan 
om disse unge sige, at de ikke har nogen at takke for noget eller nogen at ga hen til, 
"hrelde afpa", blive oort eller :fa omsorg af 

Her har I som kvindegruppe vundet betydning. Jeres eksistens er blevet et "hjerte 
over dmen", at der er nogen, der trenker pa en, og at man g0r det uden fordomme og 
med respekt. 

Deter en betydning, som jeg ikke ville ha' klaret mig foruden. Og stedet er slet ikke 
det samme sted henne, som da I fik 0je pa det for over 2 ar siden. Vi er dog stadig 
lige meget srnidt ud af vores lokaler, som tidligere, fordi vi ikke vii smide alle vores 
beboere ud, og lukke om natten og i weekendeme. Men sa ville vi blive som aile 
andre steder, hvor det ikke duer kun at ha' dagabent pa hverdage. Sa vi har holdt fast, 
fordi der er et stort behov, men er sa selv kommet i akut bolign0d. Det ser dog ud til, 
at Kelbenhavns Kommune er ved at ta' os pa budgettet for nreste ar. Deter ikke en 
illsning afvores akutte boligproblem, men det kan vrere starten pa det. 

Jeg skal slutte med at sige tak for den periode, I har fulgt os. Ogjeg Mber, at vi snart 
kan mere selv pa det boligmressige omrade. Jeg vii ogsa sige held og lykke til jeres 
fortsatte arbejde. Og et tak fra mig og fra alle mddeme og mdindeme derinde. 
I er altid velkornne til bare at kigge forbi, "hrenge ud" som andre, eller hvis vi kan 
hjrelpe med noget, sa rna I sige til. 

Tak for ordet. 

Kalle Birck-Madsen, Gaderummet-Regnbuen. 



Krerlighedspris 
til "Gaderummet" 
GADERUMMET, et socialpsykologisk fristed i Kabenhavn, og dets stifter og ildsjrel, 
psykologen Kalle Birch-Madsen modtager KJERLIGHEDSPRISEN. 

Pris-ovemekkelsen sker under en "Fattigrovsfest" i Gaderummet, Norrebrogade 56, baghuset, 4. sal 
om aftenen /@rd.ag d 6. april. Dagen for kl. 14-16 afholdes der i Gaderummet et pressem0de! 

Gaderummet 
Gaderummet er et brugerstyret abent rum pa 300 kvadratmeter pa Norrebro, baseret pa frivillig 
arbejdskraft og solidaritet imellem brugerne. Gaderummet fungerer som et dognabent vrere-, bo- og 
aktivitetssted for gadeunge og marginaliserede, sindslidende og udstodte unge. 

Gaderummets historie starter i 1985 med "Regnbuen", en alternativ radgivning pa kritisk 
psykologisk grundlag. Gennem 15 ar har radgivningen ydet frivillig og gratis hjrelp til personer i 
nod. I 1996 blev radgivningen udvidet med Gaderummet- et fristed for "de tabte unge", unge som 
foler en social afmagt og som er blevet fejlbehandlet andre steder. 

Gaderummet bruges massivt hele dognet rundt afunge hovedsageligt i alderen 18-25 ar. I snit er 
omkring 20 unge henvist til permanent overnatning pa madrasser og sofaer pa stedet, mens mere 
end 7 5 gar igennem stedet pa en dag, og flere hundrede i lobet af en uge. I snit er 20 personer i et 
intensivt psykologisk forlob i radgivningen "Regnbuen", forlob der varer fra ffi maneder til flere iir. 
De sakaldte "gadeunge" hutler sig igennem tilvrerelsen pa kontanthjrelp eller uden indtregt 
overhovedet, og med ingen eller darlige boligforhold. Mange har en barsk livshistorie med 
adskillige nederlag bag sig, og en negativ indstilling til sociale instanser og psykiatri. Nogle er helt 
opgivet af de sociale myndigheder. 

Ud fra den daglige brug af stedet fungerer Gaderummet som et terapeutisk kollektiv, en 
kammeratskabsgruppe, et refugium, et udvidet hjem, et informationssted, et anerkendelses
/identitetsskabende sted og et aktivitets-/lrerested. En gruppe, som er henvist til at vrere her pa 
dognbasis, tager sig af den daglige rutine med indkob, oprydning, modtagelse og problemafklaring. 

En finanslovsbevilling har gjort det muligt at tonne tre ansatte i 2000 og 2001. For 2002 og frem 
er Kobenhavns Kommune gaet ind i arbej det, og aile brugere hiiber, at stedets and vii kunne 
viderefores under bedre vilkilr. 

Gaderummet kan kontaktes pii tlf.: 35374735- fax.: 35374736- email: 
post: Norrebrogade 56, Baghuset, 4.sal, 2200 N. 

Krerlighedsprisen 
Krerlighedsprisen er blevet givet afKrerlighedspartiet til alternative projekter, fristeder og 
enkeltpersoner siden 1992. Forste modtager var "provoprresten" Harald Sobye, som herefter 
OVC!Takte prisen indtil sin dod i 2000, 91 ar gammel. Krerlighedsprisen er tidligere givet til. Jackie 
Siewens, talskvinde for prostituerede; bossers & lesbiskes Europride; Christiania og Thylejren; 
Folkets Hus og Folkets Park; Bomehuset og Master Fatman. 

Ka!rlighedspartiet kan kontaktes pii tlf.: 30110045- Allan Anarchos. 
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Gaderummet 
reddet 
Med en bevilling pa to 
mio. kr. og etablering af 
en politisk f•lgegruppe 
ser Gaderumniet nu ud 
til at vmre sikret 

Aj Arne Lennartz 

- Del er glredeligt. Vi bar selv 
svrert ved at forstii del... · 

Kalle Birch-Madsen, Ieder af 
Gaderummet, er Jette!. · Efter i'rrs 
kommunalladen,Stii-tii besluttede 
Familie- og Arb<jdsmarkeds
udvalget, minus Dansk Folkeparti 
og Konservative, .den 30. januar at 
give en band til ei:dlok unge bo
ligwses tililugts!Cd Det skete, da 
derlkke lrenge.t'evarpenge til mad 
og telefoneli srod tillukning ... 

To tttio. kr. er be\lilget til bl.a. 
·at llnde nye .lokal~ som erstat-

' 'ning for de bralidfarlige og ud
slidte kl'istruril. paNll!Tebrogade. 
Desuden nedsreites en politisk 
felgegruppe pa fern personer, der 
skal felge udvikfuigen og bislll 
vrerestedet. 

- Der bar nrerrnest vreret aben 

krig mellem 7. kontor og Gade
rummet, og ingen af parterne har 
haft positive forventninger. Der
for gi'rr vi, uden at lege fagperso
ner, nu selv ind for at styrke de 
godeting. 

- Det har jo vist sig, at Gade
rumrnet har opsamlet unge, som 
lkke har kunoet finde noget tilbud 
indenfor psykiatrien, og . som 
systemet ikke bar kunoet opsarn
le, siger udvalgsmedlem Bente 
Meller(0). 

Varig IIJSning 
Dermed lysner fremtiden for de 
25-30 unge, der overnatter.i Ga
derununet, og et tilsvarende antal, 
som f'ar rildgivning i Regnbuen. I 
over .et et i'rr har vrerestedets leje
mal vreret opsagt. 

Derfor har bevillinger fra Soci
abninist~riet m.fl. pa 500.000 kr. 
Jkke kunoet udbetales. 100.000 
kr. er a!lerede gaet tabt. 

.Nu kan der lettes pa laget her 
og andre steder. 

For eksempel kan Familie- og 
Arbejdsmarkedsborgmester Bo 
Asmus Kjeldgaard, som i januar 

LOKALT 7. FEBROAR 2002 

Udsigt til en /ysere fremtjd: Unge hjem/ose kan beholde deres ti!flugtssted. Det bliver i nye ogbedre /okaler. 
(Foto: Simon BueSchroder ). 

bewgte Gaderummet, soge pa en 
statslig hjemlosepulje pa 200 
tttio. kr. 

- Vi vii bruge aile ,de penge, 
staten kan yde. Men der skal lln
des enfagligt velfunderet wsning. 
Og det skal lkke vrere et lille be
wb, som skreres vrek i'rret efter. 
Pengene skal strrekke over en 
lrengere i'rrnekke. En hovsa-los-

·!· ·1 

ning vii skabe stor. frustration, 
siger Bo Asmus Kjeldgaard (SF). 

Sarntidig arbejdes pa at oprette 
en uafurengig bestyrelse, der lean 
aftaste Gaderummets Ieder, sa 
han ikke hrenger. p3 a!ting. Der 
bor ogsa foretages en eksiem eva
luering rued det formal at udvilde 
stedet og dets tilbud, fortreller 
Bente Meller. 

Kalle Birch-Madsen er nu gael 
i gang med at :Iinde nye lokaler. 
Han bar haft 1.300 m2. i Mag
strrede paMnden, mendel erlov
ligtdyrt. 

-cNu bar kommunen ahnet sa
gen belt, og vii sarnarbejde med 
os- ogsa om nye lokaler. Og aile 
her ser geme, at det sker sa hurtigt 
sommuligt. 



Redning pi\vej 
for Gaderuhunet 
Af LOUISE WITH 

De 20-25 unge hjernlose, 
der hver nat ovematter pA 
Gaderummets loft i et 
baghus pa N0rrebrogade, 
ser nu ud til at kunne 
beholde deres vrerested. 
Det samrne kan de ca. 75 
daglige brugere af ve:ere
stedet og de 20-25 unge 
klienter i Gaderummets 
psykologiske radgivning. 

Efter maneders tovtraek
keri med konununen - og 
kun fa dage f0r Gaderum
mets pengekasse er tom -
ser der ud til at vcere kom
munal st0tte pft vej til det 
omdiskuterede vcerested. 

Gaderummet blev i 
eiter.3.ret kritiseret for. at 
tolerere hashrygning og 
voldsepisoder bland! de 
unge brugere. Dava:rende 
familie- og arbejdsmar
ked.sborgmester Winnie 
Larsen-Jensen (S) 0nskede 
ikke at bevare stedet, men 
ville arbejde for at sluse de 
unge over i andre til bud. 

Hende~'·~fterfelger, Bo 
Asmus E:jeldgaard (SF), 
erklreredesig efter et 
bes0g i Gaderummet for 
nylig parat til at arbejde 
for at bevare stedet. 

I sin indstilling til farni
lie- og arbejdsmarkedsud
valget, der m0des i dag, 
foreslAr forvaltningen nu, 
at kornmunen stetter 
Gaderummet med op til to 
mio. kr. om aret i 2002-3 
fra en pulje pa fern mio., 
der i ar er afsat til krimi
nalitetstruede unge. Gade-· 
rummet skal desuden s0ge 
flere st0ttekroner fra den 
sociale sikringsstyrelses 
hjernlesepulje. Samtidig 
skal der nedsrettes en poli
tisk f0lgegruppe, og Ga
derummets arbejde skal 
lebende evalueres af et 
uafha::mgigt privat firma. 

Bade fra hejre- og ven
streflojen i udvalget blev 
forslaget i gar modtaget 
overvejende positivt. 

louise.with@jp.dk 

-

jp-t-~#1/~ 

)0./.cJ<. 
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Gaderummet: Fristed pa lant tid 

Af f{nll!! nirck-Mndll::,o;:---
cnl1d.'Jl~Ych. 

I F;N DI\GGARD pil. Narrebro 
lir,gr.r ct dog!'~bcnt socialpsyko
logillk !rist~d for udstodlC ungc. 
Ti'r;1 r!r•rr I. jnnrHw hnr rll:'t levet 
pir lfrnl Uri. Ur.t er r,ngt op i clets 
lolw\cr, og dcls drif!.smicllcr er 
sl.opp_ct nf n1nngcl pb et sted at 

- Il,vt.l.c hen. 
Nu hnvdc vi filktisk fundet en 

cgncl. hygninP,, hvor vi kunne 
forl~reUc. En inveslor havde 
nlt>ldt sir,, og pA nidhusct indgik 
ovcrborgmester Jens Kramer 
Mikkelsen (S) cn hudgctaftale, 
der sammen mcd Gadcrummet.s 
ans('lgning til Hjemlosep11ljen i 
Sodalministerlet ville sikre et 
for1.sat oltonomisk gnmdlag. 
Men dnvrr:renrle familic- og 
n rbejdsmflrl<ccl,~borgme~ter 
Winnie L;uscn-Jcnsen (WT.J) 
kunne ikkc he.~inde sig til at give 
Gndr.rmnmels ansegning et 
til~a~n. · 

Derfor sti\r hrugr.re og be
bocrc o~ nictgivningen og ar
l>r.jrlmnidlcrne i Gaderummct nu 
.«('IV mr.rl d('l ene hen plt gmlen. 
wr~r h~r dor, snl sin forv;~ltning 
l.i) nl snq:P for ovcrnnlnings
plmlscJ" pil hr.rberger lil de 
.~l.<r"rkr. nf G.1dC'rummr.t.~ 1111ge, 
1\H~IIS rl(' S\·ngr. .<:k~J ind llrJdcr 
p~ykintrisk lwhanrlling. Ga
dcrummcl som va:-n:·.~l.ed ogden 
psykolngisk(' rildgivning vi! 
ophm·!), 

VE UDST0DTE/utilpass~de 
ung-c cr vok~et frem pil trods af 
imlsnl~cn fl'a rlct kommun<>lc og 
p.~.l'ki;~!rl.~I~P. system. Gadcrum
mP.I$ tmgP. kommer derfra, og de 
hnr il~kc kun!H!l klare slg med 
det. Mnngl' )HI I' f11et rlllt dlirli
gere. De cr cifekten af det.'ge
nt'relle iorhold, atop til 30 pet. 
nf unge i en eller andcn form for 
etnblCret. social og/el!f:r psyki
atrislc fownstaltning trivcs ~a 
d<irligt, at del. forwcrrcr deres 
situation p;\ lnng sigt. 

N orrebro h~r da ogsR op 
igt'nncm 19ll0'erne v~ret slag
mark lor f>.n 

Ifolge tidligere inrlcnrigsmini
stcr Karen ,Tcspcrscn (S) viser · 
crfaringcr her og i tJdlandet, at 
denne gruppe af unge er noglc ai 
de mcsl sltrbare ng i risikozonen 
for at blivc cgent.lige hjemlose 
og nH.'get sncinlt ])(')aM.cde. Dcr 
cr .~Mcdes hrohov for f'lt ga nnrlrc 
vcje for at nl! de unge og hjrelpe 
dent viclcrc. 

Fnklisk Jmr vi mt>geL fine 
n:sllltatP.t', n3.r v1 klggcr ph, 
hvilkcn Lllsland ungc er i, nitr de 
opsogcr os, og hvonlan rlct 
sen ere g;lr dem, om de ~a har 
v:.eret del nf Gnderummct~ 
nrbcjde ll-3 miineder cller 1-3· 
lir. Deter lkke os, dcr udstcder, 
hvl.lket alle med ltcndskab til 
st.edet over tid kan fortmll.e om .. 
En gadei'umslfl~ning er endda 
mcget billigcrc end Dt lade st<i. til 
og forta:JI!cr om bcdre livskvali
td for de mere ska:-ve eksi
slcnser, hvor allemativet er 
livs!ang psykiatrisk opbevaring. 

DEN TIDLIGERE borgmester 
bcgrunder sin holdning med, nt 
en ekslern evaluering af to 
etnologcr ikke er faldet godt mi. 
Deter dog ikke $andt. WL.T var 

totall af.
gruppe af 
fnrhullede 
ungc, d(•r hnr 
r.ogt a [ f orbcdre 
deres g~:~drliv 
vc<i nt slHm
-~formr :;a
nrring~C!jcn

dommc. f''ot·~t. 

r1'1 G:HlCI'Itm
rm~l :i.lmctltl 
~in!' dm·e lor 
rli.~se 1mgn i 
t>kl.<lbnr HHI7, 
l~om dr.r f:krcd i 

"Det er pa tide, at 
forvaltningen horer pa, 
hvad de unge selv vii, sa 

kommunen ogsA kan blive 
kommune for de s<irbare 

visende 
allcrede il'lr 
rapporten, 
save) gen
nem sin 
forvaltning i 
toraret 2001 
som tilbnge 
til clen iarste 
lwntnkt I 
199B. Der er 
heller iklte 
bclreg for 
WL.T's 

unge. Deres dr0mme 
reprcesenterer ncermest 
det stof, som samfundet 

har mistet." 

('!J iorbedring af de 1111~es lcvevis 
ng rnligP.re vilknr pii gUdcr llg 
sl.ncder. 

negntive 
udlregn!ng af et.nologerncs 
rapport, men den skal Bbenbart 
udlregges ncgntivL Et for-

valtningsresume Ira d0.n 7. 
september 2001, de!' bl:mdt. 
andet l.i!fnjer frit opfundne 
beslt:yldninger om h~leri og 
ina]{!.ivit.et., er af sA l.vivlsom 
vmrdi, at. dct bev;cger sig pfl 
omr!!drt af emhedsmisbrug. 

EvalueringsJ·apport.ea, clnr 
ogs3. kan lrescs pf< under hist.ori
e\mpporter, sammen mcd an(\re 
rnpporl.cr, er posiUv overJnr 
vores arbejclr. Gaden1mmet og 
r<'id1Jivnlngen Rcgnbuen be
skrives som elrelevant og nO"cl
vendigl til bud. 

Det fremgi'lr ogsli, at. cler er 
problemer mccl m11.nglende 
arbejclskraft og elendige lokale
J.orhold til !lt tage sig a£ mreng
den af de unge, samt. af prol. 
bletnet er meget starrc, end bvad 
der samle,g op af Gaderumniet. 
Etnolograppor!.en er kritisk 
overfor GadcrummQ1.s ledelse, 
hvad rmgar en ''m:mglende 
afretning" aide unge over for 
det omgivehde samfund, der bar 
sledt detn nd. 

Problemet beskrives som 
stedets nkilleshrel. Styrken er en 
mr.get. stor rummelighed, som 
ikke rigtig fin des andre steder, 
og som de unge har bchov for for 
at danne frelles~kab, men den er 
samtid!g en alvorlig konflikt~k
se i forhold til omgivclserne, der 
har svrert ved nt. rumme de 
unges afvigende adfrerd. Men 
etnologeme kommer i!tke bag 
mn denne "allilleshml". Den 
di~kutens ikke {:.g\igt.. Den 
gnres priVAI. som luit.ik af min 
person, der stcltes identisk med 
projckle~. · 

JEG KRITISERES !or nt vrere 
imod tvrmg~aki.ivering af hjem
lllse og psyldsk syge, at vrere 
mod tvnng~medicinering af unge 
(fllrsiE"gang.~) psykoiiske, snmt at 
jeg er for psykolo6isk/gruppe-

mrossig behandling af unge 
,slag~brndre. Krilikken koge~ 
ned til, at jeg ikl~e er god til at 
samarbejde mcd kommunen, og 
nt. jeg ikke smlder unge ud pga. 
druk, hash, stoUer eller vold. 
Df'r!or udviklet· d!! tmge i Ga
dcrummct cnnegn!.iv morl
h:ullur, Irem !or at fii Josl. dP.res 
sociale og p~yki.~ke problcnwr. 

Dl'l. er rigligl, at jrg \ldu• flf 
for~alcr for a11e.~e socinlc og 
p.~yldskc problenwr mcd mngt, 
men dct er ikke rigtigt at fra
v<eret al magtnnvenclelsa he
tyder en negativ modk~o~ltlll'. 
Tvrortimotl resullcrcr d'ct ide 
unges stadlge for~"'g pa et:nb
lering af Irollcsskabslasningc~, 
tllegn~l.~e n! l<'>rdigh!:>cler og p:i 
at flt aile 1\ied. De unge ei sorri 
generation er utroligt pro
duktive, solid;;ri~ke, kornpetenle. 
og fn:msynede, hvis ellers de Hir 
mulighed for at handle .~om 
gruppe, og hvor de har individu
el hjrelp at hente ved behov, og 
del er essensen i Gaderurnmet. 

ETNOLOGERNES RAPPORT er 
dcsvrerre flben for manipulation. 
De Ulhageholcll'!r systemviden og 
undlnder at ofientliggere en 
fatal problem-

fordomme, uden bclrer; !Or 
relewms, st;;Ln~ og gyldir,h!'rl.~
omriicle. M.en de bc)lnefl<-r 
kommunrns holdning til rl0 
unge, sam en gn1ppe nmn ild1c 
kan mi. De unge afvi~c~ pfi d"rrs 
JevemAde og !tlll.~lilling tilliv"'!., 
fordi cle c1· f•m;ltr)liJJr fr~ rt
nologcrnP. og frn k<)tnnll!IH'ns 
tilbnd. Et.nolnt:wrne lnh dn og.~;i 
fra Cll frr,ml:r•gg"l~r ilf rl<·n·~; 
n1pport fm· dm1 ungrgruppr, 
sum de hnvde sttldP!'I~t! 

MENS HOlt(;MESTEHlmvi!le 
skille 11d i sncinlt n~ psyklnt.risk, 
vi! de ung<1 holde fn.~t l samlinr., i 
hcllrsslmbsl0~ningc1'. De! cr dC!., 
de mcncr bedst hja•lprr dC"m, 
som tingen<> Ill! r>ng':111g ~r. I 

midlen af 1!l!JO-crne ~t.rg nn
venclelsen af mngt imlenfor 
psykiat.rien mP.d ovc-r :100 pet.. p5 
tre 3r. Intet slgQr, at dt'n ~irlen cr 
faldet. Men som man ild!l' J~an !A 
en sund hund ud af at trevc rlen 
som hvalp, sa fltr mnn lH'ller 
ikke !!1\llSeligt virksommr men
nesker vecl gcnlagrn lvangsmt'
dicinering og imden rigid po:<ia
gogik fra oven. Dcr nHi nndel. til. 
Alt nyt ~t.arte1 jo ogsli ~nrn ct 
afvig, sam noget (or.~kc\ligl fr~ 

del nonnale. 
stilling, nem!ig 
at de Jrort tid 
inde i analyse
arbejdet havde 
£aet lagt sig ud 
mcd de unge, 
som stort ~et 
forlod lokalerne, 
mir etnolowo.rnC! 
entrerede. Alle 
centrale ml
talelscr om 
ung~gruppe n£ 
etnologerne er 

"Som man ikke kan fa en 
sund hund ud af at ta:lve 

· Del er pli 
t.icle, nt !or
'omllningr.u 
horer pil, hvarl 
de nn~e selv 
vii, sa kom
Jllllll('ll ngs;i 
knn blivr> 
komm11nr for 
d!' s:irhnrc 
ungr.. Dl'r('.~ 
dromme 
r~pr~sPntcrPr 

den som hvalp, far man 
heller ikke sanseligt virk
somme mennesker ved 
gentagen tvangsmedici

nering og anden rigid 
pa:!dagogik fra oven," 

sillcdcs gjort under ung .. grup
pcns aktive frav~r. De far 
kArnk!.er a£ rcnC' projeltl.ioner og 

n;ermP.~L dt!t 
slo(, som sam!undc1 hnr mi~tet. 
og rlels medlemmer lirler tmdf'r: 
det naturlige fmlir.s~knh 
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rt n:ft3r i sigte for 
Gaderiunmet 
Lulrningstruet: 
Va:restedet er sagt op fra 
nyt1r. Politikerne er i 
tvivl om, !wad de skal 
g0re med brugerne 

AF ULRJCH WOLF 

Va:restedet Gaderummet, 
der bar eksisteret siden 
1996 og bar adresse pa 
N0rrebrogade er i krise. Le
jema!et er sagt op fra ars
skiftet og selvom stedet selv 
bar fundet nye lokaler i In
dre By bar K0benhavns 
Kommune ikke meldt til
bage. Lokaleme er nemlig 
sa dyre, at der na:sten ikke 
vii v.:ere flere penge tilbage i 
puljen til andre projekter. 

Det g0r ikke sagen bedre, 
at der tidligere pa aret kom 

en kritisk rapport, der gik i 
k0det pa de pa:dagogiske 
metoder pa Gaderummet. 

Rapporten fortalte, at der 
forekom daglige slagsmal og 
at dei blev dyrket en af
standtagen til samfundet. 
Det mente fagfolkene bag 
rapporten, var usundt for 
deunge. 

Men de unge selv kan 
ikke genkende kritikken og 
mener desuden, at Gade
rummet er deres eneste sted 
atv.:ere. 

Selvom lokalerne i Gade
rummet er rodede og ud
bombede bar de gjort meget 
for de unge hjeml0se, sind
slidende og udst0dte der 
kommer pa stedet. Ogsa 
den tilknyttede psykologi
ske radgivning Regnbuen er 

truet af lukning fra nytar. 

Uvis skrebne 
Det et endnu uvist !wad der 
skal ske med Gaderummet 
og de unge der bruger ste
det. de fleste politikere ha:I
der til, at man skal fast
holde lukningen. Men fun
gerende Familie- og Ar
bejdsmarkedsborgmester 
Winnie Larsen-Jensen bar 
lovet at forvaltningen ruller 
et sikkerhedsnet ud under 
de unge, hvis Gademmmet 
lukker; Det bestar af en be
redskabsplan, der skal sikre 
de unge tag over hovedet og 
at de der bar brug for psyki
atrisk hja:!p, far den. Bor
gmesteren mener ogsa, at 
det vil va:re usselt ikke at 
hja:lpe de af Gaderummets 

beboere, der h0rer til uden
for K0benhavns Kommune. 
Men lederen af Gaderum
met Kalle Birch-Madsen 
mener ikke, at der kommer 
meget ud af det. Det er 
nemlig i forvejen de unge, 
der ikke benytter sig af 
kommunens tilbud, der en
der pa Gaderummet. 

Det er i 0vrigt den nye 
Familie- og Arbejdsmar
kedsborgmester Bo Asmus 
Kjeldgaard der far sagen pa 
sit bord fra nytar. 

Sagen er nu ogsa havnet i 
Folketinget, hvor tidligere 
social- og indenrigsminister 
pg nuva:rende socialord
f0rer Karen Jespersen bar 
opfordret den nye socialmi
nister Henriette Kjaer til at 
se pa sagen. 

' 
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Massiv kritik af vaerested 

Hus/y: Et boligtifbud for udstodte og hjemlose p/J Nprrebro fastholder de unge i en e/endfg situation, 
/yder kritikken fra forskere og politlkere. Borgmester villukke stedet. 

Unge hjeml0se, heraf ftere med alvorlige psykiske problemer, lever under kummerlige forhold i et brandfarligt 
vaerested p~ N0rrebro, sam modtager 0konomisk st0tte fra Socialministeriet. 
Tonen p£ vcerestedet Gaderummet er i perioder h3rd og aggressiv, der ryges anseefige mcengder hash, 
k0kkenet er beskidt og flere af de unge udlever deres psykoser p§ stedet uden at f§ medicin. 
Det fremgik af en rapport udfort af to etnologer, som retter en h§rd kritik mod stedet og dets Ieder Ka!le Birck
Madsen. Kobenhavns Kommune stiller p3 den baggrund sp0rgsm~lstegn ved, om det overhavedet er forsvarligt 
at st0tte Gaderummet. 
Familie- og arbejdsmarkedsborgmester Winnie Larsen'Jensen (S) 0nsker direkte, at det lukkes. 
»Eva!ueringen viser lige prcecis, hvor ustyrHg stedet er. Gaderummet fastholder de unge i en e!endig situation. 
De mennesker f§r 1kke den omsorg, de skal t1ave. Hvis man er slndslidende og ikke kommer i behandling, kan 
det blive aivorligt,« siger Winnie Larsen~Jensen. 
Gade1·ummet ops0ges hver dag af rnellem 50 og 75 unge i alderen 18·25 ar. 
Heraf overnatter omkring de 25 fast pa va2restedets loftsetage p§ madrasserf sofaer eller pa gulvet kun ads kilt 
af forhoeng. Nogle af dem border i flere ~r, og stedet beskrives sam en brandfaelde. 
De to etnologer bag rapporten, Ki1·sten Marie Bovbjerg og Mette Kirk, mener, at lederen Kalle Birck-Madsen har 
et konfliktskabende syn pa psykiatri 1 aktivering og po!iti, og deter med til at isolere veerestedets brugere 
politisk og socialt. 
Kalle Birck-Madsen afviser kritikken. Han mener, at de to etnologer giver et fortegnet indtryk af forholdene. 
»De satte sig hen i et hj0rne og observerede de unge, sSdan som de har op!evet det hele deres liv. Meningen 
var, at etnologerne sku!le inddrages i dagligdagen, men i stedet skubbede de de unge fra slg,« slger Kalle Sirek~ 
Madsen. 

Tag over hovedet 
Han f~r stotte fra flere medlemmer af familie- og arbejdsmarkedsudvalget, heriblandt Hellen Hedemann (SF), 
som gerne ser stedet bevaret. 
»Der b!iver r0get for meget hash. Men de ma have et sted og bo1 e!lers hcenger de p.3 gaden og laver u/ykker 
eHer kommer selv i u!ykke. Stedet giver dem trods alt tag over hovedet og nogen, der tager h§nd om dem,« 
siger Hellen Hedemann, der bakkes op af Venstres Martin Geertsen. 
Socialministeriet ti!delte i 1.999 Gaderummet tre millioner kroner over tre Sr. Trods den hSrde kritik af stedet 
afviser soclalminister Henrik Dam Kristensen (S) at tage stilling til, om st0tten skal fjernes: 
»Det er vigtigt for mig, at der findes til bud ogs~ til de grupper, der bruger Gaderummet. Men de rna ikke 
fastholdes i en ulykkelig situation. 
Derfor skal der v<ere nogle til bud, der kan bringe dem videre. Jeg har tiltro til, at K0benhavns Kommune loser 
den opgave,« siger han. 
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Sidste station flilr gaden 

Kummerligt: Vserestedet Gaderummet p;j Norrebro er sidste tilbud for op mod 25 unge hjemlose. 
»Hvis vi mA /ukke, kommer kommunen selv til at samle de unge op fra gaden,« siger /ederen. 

Det er ikke leenge siden, at en he! rottekoloni havde til huse oppe p~ loftsetagen p.3 femte sal i baghuset til 
N0rrebrogade 56. Rotterne boede i et bur ved siden af de 25 unge hjeml0se, som sover fast p~ madrasser eller 
p§ gulvet, n§r pladsen er for trang. En dag fik en af rotterne en virus, og i dag star burret tomt. 
Nu udg0res dyrelivet i vaerestedet Gaderummet af beboernes op mod tl hunde, som l0ber logrende rundt 
mellem afpillede sofaer og fyre, der Ieeser avis i sn0rest0vler. De fniser, da radioen spiller »Du er min 0jesten«. 
En 0ver sig p§ sin el-guitar, en anden Ieder efter Ajax til toilettet, og andre har helt opgivet at g~ ombord i 
opvasken. 
K0kkenet sejler, men s~dan er det, n§r op mod 75 hjeml0se og udst0dte unge kigger forb I om dagen, forklarer 
stedets Ieder, psykolog Kalle Birck-Madsen. 
Han er kommet i se~gelyset efter, at to etriologer har leveret en h.3rd kritik af Gaderummet p.3 N0rrebro. 
Etnologerne har studeret stedet og dets beboere i manedsvls og mener, at Kalle Birck-Madsens ledelsesstll 
skader mere, end den gavner de unge. Det skyldes scerlig hans st.:erkt negative syn p§ aktivering, politi, 
faengselsvaesen og psykiatrlsk behandling. 
Selv mener lederen, at rapporten videnskabeligt set er utrovcerdig, lfgesom han siger, at etno!ogerne har 
misforstaet deres opgave ved at observere de unge frem for at deltage i dagligdagen p§ stedet. 
Kalle Birck-Madsen rejser sig, sa hestehalen svirper og gar hen til tavlen i hj0rnet af sit kontor. Han tager et 
stykke kridt og begynder at tegne sit billede af samfundets til bud om psykiatrisk behandling, faengselsvaesen og 
tvangsaktivering. 0verst p8 tavlen er magten indrammet i en cirkel, og i bunden af lagkagen ser man patienten. 

»Deter ikke et ligevcerdigt system. Aile steder oplever de unge, at andre forsoger at rette dem til,« slger Kalle 
Birck-Madsen. 
I Gaderummet er aile ligevaerdlge. Der er ingen l§ste d0re, og aile er afhaengige af hinanden i vaerestedets 
arbejdsfaellesskab. 
»Det er unge mennesker, som he!e deres liv har vc::eret uden omsorg. Deres forceldre har vceret fravcerende, og 
de har haft svaert ved at klare sig i skolen. Systemet kan ikke rum me dem, og de har ikke noget sted at bo. VI 
er deres sidste bastion,« siger Kalle Birck-Madsen, scm mener, at tvangsmedicinering er voldtcegt. Derfor har 
han tit psykotiske unge, der udlever deres psykoser pa stedet. To-tre ad gangen kan ga an, men fern er for 
meget. »Deer meget livlige,« forklarer han. 
Kalle Birck-Madsen afviser ikke, at brugerne ryger hash og ind imellem kommer op og slas. In den for de 
seneste fem ar har han smidt to-tre beboere ud. En anden har han sendt til afk01ing under en presenning i 
Folkets Park ta min utter derfra. 
Han fortaeller, at han ofte m0der tidligere beboere, der har f~et k0rekort og et sted at bo efter et midlertidigt 
ophold i Gaderummet. Andre har faet mod pa at blive kok eller chauff0r. 
»De fleste kommer ud p§ den anden side og far fod pa livet,« siger Kalle Birck-Madsen. Gaderummets lejem§l 
er sagt op til 1. januar 2002. V.:erestedets Ieder sl§r ud med armene: 
»Hvis ikke vi finder et andet sted, kommer kommunen selv til at foretage det bedskldte arbejde og smide de 
unge pa gaden og siden samle dem op bagefter,« 
siger han. 

http:/ /arkiv. berlingske.dk/documents/document.asp?id=6081 &redirect=/documents/se... 31-05-2003 
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Stikket trrekkes 
endnu ikke ud af 
Gaderinrunet, der 

l'.h".· .. ,·se. r.··.2·5·.· .un.··· .. ' .. ·.·.g~ hjeml!'lse i , 
· K!'lbenhavn. Den 
nyefa)lnilie~og 

tU:}>ejd,Sin~~eds· 
• borgmester Bo 
AsJD.u8KJeldgaard 
(SF) erpara(til at 
bl'llge JII'Jllg¢ og tage 
nydebat:ruride pa 
radliuset.·· 

Af Per Borregaard 

Selv siger de, at de ikke pas
ser ind. andre steder. At Ga
deruinmet er del-es fristed og 
helle, Og- at- der ikke fin des 
andre tilbud til dein i K¢ben
havn. 

I K¢benhavns Kommune 
siger Famile- og Arbejdsfor
valtninge,:n, at de unge hjem-

_\~, "-' -,·-

l~se bliver opdraget til itt vre' Bo Al,i:riu~~j~ldl~d·~~~ ?r~h~i~ hj~:nl¢~eproblemet i 
re autonome ~ til at,synes, .at 1?~ qadEip;;puil~t:'~_pie,d:·. y~pli; ~ -"' kQri:Lintlhen, fort~ller om en 
samfuridet og isier ~olitiet er gere ¢jne eii<l,siri{qrgi!'Il!(•"· forvaltning totaltude af trit 
noget skidt. Og hVor. sUts~ Winnie L::¢S~~4ei;i,S_en~·:_';: __ < '). -· m~cl,-~::·li'l~- p!.:_gad~n«, siger 
kampe er dagens ordert. f!un hlrr]<'llqt ~JiJ;.oi1tr~.;. han.;,. . .· .. ··.· .. ·• .. ·.• ·• 

S&dan ser to forskellige versiel- _i,-~Ya}1leJ:jp~gsl-B.pJ$~:- - Denkori:sei'vative socialmi-
sa;t ¢jne pi Gaderummet, om sted'!tf<i)'ffigtig@mf';Y : illstei<:fl:~!lriet£0 Kjrer har 
hvor 25 unge hjeml¢se har Samm~~a;iP!>Jof~ch,rden proklailleret,af dehjeml¢se 
en seng at sove i. · . __ p,ye.,bo,~~est~i-loi')~_:ep.-;:-r~P,~_:;' __ :s~af-:paA-~sOrq~n~ i 2002. 

I g&r var det officielt forbi.,. poi1; ItJ,ed p~<le ;gpcle, pg .lii\rli, Derfor.yiL~hun . holde ¢je 
Pengeposen er brugt op. ~e:~i~g_«,.:·./ _: .. :-/· ·:t:::~;;,- ;:~~<J - ·_Iiie4,;!<h;va,~:-ger-_-_s_k.e:r _med de 

ke~~~. f:!~nc~:~i~Z}.!ilit" I Ika¢re1t~r· i«>l-t~I'liet (i ;~,;,",;:~th1~~l¢s~ fra Gade-
og arbejdsborgmester Bo As- · · Gadertunni~t~, led~• 'riang.c ~J~~~ar bedt){¢benhavns 
mus Kjeldgaard (SF} en ny psychi. K:ill.;;; Blrcli'M~ds6ri KotDiniiile om en orientering 
debatrunde i udvalget; er megetforl¢rJietpve~.K~- om(xhyadder sker med de 

»Deter _ingen tvivl om, at b9nh~vilS,_'_ )Cc;ril:~nitpieS<- pe~; · -u)lge(<-~ _sige:r Henriette Kjrer. 
Gaderummet skaber- ram~ handli~g __ ~_qa~~~D:lm~t,~ _:_,_ _>~~Oli:im~nenskal.sikre, at 
mer for nOgle unge, der ikke · ))Winnie_,_~· -·u::rsen-.JeD.SeD. de rar· et~ ordentligt tilbud«, 
f~ler, at de passer ind ~dr8 h3! hyi_rylEd~~-- -~~: ·!1}~~-~~---Pnid:-_- siger . sOcialministeren, der 
steder. Og det er i sig· selV et der op, at det_ er svmrt-at se, ikke vil bllinde sig i, om Ga-
plus«, siger Bo Asmus Kjeld- hvad sagen- drejer _ sig._ Oin«; derurn.Irtet skalOverleve eller 
gaard: siger Kalle Birch-J14adsei1 og ej. 

»Der er pa budgettet sat fortsretter: · Bo Asmus Kjeldgaard vil 
penge af til blandt andet »Winnie· Larsen'Jimsen bes¢ge Gaderummet og m¢
hjeml¢se, og jeg regner med g&. ik.ke frep1- me(l. _&B.ndhe:- des med Kalle Birck-Madsen 
at bruge nogen af dem p8. de den om hjemlfl\s8problemet i i midten afj_tin~ar; -inden han 
unge fra Gaderummet«. K¢benhavri, og det g¢r hen, i samriid p>ed,'sit .udvalg vii 

Familie- og arbejdsborg- des. forvaltning heller . ikke. afg¢re vrere'stedets skrebne. 
mesteren har dog ikke taget De s&kaldf25 hjeml¢se,som!;l ··· · 
stilling til, om Gaderummet K¢benhavris Kommune, med ;· Per.b.ic,~d@pol.dk 
skal fortsrette i den form, det en bestilt konsttl. ent.rapp.ort i / · 
har nu. · Mnden, hrevder skulle udg¢- , · , 



POLITIKEN PS s~mdag 23. december 2001 . 3. sektion 

Niir den ei~rs kooslant bul
drende baggrllrtdlmu>'k holder 
s:r.c kor1e pause:.: kan den oed
trykte stemn,ng ikke lv=ngere 
skJule sig bag de mar~ge flasker 
af ol og sleret af sjovtobaksrug 

Flygtet fra ·dd og ortl>Orgss,•i~t 10m IS 
ar·,g_ 1 dJZ mdnu et 'lag r ansi£1~1 Den nu 2·1 
a"ge )cppe l•.ar frg~ iurv.J'O•, ud af, at han-; 
gode ve:1 ~r Cflge: pa "tLrken" igen 

krav, men moder dem p;\ 
dercs ~gne belingel~er, og 
for~r~ger ikke al gore dcr~s 
skaobuc til en form for pri
vat sygdom, SO!JJ 19 arige 
Lotte udtrykker det. Dem 
finder de her i Gaclerum· 
met. 

dengang 45 <lrige cnnd. er et velkvalificeret sk:en- ~}his rlPt er det de vi], s:\. 
psych. Kalle Bir'l:k-~·lndsen.l deri- siger den lm1ghi'1redc kan rle da SilgJ;Cn~ standar-
rle forste 3 ar kunne stedet l{alle lnkonisk, der i sit di~ere Hedet som aur!re ste-
kun llPdtprftigt klnre ska>re- &juskede toj !igner en mldre :ile institulioner .. lyder dd 
ne pll Kalles bisland alene. odgave afde unge beboere. I en ha>s og forkelet stemme 
lvten sid~n 1999 er Gade- fra M<trti,. 
rummet blevet hjulpet pll . • p~roble_nwt er bare, at det 
v.ej af offentlige midler og Sm1des pa gaden er hge drsse steder som vi 
Ka!l€ er side11 blevet fastan· Men den alternative nfslap- llygter fra eg som har bragt 

. snt som Ieder af stedeL !\-len pede p~dagogiske holdning os her tiL Vi ;n ikh hnve 
Selvstyrende f1"1sted stedet bliver ikke kort som og stedets udbredte brug af deres normahtets nor~l~r 
Her [1 det ra. vinterkold~ andre H~r rusmidler bchager ikke presselned over vores hove-

~.,~~~;i;g 2~~2;~,ns;;·hjcm~ ~~fk~r~e. ~e:~~v~~aoepK't s~~dJ~~"a:J:.¥u:~e~: f,;:l~ 
lose. kun afsk<,N;n~t fra dl'r loftet_~ lokal_il<'"t<'r ikl«' lcsskah. Fordi for mang<" ,.r 

.5i 
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krav, men mod\,r dem pi\. 
dNes cgne betingelse1; og 
for80gH ikke at gore dercs 
sk>ebne til en form for pTi· 
vat sygdom, som 19 ftrige 
Lutte udlrvkkrr det. Dem 
finder de lwr i Gadrrum· 
meL 

dcngang 45 <lrige cand er et velkvalificerPl skren- ,.Jivi~ Ur.t cr del de vi!, s3 
psych. Kal!e Blrtk-?kadsC>n.l deri« siger den ]angh{lredP. kan de da sagtens standur-
de forste 3 Rr kunne stedet l{alle lakonisk, der i sit disere stedPt som andre ste-
kun nudtorftigt klare sk~re- sjuskede toj ligner en wldre rile institutioner~ lyder det 
ne pi\ Kalles bistand alene. udgm•c af d<i' unge bebo<:rC. i \'ll h>es og forkPl<'l stem me 
l\1en siden 1999 er Gade- fm l\1;u'tin. 
rumnwt Llevet hj11lpet pi\ . • .. Problemet er bare, at det 
vej nf olfentlige midler og Suucles pa gad en er lige di~se steder sow vi 
Kalle ar siden blevet f..1stnn- Men den alternntive afslap- flygter frn og ~om har bragt 

. sat ~Qnl Ieder af sledel. Men pede pncdagogi~ke holdning os her tiL Vi vi! ikke have 
Selvstyrende frll;;ted slNlct blivcr ikkc k11rt som og steelets udbredle brug af dcres normalilets normH 
1-l.or rfl d~t rto vinterkQ\de amlre institulioncr. Her rusmidler behager ikke presHet nee! over vores hove-

J01lgl1 ,, bor og 'sovcr nc~n:-rnnonen""deffiil:l<Ie--og·----,,ogrcarac>kOJTiiTiUliiilt'PQ- J"r- v, nar bru~ tor (\et her 
omkring 20-25 ungc hj~m· sorle rotter, der bliver holdl litikerne. Derudovcr opfyl- sted. For Gaclerummcts fml-
]f15e. kun afskrermei fra som k;:cledyr, Cl" hierarkiet der loftets lokalil~ler ikke lesskab. Fordi for mnnge af 
mnvcnlenen vcd \Jjmlp af hogt ned. Gaelenunmet er rt Brandmyndighedernes os er dei her vores sid.~te og 
sLumper af opslidte lagner sled, som k11r~s pi\ de ung(•S krav, dar nu knEver stedet eneste fristed·•, si~r den 20 
og udtjente plettcde taop- pr,.,misser og initiativer, og lukkei )lr. Ll. 2002. i\.rige kronraged~ ]\·lartin, 
per. Samlet mod tape og h1'Vr de fast;msatte er lig-e- De kriliske poliliken~ cr der har haft iof\.et som sit 
lit,'llende eJ" bgenstumper· vrerdige,nflrd~Lhandlerom ikke vil!ige til al hj;:clpe hjemidesidste3&r. 
ne \ige store nok til, at give den daglig~ drift med at finde nye lokaler til »Lukker de stcdet, tvingu 
et skrer af privatliv pb. et ~Det er en besvrerlig sty- de lmge hjem\~se. Og da de os ud i rendestenen•. 
omrii.de, kun Hge stort nok rerorm, men den er gunstig hele Gaderummets Pkono· 
til deres neds!idte nPgne for de unge, som er traJtte af miske st<!Lle er gjort afllren· 
spring':nadras. Dette er d0- velmencndc voksne predago· gigt af en fast adresse, risi-
res hjem og eneste fristed ger og p.~yknloger der hele kerer heie det hArdt opar-
Et selvstyrendc fristed, der tiden vii noget med dem. Det bejdede projekt at ramie 
i sin tid b\cv st.1.rt.et afden eneste niagtmiddcl jeg har sammen. 

toUT1Kt1\) Z3. (LO \ 

Gaderummet 

er sgu' tr<L1 af all det he~ jeg g;der ikke dct 
pis mere", siger 19 brigc lotte og beslutter 

sig for at lJI<ese ;;a>beboblec 

*St~rtede i somm~ren 1996 >om degn~bent, brugerstyret ""'re og 
bo:rted for hjemla>e, sindslidende og ud>todte. 
*Hovedparten a! brugerne er Hl-25 ~r. 
~omkrlng 20 personer f.'Jr hjrelp af stedets psykologi>ke rfldgiver og 
Ieder. 
•Fmst Ira slutnlngen af 1999 h<~r Gaderummet f.let offent!ig st"tte 
mecl bidrag Ira bl.a. Socialministeri~t. 
•Gaderummet tvinges nu til at lukke pr. 1.1. 2002, fotdi stedet ikke 
opfylder Brondmyndighederneskrav. Etter lrengere tids s0gen er der 
endnu ikke fundet nye lokaler til projektel. 

L"'s mere pA wv.w.gaderummet.dk 

Hjemlese 
*1\andeu omkring 80 institutiooer med dognpladser, er der ~rligt 
omkrlng 11.000 brugere. • 
*Her~f skonnes del at ca. halvdelen. dvs. 5-6000, kao i!lltages at Vi<'re 

hjemlosc. 
"lfolge Kcmmunernc> laodsforeoing, udgjo · 

rde uoge under 29 ar omkring 30 pet. af de hjem
l<*e. 
*Der fin des omkring 2200 d"gnpladser i Danmark i dag. 

Kilde: Formidliogsceotret for socialt Arbejde, der er en selvejende in-

' ~ ~ I 
t 
~-

l 
~ 
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tilpassede unge 
ister deres,v rested 

De lovede kommunale kroner Iader vente pii sig. Det betyder, at de utilpassede unge, som holder til pfi 
v<erestedet Gaderummet pii N~rrebro, snart bliver sendt pii gaden. 

4 • URBAN • fredag 0]1201 

Hjemhase''bliver 
sendt pa gaden 
De svagestes v~rested, 
Gaderummet, bliver 
smidt ud fra N¢rrebto· 
adressen. 

AF RIE HOWUM 

V!rtuelt g~r det rigtig godt. ' 
'Liaderummet.dk fungerer 

up5.klageligt og fort<eller 
bade om v<erestedets adres
se, formill og dag!igdag. Men 
1 baghusel pa N¢rrebrogade 
56 er stemningen temmelig 
sl¢j i ¢jebllkket. 

De utilpasscde unge, som 
bar i Gaderummet, er blevet 
sag! op og skal vil're ude 1. 

januar. Et nyt hus er fundet, 
en investor har meld! sig, og 
politisk tilsagn er givet. 

Men de kommunale kroner 
Iader vente p~ sig. Og kom· 
mer der ikke en l~sning 
inden fo1· f5 dage, endcr 
Gaderummet efter alt at 
di)mmc- pii gadcn. 

»Dct er et pjalteproletarint, 
dcr kommer her. Forhutlcde 
ungc uden er bagbnd, uden 

en bolig, uden en uddan· 
nels e. Alternativet for dem er 
f.-engsler og lukkede psykia· 
triske afdel!nger," siger den 
daglige Ieder af Gadentm· 
met, Kalle Blrck-Madsen. 

Brandfare i lokalerne 
· Gaderummct bliver smldt ud 
fra N¢rrebro·adressen, fOrd! 

· en del af de unge lkke bare 
~opholder slg, men ogs~ bor I 
de trange baggftrdslokaler. 
Der er ingcn bagtrappe, og 
risikoen for brand er derfor · 
for stor til, at brandmyndig· 
hedcme vi! se gennem fing
re med den. 

nDesuden er her sA masslvt 
afmennesker, at man dkllgt 
kan tr.-ekke vejret,u siger Kal· 
le Birck·Madscn. 

Kalle Birck-Madsen har 
fundet em passcnde crstat
ning. en ejcndom i !ndre By, 
og en forrctningsmnnd med 
sympati foridecn i Gade
rummct er klar til at skyde 
pengc i projck!et- forudsat 
Gaderummet fii.rde lovede 
kommunnle stottckroner. 

fORSTANOER KALlf B!RCK·MAOSEN h~ber st~dlg p;l ~~ kunne f0re G3dNummet videre. 

Allercde ! budgetforliget for 
et par mineder siden blev 
der sat 1,6 millioner kroner 
aftil at drive v.erestedet. 

Socialdemokratiet blolwrer 
135de venstrc og hojre side ilf 
llorgerreprresentationen var 
for. Men siden har Gadcrum-

met ikke h¢rt fra den socia!
demokratiske sodalborg
mester Winnie larsen-Jensen 
- som til gcngreld i forskelli· 
ge mcdlcr hnr sagt, at hun 
gnne vii have GacterummN 
lukkN, fordi del ikke cr for· 
budt nt drikke alkohol og 
ryge hash. 

nDet er som S:l'!dvanlig 
Socialdemokratiet, der bicke
rer for en l¢snlng,« sigcr Kal· 
le !Jirck-Mndsen og mindes 
salig Egan Weidekamp, 
bykongcn, dcr blcv symbol 
pii en hiirdhrendct sancring 
afN(!!rrcbro- og en lige sii 
hiirdhrendet knmp mod den 

SIDE 4 

FQTO, SCAN PIX 

k0henhavnske bz·bcv.cgc\sc 
i So'erne. 

Ved irsskiftet hlivcr social· 
horgmesterposten i KC~hcn· 
havn overtaget nfSr"ere11 Bo 
Asmus Kjeldgnnrd. Men dn 
bn det v;erc for sent for 
Gnderummel. 

rilo@.,rh•Mvi•.<lk 



st~t·~·4g_-:·s_t0ttf:!_;.'~~~er~. >,~~~~~~[~~~;i;tl~~[ :Kgb~hhavti"S·; · 
· KOnithun·~--I~ea 
StiZitt~ til v<:erested 
for hjeml0se-un~e 

om Ga<lonuti<n&t 
fundet nye, , , 

lokaler i ind):e by, har hverkcn. ", 
overborgmester Jens Kramer-

AfJENS -NIELSEN Mikkelsei'i· eller .. den ·direkte 
, · :, · · · <tnsva_rligQ:horgmester-_win~ 

»Hcl( ;<~~su:id.<;· .Slidan: siflt!t .. nie ___ ~a:~c·s~-Jenscn (S) · -ikke 
han flere .'.gartge! .. psy~cilcig' Villct·giv¢~nogen·tilbagemel--
Kalle· .Birck~Madscn, da-glig ~i*g~· ,;:·•_,_:' -den· 
Ieder af vrerestcdet -·Gade- 'Si:Jcialbbrsmcsteren har fungerende:---·· .Jivssammen-
rummet p;l N0rrebro i ikke lagUk)ul ph, at hun vii hamgfowngeiensvrersocial 
K0benhavn.,.Han·_tale1' _om have stedet nedlngt,:· mens. ·.--e!Jcr:personlig.situation vii den situation, scim efter flere Kramer tilbage i janui!r 1999 .·.;forsvif\de·; hvis_vi lukker. Det 

iirs n0len. · fra · Kobenhavns loV!ojd~o!'l'j'\'1'' ;p;;lhlo;v;o;d;ot~foi'l_J~~~~~~~~~~~~i~!~~;~ft)l~~~~~i~~~~ 
Kommunenukan~ende de75 Gaderummet. 
daglige brugei:e og 20-25 · · ~ 
overnattcnde hjem!ose unge ':Fire 8i•s S0geh , 
tilbage pll gadcn. Det er -her, det bliver ab-

Vrerestedet er sammen : smd, synes I<alle Birck-Mad~ 
med den ·psykologiskc sen: >)Kommuncn har ]edt ef
rfldgivn[ng Regnbuen, blevet · ter et sted til os siden 1997, og 
sagt op. Brandmyndigheder- vi bar selv !edt i tre i\r, og nu ne harvendrtommelfmgeren har vi s5. stedet. Vi lHII' en in-

---------· 



M .... k ... k .. ··. ~~~ty > ¥~~~ . ·. 
af· vcerested' . 
H~sBY: Etb~ngiiib~d-it~;::~~~{~. 
st0dtf"o'g_l1.jemlcise -p<l N0rrebro 
fastholder-de·-unge i en_ elendig 
sitti<ii:ip_Q_; lyder' kritikken· fra fOr
skere og politikere .. -BorgiDester 
Vii N~e · stedet. ' 

:NOgle af- de_m_- bof der i flere fir, og 
sll'!det beskrives som en brandfadde. 

D_~-to -etholog6: ti,<~g_iappoft~n. KirsJen, -
Marie Bovbjerg oi Mette K!rk, !Tlener, at 
lederen Kalle Birck-Madsen har et kon~-
tliktskabende syn pa 'PsY~iatri, _aktiye,- . 
ring.og politi, og det.er mE'd_ti!"at isolere 
v·oereSt~dets_ brugete politisk og sociaft 

Kalle, Bir_ck-Madsen afviser· kritikk<;>n. 

Berlingske Tidende • 1. sektion • torSdag 1B; oktober 2001 



• 
N&;· cier ~alligeVelnl.a a~vaje~ m~d ~t,_J~d-·,· 
lregge prtijekt~t! sadan ~orh bla:nd~. and~( --!, 

Winnie:_·Larse!i-J ensen 0n;$k~r-t1et; e_:t;fd'et;~~ 
fordi d~r ikke. uffiiddelbart.s~es_:at·~ci!_:fe. 
br-qgbare- fllteinativer til-Gaderuirimet-:;Til '· 
denne·vanskelige _gruppe er prene o'g for''"'->.':·~ 
kromede :ko'mmunale t~lb_u·~ fo~€lntlfg_~e
bi1,lgba~.~._-he~- sk[il ton~h -?g,st~~im,nOk; ~~re 
iiendestens~_0jde; son1, lederen;~f Gade~.:·; __ ... , 
rummet udtrykte det'i'ti:tsdagens B.ViS;-V€d· 
at nedli:egge stedetlukker:mali derfoT-0fne:.:.·. 
ne fo~ probleinet Uden-at;afhjrelp_~'~et. 

,<: 
v, 



GADERUM Hjem!121ses forho(d splitter politikere 

Voldoghash 
kan luklie ::~~ 
vrerested. lb.w. 

ZOot 
Ht.rd kritik ·af vrerested 
for unge hjenil0;e p£ indre 
N0rrebro: ''Gilderummet 
fastholder de urige i en 
ulykkelig sitUatiOn". 
Stedeis' leder'a:fviser. 

Af LOUISE WITH 
og NlELS DITLEV 

Huset emmer ai vrede, der 
ryges hash, drikkes alko
hol, og der er indb)'Tdes 
sli'lskampe mellem. bruger
ne. Deter nogle af konklu
sionerne i en evaluering af 
Gaderummet, et ViErested 

. forungehjeml0Sepi'INI'lr-
rebro. 

Rapporten er lavet af to 
etnologer, og dens konklu
sioner stflttes af familie- og 
arbejdsmarkedsborgmester 
Winnie Larsen-Jensen (S), 
soln anbefaler en lukning 
af stedet. Andre politikere 
er imidlertid mere positive. 

Mellem 50 og 75 ungei 
aldersgruppen 18-25 ar 
kommer hver dag i Ga
derummet, der ofte er 
sidste udvej fer livet pii: 
gaden- det kan for eksem
pel vrere eneste altemativ, 
ni'lr hjemlase Smides ud af 
et herbexg. ' 

Madrasser pi\ gulvet 
20-25 hjemlese ilhge Over'--, 
natter fast pi'l Gaderum
mels loftetage p<i"m8dras
ser pa gulvet kim adsk:iU af 
ophiEngte lagDer, Erikelte 
unge bar boet del' i flere ar. 

»Stedet b0t opl0ses, fordi 
det fastholder en 'groppe 
unge i en ulykkelig situa
tion. Det kan godt accep
teres, at der i en overgangs
periode ryges hash i Ga
derumm.et, mender skal 
ske en udvikling, ogden er 
ikke sket,« siger Winnie 
Larsen-Jensen. 

Embedsmrendene i kom
munen stotter den vur- _ 

d~g. V'icedireli:t0r Tor
ben Br0ggei- m.;Jiier lieller 
ikke, at det; der foreg5.r i 
Gadertllllmet, er_;:wcepta-
btilt.. - . "' ' 

Ned i rendestetishmjde 
Men Gadeiwru::Uets-_mange
arige leder, psykologen. 
Kalle Birch-Madsen, af
viser kritikken. Han erken
der, at der rygeshiSJ:l,' og at 
der er slltskampe i Ga7 

· derummet. Men Sit dan er · 
virkeligheden, nar man 
arbejder med socialt ud
st0dte unge, mener ban·; 

»Man kan ·sagtens lave 
prene, rene institutioner, 
hvorder er ro og.orden og 
ingen hasbrygnfug, Men 
der vil denne grUppe af 
unge ikke.vrere_.:Man ei" 

n0dt til at leve med institu
tioner i .r:ende_stenshi'Jjde, 
hvis de. udsta_dte unge sk:al 
ni'ls,« siger KalleBirch.-
MadSen. - . 

Selv om daderummet 
undsig!:Cs at ledenHe politi
kere og enibe-dsnllelld i -· 
konunUnen, bar SOc_iai.mi:
nisteriet og Folketing-ets 
socialudvalg-stilttet pt'O
jektet nied inere end tre 
mio. kr. over tre clr:' . 

Arbejdet'i Gad&ununet 
st0tteS desi.lden af flere·; 
politikere'i BOI'gerrep:rre
s_E.>Iitationen Og bydelsradet. 
Stott_en erm·est u?-Dtedt pi'l 
venstreflr<Jjen;'·meri- heller 
ik:ke VenSt:res.MarliD. Ge
ertsen'Vil vrer'e med tit en 
lukning.-.·.' ._., ', <::. ~-

»Selvf0lgelig-er det 
forkerl, ai der·ryges.J:laSh 
og er sliiskampe. Men efter 
at have besagt stede~ synes 
jeg ogsii, at deter for let 
bare at lukk:e det,« siger 
Martin Geertsen. 

Side 3 

louise.with@jp.dk 
nieis.ditlev@jp.dk 
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lif""'"""" ))Jeg\if heUere ha~e, at de ryger hash her, end at de gar pa &aden« 
""~~---

S.~ J ~- l<g~W Jr~VAI •/b.IP:'?Do! 

DelJi~Neninger om· vrerested .. ~Qr''tlrilie., 
Bflde blandt_ ~oli!iker.~_'Og_ . 
forskere er nWningerne 

· delte oin Gaderummet_
et vaere~ted _for hie~ici:tSe. 
og udst.adte unge pfl lndre 
Ne~rrebro. Hvis man vii: 
na de unge, rna ·man 
acceptere deres · 
pr.emisser, __ si_ger.ste;kt~:-
1eder. · · · · 

BAGGRUND 
M LOUISE, Vlfl'}I og 
NIELS'DITLE\t ". ' 

sig, der rygeshash og op om Gaderummet. have, at de ryger hash her, blevefsiliidt U:d ~ne:t-'har - I da'g ;rkall:"":B'if~t~'" 
d.rlkkes alkohol, og ton en . Kathrine Hammerich _ end at de gfrr pii gaden_og- selv forladt p-sykllitrien Madsen anSclt i Gad_epll!!.-
ka:D. \rrere h{rrd Og ag'gressiv (EL), "formand for bydelens- bliver narkomaner,« sige"r - ellersocials)'steri:let, ·og de niet;_ ·og der er desuden 
i Gaderunnnet, skrtv~ de. soCial-~Og_beskreftigelSes-. han. vil ife~ige Kalle BITch~ , blevet-rad til et an tal ~tu-

Bi'lde et hold antropolo- udvalg, er blandt dern, der_ Den kritisk:e evaluering Madsen vrere henV:ist til dentermedhjielpere. Men 
gistuderende og et hold ka:imper fOr Gadenimmet:· er imidlertid ikke den gadEm; hvis.stedet ina ., · "'' hviS Gadeiummet ikk:e 
sfuderende fra pen Sociale ' . »D~t' skalnaturligviS _ ene·ste trUSsel :iDod Ga- lukk:e. _·,_~ '._.;''"'<- _. _ -~ ' finder eii legitim adiesse 
H0jSkole i Arhus,: der . ·. ~e _V;<Jae€n peinii:ment· derummets fre:ID.tid. I maj i i'lr foreslog Marie_ inden_ Ljanuar 2002! kan 
tidligere har besl<igt pro- -, -10sning, men for at vinde de _ _ . Jeppesen ogMi~_e:l)'Var.,. -~, rest en ai st0ttekroi)-itrlle ira 

···jektet, mlede imidlertid - unges tillid, synes jeg, det· L~jekontrakt opsagt- · ming ffii EnhHislisten samt; : ministeriet ikke udbetales-. 
anderledes positive konklu- .!' et: i or~~.-at,deikke preS- De -unge-hjenU0se_ ri~!-kerer. SF'eme-He~~-~e?em_atffi· ' , ·J_.' 
sionef.-: .-. : _ .. __ ·.· sestil'_atyrere_riorrriale.~. -samtidig;ifblivesatpa·-: ·og,M¥;9n_9_Up:t%;at~-

»Gaderumniet·stiller ili:ke· Hvllfrilanl0_fter pegefin-:- . ·gaden i labet_aikort "\:fd .. __ ._, .. .tnUI;J.e,n ~.eJp,i_f3,e: gen:-
·:et lykkeligt liv.'-' til riidig- i -, ;:- g&ell;fra starten, tror j_eg; · Lok:alerD~i ciet gult! 1;Jagl:iuS· , _}lUS_Iring w: <}f!d~et; "'"'' 
hed for de ~ge_,}IJ:~_-~r et, , de@!. de!eS Vej, ·og' sA kab_ ' pa Nmreb_iogilde ei :Oemlig;·· -~--~ ·M~:! Jiiiihndstlii~de-

, fo:.:~0g pa at giv!;.-et_ rum,_ , q,~-~!Jk:e · aldrig_ nii~ig~t).,•<' ikk_eg~dkendt til beboelse/ -· < fiiirliliVci& arQ'e,r~ ,,: 
-hVo~ _de ungt:;,f~ lov._!l~ -~p. , .. siie:r.lJ:un. og-forts<etter.' · og b±andmyndighederne .. . kedsfor;valgungen _allig~--

F',remti!len __ er UV:is_for:_·.-,__ _ _Og vrei'e i fred ffil 'Sam- ._, ~.·'- ~. ·,-~·_·>;;:·· : _ · bad l:ferl_or'i foriiret de uDge "·Vel;'at m_ai:i_"llcke-Jl!itpg sig 
vre'reSteaet Giideiunlmet<_: · -ftn;t_iiets_kra~~«'~Vei deL' · :Atte~-~!iV~r . _., _ . _ ... fin:lad~ ej~lid0ID;~D-en: ligEil ._, oPgav.en;~o&_'det]?Olit~sk_e _ _ _ __ , 
for unge h)eri:ll0se_ (]_g·socihlt _st\idei-eride.('~'t.-;-o .;~;''"· »Det:ef_meget nedVeniiigt,' .,, -sQrii UdJ.<ijereil·h_ar opSagt-_ : ~. ~dvai.g-vedttlginrWillingeli-''"-i:!? 
udstDdte_Plt_N~ebto>··: _ ·:-<-· ~:=. ·-._ . :. . atderrentfaktiskerKon- Ie]ekontiak_t_ffi.:•_-\:. __ .·;r:•;_,_,_: ·-.lnedden?ll_"l~E!~:at'inan·-=· ··· 
Stedets leder, p5'r:KoiOg' 'i';.~ • Poi_itiker:~ ueni_~~- . . _ krete alt~a!Jver, hvis Projektets Ieder Ka1le ~: ' _, tinciA(alletOfustre'ridi_~_e_der 
KaTie Birch::-Madsen, og" Ogsa_'blandt de ~-"ben-' _ _ ~ stedet_lukkes.« . . _ -~A'ch-Madseuhenvendte · har ii.~et'ipersonsager, 
hans koiltroiersielle mii:4e · liavnskepolitik'ere er der _.,. ' ' ,,.·-riet -er_G_aderumniet_s_ _sig d'erlOrill kblnmunen:for -_ _:;.,.,_ ':];··:-~'-" ,_. -
at hiindteie de urige og · del!e'meninger omstedet:.' · ledef;ps:YKologK_alle :· · ., -'a~_ Pede Oril,hjadp til at' ' '. Nye I~J(al~i.'; ': ·', '.i-

d,eres problerner pii, deler M!!l)Sf::Unj:lie-:: Og'arbejds-,· Birch-Madsen, enig_i . .-; _ _ , ~de~~:Yelokaler. Gaderuilllnetley_&·_<\€rlor 
van den~ blaniit bide _P9-Pfi- markedsborgmesti:r Winni~ _ · »,Vi ka~ hurtigt eneS_.Oril; -.,: ' .,~ ,_,, ·-'• .,: __ \, ·i~_ · . 'pli h'int.ti_d ~g lfaf,-endnll: ,··: 
kere ogfiif~ere. '' ' _· - '_ Larsen-Jensen (S) Jmsker ··atvi,_f10e =ker.ba~h og · _ · Psyki_ske pr_oblemer_. _ _ ikk_e ftindetnjelokller. 

I en evalue:rlrig krttiserer det-lukket' til fordel for sliisKalnpe-. Men hv:a;d ei sa · Udover _·at vrere hjeml.flse ' ·,-"-"Pr6ieJct_et:fik i199~ tildelt '; 
etnologerne Kirsten Marie andre tilbud/bakk:erflere alterbativet?Hvis vi·laver bai ffiang_e af de unge i stmte ll'a puljtfr under ~-~'-:c--:-"~c;C:o;::-;c 
Bbvbjerg og Mette Kirk . politikere fbiide Borgerte- en masse regler, forsvinder Gaderummet psykisk~ Sociahhlnistertet pii Ii:J.ere . louise.with@jp.dk 
vOOrestedet. De unge keder prresentation og·bydelsritd de Unge, Jegvil hellere- problemer. Deer ofte - -- end -3 mio. kr. over tre ar,- · ). · nlels.ditle1!@jp.dk 



Unge lever i uvished 

Endnu er projekt Gadenunmet pa N0ITebrogade 56 ikke blevet lukket 
ved fogedeus hjrelp. Husejereu, som ellers havde truet med dette, har 
endnu ikke taget denne mulighed i brng. 

Pi Familie-og arbejdsmarksedsforvaltningens afdeling I 0 er de 
travlt beskreftiget med at sarnmenstille en rapport, som dog skal tilbage 
til deres eget udvalg, f0r resultatet offentligg0res. Rapporten indehol
der svar pit, hvorvidt Gadernnnnet kan genhuses onder en and en for
valtnings regi, dade ikke selv havde plads. Lres reportagen s. 23 

' 

2oo) 



Aile billeder er toget i Goderummef, jonum 2001. Foto: Steffen B Jorgensen 

Af Camilla My;llm; Christina Frandsen, Mikkel Lomborg, Nikolaj Granc{jean & jasper Krog!J, pcedagogstuderende ved Fr¢be!semt'nariet 

Gaderum1·net er pJ 
trods af sine abenlyse 
V ~--"'"'"rt; a if' ~-f'"U"'- a-r. ce~ua~~ l~ '\::t ~ 

~·dn""~inr.; IC•·"" 
JJ\U;,'>~~t <r.!;J· ~!~ 

t"·t·;:r.rl!,,..,, ....... l""".,..l!r. 1'=v-, 
.:;~~t .. p:..:~e.:ut: l~Cl; 

frsbeiserninariet oa 
' 

og hvorfor de rnener 
det b0r bevares. 

~>- I forbindelse med vores studium har vi 
igennem de sidste 6 mineder beskeftiget os 
med de sociokulturelle vilkar og de eksiste
rcndc tilbud vedr0rende de "utilpa"cdc 
unge''. Srerligt har vi konccntreret os om 
mctodiske tilgange til arbejdct med disse. 
Bl.a. har vi stiftet indgaende bekendtskab 
med det mcget omtalte og roste projekt "Ny 
Start". Dette er i overvej en de grad baseret pa 
strukturercde adfxrdskorrigerende lcktio
ner, hvor unge med. massive sociale proble~ 
mer ud<Jtyres med mestlingsredskaber, der 
ruster dem tilm0det med de normer og rcg
ler, der eksisterer. i samfundet i dag. Man 
kan pi<;t:l at man dCr, i en grad "manipu~ 
lerer" de unges adfa::rd, fra at vrere impuls~ 
styret og a ftc volclelig, til at v<ere mere beher~ 
skct og vdfundcrct. 

fLS 

Ny Start- et struktureret projekt 
Ny Starter et adopteret koncept inspireret af 
amcrikanske og canadiske programmer. 
DCr har man i en hengere periodc arbejdct 
med et lignende adfaerdskorrigerende pro

' gram i faengslerne. 

Ny start er tilpasset danske forhold og er 
bearbejdet silledcs, at programmet skal vir
ke forebyggende!prxventilt for disse unge, 
der p:l uhensigtsmressig vis er styret a[ deres 
impulser. Disse unge er tnellem 12 og 18 J.r. 
Gitte 110ck, medudvikler af den danske 
udgave af Ny Start, siger: " .. . det kan ikke 
vcere 1igtigt, at man i dette land, for at fa 
noget af del man trcenger til, skat 
kval(ficere sig til et opbold. i lukket 
.famgsel." 

PULS 1.20Dl 



Gaderummet fungerer som et d0gnabent va:rested pa 
Norrebro for udsatte og udstedte unge med sodaie ()9 
psykiske problemer; et sodalpsykologisk fristed, et 
ungekoilektiv, et refugium. 

Denne holdnjng kan ingcn i vclfa.:rds-Dan
mark vel v~re uenige i. Vi har i Danrnark 
tradition for at tilhegge det forebyggende ar-
bejde stor v~rdi, at forsf1ge at fangc de af
vigcnde tidllgt, f0r dysfunktionen blivcr en 
realitct. Ser man p1 de praktiske tiltag i for
hold til d.enne gruppc, er idecn om forc
hyggclsc klart dominerende. 

Ny Start-programmct har en varighcd p?t 2 
ar Der arbejdes cftcr ll0je St11lkturerede ar
bejclsprocesser, hvor stoppe-, Wenke-, hrmclle
mckanismerne inkoq)oreres ide unges im
pulsive reakiionsmQlnstre. Programmet cr i 
mectierne p<l det seneste blevet fremha:vet 
for dcts positive maibare resultater, ln~lket 
h0jst sandsynligt skyldes at de S)Ties h;\nd
gribeligc, dettc bl.a. grundct gcnt.agnc psy-

kolOgiske tests. Netop p.g.a. dette har Ny 
Start modtaget massiv 0konomisk st0tte fra 
Socialministeriet. 

For at illemme op for den stigende krimina
Utet, void, haervaerk m.v., bliver adfrerdskor
ligeting i et stigende antal tilfrelde bcnyttct af 
det danske behandlcrsamfund. Det er vores 
pasmllll, at man skal vrere opmaerksom pa at 
deane ten dens ild<e mgcr overhand. 

Gaderummet- et alternativt projekt 
Dct har V£Bret vores intere<;se, at etablere en 
bred viden omkring, !wad der eksisterer af 
tilbud til den unge i personlig ](lise. Efter 
vorcs fok11seling pa Ny St.'lrt, der vlste sig 
meget styrct af en fastlagt metode, valgtc vi 
som modpol, <it tage kontakt til inittativgrup-

pen "Gaderummet". Et projekt smttet af en 
ildsjrel, der pa eget initiativ og pa overvej
cnde frivillig basis gennem mange ar, med 
cvig usikkerhed om projektets fremtidigc 
eksistens, har floreret i undergrunden - og 
til sk'!dighed praktiseret sin ideologi. En al
ternativ ideologi, erfarede vi, sat i gang af et 
tidligt vidne om synlige magtforhold i et ldas
sesamfund) der il<ke har form:let at tage or
dentligt vare om de svagcst stilledes behov. 
Det til trods for at have piilcaldt sig eks
pertise og kompetence til det. 

Ildsjaelen, initiativtageren, altmuligmandcn og 
psykologen Kalle llirck-Madsen, bar, drevet 
af denne ideologi, arbejdct ul0nnet i henved 
I 5 ar. Han k:m ikke g0re sin arbejdsuge op 
i timcantal, han adskiller ikke arbejde og fri-
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Foto: Steffen B Jargensen 

I Gaderummet er det voesentligt for tilgangen til de unge og deres 
probiematikke1; at klienten skal kunne "toenke med"- at der ikke sker 
en distam:ering mellem klient og behand!er. Mange afde unge har ifolge 
Kalle Birck-I'Vladsen op!evet at skulle tilpasse deres problematik til den 
gren af faget, den enkelte behandler har troet pa. 

tidsliv og allc de unge har hans p1ivate tele
fonnummer. 

Klienten t<enker med 
N!r man m0der op i G'J.denunmet, mindcr . 
det mere om milj0et i et bcsat hus cller pi 
Christiania, end om forholdene in den for det 
typiskc inslitulionsrcgi. Ungc liggcr og sovcr 
pii sofacr med jakker over sig, da der ildm er 
plads til dem pa forstesalcn, lwor andre 
unge bor pa madrasser lang.s va:ggenc -
interimistisk adskilt af ophrengtc lagener. 
Under Gadcrummct, dcr cr betegnclscn for 
sclvc vrere';;tedet, hr;rer dtdgivningcn "Regn
buen'', hvor den unge kan gennemga et 
psykoterapeutisk forl0b, hvis der cr bchov 
for det. Kalle Birck-Madsen star selv for 
dettc. Dog cr dct ikke tilf::ddigt, at det i 
Rcgnbucn ikkc bctcgnes som terapi. Det er 
v:oesentligt for tilgangen til de ungc og deres 
problematikket; at klienten skal kunne 
''t~nkc med'' - at der ikkc sker en distan
ccting mcllem klicnt og bchandler Mange af 
de unge der kommer fra andre psykologer, 

; )I ¥ Ml£i!!'l 24 

-~----~---~--------------·-------

har if0lge Kallc Birci<-Madsen oplevet at 
skulle tilpassc dercs problematik Lil den 
gren af fagct, den enkelte behandler har 
troel pi\. Beslutningerne cr blevet taget 
hcnover hovedet pa klienten med den be
grundelse, at brugeren ingcn sygdomsind
sigt har 

Gademmmets tilgang til de unges problema
tikl\er er gmndheggende baseret pi tre enk
elte ptincippcr: Bmgeqmemisset; total a
benhed og invitation til samarbejde. Det er 
meget sjreldent at dcr arbejdes med dirclae 
mctodet; da man i Gadcrummet mener, at 
man skal passe pa ikke at komme til at ma
nipulere i en rctning. I stedet b~r man for· 
s0ge a1 holde fokus pit prob!emct og pro
blemcts udvildiog, da ophaeves problemets 
l0sningsmetodc og -tcknikkc~: Et a£ de va~
sentlige principper i Gaderummet er troen 
pU en nnnmelighed, ogsa ovetfor de vaner 
og meka11ismer der prob!ematiserer de ung
cs 

1 
for hold til det etablcrcde behandlings

systcm. Ekscmpelvis n<evner Kalle I3irck-

Madsen hashrygning, der i forhold til unge
problematikken i ck1g er et bredt anerkendt 
og diskuteret problem, som blot vrerende en 
mild selvmedicinering i.fll.t. den "tunge" 
psykofam1aka dcr ellers benyttes i psykia
trien. 

Garvede brugere 
Ca. halvdelen af Gademmmets brugere har 
tidligere vreret i konta!tt med den etablerede 
psyltiatri og ville, hvis il<ke det var for Gade
rummet, vrere havnet pit de lukkede psyki
altiske afdelinger, i frengsler eller pa afvren
ningsinstitutioner. De unge er fattige og mar'" 
ginaliserede; de bar ofte vreret udsat for nlis
brug. De har, med andre ore!, vreret udsat 
for sa voldsomme svigt i !¢bet af deres op
v::ekst, at deter umuligt for dem at honorere 
de krav onwerdenen stiller. De har s¢gt de
res ptimrerc relationer uden for familien og 
det etab!erede system. 

T Gadenunmct kan de unge kommc og g;i. 
som de vii, de nwder ligesindede og etab-



lerer relationer, dcr rrekker dybcre end clct 
at have en !relies f)cnde, dct vaerc sig fx 
magten i institutionen, hvill<et ofte cr til
f<Eldct i de regelstramme og strukturerede 
institutioncr, der ellers ville udg0re alter
nativet. I Gadcrummet cr der ingcn auto
titetet; ingen sanktionct; love og rcglet; d.v.s. 
flad stru.ktur. Ser man bart [ra et kontorr det· 
bl.a. indeholder journaler, er der ingen Hlsc 
pa d0rene. Som s~tdan, cr dct bmgernc der 
k0rer stedet. Del eneste magtmiddel er~ som 
Kalle Bil·ck-Madsen naevner det, det kvali
ficercde skcndeti. Man kan argumentcre 
for sine synspunktcr, men den uskrevne ctik 
g:ir i retning af, at man ikke skader nogle 
der er fo1ovarsl0sc. Man ~1arker il<ke "ned
ad". 

Gruppen er centrum 
Gmppen er magtmidlet der s::ettcr grz.;nsen 
for den enkelte. Den unger dcr har mislet 
modct og troen pa livct, oplcvcr at m ven
skabcr og forpligligclscr ovcrlor gruppcn. 
Denne proces vil optimalt set rcsulterc i, at 

den uoge kommer til at t::enke in dad. I stedet 
for, at beilandleren klinisk skal g0rc den 
unge opmrerl<sorn pa behovetfor dette, vrek
kes dcnne mekanisme naturligt i relationen, 
i gruppen. Igennem denne prresenteres man 
for altcmativerne, spejlingsmuligheden og 
solldaritetcn. 

Grundlreggendc handler det om at hjaelpe 
den unge til at komme ind i livet pft en 
ordcnllig made. At vedkommende fonnar at 
handle og reagcre pa egne behov og ikke 
dukker nakken, men ser verden sam den cr, 
pa godt og ondt. Kalle Birck-Madsen har set 
sodale konflikter blive behandlet med tvang 
og piller og h"<Evder, at der er sket en vregt
ning fra at simile !dare sig, til at skulle kunne 
kim~ sig selv. Tidcns "trend'' handler om 
tvang og straf. Den ungc har valget imellem 
tvangsarbejde eller psykiatrien. Enten f0lgcr 
man det almindelige liv, ellers skal man have 
stillet en diagnose. Problemct er, at der i dag 
ikke cr rtbcnhed for de sk~c ekslstenser. 
Allc risikerer pa ct tidspunkt i dercs liv at 

.• komme pa afveje, og har brug for en pause, 
et helle! 

Deter Kalle Birck-Madsens overbevisning, at 
der eftcr denne periode opstiir en naturlig 
motivation for at konunc videre i sit liv. Som 
det scr ud i dag, synes del altafg0rendc for et 
milbart resultat, at det lyl<kes behandlings
i;ystemet at isolere den utilpassede unge Ira 
netv:Erket og crstattc dette med en tilpas re
praesentativ kontrollantg111ppe, der kan age
re vejlederelopsynsmaend for dem. Den 
bedste made at styre folk pa, er at isolere 
dem fra hinanden, det kommer der bare 
ikke gode mennesker ud af. Kalle Birck
Madsen vurderer, at man i h0jere grad bur
de v"'gte at give disse unge et sted der er 
deres eget, hvor de i faellesskah kan udnytte 
deres ressourcer konstruktivt og posiliv1. 

Stopper pa trods af mange brugere 
Dagligt hnrger op til 60 unge GaderummeL, 
15 til 25 unge sover der, og ugcntligt er ca. 
20 i terapi i Rcgnbucn. Gadenunmcts aktu-
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lldsj.:elen, initiativtageren, altmulig" 

manden og psykologen Kalle Blrck

Madsen, der er idemanden bag 

"Gaderummet" 

Vi ma som samfund soge at na;rme os en forstaelse for, at man som ansvarsfuld 
deltagende social borger ma besidde en fundamental fornemmelse for egen identitet, 
der ikke netop Iader sig male eller definere. Visse unge har sa dybe sar) sja:!len, at de 
kn<Ekker ha!sen pa adf<Erdskorrigering. Hvilke behandiingstilbud giver vi dem? Er det 
ikke et usundt samfund, der har lukkede psykiatriske afdelinger som eneste 
alternativ? 

elle situation er, at det pr 1. januar er sagt 
op fra sine lokaler pa l\0rrebro. Der er" 
iogen udsigt til at lejekontrakten bliver for
l:enget - og kommunen har ikke tilbudt et 
altcrnativ. De unge, der bruger Gadcrum~ 
mel, bar intet andet stcd at g?t hen. De 
lisikercr at endc i Lilbud, sam de tidligerc 
har v~rct i og sam ikke kunnc hja~lpe dem. 
Nt tigtig mange m:lder cr Gaderummet et 
kontroversielt projckt, der bchandlcs sam et 
undergrnvendc alternativ til det etablerede 
behandlingssystem og k0rer pft et konstant 
yderligt mandal 

Kcndetegnende for de forgangnc 15 ir har 
va:rct, at tid.shorisonten sja:tdcnt har niet 
Jrengcrc end til enden af kvartalet. Dct er 
h:'irde bct.ingclser at arbcjde unde1: Dog er 
det ikl<C noget, dcr g0r Ka.Ue Birck~Madscn 
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svag i trocn. Hans resultater er, sammen~ 
lignet med det den unge ti1bydcs i psykia
trien, rene solstra\chistorier. Jl<ke desto 
mindrc, syncs det altafg0rende for Gade
mnunets frcmtid, at der bliver rettet opw 
mrerksomhcd pl. det store stykke arbejde 
der her prresteres - at der bliver be\illiget 
mjdler til flere ansalte, lokaler man kan 
regne med pa sigt samt mere plads. · 

Behandlersamfundet er bagud 
I arbejdet med Gaderummct har Vi oplevet 
en idealist og ildsjrel, der savner opm:erk
somhed og officiel anerkendelse, sat i kon~ 
trast til Ny Start, som er et metodisk baseret 
projekt med bred opbakning. Beggc med 
positive ml.ibarc resultater. Vi finder det 
mcget problcmatisk, i diskussionen vcdr¢~ 
rcnde tilbudcne tilutilpassede ungc, at d0m~ 

me mellem rigtigt og forkert. I stedet Vil Vi 
papege, at det borde vaere gaet op for sam
fundct, at der er behov for en generel al
sidighed i tilbudene. 

Disse unges problematikker cr mangcfacet
tercde og under stadig forandring. Det er 
kendetegnende, at behandiersamfundet hele 
tiden vii vaere pa bagkant med udvikbngen, 
at man altid vi! synes at v:ere skridt bagcfter. 
If0lge fonnand for Social- og Beskreftigel
sesudvalget i indre N0rrebro bydelsrii.d, Ka
trine Hammerich, er ambitionen om at ska
be en bred vifte al' tilbud til stede, men den 
rrekker ikke til at nii ud ide hj0rner, hvor fx 
Gaderummets unge befinder sig. Vi scr, i 
Gaderummets tilli:elde, at der ikke er plads 
til de alternative behandiingstilbud. Vi finder 
det paradoksalt, at et projekt, der igcnncm 



en lang amekke hm· praesteret gode resul
tater med en brugergruppe, dcr ikl\e bar 
kunnet finde plads andre steder i beh,md
Iingssystemet, i mange ar har m3.ttet lcve i 
U\1shed og i dag ikke m0der accept og 
cksistensberettigelse fra de, der fordeler mid
lernc. 

lkke mal bare resultater 
Katrine Hammerich na'Vnel', at det i h0j grad 
h<£ngcr sammen med, at Gadcrummet med 
systemcts 0jne kan oplcves gr~nse- og sy
stcmoverskridcnde, i sin stra=:ben efter atop
bygge den cnkeltc unges basale sclvf0lelse, 
fremfor at aktivere og medidnerc sig ud af 
problemerne. Gademmmets ideologiske ud
gangspunkt \1rker st0dende, cia "rummelig
hcden'' har en ibocnde accept af afvigclscr 
normalsamfuodet ild{e tillader. Denne sy
stemkritik resultcrer i ct problemmisk for
hold til de instanset~ der p1incipiclt udg0r 
dets eksistensgrundlag. 

Denne samfundskritik cr imidlertid Hille den 
officielle begnmdelse for at forbigft pro
jektet. I stedet hedder del sig bl.a., at Gade-

rummets rcsultater ikke er d.irektc malbare 
- lX at den unge ikke er tilknj1tet en ud
dannclse eller fast arbejde, at man ikke 
"ser" nogen effekt efter en given periode i 
Gaderummet. Katrine Hammerich anf0rer, at 
dcr en tendens til at b¢rste disse unge af sig. 
Altsil at den uofficielle tanke er, at hvis 
Gadenunmet forsvinder, forsvinder proble
mct ogs;'l... Eller ogsa forsvinder koncentra~ 
tionen af problematiskc unge fra kommu
ncn, og pf1 l~ngere sigt en gruppe latente 
bist:Uld.sldientei: 

Det systembevarende system 
I bund og gnmd syncs det at vaore dlskus
sionen om tilpassethed der er det essentielle 
dilemma i denne problemstilling. At Kalle 
Birck-Madsen tillader utilpassctheden, gli}r 
at han opleves som en sabot0t: Er det para
doksalt, at systcmct skal kunne rumme kriti
kcre? Er syslemet i sig selv systembevarende? 
Der cr langt fra det overordnede systcmati
serede regis fors0g pa at nedsrette retnings
linier for almen vclfrerd- til det individuelle 
menneskes bchov og definition pi\ noget sa 
abstral<t somlyld<e, positiv sclvfulclse. Vi mii · 

sam sam fund s~ge at merme os en for~taelse 
for, at man som ansvarsfuld deltagende so
cial borger ma besidde en fundamental for
nemmelse for egen identitet, der ikke netop 
Iader sig male cller definere. Visse unge bar 
sil dybe sar i sjaelen, at de knrekker halsen 
pa adfaerdskorrigcring. Hvilke behandlings
tilbud giver vi dem? Er det ikke et usundt 
srunfund, der har lukkede psykiat1iske afde
linger som cneste alternativ? 

Skal man folilcnt.e sig resultater og stille krav 
til ct indlvid, knever det at person en er i be
siddelse af en basal selvbevidsthcd. En f¢lel
sesm::essig helningsproces tager tid, kan 
ikke fremprovokercs og ml\ f0rst og frem
mest omgives af respekt for det pcrsonlige 
udtryk, der kendetegner mcnnesket sam in
dlvicl Jo mere infantil og pigefornrermet 
holdningen til luitik blivcr, jo st0rre bliver 
farcn for, at vi forstcner i misantropisk selv
godhed og jo st¢rre bliver gmppcn af men
nesker vi svigter. Lad os vise de alternative 
"trosretninger", at vi magter at forholdc os 
til dem og give dem plads til at bevise deres 
pointe. 
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POLITIKE:N.DK 
SF -borgmester vii slas for 25 unge 
hjemlose 
Af Per Borregaard 

Politikens netavis tirsdag 1. jan 2002 

Selv siger de, at de ikke passer ind andre steder. At Gaderummet er deres fristed og helle, og at der ikke 
findes andre tilbud til dem i K0benhavn. I K.0benhavns Kommune siger Famile- og 
Arbejdsforvaltningen, at de unge hjeml0se bliver opdraget til at vrere autonome - til at synes, at 
samfundet og isrer po!itiet er noget skidt. 

Og hvor sli\skampe er dagens orden. 

Sildan ser to forskellige sret 0jne pa Gaderumrnet, hvor 25 unge hjeml0se har en seng at sove i. 

I gar var del officielt forbi. Pengeposen er brugt op. 

Men inden stikket trrekkes ud, lager den nye familie- og arbejdsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) 
en ny debatrunde i udvalget. 

»Deter ingen tvivl om, at Gaderummet skaber rammer for nogle unge, der ikke f0ler, at de passer ind 
andre stecler. Og deter i sig selv et plus<<, siger Bo Asmus Kjeldgaard: 

»Der er pS. budgettet sat penge af til blandt andet hjeml0se, og jeg regner med at bruge nogen af dem pA 
de unge fra Gaderummet«. 

Familie- og arbejdsborgmesteren har dog ikke taget stilling til, om Gaderumrnet skal fortsrette i den 
form, det har nu. 

Bo Asmus Kjeldgaard ser pa Gaderummet med venligere 0jne end sin forgrenger Winnie Larsen-Jensen. 

Hun har kaJdt en kontroversiei evalucringsrapport om stedet for }.>rigtig grim«. 

Samme rapport kalder den nye borgmester for >>en rapport med bade gode og darlige ting«. 

Lederen er fort!Jrnet 

Gaderummets Ieder eand.-psych. Kalle Birch-Madsen er meget fort0ruet over K0benhavns Kommunes 
behandlmg af Gaderummet. 

))Winn!e Larsen-Jensen har hvirvlet sa meget mudder op, at deter svrert at se, hvad sagen drejer sig 
om«, s1ger KaJJe Birch-Madsen og fortsaotter: 

>>Winnie Larsen-Jensen gar ikke frem med sandheden om hjeml0seprobJemet i K.0benhavn, og det g
0

r 
hendes f01valtmn? h"eller 1kke. De sAkaldt 25 hjemlose, som K0benhavns Kommune, rned en bestilt 
~onsulentrapport ' handen, haevder sla1~e udg0re hele hjeml0seproblemet i kommunen, fortrellcr om en 
orvaltmng totalt ude aftnt med hvet pa gaden«, siger han. 

~OeO~konservatlve sociaJminister Henriette Kjrer har proklameret, at de hjeml0se skal pil dagsordencn i 

lerfor vi! hun ho!de 0je med, hvad der sker med de 25 unge hjeml0se fra Gaderummet. 

Jeg _har bKe~t Kebenbavns Kommune om en orientering om, hvad der sker rued de unge« siger 
ennette JEer. · ' 

p://poJitiken.dk/visartikt>l oe~O"P~-- ' 



))Kommunen skai sikre, at de far et ordentligt tilbud«, siger socialministeren, der ikke vii blande sig i, 
om Gaderummet skal overleve eller ej. 

Bo Asmus Kjeldgaard vii bes0ge Gaderummet og m0des med Kalle Birck-Madsen i midten afjanuar, 
inden han i sarndd med sit udva1g vil afg.ore vrerestedets skrebne. 

Printe! fra www.poJitikcn.dk Mandag 7. apr 2003 

Ophavsretten tilh.orer Politiken. Infonnationerne mii a len(", anvendes til egcn, ikkc-kommerciel brug. 

Artiklen kan findes pa adrcssen: www.politiken.dk/VisArtike/.iasp?PagdD==J 93615 



noter 15 

Hjemlttsepenge samler stttv 

•·· · Ljuni sidsf~ Arv~clt6g Folketinget en 
national handleplan pit hjemleseomra-

. det og afsatte i alt 200 millionerkroner 
frem tO ar 2003 til projekter for hj€ll1icse 
og andre ucist<Jdte. Til pengene var knyt
tet en medfinansiering fra kommuner og 
amter pa 50 procimt. Den andel har soci
alminister Henrik Dam Christensen 
siden matte srette ned, da det kneb for 
kommuner og iunter at fa S0gt penge t0 
hjemleseprojekteme. 

Fore!<Jbig har ti pro
jekter faet st<Jtte fra 
puljen, bLa. et altema
tivt plejehjem i Holste
bro, varm mad tO 
udsatte gropper i 
Gladsaxe Kommune, 
efterforsorg i Viborg og 
st<Jtte tO bomillj<Jer i 
flere kommuner. 

Udover de 200 milli; 
oner kroner fra handle
planen er der afsat 
yderligere i alt 60 milli
oner kroner til fors0gs~ 
ordningen med ,skreve 
boliger til skreve eksi-

FOTO: POLPOTO 

. stenser':. 
Der er fore!<Jbig givet tOskud tO 22 

projekter med i alt 1~ l:>oliger -bland! 
andet husb!tde og kolonihave-bebyggel
se. 48 boliger i syv projekter er allerede 
taget i brug og flere er undervejs. 

I KobenhaVn, hvor behovet for boliger 
tO d~ ]ljemlese er st<Jrst, har det vreret 
S}'rert for kommunen ai flnde egnede 
gturide tO de. to projekter, der er wgt tO
skud tO. By-og boligrriinisteren har ogsa 

matte! sktibbe pit kom
muneme''f()r at fa dem 
tO at ans<Jg~ om penge 
tO skreve boliger. 

max 

Del kniFer stadig for 
kDmmunerne at fd sugt 
penge til ,Skieve Boli
ger". 



Kri.ste]igt Dagblad Fredag 22. december 2000 

HJ. erte··· ru···· .•. ·· ·.rn·· · .. · · · -lf"~-t-

d . b~.·· ... ·.·. · .. ·•·. ·I.· .. .t.:··~~·~~~\, ga e ,urn· ··· · 

AF TINE EJERRE LARSEN - D<;r,_~n:nange,_ der ·er stukket affra 
p;;yki~t:ri~Ke_:afdeiinger._ -~ordLde ik.ke 

Gaderumrm:t p;'l" indre~N"P"irebro er E:t _'-'ha~ f&ei.N<EIP:til;d_e pf?~Ie_mer. de stpd, 
fristetl fai nrlge: ·ctefirrgetf"stede"r "huntt c.c~ ... m!!d.· De :_i~~J{~_e · fiiC_t.-ll!~djtin,'' mel1 
gil hen. Unge,_ sDri-r_bi-"faldet igennem ·- -· .der:_erikke ~oge]J.,_ de{fPt8.Jv6r har set 
det sociale oi psYki.atriske system. Un- p1l de_res livssitiuationoghjulpe:t9em 
ge, som er uden <y"bejde, uden bolig og rri.ed, at tofTi_ge_r~ kurseh. f?rcten -~lagS-. 
et bagland, derk<in hjrelpe dem op platforiiJe e_k?.i~terer ~e_i s~mfunde~. 
igen. ., . I{ vis dt! ryg'e:r·.up af a~ti;veringstill:md, 

Gaderummet fors¢ger at vrere delle ud af enbolig _og lever_lfle~ og fl1ere 
bag land, hvor de unge pii egne pr::emis- isoleret med st<idig mer~,_'Ufl~st, bliver 
ser_kan save, spise, lrese avis, fii hjrelp clu place_rei: jnden for de.tP_S.yk,iairi~k,~ _. , 
med !ms!!)gninger- og ikke mindst f1i syStem, og_ilfu man f~rst hii·Sklit Jinge-
st¢tte, omsorg og rmerkendelse. ne ad, e'r _aet~Viirt at s<ette dem .sam- · 

Og Oaderummet er Kalle Birck- ~ men igen, sigerKalle Birck-iVIadsen. 
Madsen. Selvom han ikke bryder sig H;in_fcirestill_er sig et ~teinati.vt-
om N \'<i:rc kranse~ageflgur og har.; sundhedshus,.hvor mansam_lerde so-
brugrhele sit liv pii at bek<empe hierar- ciale og psykologiske omrad~r og,~-, 
Jq.ef:._ti!.a. in den for psykiatr:ien, ved han skuer problemc~e under etog -j dialog 
godJ~_at.:_~tedet ikke var der, hvis han tog med den enkclte. Liges~m defors~g!!r i 
s-i-t-·1:¢j.o-g gik. Derfor gfu- han ingen ste- Gaderummet og Regnbuen,_ fo-rklfrre_r 
~e-~;;!kke f¢r han snmmen med de unge haf! og gjveJ:"__·s.i$ til at l1?_gne p~ ,den. store 
bliv_ef sntidt ud af kommunen om et par tavle, der ,stfu i et hjprne af,J;ontoret. 
uger fra deres lokaler pi! femte sal i en - Som regelhar vi brugerTie jlerne.de i 
baggilrd pi! N¢rrebro. Derfor har han i bunden, og magtep, lreg~me heroppe i · 
arevis sam frivlllig.arbejdet i det dpgn- tappen. Men hvis man J~gg~r I?Y~n.mi-
1lbne vrerested, som har eksisteret siden den ned og opererer med en bmgef og 
1996, ogden tilknyttede psykologiske en stubsgrupp'e;· som to llgeV~rdige en~' 
cldgivning, Regnbuen, som er fra heder, skaber man· nogle helt aridre re-

1985. latione:r. sa.harbruger~r in~ydelSe og J- :· •.• ·;:.c.:;' 

Begge har til hnse i et start loknle, ansvar fof deres eget liv. Det g~r'di::t si_edet foLf!Ji.li_ii 
der ligner en ungdomsklub af den sej- besvterligt for mig, fordi jeg ikke bar t·e .. Sip_ctei~~!i~Ji& 
ere slags med boksebold i midten, gar:n- tmdre magtmidlerend det kValificerede · gide;·:s_enef:~)TY 
le ramponerede mpbler, et staffeli og en sktenderi, siger Kalle Birck-Madsen og· .... pH_ N0Inib~Q:_hV, 
slags bar i det ene hjorne, hvor mus1k- ligner en, ~erer-s~rert at komme oP_at, ... ' 
ken kornmer fra. Herer stille lige nu. sk::endes metj..· · 
En fyr star ude i kpkkenet blandt bun-
ker af opvask og bn'ldkrummer, og en 
anden skirntes under en jakke. sovende 
pii en afsofaeme. Oppe ved computer
ne star Kalle Birck-Madsen, 47, og ta
ler med en nf de to psykologistuderen
de, der er de eneste ansatte. 

- Det krrever gode nerver, men du rna 
hellere komme med pii en rundvisning 
ovenpii, hvis du skal forstU, hvemjeg 
er, siger han og -viser vej op ad trappen 
til loftsetagen. 

Rodet er som p<i et genbrugscenter 
f~5r sorteringen, ikke minds! i det eneste 
v<erelse med d0r i. hvor der lige er flyt
tet to nye incl. Nogle af de andre ca. 25 
personer, der saver i Gaderummet for 
tiden.ligger skjult i soveposer pii ma
drasser og senge, sorn stfu frit i rummet 
eller dukker op iode bag et forhteng. 

De kommer fra ingenting og har ty
pisk ikke engang bistandshjte]p atleve 
a.f, fortreller han. 

- Jo mere fattig, jo mere presset er 
du. Der er kun en vej, og deter fremad, 
indtii det hele rainier. Dem, der er her, 
er gadeb@m. Det er unge, som ikke har 
nogen foneldre. Miiske har deres for
reldre sHtet hinanden ihjel, mens de sll 
pli. Mii.ske er de blevet voldtaget og 
Hint ud til naboen, for at skaffe penge. 
Men hovedparten er ~ge, som har vre
ret fejlbehandlede i d~t psykiatriske sy-
stem. 

Maitefi i -~~uldsbyCn 
Alleri::de. so~ bam havde han blik for 
livets ur'etf3<TIIi,ihede~.) l:lep)ille lands,, 
by pa Sjtell~d._h\~or h<:~n-vOksede bp,·' -_, : at-iale:.omfcid9"C 
var det pr3,it~ri, skolel<ereren og de sto-·· · · ··'-

, re b¢nder, der regerede. De unge, som _ .. _ ~. 
hentetaf .; :det',ybJS. 



- ~------·---r- --

WWW .. MINORITETSPARTIET.DI 
KRONIKKER, ARTIKLER OG KOMMENTAf 

NYT SORTIMENT I BR (0sterbro Avis, 31.10.2001) 

Af Mikkel Johannsen 
Medlem af hovedbestyre!sen i Minoritetspartiet 

Deter tid til at de gamle, udslidte og uddaterede varer udskiftes af et nyt parti. Det skal v<erE 
slut med at s<elge ud af voerdierne og systematisk dumpe priserne for at opn~ endnu en soeso 
udstillingsvinduets forreste r<el<ke. Slut med at g~ p~ kompromis med kvaliteten. Slut med 
genbrugstpj p~ antikverede mannequiner. Det er tid til at voelge og ikke sa=lge. Deter tid til 
kommunalvalg. Minoritetspartiet stiller bl.a. op til BR for at stoppe den sociale udst0delse og 
kulturelle ensretning, som har accelereret katastofalt under Kramer og co.'s styre - i en by de 
bliver stadig rigere, men hvor tollerancen og vilk~rene over for marginaliserede grupper unde 
sam me velfoerdsstigning, kun er blevet mindre. Vi har gennem lang til voeret vidne til, at 
eksistensgrundlaget for save! sociale som kulturelle minoriteter er blevet systematisk 
undermineret - ikke gennem ~ben lyse dispositioner, men derimod ved at opprioritere hensynE 
til priviligerede grupper. Lejlighedssammenla=gninger, nedprioritering af almennyttigt 
boligbyggeri, nedloeggelse af herbergspladser har har s~ledes tvunget marginaliserede gruppE 
loengere og l<engere ud af byen og banet vejen for dollargrin og fisefornem fernisering af nye 
lejlighedskomplekser. Og mens Kramer klipper snoren til endnu en glasfacade, sprger 
fejemaskinerne for at holde rendestenen fri for dens nye beboere. Tilsvarende fors0ger man v 
forhalinger og svigt omkring Ungdomshuset og Gaderummet at slippe for sine kommunale 
forpligtigelser ved ikke permanent at sikre eksistensgrundlaget for en kulturel avangarde og E 

socialt udsat.gruppe unge. Og hvad man ikke selv vii loegge navn, fors0ges ford revet med kor 
den ene h~nd og politistaven i den anden. Denne gang tror jeg dog ikke, at fejemaskinerne al 
kan klare oprydningen - for man stikker ikke en Pind ind i et hvepsebo, uden af hvepsene bliv 
arige. Og g0r man det alligevel harman ikke fattet en Pind. Skal der ryddes op i K0benhavn, · 
start med radhuset. Det er pa tide. Og nu er det tid. 

TILBAGE TIL OVERSIGTEN • TILBAGE TIL HOVEDSIDEN 
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Minister .skall'1.l?..Oi 
hjrelpe hJeml0se 

.. ))Det·er.'~n .. oplagt sag ror 
Af Per Borregaard :·m.inisteren at ,vise~ at hun vil 

"siki-e at det ikke sker, at un· 
Socialdemokratiets ·· social- ge s:kbare mennesker plud
ordf~rer Karen Jespersen : •selig st:k.pa gaden. Erfarin-. 
har bedt soci3lminister Hen-·.~. ~ gerne h8thjerome.og fra den· 
riette Kjrer (K) ga ind i sagen · wvri.ge vestlige verden viser, · 
om den lukningstruede insti< -. · at denne grupp·e· af unge er 
tution for unge hjeml¢se, Ga.-·.. D.ogle 8.f de allermest s8.rb:ire 
derummet, som Politiken og ei' i risikozonen for at bli
omtal~e-i g:k. . . ... : • :. • ve egentlige hjeml~se og me-

>>SoCiaJ.ministei-en_:·har. jo·· ':::::get _socialt belastede<<~- siger_, 
sagt, at hele :indsatsen over ·: tidligere . indenrigsminister 
for de d:kligst stillede !igger · ': Karen Jespersen. . .· · · .. · .· •· 
hende roeget pa sinde, og er·-·-_> >~De 25 unge fra Gaderum
parat til at g¢re en srerlig"."'met illustrerer .et meget al
indsats for_ at undg&_, hjeTI'l:-;-,_.,-VO!"ligt_ og desvffirre _generelt 1 

l¢shed«, siger Karen Jesper.:'¥~:Problem,: hvor.. der. er behov 
sen. . ·. . <:;,_:_ _.,- ·., _ _.,~_.:"/~for ~ut·indsats._ ._"··_::. ,._ -_. 

Hun har derfor . stillet"'"''C' Det var i g:k desvrerre ikke • 
sp¢rgsmhl til· ministereri :a~Fc''nmligt. at . ra en . kommentar' 
bedt on;i:·Svar p:l, hvad:(.:H,f:iJ:.~i~~:"frta:~s:ocialminister:; .. ~enriette _ 
riette 'I\iffir -vii g~re'-l-:fof~1le-:~~-::_·_Kjrer~--.:. :··:'-:''·"-':.'/ 
unge, hvis_GS.deiummet)~-:-.:;_::,::::.~- .. -,. : ... ::~:_·.:.· ':· ,··.:',>;:··_,~~s·:~·-.. :· · ··. _ ~ · 
krr. .. . :~i1~~;;;~i~f%~t ~ .. 2_·:~~~ :",:\t~,::~;::~b-'~;~~;t_~;~:@pol.dk 

. s~~porgntestef '\"il slas 
fol; 25 · ge h.j¢@0se ,~~~,:. ~ 

- - . ' -' ·.- .... '"·' . 

Stikkettri:!lkli:.es 
endnu ikke ud af 
Gaderummet, der 
huser 25 unge. 
hjeinl0se i; 
K~benhavri~ Den 
nye familie' og 
arbejdsmarkeds· 
borgmestel' Bo 
Asmus Kjeldgaard 
(SF) er parattil at 
bruge ]lenge og tage 
:ny debatrunde pa 
radhuset. 

seiv- si~er de; at d~ ikke pas
ser ind andre steder. At Ga
derummet er deres fristed og 
helle, og" at der ikke findes 
andre tilbud til dem i K~ben
havn.· . 

I K¢benhavns Kommune 
siger Famile- og Arbejdsfor
valtningen, at de unge hjem-

l¢se bliveropdr~get tilaLva,'_'' · Bo Asmu~ Kj~l~g~;,;d ser 
re autonome- til at synes, at p8. Gaderunii:i-let. med:. venli
samfuridet og isrer pOlitiet er_--~ . gere ¢jne end sin forgrenger 
noget skidt; Og._ hvor sl8.s- Winnie Larsen..Jehsen.- · --. 

re hele hjeml~seproblemet i 
kommunen, fortreller om en 

· forvaltning totalt ude af trit 
med .livet p8. gaden«, siger 
han. kampe er dagens orden.' Hun har kaldt. en. koi:ltro: 

S&dan · ser: to forskellige versiel .,_: evaluerings·rappdrt DenkonServ:ltive socialmi-
sret ¢jne pa_· Gadernmmet, om stedet for,.~~rigtig grim«.. nister Henriette Kjrer har 
hvor 25 unge hjeml¢se har Samme !'apport kalder deri proklameret, at de hjeml¢se 
en seng at sove i. . hye __ borgmester _for;. >>el1·,rap~ skal p8. dagsordenen i 2002. 

I gar var det officielt forbi.· ' port med bade gode og d:ll"IV ·. Derfor. vii hun holde ~je 
Pengeposen er brugt op. · . . , • ge ting•. · .. _ med,,,hvad der sk~r med de 

Men inden stikket trrek- ·· · · · ·· · ·,. · ·, ··· · · · · 25 unge hjeml¢se fra Gade-
kes ud, tager rfen nye fami!ie- : Ledereri'er :fort~rnef. rummet. · 
og arbejdsborgmester BoAs- Gaderuinnlets' Ieder: cand.: »Jeg har bedt K~benhavns 
mus Kjeldgaard (SF) en ny psych. Kalle: Birch•Madsen , Kommune om en orientering 
deb8.trunde i udValget.. er meget fort¢rriet·_·over K¢- om, hvad der sker med de 

»Det er ingen tvivl om,· at benhavns .. Kommunes -~:be- unge<<, siger Henriette Kjr:er. 
Gaderummet skaber. ram- handling af Gaderummet. >~Kommunen skal sikre, at 

·'mer for nogle·unge, dei:- ikke »Winnie . Larsen-Jenseri. --de f;\lr et ordentligt tilbud«, 
f¢ler, at de passer ind andre har hvi.tvlet sa me get mud- siger socialministeren, der 
steder. Og deter i sig selv et · der op; at det er svrerr'at se, ikke vil blande sig i, om Ga
plus«, siger Bo Asmus Kjeld- hvad · sagen drejer sig._. oin<~, derummet skal overleve eller 
gaard: siger Kalle .Birch-Madsen og ej. 

»Der er pa budgettet sat. fortsretter:' , . · · Bo Asmus Kjeldgaard vil 
penge af til ·.blandt andet >>Winnie ,-·LaiSe~..Jen:sen bes¢ge Gaderummet og m¢
hjeml¢se, og jeg regner med g8r; ikke frem med sandhe- des med Kalle Birck-Madsen 
at bruge nogen af dem pa de den om hjeml~seproblemet i i midten afjanuar, inden han 
unge fra Gaderummek K¢benhavn, og det g~r .hen- i samnld med sit udvalg vi! 

Familie- og arbejdsborg- des forvaltning heller ikke. afg~re vffirestedets sk,bne. 
mesteren har dog ikke taget De sil.kaldt 25 hjeml~se, som/} 
stilling til, om Gaderummet K¢benhavns Kommune, med lj .per,b9ll"g.a{d@pol.dk 
skal fortsrette i den form, det · en bestilt konsulentrapport i : 
har nu. hil.nden, hrevder skulle udg~- I 

. , . .. • I 
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Socialpris: Opholds
sted for udsatte unge 
ha'dret 

AF ULRJCH WOLF-

Det truede opholdssted for 
udsai:te unge, Gaderummet. 
bar faet en socialpolitisk jJris. 

Da Kobenhavns Kommu
nale Socialradgiverforening 
afholdt generalf6rsamling 
den 16. marts blev -Gaderum
mettildelt en pris_ -- -- _ 

Det _ var ledeien af Gade,
rummet. Kalle Birch Madsen. 

· dermodtog p'riseri_~--- __ ._ ........ ·." 
Gaderumme:t .e_t: ~~ :d!3gn~:

bent opboldssted ·pa Norre, __ -
bro, der flere gange har\1<fret _ 
tr~t af lukning:og eri 0je
bliRket ogsa tru'et af!ukning. _ 

Lejekontrakten er .sagt bp 
fordi der ikke nra va:re over~· 
·nattepde ga:sti:r' i lokalerrie 

grundet brandsikkerheden. - t:l~:;;t~:~t};~~~~;,j5~,~~j!s Kalle Birch ·Madsen-~ll--ik-
ke smid~ deunge ud og Ieder -
nu efter nyelokaler. - - - - _ ' 

·caderummei hareksiste- · 
ret' siden -1996 _et knyttet til 
de6 psykcilogiske r£dgivnH1g 
Regnbuen og arbejdetf de to 
institutibnet har tndtil sidste ·. 
ar v<£iet -frNilligi og gratii. . 

Hver . dag ;kommer ·--der:·.'i · 
gennemsn!t60-unge pabesog 
-; Gaderummet og 20 pa dogn-



f::Q-1_00 unge menne
s~\er star over for at bli
\'C srnidt mi. fordi kom
munen Hl.l<e har genhu
set et projeh:t for hjem
lose. Var de il\ke ude 
(len 23. august, ville ej
cren srette fogeden til 
alryrlde lejt;m8!et ... 

P,: IJ•-•rk ~.Li p<'l NLHi'chr·<lfOtdc nr_ 
V• ih>ld--::1 11ogk li11.[!LO mcnnc·;:l;a 
ill Sit<kl liL'dlic'l" (i:id..:nlll1111L'I, 

'-'C: ar~~~~cn til. ar ck er tkr, <:r, tLI 
c~::l \'r ,i,·t .:11.:\,1\' stcJ, tk bn g:l 
i~e~n n::,: Iii l111s\y, l:ivc nwd og ln.ik 
••,1. iklc~r dct cnc·:-i,~ ..,t,·d de· har. 

i'.' ·,, >1'\\<.'_li,/L"I'IIi/i!lld dk k,ll\ 
1:1:,11 Lt ,·t lllrlbi:l, i. h1.1d Cindc-
1'11''-":; ·: •T f:t ~r.·d tb1 "g;•d,-i.,on•" 
._,; s\;!!:'.~ d .. ,lc·n• f.11111li~. h\nr tk. 
d-·; h.tf tkl S\o;c:rl i s:nnfundc·t. \-..;m 

!,• ii_J.clp "I' hi,;;:rkkn 0[1 ;tl-,1~ men 
n,·~k~l. ~UIII kch:r ~Ink\ 

I 11 ( iadc';'iillllllL'i L~r knyttc·t Cn 
I''~ h:1lk lllrLk-r-.\;Jrb.-cn. 

i'ri1·1!l il''' fh\'~,,], '!' 1 -~In-
,]. '',:n ,an1111<.''1 mcd hnl-

·iw 11, LL-: ,\.,c•ii:cd:i~~''il knn:n
,[, "'·' ind 1 kLIIlillktlo.'ning~pr•> 
,·,·-,_-,_::lhoi-.kl llhd.:;, ".8 \:u-,:1:1-

f.'C' h•n:.li-.lcn til s:lmfundcl om-· 
kring. Dcr lwk 'l--.cr p;l ten m:i.dc. 
~nm .~nr. al ~kdlct nwilcm Jc:m. 
<kr hru.~c·r :;tcdct q.: tkill. (kr nr
lw_i.kr cl~;-_ cr s(\ lilil' 'i!llll muligt. 
nc:t ~~ d..:t c~s~lllicll.:: wei {iadc
run·,m,·l <1i dcr ikkc cr afsland 
mdk;·,, ·-,b·· nt; \k111' 

P3 !wji-wr.t 
llvi~ ( i<nkrL1111111.:1 ikkc cbislcrc
tk. -,iik dcr ;l-;\;c \il:l-e e1 fysisk 
s;unli'l~~-'j'Ui:kl. o~ ~:i ville- dcr ik
kc \',\.::·<: ·:l .'ike\ al \ankc rcssour
ccr. ''Sen psyU~k dcooutc ville i 
illilll2c'~ 1 i! f:l·hk v;1.:rc .,-,-mtl';;.ollig 

I ~1h1 1 iadcTI1ll11llCl ville de 
~_,:1 1 htill>k'l:'. ry~:e p:i \ukkct nfdc
IJng. hq'yndc p:\ kriillinalit.::telkr 
,c;[CIIillisbnr~. sic:,·r Kalk. -Vi f:ir 
Nl ud :1f li ·\'il h:1jl-:anl her_ licr cr 

aderum et? 
ing~n. der cr gi\ct hcrfta, som sc
ncrc cr rogct pD. hilrdc stoffer. 

Oct drcjcr sig om mange menne
skcr, hvis frcrntid ha:ngcr i en ty11d 
tdid. (lndcrummct cr del. sidstc sik
kcdJcdsnct for dissc menncskcr, 

1

1 april l :ir fik Projekt Gadc
rummct en pris af Kobcnhavns 
kommuncs SocialrMgiverfore
ninc~. KKS. "for omsDrg og ny
txnkning". 

Sagt op 
Nkn stedct, \wor Ciodcrummet 
holder til, er sagt op! Lejekon
lmktcn er ikkc hengerc gyldig, og 
dct hdc forcgilr p~ mcgl.'.t Hint tid. 
Jlu~cjcrcns advokat har skrcvet 
folgcndc ultimfltum: 

'~Er De s!llcdcs ikke fnrflyttet 
k:iemillct senest torsdag den 23. 
augtt~t, mii De forvcntc, at jeg 
udcn ydcrligerc vnrscl vil bcga:rc 
Dcm udsat af lcjernAiet ved foge
ctcns bi~tand.'' 

Pmcessen 
n~n 17. rnaj bkv ct !lcrtal i Bor
gcrrcprrcscntntiDnen cnigc om, 
nt ~tofte en gcnhusning af Gade
mmmet. Med ct forslag om nt sa· 
QC11 .<:kulk hastcbehnndlcs i Fa· 
~1ilic og arbcjdsmarked.~udval
get. blcv ~~gcn send! vidcre. For
slagct, fremlagt af hl.a Mikkcl 
\Vanning (Enh.), faldt i godjord 
mcd tilslulning fra Winnie Lar
~cn-Jcnscn, soeialborgmcstcr 
(S): "Vi bar ftcrc gange haft kon
lakl rned Ciademmmct. De cr go
de til at samlc op ... "Hellen Hc
dcmann (SF): •· . Sagen !wster, 
da bygningsmyndigl1edcrnc for 
la;ngc sidcn har erkla::retovemat· 
ning ulovlig pi!. grund afhrandfa
rc, og projcktct derfor lever plr. 
lfml tid.'' Ole Hcntzcn (Kons): 
''Projektet har vor stettc. Vi skal 
ikkc. va;re rigidc. Projektct skal 
ikkc licne et komm1malt ditto ,. 
Komn.;~men bor ogs3 stotte stcdct 
nko11(1!11isk. 

CD: "Gndcmmmct er ct godt 
proj(Okt, hvis problcmcr vi m& 
Iinde den bcdste l0sning p~, da 
dct loser prohlcmer for os " 
K<1rcn Storgflrd (DF): "Vi stetter 
dennc gmppe tmge." 

Den I:; juni konkludercdc fn
mi!i"· 0g arh~jdsmnrkedstJdval

gvt, <11 d..:r "ikke ri1dcr over !_.len-

husningsmulighedcr der kan til
dc\cs prnjektct'·. 

"Del har dcsvrorre ikke va:ret 
muli!,>t p.g.a dc11 nuva:rendc kao
tiske situntion" (pd boligmarke
det 1·ed.), siger Hellen Herlemann 
{SF). En forespergsel om bolig
p!ads b\ev s:l sendt videre til de 
andre forvaltningcr i Kl.lbenhavns 
kommune, og ct frerdigt svar 
skul\e v;rrc p:l trappeme i skri
vcndc stund: 

Familie- og Arbejdsmarkeds
fonraltningens afdcling 10 er Jlct
op ved at sammcnstille konklu
sionctl som vcntes frerdig fredng 
den 24_ august. 

I hfmdjern 
Tirsdag den 21. august vagnede 
bmgeme afGademmmet op ved, 
at politiet bmd ind og mskede ide 
sovcnde menneskcr. En blev tagct 
med. eftcr at en politimand havde 
pl\stilet, at han mrcde void mod 
ham, Han prevcdc ifolge eget ud
sagn :11 p;1sscrc drHen, som lwn 

havde filet besked pi\, hvorc1ler 
han blev smidt i Mndjem og ndsnt 
forpolitigreb, trykkct sammen og 
sl-.:ubbetom plt gu\vet. 

Det kunnc v;ere en grim for
smag pi\ en eventuel udsmidning. 
Dagene cflcr var hans h<lndlcd 
stadig ha:vet pii grund af dct alt 
for stratnme hat\djem. 

Fremtiden 
- Politiet bmgcr stressctcknik. De 
pmver at g0re beboemc nerv0se 
for at va;re her. 

-- Entctl ska! vi lukkc, dlcr og
sl\ skal kommuncn 1\bne sine dn~e 
for os. Men vi knn ikkc bare !uk
ke! Hvordan !ukker man?! siger 
Ka!le Birck-Madsen. 

Projckt Gadcrummels sk~rhne 
atl1renger nuafhvad dcr ~ker efter 
d. 23, august. Finder K1abenhavns 
kommunc alligevel en losning i 
II time? BlivcrGaderumme1luk· 
kel vecl fogcdens cllcr poliliets 
hja:lp? Og kan projektet gcnopst<l 
ct andd stcd? Del vi! tidcn l'isc. 



Optrapning af politHnd~ 
satsen med udefrakom~ 
mende politistyrl<er er 
ikl<e ijlsningen. Deter 
den almindelige opfat
tclse blandt bydelens 
:..:ocialarbejdere etter 
. .:.tenkast episoderne 

1\bn kunnc g.1 si'! ];mgt som til at 
·i"c, <ll d~·t er 11dtryk f,)f ring<!agt, 
11 Jl'llitict ikkc har konsultcrct os, 
.Ia nrbcjdcr mcd de unge. Og tkt 
l'lc.iadc ogsi'! at gore. 

dcl.~r;"\.dsfonnand 
'· cr 1 • 

l,l]ittct~ rcaktion p~\ stcnkastcne 
1110d /l.knnnid l'ridc-paruden og 
-c:rt~te en patruljevogn den 17. 
ntgnst. En \..:"vindclig bctjent fik 
·.,;micbrutl nten Langcha::k 
!imla ikke, at prob!cmcmc lnscs 
.cd at inds;~:tlc mnndskah~vogm~ 
...-tPr mi\k;tok til ;t! ovcrv5gc og 

. ·ppass..:: tmgc i byddcn. 
· p,1!it ict ~igcr, at tier cr skct en 

•plrapniqg nf vo\dcn r~ lndre 
~orrt.'hm, og nu vii de vise, hvcm 
kr h;tr ma~tcn, vcd nt slrcs.~c de 
<~llgc. Men-dct kan vi ikkc gcn
.cm\c. Jcg .~cr dct som enkel!stA
.ttde cpisodcr c!ler l:mg tid med 
.11. Nu hlivcr d..::t for de unge en 
l,.,kussion om kropsvisitcri~g og 

.l..;n shtgs. Det cr forkcrte pra:mis
,;:r, og det cr en optrapning . .leg 
~.:111 ti1rslfL nt 111.:m cr ophid~ct og 
(l'uslrc·r~·l ov~r. M en kollcga cr 
·l.·r,·r r;~mr. men d..::r cr p"liricts 

og myndighcdcrnes opgavc at 
vxrc de \•oksne. 

Forcbyggende arbejde 
Lmtgdwk cr trl!l-cd~ mcd ckt din
lngmod..:, som nfholdtcs frcdag 
den 24. altgust mcd deltagclse af 
bl.n. na'rpolitic~ UngctGamct, 
gadcplunsarhejd..::rc, institutions
lcdere. P.1 modcttog nwn <t!'stnnd 
fra de ur1gcs opforscl, men dcr Iod 
ogs:'l kritik nf Kobcnhuvns Politis 
cucri'!digc b<.'$lutnin,g. Jens Ahm 
fra Ungclc:tmet sigcr: 

- DL'l gik ud pl\ at ra tingcnc til 
at Iande igen. Politic! havdc brug 
for et sign~ I om, at dcr blcv \[\get 
afstund fra stcnbstenc. Vi hnr 
bntg for nrbcjdct i normalc om
drcjninga igen. 

-VI hnr b:trc saQt. lll dcr hlcv 
sat massivt ind fra-politiet. og at 
det risikercr nt blivc mis(orsti'!ct. 
Aile s;i gcme, <tl mcrpQ\itiet styr
kcs. 

Ungcteamct skat nu gcnopli
vcs. og da skal holdcs miinedligc 
dia\ogmoder for 111 va::rc p<'i hojdc 
mcd ~·ittwtionen. Khalid Alsuhci
hi. socialarhcjder og Iormand For 
Ftmcldrc(nr..::ningen, sigcr: 

- Der hnr vrcret !'red og ro i 
lang tid tnkkct vu::re dct sociale 
arbcjd..::. Del kan ikke va:re rig
tigt, at s!ttlimnc cpisodcr ~kal £1dc
la:ggc alt arhcjdct. I dag cr dct jo 
ikkc SJ,dan mere, <1! de ungc klap
pcr og grincr af dct, dcr ~kct. 

Langt do.: f1estc lager dyht nfstnnd 
!l-<t dct. Nu virka tkt. som om al
l..: blivcrdomt ov..::rCn kam . 

. lydelsrl!det indbydcr til deb at om hclhedsoriente

.~.:t byfornyclse i kvartcret omkring Blil:gimls Plads 

\I ~tyrke d~n positive social~ 
jliral. 

,\t slyrkc model mc\\em folk, 
kr bor ttg Lcrd..::s i kvartcrct, og 
i.:t L'.'i g..::n:m!igc rcsp..:kt 0g t\l'CO:pt. 

.\1 styrk..:: model i d..::tu!l'cntli
,~ r!!rll. 

Pc:t cr d..:: trc fi1rslt1g til s:Hnlcn
;_, vision !(Jr llclhcdsoru:nkrct 
.lyl'Llrnycl~c i B13g;\rds Kv:1rtcr. 
·"111 en nedsat :;tyro.:gmppc er 
· <ll111lll'l frcm til. 

l!ndcr denne lite\ anmtdcs 
'i'NI<ig d..:n 6. scptemher en bor
·,·dl!lring i Kullurhus BWgUrdcn, 
>lor visioncrnc udg(lf den ovcr
nlnedc f<111llllC !i1r d..::hattc:n. 

,'<utnerskab 
.'.lrfncrskttb mciiL·m borg..::r..::, hn1· 
.qe, forvaltning, o!Tcntlige inslt-

tltlioner, lorcninger og projektcr 
er <:I .1f noglcordenc i dehalllp· 
ln:-ggct. dcr sbl forbcdrc dct tY~i
skc siivc:l som ~ocialc rum i dCt, 
dL'T cngang bldtc~ Den Sortc Fir
kant ·- kvarte.rct mc:llcm Knpel
ve), Ahoulevard, P.:blinge Dosse· 
ringcn og Nmrchrogad~. 

Bland! de fysiskc !i.lrbcdringcr 
klmnc ta:nkcs skabelse nf cl al
lraktivt byrttnl fornn tkn kom
m..::ndc sportshal, bcplantning af 
Torlcsgadc samt bcdrc bcly~ning 
og nyt gadcinvcntar i kvart£-rc!. 

.<\I' sociak-kultmcllc tilwg er 
hl.a. forcsli\ct imlrctning n fen ~o
cial cufC i gndcplnn, indrctning af 
va:rkstnlsfaeilitctcr til gor-dcl
~clv arbcjdc omkring bolig, sy
-~hte m. v. smnt ct hyudviklingsla
boratorium, hvor intcr~~scredc 

;J<igdnh ?lads som tin~sred? Borgernr:ogforeniltfierncskal inddra
.,,. i ht·/iH'nyelsen i kt·(tl'lc•r'l!l, M.a. gemrem 8/tigi/nleos Ponmr og huh•
,.,;,, · ,.,,,...,.,,,/,.,. fl·i>lm" {<111'1'11 (irel't.'l'.\('11). 

- Politikcme reagerer ogs~ 
dmnt. n:h de siger, at alle de 
pengc, de har hrugt til intcgm
tion. cr ~pildt. For dct pas~er ikke, 
til!ftjcr han. 

Glad for mPdet 
Ntcrpohtiets stationsleder, Poul 
Mikkelsen, cr ogs3. glad for dia
logmodct: 

- Dct vnr mcgct. mcgct posi
tivt. Allc, der dcltog, fordmnte 
del ~kcte. Nu pntntljcrer vi som 
altid. De forste dage vnr situntio
ncn lidt trykkcnde. Kollegaernc 
dr~fede hovcdet en ckstm gnng. 
hvor de gik og stod. 

Oct cr hans indtryk, at ko!lega
ernc i Kobcnhavns Politi bur af
dxmpet den~s tilstcdevrerclse, 
men han vii ikke udtale sig om 
Kobenhavns Politis strategi. Til 
sporgsmfllct, om indsatscn afko!
lcger "udcfra'' ikke kan komme 
p<l tvn:~rs af na::rpo!iticts nrhcjde, 
sigerhnn: 

- Dct kan de godt. PA den an
den side skal aile ansattc i Ko
b.:!nhnvns Politi k1mnc arhejdc 
overall i bycn. Men det erklart, at 
vi hur dct lokale kcndskab. Til 
gengreld k:lll vi ikke komme 
nmdt i hiler. Vi bcvregcr os ktm 
li! fods ellcr pi'!cykcl. 

P:'\Gudcn m\cde p~ faldercbct 
ikke nt fangc Kabcnhnvns Politis 
presscamvnrlige Flemming Steen 
Munch ellcr politikomissxr Kai 
Vittrup. 

~az 

knn arhejdc mcd byfomyclscs
mo(kllcr digitalt cllcr genncm 
modclhygning, rlnncltcr m.v. 

Abninger 
En iihning nf B13g5rds Plads for 
lege-aktivitcter er en mulighcd. 
D..::r pcgcs pi\ :.tl oprcttc en b:m k 
for rckvisitter til hrug for lokale 
arrangementer-- !idt :] la contai~ 
neren p~ Guldbcrgs Plads. Og en 
puljc til at (med)ftnnnsicrc btl· 
tur-, mus-ik· og idrtei.<;.1.Trnnge
mcntcr ville hcllcr ikkc v::ere nf 
vcjcn. 

IT-netvxrk kunnc bin de bcbo~ 
erne bedrc sammcn, og de for
skelligc projekter kunne lcdsagcs 
nfkvalificercnde kur~cr. 

Abning af de lukkcde g:lrdc er 
en nt1tl1rlig mulighed der nok 
skal vtckkc di~kussion. Om det 
lykkes km1 mcgct vel hlive en 
provcsten for, om dct skallykkcs 
nt bringe de socinlc nktivitcr i 
snm~'Pil met.! de fy~iskc forand~ 
ringer, ~Hdan som dchaloplxgget 
pointcrcr det. 

Dct sociale mode, mangfol
dighcd, ikkc-Ii\ste rammer, hor· 
ger- og bmgcrdcmokmti samt 
sknbelsc ·nf f;.c!lcssknbcr mel!em 
danskc ctniskc og :mdre etniskc 
f,c,milier anfmcs som cemm le c!e· 
m('nter i m.11sa:tningcn. 

Rm:r!,r'rnwdeom flclhcds
nrielltl:'l-ef 1~1:/imtvelse 

i BfiigJrdv Kvarter. 
lorsrlag den 6. september 

k! IV-21 i Ku/rur Blrlg,/rden, 
Ca.(eKulr:U!: 

llh1~r'inl~ Plwls 5. 2. S(l/. 

Slikposer til trafikall'llterne 
B111rns sikkerhed i trafik· 
ken tages alvorligt pci 
lndre NIJrrebro 

Opforcr rnrm sig pn~nt og hcn
synsfuldt i trufikkcn, s~ hnr mnn 
chance for at f1l en Jillc slikposc 
cller sm~ takkcscdlcr afnxrpoli
ti-betjentcne. 

De vii lwcr .{lag i miljotraf'ik· 
ugen den 17.-23. september v.crc 
at finde to steder i byddcn for at 
sc om der tugcs ordentlig hcnsyn 
til bom.~ .~ikkerhed i trafikken. 
Oct er ncmlig detlokale lema for 

·miljotrafikl1gcn i helc Kobenhavn 
- og s.crligt vil der blive hold\ ejc 
med folsomme tmflbtcder mer 
skolcr. f.cks. krydset ved Jagtvcj
cns skolc, p~ Norrchrognde na::r 
Sj:r:llambgnde skolc og Rumlde
lcn, fortxl!cr Hnnnc Pedersen fra 
SundBy lndrc Norrebro. 

De voksnes opf0rsel 
Syv offcntligc og private skolcr 
har tilsluttet sig kampognen, hvor 

elcvernc bl.a.- sammen mcd dc
re.<: forxldre - skal t1darbcjdc ct 
kort over b;tm<.:ts skolcvcj med 
udpcgning afutryggc stcder. Ek"
vcrnc i de furste kla~~cr vi\ Ri cn 
k:lskct i smnmc ncongulc fnrvc 
som skolepatruljcns, og de a:::ldste 
opfordrcs til nt vrerc mcd til at 
vcjlcdc tmfibnterne. Elcvcme 
far dcsuden til opglwc nt formule
rc ti dd til voksnc om, hvordnn de 
sk:ll opliJrc sig i trnfikkcn. 

"Den dng ulykkcn (nresten) 
skete" cr tit len p;l en skriveitegnc
knnkmrcnce, l!ovedprxmicn er 
fire biogmlbillcltcr til Empire 
Uio. All..: d~ltngendc ch."VL"r vii fi't 
en single-CO mcd Rollo & Kings 
nyc milj~ltnt!lknnt·snng. Den 26. 
september vi! bidmgcnc og 
vindcrnc hlive prresenterct pi'! en 
udstilling i Bibliotckct 01:.'\giirden. 

h!fix 1/mme Pedersen, Sum/ By 
lndre Nmn·hro. rlj." 35 28 9S 28. 
e-mail: shy_IN.suj@.ipost.kk.dk 

Lres om den bilfri hy s. 21 

Sahd for skoleboder 

Klokken var 8.25 sharp, da skolcinspektor Jcns Lund hrevedc start
pistolen og udlflste skuddet. der var signa let til ut 400 balloncr stcg til 
himmels over .Jagtvcjcns Skolc, 
B;ltlonfa:rdcn murkcrcdc i'!bningcn ;1( denny skolcbo(l hvor cleverne 
for en llad tier kan kobc sund skolcmnd som erstatning for flaclc elkr 
fnw::t::rcrtdc madp~kkcr og usund grillmnd. Forinden blcv clever fra 2u 
og 4x pr::emi..::rct for at have lcvcret dct bcdste forslag til navn til skolc
hodcn: Gufemden. lndslolingselcvemc havdc $ttnget en wndhecl~
s~ng, og aile i skole.g<irdcn hnvdc rt'tbt hurrn. Og hagcftcr blcv derhudt 
pt't smag~pnwer fra botlen. 
Skolcbodcrnc cr nu ctahlcrct pt't nile skoler p1\ Y dre Norrcbro- mcd in
spirution fra lmlrc Norrcbro. Lws meres. 21 

Endnu er projckt Gaderummct pft Norrcbrognr.lc 56 ikke blevct lukkct 
ved fogedcns hjrelp. Husejcren, som ellers hnvde truct mcd delle, har 
endnn ikke taget dcnne m1.tlighcd i brug. 

I'd Fnmilie-og arhcjdsmarksedsforvaltningens nfdcling 10 cr de 
travlt beskreftiget mcd at sammenstille en rapport, som dog skal tilbagc 
til deres cgct udvalg, for resultatet offent!iggores. Rnpporten indchol
der svar p<i, hvorvidt Gademmmet bn gcnhuses tmdcr en ;lllllen for
valtning~ regi, d~1 de ikk~ sclv hawle plnds. La.:s rep(lrfugen s. 23 
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Gaderummet slas for 
overhanrelse 
Kommunen har ikke kunnet - eller vil!et- fin de nye 
lokaler til de unges fristed. Men de har ikke opgivet 
habet. Der arbejdes fortsat bag ku!isseme 

Gaderurnmet pa Nmebrogade rrr. 
56 er et fristed for unge mmmes
ker, som af forskellige irrsager har 
dfulige erfaringer med institutio
ner i del almindelige system. 
Folk, som kommer her, har ofte 
ingen bolig, ofte el begyndende 
stofinisbrug eller psykiske pro
blemer, er oftest pi\ bistands
hjrelp, men sommetider ogsa 
uden. Fattigmve midt i del rige, 
moderne Damnark. 

Da Byfornyelsesselskabet solg
te husel til private ejere, begyndte 
grunden under Gaderummet at 
blive usik.'<er. 

Opsagt 
Nu star Gaderunuuet med en me
get tidsknap opsigelse, men Ieder 
stadig desperat efter en bolig. La
kaler er rmglen til fortsat 0kono
misk swtte fra Socialministeriet 
og Folkeoplysningsforbundet, si
ger Kalle Birck,Madsen, daglig 
Ieder i Gaderummet. Hanser ikke 
lyst p:l fremtiden. 

To lokale politikere, Mikkel 
Warming fra Enhedslisten og 
Hellen Hedemann fra SF, kontak
tede i november overborgmester 
Jens Kramer Mikkelsen, som i sin 
tur satte K<Jbenhavns Kommtmes 

0konomiafdeling pii sag en. 
Den 8. marts fik Gaderunuuet 

et kedeligt brev fra kontorchefPer 
Justesen fra afdelingen. Hanskri
ver, at han har' sprrrgt sarntlige 
forvaltninger i kommunen om de 
har ledige lokaler til udlejning: 
"Pii denne baggnmd rna vi derfor 
med beklagelse meddele Dem, at 
kommunen ikke har mulighed for 
at vrere Dem behjrelpelig med at 
finde egnede lokaler ... ". 

Et sp!lrgsmal om prioritet 
Dette var, om ikke d0dsst0det, sa 
en lige venstre i maven p<l Gade
rummet. 

Kalle Birck-Madsen feler ikke, 
at kommunen har gjort en hel
hjertet indsats. Han mener at 
kommunen negligerer Gadennn
mets problemer. 

- Det er let nok bare at sende 
en forespergsel rundt. Der er in
gen forvaltningef' ,som tilfreldig
vis star med tomme lokaler. 

Det er et spmgsmal om priori-

(Foto: SimonBue Schmder). 

tel. Mikkel Warming mener, at 
tingene er sket if0lge grengs prak
sis. Sagen er hverken syltet eller 
topprioriteret og resultatet er da 
ogsa derefter. Warming siger, at 
der arbejdes videre med sagen. 
Bag kulisseme. Tiden er knap og 
hurtig handling er piikrrevet. 

Handling savnes 
Det er nernlig ikke furste gang 
K0benhavns Kornmune ser pa, 
mens unge ryger pii gaden og 
'overlades til regn og kulde, det 
limulige boligmarked eller ven
hers barmhjertighed. , ..... , · 

· '; Et beVis pa dette er komiiiunens 
· hiindtering af ejendommen pit 

Gammel Kalkbrrenderivej 5, pii 
0sterbro. Her blev elleve unge 
mennesker opsagt af kommunens 
Kultur- og Fritidsforvaltning med 
begrundelsen at huset var for dyrt 
at vedligeholde, og at det desuden 
skulle hruges til b0rneinstitution. 
Men huset star tom!. Det har det 
gjort lige siden l.juli sidste ar. 

Pii borgerreprresentationens 
· nreste m0de denl7. maj vii En
hedslisten i sarnarbejde med SF 
fremsaette forslag om, at kommu
nen forpligtiger sig til at genhuse 
Gaderunuuet Maske vii denne 
indsats bane vejen for en lesning. 

,-•c---=. 

-Bue 
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Gaderummet slas for 
overlevelse 
Kommunen har ikke kunnet - eller vmet - fumie nye 
iokaler til de a.mges fristed. Men de har ikke Gpgivet 
lu\bet. Der arbejdes fortsat bag kulisserne 

Gaderummet pit N0rrebrogade m. 
56 er et fristed for unge melllles
ker, sorn afforskellige arsager har 
dar!ige erfaringer med institutio
ner i det alrnindelige system. 
Folk, sorn komrner her, har ofte 
ingen bolig, ofte et begyndende 
stofinisbrug eller psykiske pro
blemer, er oftest pi\ bistands
hjrelp, men somrnetider ogsa 
uden. Fattigmve midt i det rige, 
modeme Danrnark. 

Da Byfomyelsesselskabet solg
te huset til private ejere, begyndte 
grunden lmder Gadenunrnet at 
blive usikker. 

Opsagt 
Nu star Gaderumrnet med en me
get tidslrnap opsigelse, men Ieder 
stadig desperat efter en bolig. La
kaler er n0glen til fortsat flkono
misk st0tte fra Sociahninisteriet 
og Folkeoplysningsforbundet, si
ger Kalle Birck-Madsen, daglig 
Ieder i Gadenunrnet. Hanser ikke 
lyst pa fremtiden. 

To lokale politikere, lVIikkel 
Wanning fra Enhedslisten og 
Hellen Hedemann lia SF, kontak
tede i november overborgmester 
J ens Kramer Mikkelsen, sorn i sin 
tur satte Kflbenhavns Kornmlllles -

0konorniafdeling pii sagen. 
Den 8. marts fik Gaderurnmet 

et kedeligt brev fra kontorcherPer 
Justesen fra afdelingen. Han skri
ver, at han har spurgt sarntlige 
forvaltninger i komrnllllen om de 
har ledige lokaler til udlejning: 
"Pit denne baggrund rna vi derfor 
med bek:lagelse meddele Dem, at 
komrnlmen ikke bar mulighed for 
at vrere Dem behjrelpelig med at 
fin de egnede lokaler ... ". 

Et sp\'ilrgsmal om prioritet 
Dette var, om il<ke dadsstadet, sa 
en lige venstre i maven pa Gade
rumrnet. 

Kalle Birck-Madsen f0ler ikke, 
at kommllllen har gjort en hel
hjertet indsats. Han mener at 
komrnlllien negligerer Gaderum
mets problemer. 

- Del er let nok bare at sende 
en foresp0rgsel nmdt. Der er in
gen forvaltninger ,som tilfreldig
vis star med tonnne lokaler. 

Del er et sp0rgsm1il om priori-

(Foto: Simon Bue SchrfJder). 

tel. Mikkel Wmming mener, at 
tingene er sket if0lge grengs prak
sis. Sagen er hverken syltet eller 
topprioriteret og resultatet er da 
ogsa derefter. Warming siger, at 
der arbejdes videre med sagen. 
Bag kulisseme. Tiden er knap og 
hurtig handling erpi\krrevet. 

1-!an!lling savnes 
Det er nemlig ikke furs te gang 
Kflbenhavns Kommm1e ser pa, 
mens unge ryger pa gaden og 
overlades til regn og kulde, det 
nanulige boligmarked eller ven
ners bamahjertighed. 

Et bevis pa dette er kommunens 
hi'tndtering af ejendomrnen pa 
Garmnel Kalkbrrenderivej 5, pa 
0sterbro. Her blev elleve lmge 
mennesker opsagt af komrnunens 
Kultnr- og Friti dsforvaltuing med 
begrundelsen at huset var for dyrt 
at vedligeholde, og at det desuden 
skulle bruges til b0rneinstitution. 
Men huset star tomt. Det har det 
gjort lige siden l.juli sidste ar. 

Pa borgerreprresentationens 
· nreste lllfJde denl7. maj vil En
hedslisten i sanaarbej de med SF 
fremsrette forslag om, at komrnu
nen forpligtiger sig til at genhuse 
Gaderurnmet. Maske vii denne 
indsats bane vejen for en l0sning. 

-Btle 
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Gaderummet slas 
for liv9t 
Gaderummet er hjem
sted .tor en gruppe af 
unge, der intet andet 
sted har at vcere. De 
er truet af udsmid-

ning. lngen har villet I' 

eller kunnet give dem 
et nyt sted at vcere. 

Side3 

Unge truet af udsmidning 
Hjemlese unge slas for 
et bosted. Ved en de
monsfration fremviste 
de deres eget forslag til 
lesning 

GadeJummet pa Norrebrogade, 
for samfundsudstodte og 

hjeml1~se unge i K0benhavn, er 
i en usikker situation. 

Lejema!et er forlrengst blevet 
med bl.a. den begrun

at del er et erhvervslejemal, 
k01nmum:n har ikke fremlagt 

altemativ til bevarelse af 

Det Jrun er et spmsm:l.l om tid, 
politiet rydder stedet, og der

er der inlet andet tilbage for 
beboere end at 
til en tilvrerelse 

hjem!J>s pa samfundets rand. 
modtog fornylig en so-

cialpolitisk pris fra I<illbenhavns 
Kommunes Socialnldgiverfor
ening for nytrenkning ogi'imsorg. 

- Det er eri frn andetl<endelse, 
ndtaler stedets Ieder Kalle Birch 
Madsen, - men det hjidper os 
bare ikke sa meget, niir de ikke vi! 
anerkende, at vi samtidig har et 
seriost problem. 

Iogen af kommunens forvalt
ninger onsker at hjrelpe os i vores 
sogen efter nye lokaler. Vi har kun 
filet afslag pa vores foresp<>rgsel. 

Skseve boliger 
De unge har i samarbejde med 
Kalle Birch Madsen og projektle
der Dorte Ia Cour i den seneste tid 
selv arbejdet pa et forslag til en 
konstruktiv losning af boligpro
blemet. 

Forslaget gar ud pa at bygge en 
.okologisk by for hjeml0se. Det 

blev torsdag den 29 marts vist ved 
en demonStration, hvor Gaderum
mets beboere pii vej mod Boligmi
nisteriet trak afsted med vogne, 
hvorpii der var selvbyggede mo
deller af de 0kologiske huse. 

Alexandra, der er tilknyttet 
Regnbuen, Gaderummets frivilli
ge psykologiske ri\dgivning, siger: 

- Bolign1inisteriet har en pulje 
til udvikling af"skreve boliger til 
skreve eksistenser". Vi er her i 
dag for at konfrontere ministeriet 
med dette problem i hitb om at f!l 
del i den pulje. 

- Desuden vii vi geme fortrelle 
med dette projekt, at stedets be
boere rent faktisk godt selv kao, 
at de er selvstrendige menoesker 
og ikke bare "sanJfundstabere". 

-silke 

Se ogsd side 2 

- Vi vii gerne fortrelle, at stedets 
beboere rent faktisk godt selv 
kap, at de er selvstrendige men
nesker og ikke bare "samfunds
tabere". Som sagt, sa gjort. 
Hjemlose og udstedte unge gik
sammen med medarbejdere fra 
Gaderurnmet - 29. marts i de
monstration ad Nmrebrogade. 
Med sig trak de vogne, hvorpii de 
udstillede modeller af 0ko-huse, 
som de kunoe forestille sig at bo 
i. Gaderummet er akut truet af 
]ukning. Overborgmester Jens 
Kramer-Mikkelsen er blevet in
volveret i sagen. De unge s!as for 
deres sted- og !Jaber ... 

LIEs ogsii s. 3. 



Gaderummet pi} Nerrebro et er et fristed for gadebenz og andre udstedte og udsatte unge. 

r 

D ebatten har k0rt svimlen.de h~jt. i medier

ne omkring de utilpassed~ unge. Ferst 

ville politikerne oprette flere lukkede 

ungdornsfCEngsler, siden blev der postet eh god 

pose penge i at udvikle et projekt, hvor de utilpas

sede rmge fat en chance for at rette op pa deres 

uhensigtsmaessige adfaerd. Projektet hedder ,Ny 

Start" og har optaget masser af spalteplads i flere 

landsdcekkende aviser. Projektet er stettet 0kono· 

misk af Socialrninisteriet og h0ster store roser fra 

politikerne, som endelig ser et alternativ til de 

0konomisk ressourcekra=vende ungdomsf.sengsler. 

Nu kan man ,tvangstilbyde'' unge svcervcegtere et 

toArigt program, som ger dern mere samfundstil

passede. 

Alt dette er jo meget fint for de unge, der kan 

leve op til de krav, der stilles om behandlingsmoti

vering. Men der er artdre og vigtige tilbud, der 

h0ster knap sa mange roser af det etablerede 

system. pa N0rrebro i Kebenhavn findes et vcere· 

sted for u'nge, Gaderwmnet. Her har en mand lagt 

sit liv og sin sjcel i at hjCElpe unge mennesker, der 

ingen andre steder har at ga hen. I 12 Ar har psyko

log Kalle Birck-Madsen arbejdet frivilligt og kun 

t 
modtaget bistandshjcelp. De unge, der kommer 

her, er ogsa utilpassede! Mange af dem kunne, 

hvis det ikke var for Gaderummet, se frem til et liv 

pa gaden, psykiatrisk afdeling eller i ensomhed. 

Det paradoksale e1~ at Gaderummet eksisterer 
' . 

pa et minimwn af 0konomi og konstant rna kaem-

pe for accept og hjrelp fra bade kommune og stat, 

pa trods af at, de unge ogsa ville koste samfundet 

penge, hvis de ikke var i Gaderummet! Kall<> 

Birck-Madsen og Gaderummet forljener biide ros 

og st&ende applaus og i~e mindst ekonomisk 

st0tte. Politikeme rna til at indse, at ikke alle har 

brug for den samme hjaelp. Sa i stedet for at lukke 

Gaderumrnet burde de sikre, at de =ge fa et per

manent sted at vcere og sikre Gaderummets frem

tid med en bedre 0konomi. Gaderummet er et vig

tigt alternativ i arbejdet med de utilpassede unge. 

En stor hand til Kalle! 

Camilla Melle1', p&dagogstuderende 
Kilbellhavll 



Stort behov for fattigdomshuse 
iJ(;~I\IS AOCTI.l~!.U. Cand. psych. Kalle Birck-Madsen har faet en socialpolitisk pris for sit 

arhejcle'·i GaderUmmet, nogle baggc3.rdslokaler pft Nerrebro i Kebenhavn. 

A! Sidsr/ Boye 

rn 

Allerede undt'r opvzck.sten i 
en sjrclland.sk lnndshy bed 
Kalle I3irclc-MadSen m:erke 
i, at dcr v;u- nog-et .Q·al!· med 
den behandling, cle"t etablf'
recle syslem giver unge 
med psykiske problemer: 

»Jeg kunne .se, al c](~ 
unge, der fik hj;elp i tlel 
psyki<~lriske system, kotn 
tilbage efter emll- behnnd
ling oJt havde de1. endnu 
dil.rligere. Forcli m;m ikke 
tog h~nd om deres smnlede 
livssituation. T sledel for at 
se plt deres livsbelin,ttelser, 
,rtiorde mnn problcmct til en 
privat sygdom.« 

l}{ol!ltanft siwriro'ler!daJ[!l 

Kalle Birck-Macls0n er 47 
ilr og cand. psych. Dt> 
senesfe 15 ftr har han 
nrbejdet med sorialt op; 
psykisk sw1ge unge. cler 
entcn er flygtet fra ellf'l' 
opgive! nf det nonn<de 
behandlersystem. 

Og fo1· den inds<J.!s fik 
han i ,1:;I11' d skulderklap i 
form af en sodalpolilisk 
p!'is fra de mere e!ableredc 
kolleger i Kobl•nhnvns 
Kon1munalc Sncialrtldgi-
verforening. 

,J dag· er del Sllldig 
sftdan, al Pn slor del ar cle 
unge ikkc mr noget nd nf 
den hj<elp, de bliver !ilbudl i 
de psyldatriflke system. Be
handlingen er faktisk med 
til at R(fJdc rlem endmtmere 
ud,« siger Kille Birck~lvlilrl- , 
sen. 

Herkommer unge med psykiske og sociale problemer, som 
de ikke har kunnet fa hjrelp til andre steder 

"'''"''"''''''"'• to1·di dH var betlngelsen for at drive alternaflvt psykosochdt arbeJde. Foto: Jorgen SthiO'tt:z 

1 !!=atltijgdd~ns~l·obUem 
SterS!<'part<:>n ilf de unge, 
han modl'r i Garlcrumme1 
hm· vrerd udsm for scksuel~ 
le krrenkelser. Andre h:tr 
Jiiet !a;rsk, og nogc~n hnr 
v<en::1 udsat. for <~lmindeliJZ 
omsorgssvigt, og de vilki\t:, 
det er, at tilbringe en s!or 
del .de fGrstc> tw j ln11·nc>vogn 
uden for 0t wertshus. 

"J?er t'r thVel'vejencle IHle 
om 1mge inetl f(lliigdoms
problemel'. Ungc, rler kom
mer fra vel::::Wende hjem, er 
d~m, cler pluclsel[g har 
rms1et fast grund under 
ft'ldderne, forrli fmnilien 
lmm ud for en blas!role, 

fm_- eksempel ukonomisk 
n11n. Problemet vat: at fJmi
lien ikke fik den fornorlne 
.':lo!!c til nt lmmme over 
krisen," si1:rer KH!le Bil"dc
Madsen. 

llicl!em~ ~oHc<!l~eJ' 

Siden 1996 har rammen om 
Kalle Birck-Madsens socia
lc,. arlx~ide va.·ret nogk• bng
gardslolwk'r pel Nnrrebro i 
Kobenl1avn, llll'rl v;:rreste-

del G<tclenunmcl og Hegn
))llell, en psykolog·isk r{lcl
J.rivning. 

P<\ grund af bmndfm-etl 
har lo!i:alerm' imidlertid ik
ke lnmnet J,rorlkendcs til 
heboelse, og projektel har 
dl~rfor igt:'mlt'm l~cngen~ lid 
ng ucl<en held V<f'ret pel ja.Q;! 
eft-er en ny <tclresse. 

Anerkendelsen af del so
ei<tle arbt'jde filr de frivillig·e 
hag G11derun,llnet og Kctllc 
Birck-Madsen net'!lp. som 

;, 
' 

fremtidsudsigterne ser ill· 
ler sortest ud. 

,VJ mener ikke lcun, clet 
er vores problem, at sa 
mange unge ildw har et 
sled <tl gfl hen med proble
merne, SI\. for to mAnecler 
siden skrev vi til Keben
havns Kommune for al fil. 
hj;rlp til andt•e Jokaler. For 
t1·e dage siclen kom sA 
svaret, <tl cler ikke er ledige 
lolmlet·. N de ikke kan vrere 
behj::elpelig med at finde 

nogen, men hl1ber, ilt vore 
bestrrebelser pfr del vii 
lykkes,« sigel' Kalle Birck
Mildsen i<llwnisk. 

Stadig yngre hjemlsse 
Hidtil hm· projektet skaffet 
penge til huslejen ved at 
1:10ge forskellige fonde og 
Folketinget"i Sodaludvalg, 
men uden \olmler vil de! 
l1eller ikke vrere muligt· <Jt 
s0ge penge. 

»Alle kan se, at hjemlns
heden i de senestc ar ti ~r 
er ryklcel aldersmressigt ti 
.iir ned ad, sf1 deter i cJag er 
mange i gruppen ft<t 18 til 
2.'5 ib:« 

Som det er i dag, udfyl
der hovedstadens 60 h<tsh
klubber eCter Kal!e Birck
MCldsens vurdering i vid 
urlstrrelcning funktionen 
som vreresteder for denne 
gruppe ungc. 

,,f-Ier m.arler de andre i 

samme situation, og det er 
mll.ske et skridt frem i 
forhold til rleres forreldre, 
som gik p<i. bodega og 
dralc,« siger han. 

Selv om h<tshldubberne 
reprresenterer et frem
skridt, sft er samvreret i 
klubberne trods alt centre
ret om hashen, og det er 
n<tturligvis ildce nok. 

»Der cr brug for el stcd, 
som ogs<i. kan tage sig af 
unges problemer med li
vet,« tilfejer han. 

Velmenende voksne 
Gadernmmet fungerer i 
clag som et »hjem« med 
mad, <tviser og information 
fur de unge, som selv er 
med til at drive stedet. 

,,J-Iierarldet er lagt ned, 
og brugerne, de Ji·ivillige og 
de ansatte er ligevrerdige, 
m'lr dct handler om den 
clilglige drift. Den form er 
besvrerlig, men den er 
gunstig for ungc, som er sa 
tnette af velmenende voks· 
ne, ptedagogcr og psylw\o
ger, der hele tiden vii noget 
med dem. Det eneste magt
middel, jeg som leder har, 
er et bmlificeret skrende
ri," forkl<1rcr Kalle Birck
Madsen. 

Fattlgdomshuse 
Gaderummet besAges hver 
dag af op til flO unge, hvoraf 
cirka 20 bor der fast. 

Killle Birck-Madsen me
ner pf1 baggrund af sine 
erfaringer med de unge, at 
der er brug for en rrekke 
mindre »fattigdomshuse«, 
som har <'\bent hele tiden 
og som unge lmn »henvise; 
sig selv til. Det slcal were 
huse, der kan hjrelpe dem 
bi'lde med det praktiske, clei 
psylmlogiske og cleres 
1\rop, mener Kalle Birck 
Madsen. 

, Vi ser mange unge der 
siger, at de ikke lmn m~rke 
kroppen. Mange af disse 
unge er eksper!er i at 
overleve, fordi de hal" gjort 
sig kolde. Og n<'ir man har 
det, er det ikke sa let at 
finde ind i livet igcn og fele 
noget og for eksempel 
lnmne tage en konfliJ[t.« 

$ldsel.boyc@alttuel!.dlt 
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Modellerne af de unges skawe hollgdrBmme ef mojsommellgt bygget op I cob, et byggematerlale blandet af fer, sand og 
hahn, og en byggemetude, som har vaeret kendt fra gammel tid. De unge hither, at projel1tet vii skaffe dem penge fra 

By- og Bollgrnlnuerlets puiJe til skawe bollger til skoove mennesker. Foto: )srgen Schlm:x 



PRO!EKT. En gruppe unge arbejder i 
0jeblikk:et pi nogle mode11er til, hvordan de 
synes, hjeml0sheden i KG benhavn kan illses. 
Selv bor de unge bag nedterftigt ophaongte 
forhreng pa et af hovedstadens koldeste 
baggardslofter 

Af Sidsel Boye 

• 
Et uopvarmet loftrum i en 
baggiird p3 Nerrebro i 
KBbenhavn. Det bar i flere 
ar v::eret det primitive natlo
gi for en skiftende gruppe 
unge, som_ ikke bar andre 
steder, de kan vrere. 

De senest ankomne er et 
par :mge piger i 18- til 
19-<'irs alderen. Deres del af 
de d loftgulv er som resten 
af det store vinterkolde rum 
afskrermet fra omverden 
ved hjrelp af lagner og 
ukurrante trepper. Nogle 
lagenaflukker er lige pne
cis sa store, at de giver lidt 
privatliv pi et omnide, der 
svarer til en sengeplads. 

In de bag en af lagenvreg
gene star en seng med en 
nedslidt negen springma
dras og en nusset dyne 
uden betnek. Det er loftets 
suite, som det giver status 
at have radighed over. Den 
har oven i lrnbet en lille 
kommode og lidt mere 
gulvplads. 

Psykolog Kalle Birch
Madsen, som har arbejdet 
med udsatte unge i KGben
havn de seneste 15 B.r, viser 
rundt pB. det tretpakkede 
loftrum, der mest af alt 
ligner et midlertidigt til
holdssted for fattige, illega
le flygtninge. 

Pa etagen nedenunder 
Jigger vrerestedet Gade
rummet, som 4 7-arige Kalle 
Birch-Madsen er leder af, 
og som i fern ar har vreret 
base for cirka 20 overnat
tende og omkring 60 dagli
ge brugere. 

Bolig-ideer 
Frelles for de unge, sam 
bruger Gaderummet, er, at 
de har vreret udsat for 
misbrug, om~;orgssvigt, fy
sisk overlast, psykiske eller 
sociale problemer. Frelles 
for mange af dem er ogsii., 
at de selv er skredet fra 
eller er blevet tabt i et af det 
offentliges tilbud til unge 

med problemer. 
Hjeml0sheden har de 

ogsii. til frelles, og netop det 
problem er de i ojeblikket 
ved at gore noget ved. 

I opholdsrummet er 10 
til 12 af de unge i ejeblikket 
ved at bygge sma modeller 
af en-mandshuse som for
slag til, lwordan man kan 
komme ud af hjemleJshed 
pii. en enke1 og billig made. 

De fa-rdige model1er 
skal afleveres i By- og 
:Soligministeriet inden 1. 
april, og sa haber de unge, 
at de kan vrere heldige og fii 
del i nogle af de millioner, 
som er sat af til forseg med 
»skreve boliger til skreve 
eksistenser«. 

De unges boligprojekt 
skal efter planen opfures 
som en lille landsby a£ smii. 
individuelt designede bolig
er pi en gammel losse
pladsgrund i Mbenhavns 
Havn. 

Runde vinduer 
En 23-fu-ig fyr arbejder 
mB.lbevldst med byggema
terialet, cob, som er ler, 
sand og balm. Hans husmo
del har to vinkelrette sider 
Og en tredje, som er buet. 
Han bygger med heje vin
duer, der giver meget lys, 
en hems og et lille aflukke 
til toilet og bad, 

»Det skat ikke vrere 
firkantet og nm·malt, og jeg 
vil ogsa gerne have runde 
vinduer. Men det kan ikke 
lade sig g.ore p3 modellen,« 
forklarer den 23-arige mo
delbygger, der har haft 
Gaderummet som mere el
ler mindre fast boprel i tre 
ar og to maneder. 

I alt kan han se tilbage pB. 
nresten oite <'irs hjeml0s
hed, bvor han p3 skift har 
boet hos venner, bekendte 
og i Gaderummet 

lngen piVeri 
Dorte La Cour, bestyreles
medlem i Landsforeningen 
for 0kologiske Samfund, 

hjrelper modelbyggeme 
med at £8. drommene mate
rialiseret og vendt mod det 
rigtige verdenshj.orne. 

»Lad vrer' og piv',« ]yder 
hendes beroligende stem
me som en slags omkvred, 
nar pindene i byggemate
rialet ikke sidder, som de 
ska1, eller der er gB.et for 
meget mudder i et projekt 

Byggematerialet cob har 
man tidligere bygget af 
blandt andet i England, 
Irland og Skotland, og her 
star mange a£ husene end
nu efter 700 ar. 

Gaderummets projekt er 
baseret p8., at de unge skal 
vrere med til at bygge selv, 
og Dorte La Cour vurderer, 
at boligeme vil komme til at 
koste 100.000 kroner pr. 
styk med en husleje om
kring 1000 kroner. 

Tanken er, at boligerne 
skal forsynes med solvarme 
og vindenergi, komposttoi
letter og cob-brenkeovn. 

Gaderummet ligner 
mest af alt en marskandi
serbutik efter en hengere 
periode med d3rlig omsret
ning. Men Kalle Birck-Mad
sen gflr bevidst efter gen
brugsmobler. Efter hans 
mening ville det ogsa vrere 
lidt a£ en provokation for 
mange a£ de hfu"dt pmvede 

unge mennesker, hvis de 
for eksempel skulle ophol
de "ig i ;l'ogle splinternye 
Ik.ea-mobler. 

Venter pil loftsplads 
Mange af de hjemlese unge 
rna i begyndelsen tilbringe 
nretterne pa de udrangere
de sofaer i Gaderummets 
store frelles opholdsrum. 
Forst nii.r der bliver en ledig 
plads, rykker de ovenpA til 
de mere eftertragtede plad
ser bag forhrengene. 

Her midt i den 3.bne 
loftetage ligger den frelles 
tv-stue, hvor apparatet den
ne eftermiddag lrnrer non
stop, men uden lyd og uden 
publikum. 

Gfu-sdagens tallerkener 
med madrester og cigaret
skodder star til:f::eldigt p3 
det beskidte loftgulv og pii 
m.oblerne. De udtjente og 
hullede lrenestole star i 
passende rundkreds om 
apparatet Her er proppet 
med unge om aftenen. Det 
er hardt for dem, der bor i 
den konstante !arm. Ogs3 
for hardt for nogle a£ de 
psykisk svage, som er me
get srojfulsomme. 

Under den fortsatte 
rundvisning p8. loftet forsfl
ger Kalle Birch-Madsen at 

ta spulet noget brrek ud a£ 
en stalvask. 

»Fo1k fjerner ikke deres 
brrek selv, jeg ved ilffie 
hvorfor,« funderer han og 
samler lidt toj op, mens han 
g8.r videre. 

Inde hos de nyankomne 
piger Jigger madrasser, 
pauvert sengetl:lj og spar
somme ejendele spredt, 
som var beboerne flygtet 
over hals og hovedet. Men 
der ser ofte ekstra kaotisk 
ud hos nyindflyttede pft 
loftet. 

Demokrati 
En gang om m3neden fftr 
-Gaderummet et par gryder 
med varm mad fra B18.
g8.rdskirkes lrnkken. 

Denne eftermiddag er 
der lidt demokratisl{ parla
menteren om, .hvem der 
skal hente maden. Under 
hojrastet gflen fra · et stort 
skrummel a£ en hund, tar 
man omsider fundet et par 
friv:illige, der vii p8.tage sig 
Opgaven, selv om deter surt 
vejr udenfor. 

Denne beslutningspro
ces er kendetegnende for 
Gaderummets m3de at fun
gere p8.. Her er brugerne 
og de tre midlertidigt ansat
te og de frivillige ligestille-

de, oar der skal besluttes 
no get. 

Kun argumenteme 11el· 
ler. Den seneste hus-beslut
ning er sat op p<'t muren pA 
en handskreven seddel. 
Der star, at Gaderummet 
ikke er noget v<.ertshus, og 
at der ikke rna drikkes fra 
s0ndag aften til fredag. 

Den sidste del at rundvis
ningen gfu- forbi Gaderum
mets badevrerelse og en 
fritstaende bruseniche ude 
pi! bagtrappen. Kalle Birck
Madsen samler ~re op og 
rydder lidt undefvejs, som 
han giir. I kflkkenet star et 
kflleskab fyldt med ._dag
gammelt bmd {ra Bageren 
p3 Norrebrogade 12. 

»Det bet}>-der meget for 
beboerne her, isrer dem 
der drikker, at der hele 
tiden er mulighed for noget 
fast fude,« forklarer Kalle 
Birck-Madsen. 

Gaderummets baggatds
lokaler kan ikke godkendes 
a£ brandmyndighederne. 
Dertor er fremtiden for de 
hjemleJse unge umiddelbart 
temmelig usikker. 

Projektet har bedt om 
hj<e\p hos Mbenhavns 
Kommune, men henvenel
sen har ikke givet resultat 

sidset.boye@a1:tu~!t.clK 
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De heldigste af Gaderummets beboere f;ir en seng 
afskrermet af et oph<!!ngt lagen. Nogle bor i ilrevis p;i 
denne milde. Gaderummets bagg;irdslokaler kan ikke blive 
godkendt til beboelse pii grum:l af brandfaren, men 
projektet har ikke noget sted at flytte hen, og en 
henvendelse til ltobenhavns Kommune om hj<elp til at 
finde en ny adresse har ikke glvet resultat. Gaderummets 
tre medarbejdere er le;nnet af en pulje fra Folketingets 
Sodaludvalg. Foto: Jorgen Schistz 

loftetagens fjernsynsstue har milnge skiftende brugere, og den brerer prreg 
af kaos og personligt underskud. De fill faste regler, der grelder I huset, er 

nogen man dlskuterer slg frem til pit frellesmsder. og de unge Iader sig ikke 
dlktere noget. De har for l<engst filet nok af velmenende voksne, predagoger 

og lierere, der siger, hvad de skal og lkke skat. Foto: je"rgen Schlotz 
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Unge hjeml¢se over 18 ar i K¢benhavn er sw:ere at hjcelpe,fordi der ikke findes malrettede 
kommunale tilbud, som kanforbedre deres situation. Vcerestedet Gaderummet pa N¢rrebro er 
hovedstadens eneste d¢gnabne tilbud til unge i akut bolign¢d 

O·n ~ GiJ "'" n ~ if t~(sfJU~§ 

Hjemi~~:e 
Antalfet af unge hjemlgse 
mellem 18 og 25 Elr er 
stigende i Kgbenhavn. 
Psykolog Kalle Birch
Madsen har vreret med 
til at s.t.:abe "Gaderum
met .. i en baggard pEl 
N0rrebro. Her er der 
d.0gnElbent for de unge. 
der ikke har andre til bud. 

Baggrund side 7 
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AF SUZSITE E'ROVIN 

Gennern de sidste ti fu" er der hie
vet nere unge hjemh%e i Kpben
havn. Isrer gruppen mellern 18 og 
25 iir udgCir et problem, fordi der 
mangler nogle passende tilbud til 
dern. 

- Lo\•givningen tager ikke b6j
de for, at mange af de unge ikke 
har en modenhed, sam svarer til 
deres alder. sa snart de unge fyl
der 18 fu", er de ifplge I oven 
voksne, uanset hvad deres bebov 
mB.tte v~re, siger Laila Walther, 
fonnand for K!<lbenhavns Kom~ 
munale Socialr3.dgiverforening. 

Ved forenin:gensgenenlifor
sarnling for nylig_gav socialrii.d
giveme deres socialpolitiske pris 
til Gaderummet, der er et d~gn-
1\bent tilbud til SOcialt behstede 
unge mellem 18 oi 25 ftrpil. N~r
rebro i Kpbenhavn. 

Psykolog Kalle Birch-Madsen, 
der er tilknyttet Gaderummet, fik 
prisen, fordi han harfonnaet at 
skabe et brugbart tilbud til en 
overset gruppe. 

¥ Kalle Birch-Madsen har 
skabt et frirum for unge. der me
re eller mindre er droppet ud af 
samfundet. Nogle af dem har han 
filet pii. fode igen, og dermed 10-
ser Gaderummet nogle sociale 
problemer. som forvaltningen i 
K.0benhavn ikke d~kker, siger 
Laila Walther. 

Kalle Birch-Madsen er meget 
kritisk over for det etablerede sy
stems tilbud til de unge."Han me
ner. at de ungeOver 1 S <lr"ku"ri hrir 
meget fii muligheder at vrelge 
imellem. 

- Hvis ikk.e de unge tager imod 
et tilbud om aktivering, havner 
de ofte i psykiatrien. Der bliver 
de behandlet medicinsk for 
problemer. der ofte er social! 
betinget, siger Kalle Birch-Mad
sen. 

Med Gadenurunet har han 
skabt et sted, hvor de unge selv 
kan v~re med til at bestemme. 
De bar. som han siger, pligt til at 
bruge stedet pli. en god made, og 
den opfordring tager de unge 
imod. 

Svcert at hjrelpe 
Pil Vesterbro Jigger Tjekpunk:t. 
der er et vrerested for unge mel
lem 15 og 20 ar. Je<nmieHeg
strup. der leder Tjekpunkt, stpder 
ofte ind i problematik.ken med de 
unge over 18 lir. 

- Ver er mange marreneae til
bud til unge under 18, fordi kom
muneme if!C'ilge lovgivningen bar 
en sa-rlig forpligtelse over for 
den gruppe. sa snart de unge fyl
der 18 ar, er det meget vanskeligt 
at hj:elpe dem, siger Jeannie 
Hegstrup. . 

Nfu de unge er over 18 fu-, bli
ver de ikke lrengere drekket af de 
sakaldte b~mel'aragraffer. I ste
det bliver dem; der er akut hjem
lj"1se, indskrevet pa,~.erberg sam
men med nogle af ~amfundets 
diirligst stillede: PAherbergeme 
er det muligt atfA Social st¢tte, 
men clecideret mafrettede tilbud 
er det ikke rnuligt at f'a 

- Det eneste. vi reelt kan til
hyde de unge over 18 1i.r, der al·alt 
stiir og mangler en bolig, er en 
seng pii et herberg. Deter et me
get h1i.rdt milj0. og deter bestemt 
ikke hensigtsmressigt. De.unge er 
sjreldent liges§. social! belastede 
som de reldre hjemlsse, som ofte 
ogsll. bar misbrugsproblemer, si
ger Laila Walther. 

Fra januar i ar er det blevet 
muligt at forlrenge de sociale til
bud til unge. til de fylder 23 ar, 
men Laila Walther vurderer, at 
den mulighed sja:l_dent tages i 
brug i K¢benbavil"S Kommune. 

- Der er ikke m~nge eksemp
Jer pii., at tilbudene til de unge 
bl.iver forlrenget ud over det 18. 
fu-. Det er en ¢konomisk betragt
ning, hvor de unge kommer i 
klemme rnellem forsl\_ellige pen
gekasser i k6mmunen; siger Lai-
'Ja"Wil.thf:'f.' · ~~-~r ·· · 

Vil best~mme selv 
I Gaderummet oplever Kalle 
Birch-Madsen, at mange af de 
unge har sv~rt ved at honorere 
samfundets krav om, at de meget 
tidligt skal beslutte' sig for, hvad 
de vii med deres IiV. Samtidig har 
de unge en alder, hvor de f~Jer, at 
de bpr have indflydelse pa deres 
egetliv. . 

Det mener Kalle Birch-Mad
sen, at mange i del sociale sy
stem glemmer. Derfor opstAr der 
k.ontroverser, nfu" de oplever, at 
sagsbebandlerne tager beslut
ninger hen over hovedet pa de 
unge. 

-Del er paradoksalt, atjo mere 
de unge er i klemme, des mindre 
indflydehe bar de pa deres egen 
situation. Der er me get lidt plads 
i det sociale system til dem, der 
har svrert ved at indordne sig, si-

Mellem 
to stole 

ger Kalle Birch-Madsen. 
Konsekvensen kan blive, at de 

unge skubbes belt ud af systemet. 
Flere af dern, der arbejder med 

de unge. er enige om, at der er 
meget lidt nytrenkning i det so
dale system, og det ba:rer til
bmlene til de unge pra:g af. 

- Jeg har arbejdet pii. en d!C'ign
institution. Der oplevede jeg, at 
del, der er begrundelsen for, at de 
unge bliver indskrevet pa en in
stitution ogsli. meget tit bliver fu
sagen til, at de bliver udskrevet 
igen. Deter rneget utilfredsstil
lende, fordi de! fort~ller os, at vi 
ikke bar vreret i stand til at g¢re 
en forskel for den unge. siger Je
annie Hegstrup. 

Mange af de unge bliver sendt 

Unge 
hjeml¢se 

Hjeml¢se er men~esker med 
store sociale pi_oblemer. 
Nogle bar illg6tfb61ig,_mens 
ari.dre bar. eh bolig, men de 
f¢ler Si'g.sa isO)eret. a\ di.S¢-
gerud·Jl_a-g~den. -.::.-
11 De unge,lije"ml¢seeri -• .. 
drift."Det vii" slge. at deikke 
har et fast opholqs-sted, men· 
hol9eT_til nq_~,y~~D~r og be
kendte, pii. h~rberge:r eller i 
togvogne·:. __ . 
R De hai-_ei:i rrte'git,_riTige 
kontakt "til deres Iamilier. 
M De bar svrert ved at finde 
sig til rette i samfundet 
og har et ringe social! net
vrerk. 
Iii Mange af dem baret be
gyndende misbrug. 

i al-tivering. og det bar mange af 
dem svrert ved at affinde sig 
riled. Kalle Birch-Madsen mener, 
at problemet er. at de unge bar sa 
lidt struktur pii deres bverdag. at 
deter sv~rt for dem at passe et 
job 37 timer om ugen. 

-Mange af de unge har !'iko
nomiske problemer, fordi de bar 
piidraget sig en g~ld. Den greld 
kan give dem sociale problemer, 
fordi de ikke er i stand til at kom
me ud af den onde cirkel, deer 
havnet i, siger Kalle Birch-Mad
sen. 

Han foreslii.r, at de unge i ste
det for aktivering tilbydes pro
jekter, der tidsmressigt er mere 
overslmelige. Det kan vrere if,)n
net arbejde, der ud ov~r erfarin-

gen giver de unge mulighed for 
at be tale af pii den greld, de bar. 

Socialradgiveme i K0ben
havns Kommune oplever ogsii, at 
aktivering ikke altid er det mest 
hensigtsmressige tilbud til social! 
belastede unge. 

- Tilbudet om ak.tivering op
fylder ikke altid den unges be
hov. Nogle af dem bar i virkelig
heden mere brug for omsorg, for 
at der er nogen, der s~rger for, at 
de kommer op om morgenen, si
ger Laila Walther. Inden lrenge 
skal Gaderummet va:re ude nf 
deres lokaler. SF'eren Helle He
demann bar pa vegne af Gade
rummet henvendt sig til over
borgmester i Kobenbavn, Jens 
Kramer-!YI.ikkelsen (S). for at fm-
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de et andet sted til de unge hjem
IPse. Det hnr ikke \'lerel muligt at 
finde lok.afer i kommunen, men 
Hellen Hedcmann \'Urderer. at 
de! er et generel! problem. 

- Der er ikke mange menne
sker, der er intei"esseret i at v::ere 
nabo til en institution eller et v~
rested. Det gtelder, hvadenten det 

er en bomebave eller et v~rested 
for unge hjemlpse. Pi! det punk! 
er folk ikke s~rligt tolerante, si
ger Helle Hedemann. 

Kalle Birch-Madsell hi\ber, at 
han en dag kan fa muJighed for at 
realisere sit Cinske om et hus til 
de unge social! belastede hjem
l~se. 

- Jeg forestiller mig et fattig
domshus, hvor der bti.de er sma 
vaorelser, sO. de unge kan fa lid! 
priYatliv, og store rum til de akti
viteter, som de unee sretter i 
gang. I ~jcblikket er udsigterne • 
ikke all for gode. Vi kan i.kke en 
gang finde et sted, hvorGade
rummet kan v~re, nfu vi inden 
lrenge bliver sat pl'l gaden, siger 
Kalle Birch-Madsen. 



De unge i Gaderummet 
dr¢mmer ikke om her
skabslejligheder. De 
vii bare genze have et 
sted at bo 

AF SUZETTE FROVIN 

I en baggiin:l pil. Nprrebrogade i 
K¢benhavn Jigger Gaderummet 
Deter det eneste d0gnt!bne til bud 
i Kpbenhavn til socialt belastede 
unge over 18 iir. Pil. fjerde sal i 
den slidte bygnillg ligger initiati
vets nerve, del store frellesrum, 
hvor der bilde ska1 Vlf!re plads til 
radgivningstilbudet Regnbuen og 
de unges egne aktiviteter. 

Selv om klokken er langt op ad 
dagen, Jigger der stadig nogen og 
saver pli de hullede sofaer. Et par 
drenge fordriver tiden med et spil 
skak. Pil det store spisebord midt 
i rummet _li'gier dagens aviser 
spredt rundt om en vase med fri
ske tuJipaner. 

Ved siden af fa:llesrummet Jig
ger kpkkenet, hvor der bliver !a
vet mad et par gange om ugen, 
eller sa tit der er dl.d. Gaderum
met har en aftale med en af de lo-

Hjem uden privatliv 
kale bagere, sa der j hvert fald al
tid er brpd i huset Nogle af dren
gene er gaet i gang med at rydde 
op i k¢kkenet, sa d"e, der skalla
ve mad, kan komme til senere. 
Dagens ret er lammegryde. 

Ulrik Steger og Dan Erik 
Fjeldtvedt har travlt med opva
sken. De vii gerne fortrelle., hvor
forde bor i Gaderummet, hvis ik
ke det tager for lang tid. De har 
jo lovet at tage blind om de snav
sede tallerkener og kaffekrus. 
Aftalen lyder pa et kvarter. 

- Deter lidt ligesom en spej
derlejr. Der er mennesker over
all, ~iger Ulrik Steger. 

Han er 26 5r. Han flyttede ind i 
Gaderurnmet for to miineder si
den, fordi hans husleje steg sii 
meget, at han ikke havde ract til 
at blive boende i sin lejlighed. In
de.n han flyttede fra lejligheden, 
var han godt i gang med den Fri 
Ungdomsuddannelse. Nu er han 
stoppet, fordi han ikke kan finde 
ro til at forberede sig til under
''isningen. 

Dan~ Erik Fjeldtvedt bar boet i 
Gaderummet siden november. 
Haner 20 !u- og i gang rued den 
Fri Ungdomsuddannelse i Kol
ding, men for tiden er han i prak-

tiki KJ'lbenhavn. Han hnne ikke 
finde noget sted at bo, og han 
kendte ikke nogen, som hnne 
hja!lpe ham, da han flyttede til 

· byen. Gaderummet havde han 
hprt om gennem nogle venner. 

-leg ved ikke, hvad jeg sl.."1Jlle 
have gjort uden Gaderummet. 
Det kan godt va:re hiirdt, fordi 
her er sii mange mennesker og sii 
lidt plads, men det vrenner inan 
sig til, siger Dan Erik Fjeldtvedt. 

Soveplads pa loftet 
Dan Erik Fjeldtvedt og Ulrik Ste
ger sover pa loftsrummet sam
men med de 20-25 m1ge, der hele 
tiden bor midlertidigt i Gadcrum
met. Loftsrummet bestiir af man
ge sm:'t alkover, der er adskilt 
med gamle lagner og dynebe
tra:k. Alkoverne er prrecis sa sto
re, at der kan ligge en madras pa 
gulvet. I en af alkoveme stili" en 
seng. Det er luksussuiten. Bortset 
fra en nedslidt sofa og et fjemsyn 
er der ingen mDbler pli loftet. 
Dagslyset kommer aldrig rigtigt 
ind gennem de smii ruder i taget. 
Her er halvmfirkt selv ved he~jlys 
dag. De tynde dyner og sovepo
ser, der Jigger sammenkr~llede 

p3 madrasserne giver ikke meget 
besl..-yttelse mod vinterens kulde. 
Temperaturen pi loftet er start 
set den samme som udenfor. 

- Man vrenner sig til at sove p<'i 
en madras pii gulvet og have aile 
sin ting i en sportstaske, siger Ul
rik Steger. 

- Alternativet ville vrere at bli
ve indskrevet pa et herberg. Det 
ville vrere det vrerste. Der er s~ 
mange skumle typer. Jeg tror 
godt, man kan blive pll.virket af at 
bo sammen med alkoholikere og 
stofmisbrugere. forts tetter Dan 
Erik Fjeldtvedt. 

Ud over den gruppe, der bor 
mid.lertidigt i Gaderummet, bli
ver stedet hver dag brugt af mel
lem 50 og 70 unge, der pil en el
ler an den mi'tde fpler, at de er i 
klemme i det etablerede system, 
og som ikke baret fast sted at bo. 

-Mange af dem, der kommer 
her, har haft svrert ved at indord
ne sig. Det socia1e system er me
get stift, og nogle gange fDles det 
som at slii i en pude, siger Dan 
Erik Fjeldtvedt. 

De unge, der kommer i Gade
rummet, bar meget forskellig 
baggrund. Nogle kommer i en 
periode, indtil de finder en vej 

tilbage til samfundet, men for an
dre er Gaderummet bare et nyt 
skridt pii. vejen mod en social de
route. 

-I forhold til de andre har jeg 
haft en ret almindelig barndom. 
Det var kun min far, der var alko
holiker, siger Ulrik Steger. 

Ingen billige 1ejligheder 
Ulrik Steger hiiber pii, at han kun 
shU bo i Gaderummet i en kart 
periode. . 

- Jeg vii geme g~re den Fri 
Ungdomsuddannelse frerdig, og 
bagefter vil jeg inliske gerne lrese 
historic pi't universitetet. Deter i 
hvert fald et sprendende fag, si
ger han. 

Der er ikk.e mange billige lej
ligheder tilbage i KDbenhavn, og 
Ulrik Steger kan ikke regne med 
meget hjrelp fra K¢benhavns 
Kommune. 

- Man har tit en oplevelse af, at 
sagsbehandleren fokuserer mere 
pi\ regleme end p<'i at hjrelpe, si
ger Dan Erik Fjeld~•edL 

-leg bar skiftet sagsbehandJer 
mange gunge, og det er virkelig 
hfu-dt. Jeg brugeren masse tid pii. 
at fortrelle min historie, og del er 
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jeg sa tra:t af, fortsretter Ulrik 
Steger. 

For tiden er_nogle af de unge i 
Gaderummet ved at lrec:£!e sidste 
hiind pa modelleme af d~res fo
restillingerom de perfekte ha1m
ballehuse. Der erhojt til !oftet og 
store panoramaYinduer i de fleste 
afdem. Modellerne sknl udstilles 
i By- og BoligministereL og sam
men med Lotte LaCour, der er 
idekvinden bag projeJ..:tet, har de 
ans¢gt om en grund pU Amager. 

Deter meningen, at de unge 
selv skal vrere med til at bygge 
husene, og Lotte LaCour kender 
flere, der geme vi! hjrelpe med 
projektet. De unge selv er ikke 
a!t for optimistiske. 

- Halmballehus-projektet er en 
virkelig god ide. Jeg tror bare ik
ke, at K¢benhavns Kommune er 
intereseret i at hjtclpe os med at 

f11 den grund pA Amager. Jeg tror 
ikke, det bliver til noget, siger 
Ulrik Steger. 

De femten minutter er ved at 
vrere gaet, og Dan Erik Fjeldt-. 
vedt begynder at sidde uroligt i 
stolen. Han har og$.1 andre ting at 
tage sig til. Men hvor ville de 
egentlig helst bo, hvis de selv 
kmme vrelge? 

- Jeg vii allerhelst flytte ind i et 
bofrellesskab. Jeg har brug for, at 
der er andre mennesker omk.ring 
mig. Dajeg boede i min lejlig
hed, sad jeg tit og sa fjemsyn he
le dagen. leg foJte mig ensom og 
isoleret, fortreller Ulrik Steger. 

Dan Erik Fjeldtvedt hilber, at 
han kan finde en lejlighed i Kg~
benhavn, som han ha,r rlid til at 
bo i, mlr han er flt!rdig rued sin 
uddannelse- og sli. milske lidt 
hjxlp til et indskud. 

De rejser sig og gilr tilbage til 
rengoringen. Det emne bliver 
diskuleret hver sondag p:l fa:lles
mr,;det. For som Ulrik Steger si
ger, sii er rengpring ikke det, man 
giir mest op i, hvis man ikke har 
et sted at bo. Eller hvis det sled., 
lwor man holder til, er sii nedJ 
slidt, at det kan vx-re svrert at se 
forskellen. 
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En fly:gtnirngelejr pa Nf6irrebvo 
Gaderummet er et 
:fristed pA Norrebro i 
J{obenhavn for ttdsatte 
unge, I ejeblikket bor 
20 af dem p8. stedet. 
Men det mlt de.ikke, 
siger ejendommens 
ejere, der nu har sagt 
leJemaJ:et op. 

Af Heidi Vesterberg og 

Lise Bondesen 

Militrorst!'lvlerne st1l:r for en· 
den af den n\ilgne madras. 
Dynen bulcr om _en lang so
ven'de krop, og efslidt, blOffi •. 
stret lag en udgtW vfi!ggen ind 
til naboerne og Jlladras5erne 
ved siden af. Pludse<l tlr 

trnng i loftslokalet p& N!<!n-e
brop;acle 56 i K~benhavn -
hjem for cit'ka 20 unge. 

Del Jigner en flygininge
lejr, og clet or det og.~il.. L~i
ren hedcler Gnderummet og 
er et 'socialpsykologiSk ·fri
sted' for udsattc unge. De er 
pii flugt fra hjeml¢shed, fra 
d~gninstitutioner eller fra 
psykiatriske efdelingor. Fool
los for dem er, at de har hut-
let sig gennem ungclomslivet 
pa bistnndshjrelp eiler uden 
prmge overhovedet. De har 
barske historier bag sig og en 
ncgnt.iv indstilling ~il pwda
goger og bl?.hand!ere. For 
dcm er Gaderummet et 
hjem, ikke en institutitm. 

Men _ejel1dommen pU N ¢r~ 
rel:\roga!:ie ei- 'et crhvervsleje
mil.l og bil.de brat1dfarlig og 
uognt~t som menneskebolig. 
Derful' er•l~;jekontm.kten ·nu 
blevet Ragt op, og de unge er 

___ ., ------ plt vej tilbage til gaden. 
»Det er kummerlige for· 

hold, de bor under her. Men 
det.er bedre and en. trappe
sten. Vi har--fiiet. at vide, at vi 
ikki: kun hlive ·her uden at 
stnlde·<te 26- wrge ud. Det vii 
V:Hkke, :foi:ile hm· ikli:e andt·e 
s't<Jder at ta.ge hen. Vi har 
gjort. alt ror at findo nye'io
lmler, mon nu lean vi ikke 
mere«, siger Kalle Birr.k
Madsrm. 

Haner cand.psyk. og lecler 
af Gaderummet og den psy
kologislw rildgivning, Regn
buen, der h~rer til projekteL 
r 15 ar har han tilhudt gratis 
terapi og·r<idgivning- uden 
andr.n i(iln end sin bistands
hjoolp, men drevet af engage
ment ogsocial indignation. 

Begrrenset 
kommunal hjrelp 
Af Heidi Vesterberg og 

Lise Bondesen 

Selv om to politikere .frn 
Borgerreprrosen tationon 
er gileL ind i sagan, simi 
Gaderummct pi!. N¢ne
hi'O i !{~benhavn ikke ta
ge det for givei, at kom
munen kan IPse de pro
blemcr, dor truer projekt
ets eksist!lns. Tvrort 
imod. Det · el' tvivlsomt, 
om der_ er hjrolp at.hente .. 

GadElrumm_et,_. et ,pro.: 
jekt for hjeml~sfl og·soci

- alt·beiasterletmge, er·bte
vet. sagt op fra sin nuvre
rende cadi-esse, •fordi -en 
del·af;de.unge·overnatter 
p{i stetlf!t.•Det.-.m£ de ikke, 
·siger :brlindmyndighecler
me .. Stetlets ·Ieder J{a.lle 
.BirCk-Madaen ·vil ·ilike 
<smide ·-de •ut)ge 'ud. 'Han 
har i -lang ·tid ·forgroves 
·I edt. efter 'nyc· lokaler. 

EnherlslistenR :Mikl1el 
Warming og, SFeren He
len Hedemann vi\ gerne 
hjail_pe. !Derfor skrev de 
:for .en maned siden .tit 
ovetborgmester:'- ,'Jene 
]{ramer Mikkelsen (SJ~ 

.. Qarlm'Ummet;har:koi-i
tai<;t -til mm1ge tinge, De 

·.vii stA·i en-kuromerlig·si-

tuation •\lden ·,projekl:et .. , 
siger Helen Hedemann, 
cler .ct•;nmstfonnand .i lfa
miiie- og arbejdsmarkeds
udvalget. 

Det-er hondes indtryk, 
at overborgmesteren ta
ger sagen alvorligt. Han 
har aut 0konomiforvalt
ningen til at granskc, om 
kommunen skulle rade 
over !cdige lejemiH. I for
valtningen oplyser kon
torchef Per: Ju.stesen ... at 
man .har sendt ·on Jfore
, ~~-l_'~el ·J:•Ii,dE!f,~. :uri .. j _ ;de,t 
lwmmunafe'system. 

»Men der er Htke.gnu1d 
iii at vmre ·for ··optimi
stisk. Dm· findes ingen 
kommunale bygninger, 
der permAnent stiir tom
me. Men af og 'til flytter 
nogle .-ud, cog det .ltul").ne 
m<'I.Ske :komme ·prqjektet 
tilgode~,.siger han. 

'Stod,det,til fotmanden 
for,·socirtludvalget "i ilndre 
·N>JtTI:ihro Bydclsrlld, ;Ka
thrine<Hnmmerich fEtih), 
.fik <Gaderumme1: ,h.irolp 
fraffiydelsn1det. Hun har 
kun .-ros t.ilovers ·for ,pro

.dektet, .som-·faktisk.'tidli~ 
·gere.har raet:penge:' 

.»Men csli. -blev ,bydelsiA•, 
-de'ts.f!ltO:fim'ni !!A 'd!r_ljg,~at 
\.der · ·.ilcke ;]mnger:e ;,var 
racl~,o'Siger•hun. 

-------

POLITIKEN 

J•'ot ham er·stedets ·afyrke, 
at de unge .har .sehrbestem
melse, og at der ikke er nogle 
,behand!eJ·e, de~· kigger ·dem 
:over .skuldrene. Siden 1996 
hal·-'Gritlorummct-Regnbuon 
:ha:ft-don·nuvmremle adresse, 
og:fnt·deuember 1999-er·cll'if
ten:blevet'finnnsieret,med hi
drag-fro. 'Bocialrniniste-riet og 
'Fdlkeoplysni ngsforbundet. 

'Ud -.over de 20 unge, der 
bor-der, ·besoges Gademm
met hver dag af op til -60 
unge med pt·oblemer .cller 
med tidligere tilknytning. ·En 
af dem er .Katrine, der .bar 
l1oot _pU instiltltion, -siden 
hun flyttede hjemmcfra sorn 
13-&ig. M~det med -vil·];:elig
heden efter ·institutionen ·,fik 

;hei:ide 'rid .pa,et sidea~(:n;'~:Og' i 
lange _perioder rhm· .htni .~op
hOlclt•sig i GatlE!t'UmmeL 

"Andre,steder fiiJ'·dit -regler 
og :krav :hele .tiden, :mett .her 
'fAr:foJk,et pustemm. •r)!r(el
iler siden springer fci\k,qp.af 
·sofaen for at deltage .j lliVet 
orrikring dem. -Du -lroter, at. 
du ·.nu'i •tage ,ansvnr~. -Sigel' 

>:Kat.rine, .. dennU .som :25-iidg 
er ,flyttet j 'lCjl!ghed og .skal 

oatartc;pU kokkeskole. 
A.lligevl:!l ·rna iGo.demmmat 

:snm-t:sma:iklte d¢rrme:hfor-c1e 
·unge,:og•fo!'.uog'le er;de1: on 
+Jcatastrofe .. For elrsempel !for 
191drige Lotte, del"har boet·i 
GS:den1mmet 'i ·halvanden 
rnillned, F~r boede .htm·j ·en 
lejlighed hos·:nogle:venner. 

-::Hvis stedet'lukker _vedjeg 
Sgtl >ikke,-.. hvor -jeg-,ska:l .gil 
·-hen. Vi:J-iilber ntJil.-·et:andct 
steel -·hvis:i\tke, er vi mange, 
do.r vil·stii :pii. gaden•<, -sigP.r 
Lotte. 



Vihar 
brugfor 
Gaderummet 

\:E~ 
V<er~stedcr 

Gaderummet 
er et vigtigt 
altemati1'. 

n5r det drejer sig om terap/ 
og ddgivn/ng. En luknlng vll 
viPTC ensbetydende mL>d, .?t 

flere unge vtl viPre henvist 
ri/ at ]eve pJ gad en. mener 
K.3thrtne Hammerich. 
I de seneste uger er debatten 
! med!erne om det helt unlk· 
kev~rested Gaderummet p~ 
lndre Nmrebro heldigvls 
b!usset op !gen. Dette skyl
des lkke rnindst en gruppe 
pa;xlagogstuderendes ih.::erdi· 
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Et fristed, som ikke anerkendes 

Lanrtsd<Ckkendc m·iscr har i det 
sidstc halvi\r weret dominerct af 
forskcllige tiltag fra det oJTentli
gc~ side, dcr foretages for at hjrel
pe de utilpasscdc unge. Et brcdt 
o:erblik af forske!lige predago
£1Ske mctoder er i den forbindelse 
blcvet prrescntcret. Nogle er hie
vet heglct ned, hvor andre er bh:
vcl fremsat :;om den rigtige Jo~
ning p;l. de ungcs problemcr. 

.leg bar, sammcn med fire mcd
studcrende, dct sidstc Ar arbejdet 
med dcnnc mAigruppe, og har 
blandt andct besegt Gaderununet 

Gaderummet er et socialpreda
gogisk og psykologisk fristcd, 
hvor bn1gemc kan opholde sig 
uden at p1edagoger, psykologer 
e]!cr andre af branchens fagfolk 
ovcrfalder dem og omgAende 
krxver, at de tilpasser sig syste~ 
mets norma!itetsbestemmdse 
for M fa den hjrelp de bc!wver: 
Gadcrummet tilbyder den unge 

' 

t: 

Hvorskalde 
ungefinde el 
fristed, Jn:is 
Gaderummer 
lukker? 
(Foro: Simon) 

tcrapeutisk hjttlp, nar den unge 
selv henvender sig med behove(, 
fremfor at p:itvinge tya:lp til men
nesker, der mllske eridnu ikke er 
~Jar over, at de har brug for hj:elp 

Gademmmet hRr mange suc
ceshistorier, men da succeshisto
rier ikke er tnAlbare (ingen afhru
!Jcrne af dene tilbud bliver 
tegistreret), har de sva:rt ved at 
over~evise det offentlige system 
om dercs cffektivitet. Samfundet 
vii se mAlbare resultater, og pcng
ene har en tend ens til at felge pro
jckter, der lltatistisk m.m. -kan ar~ 
gumentere for egen effektivitei. 
Dette faktu.m bcsvrerliggoT Gadc
rumrnets oVerlevelseskriterier, for 
hvordan overbeviser man ct sys
tem, som kun er interesseret i at 
se statistiske J..-valitetskriterier, 
nAr man arbejder mod et s~ diffust 
ikke mdlcligt mAl som d(;!n enkel
tcs velva::rc og lykke? 

De sidste 12 3.r har Gaderum-

1\/01< ~cE- 13>12.0 A i/1 S 

mel k([)fllpel for de utilpa.~sedc 
unges mulighed for at have dct!c 
fristed. De har, trods svrerc odds, 
lliulpe! mange ungc med a! f:i cr 
frikvarrer i livet~ skok. Er frihar
ter. ~om kan hjrelpe den unge fil ~~ 
disianccre sig fra dennc usroppc
lige rnaskincs cvigt pulscrcndc 
fi·embrusen. Et frikvarlr.r sam kan 
give den tm~e rid, og ovcrblik !iJ 
selv at vurderc, hvilken brik hun 
vii vrerc i det store puslc.~pil. 

Gaderummet har iliulpet de 
unge, ~om ikke kunne tinde hj<l'lp 
i de! e!Jcrs sil brede ~pcktmm af 
tilbud behandlersv~icmef i de! 
danske sam fund tiibvdeor_ 

De udfrm:r ef fanlu~tisk stykkc 
arbrjd~, men nydcr ikke den anct
kendclse, de fo.rtjencr, 

Pr. I. I .2001 er de opsagr frn 
dcres lokaler. De lmr f1!ct duds
s!e~det af bcharldlersamfundct.~ 
manglende overblik. men krem
per videre for at Iinde lokaler og 
Bkonomiskc midler til al hjrelpe 
de unge, som ikke hat andre stc
der, de har lyst til at gli hen. Vltgn 
op Danmark! Vilgn op, og se ud 
over stntistikkens begt:P-nsning, 
og ha ·en feling med, hvomiirdetl 
unge kan rummc en Ji!Jcllnger fra 
del velmenende samfund, frem
for at forvcntc at han straks skal 
!age imod hele Mnden. Vi er ikke 
alle ens, og vi har bestemt ikke de 
samme behov ... 

.lesper Kmgh, pwdagogstudelr:11de 
Rlidmaruisgade 12, 3. tl!, 2200N 

2co; 

ge tndsats for ilt f~ sa.t fokus 
p~ det lukntngstruede pro· 
jekt. bland t andet I form af 
1-<Eserbreve J Nerrebro Avts .. 

I'J:Ir projektet efter min op
fattelse er unlkt. so! skyldes 
det lkke minclst, atdct har for· 
m~et at Vil!re fristed for en 
gn1ppe af meget vansfteligt 
st!llede unge. brugerne af Ga
derummet har for star dels 
vedkommende komplekse 
mtsbrugs- ng psyklske proble· 
mer. og ofte har de ]evet helt 
e!Jer delvlst sam hJeml!'lse l 
det k0benhavnskc "gadern!l
)0," lnden de er begyndt at 
komme I Gaderummet 

~Jvc problemer. Svaret p/1 
dette sp0rgsm~l er enkelt, 
Det bar mange af dern ags~ 
lors0gt. ag deter typslk dter 
en r~kke nederlag i det tra· 
dltionclle behandlersystem 
eller efter endt de~gninstitu· 
tionsophold. at de ender pa 
gaden, Og med den erfaring 
l bagagen er det indlysende. 
at de for enhver prls snsker 
at und~ et system, som de 
oplever besth af "frernmed
bestemt" hebandllng og en· 
delr<Js registrering. 

bevJdste undladelse af regis· 
trerfng afbrugeme f s!g selv 
skaber ba.~is for en till!d 
mellem de unge og rldgiver
ne. en t1l!Jd der efterhlnden 
skaber basis for udvlkhng og 
forandring. 

tetskrav," hvor udvikling 1 
form af t>Jget selw<Erd og 
hvsduel!ghed I en me-get bre· 
dcre forstand slet ikke ~11er 
med. ford! det lkke er dtrek
te m!llbart 

Det siger slg selv. at deter 
p~ hoje t!d at stoppe denne 
"produklivitet~rankegang" i 
forhold til de socl~]e projek
ter, og derved ogs~ den Om
fattende registrering afbru
geme. fordi deter krav, som 
deter allersv~rest at ]eve op 
til for den gruppe af men
nesker. der i forvejen er 
a!lermest s.hbare. 

Man kan sdvfr<~Jgelig sper
ge sig se!v. hvorfor de unge 
Jkke bare beyntter s!g af det 
trad!tionelle behandlersy
stem, nAr de nu har d mas-

Her er det. at Gaderum
rnet udg0r et v~rdifuldt og 
bevaringsva-rdigt altemativ. 
Dels ford! det er op t!l den 
enkelte unge, hvomAr og om 
han!h un overbovedet vll ta· 
ge imod tilbuddet om terapf 
og r~dgivning. dels fordi den 

Men desv<erre er den 
manglende reglstrerlng af 
brugeme og af den udvik· 
ling, de gennemg<'lr. som er 
projektets helt store force, 
ogs~ dets akJJJesh~li (Zikono
mJsk forstand. Det forholder 
sfg nemlig sJldan. at langt 
den overvejende del af de 
sociale pi"ojekter fAr uldelt 
of(cr'ltlige mldler ud fra de 
resultater. de udvlser. Det 
kan Leks. V<ere I form af. at 
brugeme p~begynder uddan· 
nelse eller arbejde. hvUket er 
to former for "produktivi-

Der er derfor et akut b~
hov for at K0benhavns korn· 
mune og/eller Soc!almtnlste· 
riet hjrelper med nye og be
dre lokaler. men ogs~ med 
penge til perrnJnent drift og 

tfl egentlfg aflrmnin£ af de 
frivillige, s~ cle kan bruge de· 
res ressourcer p~ de u nge 1 
stcdet for en evig. orkeslets 
jagt p~ projektm1dler. 

!~vts ingen af parterne 
tra:der til meget hurt1gt, vii 
et helt enest,,ende socialpsy
kologisk fristed forsvinde 
Og en lang rii'kke unge vii· 
netop som de er ved at korn 
me p~ fade igen. atter v<ere 
henvist til at leve jhl gaden, 
og derrned v!l en ny and cir
kel af mstbrug og t1ltagende 
soc!ale og psyk"1ske preble 
mer V.:Ere i gang tgen 

~thrine Hamrnerfch {!Zl) 
Fmd. for soda]. og bc

skadtlgdsesudvalget 
Iodre Nl<lrrebro bydels

dd 





Jo, der findes helte 
Dan mark! 

II 

I 

Cami1.!§' M<>ller, 
lauriils Si<aus Gade 11, 3 th, 
2200 i<bh i\1. 
Pcedagogstudewe~roclle, 

Frabe!semina1det 
(Modtaget d. 12.1.2001) 

De batten har k0rt svirnlende h0jt i .. 
medieme omkring de utilpassede unge. 
F0rst ville politikkerne oprette flere luk
kede ungdomsfcengsler, siden- -blev· der 
postet en god pose penge i 'at udviklede 
ef projekt, hvor de utilpassede unge far 
en chance for at rette op ·pa deres uhen
sigtsm<essige adf<erd. 

Dette projekt kaldes .. Ny Start" og bar 
optaget masser af spalteplads i flere 
landsdrekkende aviser. Projektet er st0t
tet 0konomisk af Socialministeriet og 
h0ster store roser fra politikkerne, som 
endelig- ser et alternativ til de 0kono
misk ressourcekra::vende ungdoms
fcengsler. Nu kan man ,tvangstilbyde" 
unge svc.ervcegtere et 2-.3.rigt program, 
hvor de er blevet mere samfunds
tilpassede, nar dette afsluttes. All dette 
er jo meget fint, for de unge der kan leve 
op til de krav der stilles om behand
lingsmotivering. Men der er andre og 
vigtige tilbud, der h0ster knap sa mange 
roser af det etablerede system. 

PB. Nm-rebro i K0benhavn findes et 

Va:'rested for unge, kaldet "Gaderum
met". Her har en mand lagt sit liv og sin 
sj.:el i at hjcelpe unge mennesker der 
ingen andre steder bar at gil hen. 112 ar 
bar psykolog Kalle Birk Madsen arbejdet 
frivilligt og kun modtaget.bistandshj<elp. 
De unge der kommer her er ogsA util
passede! Mange af dem kunne, hvis del 
ikke var for Gaderummet, se frem til et 
liv pa gaden, psyldatiisk afdeling eller i 
ensomhed. Det paradoksale er, at Gade
rumniet eksisterer pa et minimum af 
0konomi og konstant rna kcempe, for 
accept og hj<elp fra bade kommune og 
stat, pa trods af at, var de unge ikke i 
Gaderummet ville de alligevel koste 
samfundet penge! 

Kalle Birk Madsen og Gaderummet 
fortjener bade ros og staende applaus og 
ikke minds! 0konomisk st0tte. Politik
kerne ma til at i.ndse, at ikke cllle har 
brug for den samme hj<elp. Sa i stedet 
for at lukke Gaderummet, burde de love 
Kalle Birk Madsen og Gaderummet, at 
de unge kan fa et permanent sted at 
vcere og sikre deres fremtid med en bed
re 0konomi, da Gaderummet er et vig
tigt alternativ i arbejdet med de utilpas
sede unge. En stor hand til Kalle! 
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LEeserbrev: 

vi e~, .i-~k~ aO~·en$: 
Fra Jesper Krogh, RAd- res effektivitet. Samfundet 
mandsgade 12 3.tv.-K0ben- vil se ·millbare resultater, og 
haVTI _N, __ har. yi ~odtaget. _p_engene har_ e_nym1dens til at 
f~jgendeindlreg: '''L ,., · · f~lge projekterderstatistisk 
Laildsd,rekkende -~vi18r ,hffi·_f; .-i~-~lll. _,_kan :,'ar~une_nh~~·.e for 
dersid~te·_ h3Ivar vre~et-Clci~ · e_g6ii'._effektiVi~·et.:_-~Dette ·fak
mi,tle'rBt · ~--,fOrskelliie=,tiltftg ttml b'esyro1~ligg¢r_ Gaderum
fl· ~-;_:;de~';_; offeritlig~s .:;~~de:·:. der, ,-: triets }ti~~l~Vels_e_s ::::kri teri e1~ 
forktali~s,_>{o't ·_'at hjffi,~ife_ ·de~' ·-:rar)ii06:1a1~--bVerbeV~ser man 
·utiltlas~ed~_;~m)ge. :Et-··: .]Ji;_ed{: · e~ _SYStem :sam'· kuiT'er-.inter
ov~rblik.a{forskellige -PfBda-- - e9ser_e~;'fat~e statiStis~e kva
gogisl>.:~ __ metoder er i_den -for- lite~ts-:·:¥rit~rie!,-:·naT-·_·man ar
bind~ls~ ble_Ve~:prrep~_lltEn~et. -_ ·_bejdef·m,od _et·sft diffust ikke 
Nogle er blevet•haglet ned, ma!eligtmalsti'm den enkel-
hvO~ andre_ Eir blevet.frelllsat tes velvml·'e,6g __ lykk9?. _ , 
sorridenrigtigel¢sningpA de Ile sidste 11 ilr bar Gade-
m-i"ges-Pr6bltnn,eti: i :. ,- ___ - · · _· '-hlmnie(kremp"et fQrde·_util-
Jeg-pal\ .. ~.B:lnme_n·_med. 4_nled-:.:: :P::tssede,:_·.l~nges_ :mulighed- for 
studerende;det)idste- Arar-·_ ,~at -haVe- dett8.fristed~ De har, 
bejdet meet denrle __ In81grup- · · trod_s- svmre~ _:odds;·_. -hjulpet 
pe, og-har blandt andet be- mange.unge:m€datfA-etfti-
s0gi -gaderummet. · kvarte'r i livets skole. Et fri-
Gaderummet.er et socialpoo- kvarter som kan hjmlpe den 
dagogisk og psykologisk fri- unge til at distancere sig fra 
sted, hvor bn1gerne kan op- denne ustoppelige maskines 
holde sig uden predagoger, evigt pulserende frembru-
psyko1oger, eller andre af sen. Et frikvarter somk'an gi-
branchens fagfolk, overfal¥ ve den unge tid, og- overblik 
derdemogomg8.endekr;:ever til selv at vurdere hvilken 
at de tilpasser sig systemets brik han vil vrere i det store 
normalitetsbestemmelse, for puSlespil. 
at ra den hjrelp de beh0ver. Gaderummet har hjulpet de 
Gaderummet tilbyder den unge sam ikke kunne finde 
nnge terapeutisk hjmlp, nar hjiBlp t ... (let ellers sa brede 
den nnge selv henvender sig spektnun af tilbud behancl~ 
med behovet, frem for at pa_. lersystemet i det danske 
tvinge hjrelp, til mennesker samfund tilbyder. 
cler mftske endnu ikke ei· ldar De udf¢rer et fantastislc sty k-
overatdeharbrugforhjrelp. ke arbejcle, ni_en nyder ~Idee 
Gaclerummet har mange sue· den anerke~u1e1se 

1 

de (?ttJ.e~ 
ceshistorier, men da succes- ner. '. ~- .. _,. 
historier ikke er m8.lbare · P1: 1/1·2001 er de opsagt fta · 
(ingen af brugerne af dette deres 1okaler. De bar fUet 
tilbucl bliver registr"eret) har d\1dsst¢det af K¢benhavns 
d.e svcert ved at overbevise kommunes manglende over-
det offentlige system om de- blik, men kcemper videre for 

at finde lokaler og ~konomis
ke _ ,1nidler 'til_ at hjc¢1P:B ·._.de 
unge s'omildu}'har'andr_e'ste
cler- de har lyst tll.at g·a ·hell.' 
VRgn op- Darimai·k!'VagiT op·) 
o'g -s€ _·ud OVi:h~·: '-statiStikl(eilS 
begrrensliing, og hav en- f~
;Hng med hvornar dEih ·uhge 
kan ru'mme·en''lillefinger··-fra 
clet velmene·ntle ---sriinfund; 
frem for at forvente at han 
straks skal tage imod hele 
hftnden. I behancllersamfun
det skal vi have plads til at 
kunne rumme a11e. Vi skal 
kunne gennemskue hvilken 
slags hjrelpe den enkelte har 
brug for og 0nsker at moclta
ge, og vi skal give plads for 
at ban kan blive tilbudt den
ne hjrelp. Vier ikke·alle ens, 
og vi har bestemt ikke de 
samrne behov, og derfor er_ 

de1; brug for et steel sam Ga
denlmm~t. __ E_t __ fri_sted_ for de 

· der ikk~:passe:r_·i~d::uilder de 
andre socialpce_4~gOgiske. til~
tag, et fristecr;SOin dE(fielv er 
en del ar. 
At1ukke gaderummet_vil vre
re en katastrOfe, for h-vor skal 
brugerne sa ·ga.hen?- De-_vil 
blive henvist ·til ·et liv p8. ga
den, uden kontakttil det 0v
rige samfund, De vil miste 
deres fmllesskab. 
Deres problemer(som i Ga
deru~mets re'gi ville blive af
hjulpet)-,Vil :ac.celerere til et 
-riivea~l ingen :kan ·afujrelpe. 
Ved 'lt hikke~ Gaderummet 
skaber vi•nye ~delagte og op
givet: skre~ner.yi.fjerner det 
sidstB: sikkei'hedsnet, og la
der dEmifalde-dii·ekte ned i_ af~ 
g:runden. 

Lt£serbrev: . :.:"1\ 

· oer iitla~~;1fti;~,lti! 
i·Daarh'a,k· · · 

~-- ;.-~f.- '~ .'. .,,. 

Fra Camilla M0ller, Lau
rids Skaus Gade,_, har: vi 

_.modtaget f01gende hidheg: 
Debatten-har l-.¢r~·svimlende 
h¢jt i mediern·e· dinkting de · 
utilpassede- unge:.' F0rst ville 
politikerne oprette flere luk
kede ungdornSfrengsler, _ Si · 
den blev der poStet en godpo
se penge i at udvikle, hVor de 
utilpassede ungefB.r eti chan
ce_fot, at i'ette.-op_- p8._ deres 
uhensigtsmffissige. adfrefd. 
Dette projekt kaldes."Ny 
Start" og har optaget masser 
af spaltepladS i flere lands
dmkkende aviser. ·Projektet 
er st0ttet 0konomisk afSoci· 
alminiSteriet og h0ster store 
TOSN fra politiker:ri8, Soffi en..": 
delig ser et- alternativ til de 
¢konomisk ressourcelrrce
vende ungdomsfmngsle1: Nu 
kan man "tvangstilbyde" 
unge_sva::rv~gtere et to-B.rigt 
program, hvor de er blevet 
mere samfundstilpassede, 
nar dette afsluttes. 
Alt dette er jo meget fint for 
de unge der kan leve op til de 
krav der stille som behand
lingsmotivering. Men cler er 
andre og vigtige tilbud, der 
hjjster lmap sa mange roser 
af det etablerede system. 
Pa N e;rrebro findes et voore· 
steel for unge kaldet "Gade
rummet". Her har en mand 
lagt sit liv og sjrel i at hjrelpe 
unge mennesker, der ingen 
andre steder har at gft hen. I 

12 ar har psy kolog Kalle Birlc 
Madsen ru·bejdet frivilligt.og 
kun modtaget bistands
bjrelp. De unge der kommer 
h_er.- .er ogsa utilpassede. 
M-ange af dem kunne, hvis 
d8t ikke vilr-for gadeTuinmet 
se Jrem· -til et liv pU gaden, 
psykiall'isk afdelirtg eller i 
enscinihed·. Det ·paradoksale 
er). at G8.derummet eksiste

, t;e·r. p8. et rilinimum af ¢kon:o
mi og kortstant ·ma krempe 

· for acceptog hjoolp fra bade 
kommune· og Stat_ pft _ti·ods af, 
at var de tmge ikke- i Gade· 
rummet ville dealligevel kos. 
te samfundet penge. 
Kalle Birlc Madsen og Gade
rummet fortjener bhde ros og 
stltende applaus og ikke 
mindst ¢konomisk st0tte. 
Politikerne m!l indse, at_ ik
ke aile har bi'ug for den sam
me hjm1p. sa i stedet for at 
lukke Gaderummet, burde 
de love Kalle Birk Madsen og 
Gaderummet, at de unge-kan 
ra et permanent sted at were 
og sikre deres fremtid med en 
bedre ¢konomi, da Gade~ 
rummet er et vigtigt alterna
tiv i arbejdet med de utilpas
sede unge. 
En star hfmd til Kallel 
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D er kommer 40-60 unge her 'i 
Gaderummet lwer dag, men 

der er kun plads til, at 20 urige kan 
bo her fast. Derfor rnA en del afvi
ses. Pd ugebasis kommer ca. 200 
forskellige unge pA stedet: Dem, 
der huller, kan bruge sted~t som 
fristed og sil hcnad vcjen f1 en so-
veplads ovenpA. ' 

Stadig flere unge skubbes ud af. 
det almindelige samfunds\iv. Det 
er nemlig ikke alle unge, ~er kan 
!eve op til de hArdc krav oin mi\1-
bevidsthed og e!Tektivitet i cia
gens Danmark. Psykolog Kalle 
Birck-Madsen m0der mange ud
Stadte unge i vrerestedet Gade
rummet og i den tilherende psy
kologiske ril.dgivning Regnbuen 
pA Nerrebrogade 56. 

-Vi seger ogsil. hele tiden efter 
et sterre sted pft lndrc N0rrebro, 
da mange af de ltnge kommer her
fra bydelen, men det er svrert at 
finde. Hvis vi havde et sted, der 
var Ire gange s!t start, ville del 
uden tvivl were fyldt op i l.obet af 
et halvt !tr, for der er utroligt man
ge hjemle:se \mge her i Kxlben
havn, fortreller Kalle Birck-Mad-.. 
sen. 

Men myndighedeme interesser 
sig ikke for de unge hjem!.ose for
di man ikke kan f<ldem til itt passe 
ind i systemet. 

- Heller ikke p<1 Indrc N.orrc
bro vii man erkende, at gmppen 
afhjemlose unge eksisterer. Man 
opdager forst gmppen, nar den 
ger opmrerksom plt sig sclv gen
nem ballade. Oct er utro!igt graft, 
at man skal gil. ud for at lave noget 
kriminelt, f0rnogen gider ~~inter
essere sig for Cn. ' 

lngen plads til fattiguwe 
Den slore boligm;mgel i Koben
havn betyder, nt kommunen kun 
~kaffer bo!iger til enlige med 
horn. De unge li·n l.iaderummct 
mii ~oge bolig p{tlige fad med a lie 
andre. 

- Men her har de nlle odds 
imod sig. De har for det forste in
gen vdhavende forreldre, der kan 
give dem en ejer!ejlighed- og for 
det andet fUr de heller aldrig en 
chance for at leje en lejlighcd el-

1
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ler et ordentligt vrerelse. Der er · 
nemlig ingen, sam gider leje ud til 
unge fattigrove p!t bistandshja::lp, 
der ovenik.0bet baret aparte udse
ende, lwis de kan leje ud til prene
re folk, der har job e11er uddan
nelse bag sig. Selv om kommu
nen betalcr et indskud, hjre!per 
det ikke, nar det er umuligt at 
finde en bolig, siger Kalle. 

Kommunen har tilbudt nogle af 
de unge piger vrerelser, men det 
har vreret nog!e utroligt dil.rlige, 
smA loftlmrrunerc uden adgang til 
k.0kken, 

- Man kan ikke vrere bekendt 
at hyde en ung pige sA dftrlige vil
kil.r. Hun skal have mulighed for 
at skabe sig et hjem. Det kan in
gen under sAdanne forho!d, siger 
Kal!e forte:met. 

De fattige unge lever ofte en 
nomadetilvrerelse. De kan sam 
rcgcl ikke bo hjemme hos forrel
drene, for der er ikkc plads. De 
flyner sil. ind til krerester og kam· 
merater i en periode, men det er 
ikke holdbart i lrengden, .for nilr 
de altid skal leve has andre eller 
pA gaden, bliver det svrert at p::~sse 
skolen el!er arbejde, og sA blivcr 
det endnu svrerere at klare sig 
selv. 

-Men man mii heller ikke iso-
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Palos: Bo Bollher 

Gaderummet pil Nf.lrrebrogade har i 12 8r vreret et fristed for et stf.lrre antal for
hutlede og gl~mte unge, der ellers m8tte I eve p3 gaden. De unges chance for at 

ta egen bolig er Jig nul, siger psykolog Kalle Birck-Madsen, der sf.lger et nyt 
'· sted, hvor de unge bedre kan hjrelpe hlnanden op at sta 

]ere de unge et eller andet tilfrcl
digt sted- for der er·ikke nogle, 
der tager sig af dem, og derfor har 
de Mrdt brug for hinanden. Soci

. ale bofrelleskaber vii derfor vrere 
den eneste ridtige le:sning for de 
unge. 

Minimum. at privatliv 
-Den ungc far et godt kammerat
skab heroppe i Gadennnmet, men 
her er hellcr ikke ro til at l:cse en 
hog. Garkrummet har 300 kvm. 
pi1 to .:Inger, 111<;'11 der er brug for 
Uct dobbeltc. De unge savner et 
stcd. hvor de kan l;ese, skrive og 
have andre aktiviteter, sam! at 
hvcr far et vrerelse for sig selv, si
ger Kalle'. · 

: Som det sei" ud nu, er der ikke 
meget privatliv og ro at finde. Det 
me~te af ~en ~ederste etage best!tr 
af et stoH opholdsrum, hvor alle 
aktiviteter foreg!ir. Her er en 
snakken, grinen, skrenderier og 
hoj musik det meste af de:gnet. 

En smule privatliv findes dog 
p:l den overste etage. Oppe under 
spids!oftet, saver de heldige unge, 
der har kunnet fa soveplads. Bag 
de ophrengte lagner og Hepper, 
som bmges sam adskil!else, har 
hver fiiet sit eget lille private om· 
riide med plads til en madras pi!. 
gu!vet og de fa personlige ejende
lo. 

Forbud mod overnatning 
Ocr er fare for at Gademrnmct 
lukker, selvom 0konomien langt 
om la::nge er kommet i orden. 

Naboerne vii geme have de 
unge va::k. De mener, at de lanner 
for meget og ser for aparte ud 
med de res sorte t0j, der titer hreg
tet sammcn afsikkerhedsnil.le, de
res mrerkelige frisurer, mange 
piercinger og store hundc. En op
sigclse er dog slillet i bero af de 
nye ejere afejendommen, menm1 
har hrandtilsynct forbudt, at 
spidsloftet bruges som soverum. 

-Men deter nxsten umuligt at 
lave om jJ5. forholdene de'roppe, 
sil. de ko)nmer til.;a( lcve op til 
bran~lti lsynetf k/PY·: fortreller Kal-
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le, dcr mencr, at risikoen for, at ·en 
brand kan nii at udvikle sig, ikke 
er star, da der hele tiden er nogle, 
der er v!igne i Gaderummet. 

- Vi sege1· derfor efter et nyt 
sted, for Gadenumnet kan ikke 
bare fi.mgere som et vrerested om 
dagen, da de unge ikke bar andre 
steder at gO. hen, og derfor har 
bmg for at kunne komme her p!t 
aile tider afdognet. 

Fortjener et palads 
Kalle drmruner om at skabe et so
cialt fristed/bofrelles~ab for fat
tiglemmerne. Det m;i. geme vrere 
pA et af byens bedre steder. Det 
fortjener de nemlig. 

- Eeks. kunne man ge:re RAd
huset til et sled for de fattige, si· 
ger han mcd et glimt i e:jnene. 

- I hver Qydel burde vrere ste
der, hvor ungc, mcd eller uden 
misbrugsproblemer, kunnc !eve 
og hjre!pe hinanden. Komnmnen 
skulle stille lokaler og arbejds
kraft til n1dighed, men brugerne 
skal vrere arbcjdsgivere. 

- Polariseringen mellem rig og 
fallig bliver stadig ste:rre, sa hvor
for ikke tage konsekvensen og le
se nogle nf problemerne i stedct 
for at sende folk vrek fra de ste
det·, hvo1· de ellcrs lever. Vi kan ik· 
ke vtere bckendl at h~ndle sll 
umoralsk. Deter p~l tide fll vende 
om og give de faitigc det beds.te-

simpelt!Jen lave paladscr for dcm, 
siger Ka!le. 

Flere af Krilles ideer praktise~ 
res i Gadennmnet, der drives sam 
et solidaritetsprojekt, lwor aile 
hjrelper alle. "Styreformen er en 
hierarkisk stmktur, der er lagt 
ned, og det ger aile tilligcvrerdige 
parter. De, der arbejder dCr, er til 
for bmgernes skyld. Derfor ved 
man, at man skal tage folk med pA 
r<i{~ nltr der skal bestemmes no
get. 

Vmgt pi! omsorgen 
Mange af de unge har misbmgs
prob!emer. Kalle blander siB: ikke 
i selve misbmget, men lregger 
vregt pa omsorg. Han har erfaret, 
at misbmget mindskes, ni!.r de ba
sale behov drekkes. Det er vigtigt, 
at de unge far ordentlig mad, 
kommer op om morgenen, hvis 
de er i gang med uddannelsc ellcr 
arbejde, tDr arden i deres ekono
mietc. 

Kalle blander sig i dct, der cr 
nodvendiJ:,'1, og han prover ogsA at 
hjrelpe med at genetablere forbin
dclsen til familien og fil. bygget et 
netv:erk op omkring den unge. 

Unge med et tung! misbrugs
problem ffir lov at kore linen ud, 
sa de kan Iinde et lejc, som passer 

• dem. De, der kun har et drukbe
hov, tm1. gfi ct andet stcd hen, for 
der cr nok nf steder med tilbud om 

afvrenning fra alkohol. Deter no
get andet, hvis man er n0dstedt og 

· drikker, fordi man har et problem. 
-Folk i begyndelsen af20'er

ne er endnu ikke dybt alkoholise
rede, og drikker detfor ofte, fordi 
de har problemer cller ikke kan 
holde hverdagen ud. Jeg forsager 
at a folk til at fungere i byen og . 
gA uden om, eller I eve i begrrenset 
omgang med fristelser som spn1t 
og narko, fortrellcr Kalle. 

Han mencr ikke, at det altid er 
en god !.0sning at sende folk !angt 
ud plllnndet, !wor de isolcres li-n 
fristelserne i bylivet. De bliver 
nok stofi"rie, men har:ikke lrert at 
!eve i det bymi!jo, som de vender 
tilbage til. Risikoen for at falde i 
erforstor. 

Den sociale arv 
-De unge i Gademmmet har aile 
en elendig social baggmnd. Nog
le har forreldre, sam ikke har vre
rct i stand til at passe p5. dem. An
dre har oplevet en pludsclig kala
strafe- f.eks. et d0dsfald i famili
en, hvorefter den unge star helt 
alene i verden, fortreller Kalle. 

-Folk bliver syge p11 grund af 
deres elendige livsbetingelser. 
Det er alvorligt galt, nM hjrelpcn 
fra det sociale system er forkert. 
Man har kun va::rdi, nAr man pas
ser ind i systcmet, og man skal 
lrunne vise, at man har en plan 
medsitliv. 

- Det er traun1atiser,ed~.Qglel~. 
ler krrenkede piger. og:).lreger_lige 
unge, oft:est drenge;-det <;ltejer sig 
om. Flere af de ungi er tld!i"gere' 
svingderspatienter i del psykin.' 
triske system, der typisk har smiclt 
pilleme. Hvis de kan hide sig fast 
i ungegruppen, kan de ride sig ud 
af psykosen, men har medicinc·
ringen varet mere end en ::!-3 <lr. 
knn vi hellcr ikke gore nogct. for
trellerKalle, dermener, at c1liv pit 
psykofarmaka er et nmputcrel ltv. 
Dcrfor tagcr han gcrne en kamp 
mcd del psykintriske system. 

lnd imellem f0ler Ka!Ie sig 
ligcs;'\ slid! som slcdet, men de 
mange solstrUichistorier, brurcr 
ham frem. ;' 

- Og slt er det billigt for sam
fundet- selv med de okonomiske 
midler, vi har fact· for det sparer 
mange indlreggelser og megen 
kriminalitet, slutter han, og iler 
tilbage for at hjrelpe en af de n.od
stedte unge. uhp. 

Lf)N EFTER 15 AR 
· Gademmmet/Regnbuen tar 
nu 1,1 mi!lioner kroner i ste:tte 
fra Socialministeriets" satspul
je hvert llr ide nroste to Ar. 

. . Det betyder, at der er rAd t!l 

.:..at k0be·Ordentlig mad til de 
!. unge og" gare dct lidt godt for 

dem. Og sa kan Kalle ta l.0n 
for f.orste gang i 15 Ar. Der er 

.:· ogSi\ penge til at ansrette end
nu 6n cller to medarbejdere. 

I llrevis har Gaderummet 
kunnet. hente' overskydende 
brod hver afl:en h6s bagerbu
tikken ved siden afN0rrcbro
gade 56. Folk fra BIAgdrd Kir
ke kommer to gange om mll
neden for at lave mad til de 
unge. 

- Uden de aflalei ved jcg 
simpelhen ikke, hvordan vi 
skulle havde klnret os igen
nem, siger Kal!e. 
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Fem dage pA N0rrebro (1): Beboerne i kvarteret 
omkring BlB.gilrdsgade er grundig trrette af den 
evige uro i bydden. Nu er det no~ mener de. 

Af Mona Samir S0rensen og 

Henriette Lind 

Endnu en gang- og sii allige
vel ikke. Denne gang var an
derledes. 

Voorre. Mere hrernnings
Wst. Mere h<E!rgen. Mere til
fooldigt. 

Det er dagen derpil i k-•ar
teret omkring BlAg!rdsgade 
pa NJ!>rrebro, og rundt om
kring fortooller de knuste ru
der samme historie. Minder
ne efter en dramatisk nat 
sidder som store spindelvrev 
af splintret glas overalt pA 
butiksruderne - ikke blot 
McDonald's, Den Danske 
Bank og andre af de butiks
kreder, der efterhanden kan 
telefonnurnrene til politi og 
glarmester udenad. 

Denne gang gik. det ud over 
mesten alle. OgsA de sm! bu
tikker. Og mii.ske derfor vir
ker Blii.g!rdsgade ekstra 
trret af alting clenne mandag 
eftermiddag. 

I krelderbutikken Kloodebo 
gAr Karen Pers rundt og 
hrenger t¢j op. Stakkevis af 
bluser og bukser har over
natt.et i en butik paden an
den side af gad en, hvor de i al 
hast blev baret over, da to 
brosten f¢rst pb. natten 
smadrede ind gennem forret
ningens ruder. 

,Jeg h¢rte nogen sige, at 
detvar en fejl, at vir¢gmedi 
alt det her. Der er da ogs8. 
mere tradition for- hvis man 
kan sige. det slidan - at det 
fortrinsvis er 'de store', det 

Pers, der bar haft butik i BIA
gfu-d.sgade i tre ar. 

,net forfrerdeliga er ,' at 
det, der ellers kendetegner 
denne gade, er, at alle kan 
vrere her. Folk, der ikke bor i 
noorbeden tror mAske, at der 
efterba.nden er sii.dan stem· 
ning af lurende fare hele ti
den herinde. Men s!dan er 
detjo ikke. Jeg bar aldrigf!lllt 
mig utryg", siger hun. 

Men det var hun i nat. Nu, 
fjorten timer efter, er utryg
heden afl!llst af trre.thed og 
rergrelse - blandet med en 
vis modfalden forstii.else 
overfor de unges problemer
~Det bliver jo heller ikke lige
frem nemmere at vrere ind
vand:rer i vores samfund«, 
Samt en god portion galgen
humor. I butiksudstillingen 
ligger - som det eneste - de 
to brosten, der blev kastet 
ind i butikken med lyser!'ldt 
sl¢jfebii.nd og et prisskilt pa 
10.000 kroner. 

I gr!llnthandlerbutikken 
overfor er ejeren Mohamed 
langt mere skarp i tonen - p! 
trods af at hans forretning 
gik belt fri: 

nJeg tror overhovedet ikke 
pA, at balladen skyldes ud
visningsdommen. Nth- man 
hrerger er det for at stjoole -
og ikke andet. Nede pli N¢r
rebrogade blev en guldsmed 
f.eks rippet for alting. Det 
bar ikke noget med en de
monstration at g0re. De un
ge er dBrligt opdraget og bli
ver ikke straffet hii.:rdt nok. 
Det nytter ikke noget, at sy
Etemet sretter den slags unge 
-j famgsler, der minder om - . . ,_ -·-"--

ger Mohamed. 
Foran ham er en midald· 

rende dame mere interesse
ret i at h<Jre hans mening om 
sagen end at blive ekspede
ret.. Og det er ikke f0rste 
gang i dag. Siden i morges 
bar Mohameds snak med 
kunderne i hejere grad hand
let om begreber som forbry
delse og straf end prisen pli 
salathoveder. 

Masser af rygter 
I pizzariaet loongere nede ad 
gaden er Haider, der kom til 
Danmark fra Irak for otte 1ir 
siden, ogsa mere forbitret 
over balladen end sine dan
ske forretningsnaboer: 

"Den tyrker, der er blevet 
vist ud af Danmark, fortje
ner det, nar han laver kriml
nalitet. Jeg forstar ikke vre
den i nat. Det g.h ud over alle 
andre indvandrere«, siger 
Haider. 

Ingen t(Jr rigtigt give et 
bud pii hvem, der stod bag 
.,,.,.,l;cth<>r'l~>rn" 02 hvorfor. 

Snakken gii.r i kvarleret. 
Nogle bar h~rt, at hovedpar
ten i gruppe, der begyndte 
natt.ens hrergen fra Bliig8rds 
Plads, var unge indvandrere. 
Andre, at der var tale om en 
aktion organiseret af auto
nome - med en kreds af an
dengenerationsindvandrere 
til at sparke yderligere gang i 
balladen. Ogs:i toot pA begi
venhederne er usikkerheden 
star. 

Oppe under taget i et bag. 
gfu'dshus til Nmebrogade 
bor 15--20 af de unge p5. gam
le madrasser - unge fra det 
rnilj¢, som nogle vrelger at 
kalde 'det autonome'. Gade
rummet hedder stedet, bvor 
hjeml¢se unge kan ra lov at 
save og vrere. I ophold.sstuen 
hoonger fem-seks af de unge 
omkring et bord med kaffe 
og aviser. Ingen af dem var 
med i gAr, siger de. Deres 
indtryk- som de )run meget 
modvilligt fortreller til pres
sen - er, at det var en blan
ding af darukere og indvan-

drere. ud til endnu et interview 
»Vi h0rte rygter s\llndag af- med et tv-hold. 

ten ved otte-tiden om, at der »Urolighederne kom fuld
ville ske noget«, siger en pi- strendigbagp5.mig. Normalt 
ge,somikkevilhavesitnavn ser vi optrrek til den slags 
i avisen. ,Qg\A kan man jo ballade flere mii.neder i for-
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Danmark 
atter 
ifokus 
Af JakOb Albrecht 

G~~e~p5J"p_a N0rrebro har 
igell: !tnl~~-mai-k i folrus i 

.-de;internationale medier. En 
_ r~~- svenske og_ norske 

· a~a'havde i gAr priOriteret 
--l.tt6mih~.tferne blandt tophi-
-- BtOtl'tlr'n:e pa.-deres hjBmmesi-

de! _. 
Den internationale ny

hedskanal BBCWorld sendte 
i gAr et indslag med billeder 
fra opt!lljerne. Og CNN om
talte historian pA den euro
preiske del af deres hjelllllle
rride - dog uden at sende tv
billeder ud til seerne. 

Foolles for de inteinatio
nale mediers drekning er, at 
urolighederne bliver beskre· 
vet som meget voldsomme-
de vrerste Danmark bar op
levet siden EU-afstenuringen 
18. maj 1993. 

Bade den svenske avis Af
tonbladet ognorske Aftenpo
sten skriver, at baggrunden 
for opt¢jerne menes at vrere 
udvisningen af en danskf¢dt 
indvandrer. Indvandreren 
beskrives flere steder som 
i:raner, selv om han er tyrk 

Begivenhederne pA N¢rre
bro indtraf sfl. sent pii. natten 

NEDERDELSNYT 
new look 

85-9Dcm \an~e 
uldn~materialer 

Stort udVa!g i velsiddende' 
nederdele i !:Ekre materialer. 

Pdris i Holte 
Holle Stationsvej 16, 

tlf. 454210 74 

til mandag, at de udenland- '----------
ske av:iser ikke nAede at om- 1 
tale dem ide trykte udgaver. 
Derfor er de indtil videre kun 
omtalt p8. dagbladenes hjem
merri.der 

Tlf. -annoncer 
33 11 8511 

selv bestenune, om man vil vejen. Men denne gang ane- r-;:==:::=======~' =====:::;=:===~ vrere med eller ej«. de vi ingenting", siger Lester 
Psykolog Kalle Birck-Mad- Ansel-Henry efter et m¢de 

sen fra Gaderummet er ikke med bl.a polltiet og Fredre
overrasket over, at deter pii gruppen p! N¢rrebro. 
N¢rrebro urolighederne op- En alvorlig og trist for-
star: mand for Fredregruppen 

»De unge, jeg ser her, er Khalid Alsobei siger pA vej 
ekstremt klemt. Deer fattige ud i aftenm!Orket: 
- og sat uden for indflydelse. ,Jeg tror, det blev sa vold
Pa N¢rrebro bar man i man- somt, fordi de unge efter
ge ar haft mere travl med at Mnden har sparet sd meget 
g¢re omddet mondrent, end vrede op. Der er ikke tale om 
at give disse unge nogle or- men:ingl(Js ballade, men dyb 
dentlige tilbud«, siger han. vrede over en udvisnings.. 

Et par gader lrengere, i dom, der fillies som en dob
Sjoollandsgade, bor bydelar!- belt straf. Selvf¢1gelig b¢r de 
det for Indre N¢rrebro. Her unge ikke vise deres util
har integrationskon~ent frOO&hed-,l';:! .d~ uuidEl,~M_en 
Lester Ansel-Henry haft en .. :::v.;:;:~:~op:,w.g'e::'.aette-:som 
overraskende tr_~_l_ dag -~.sa . mdJ:ul,_.~.t;._¢,~ om, at s!liil

travl, ~han pa et tids~ .. __ tu,y.~e~~~~J&f~.~ -~~ ,at__be
er ~meter fra at gA ~P~;z _ ~_I!P,~Ih:i::.IJ·!~t~~~' ~~p
te md i husets glasd!llr pa V6J rangs"Eiorgere«. 

7,3% i skattefri forrentning 

~ 4250 krlandel 
~ udbetaling pa 530 krlandeVar 

,._ aile i DK kan k0be andele 
,._. kun 3 m0ller t!lbage 

,._.bestil maleriale.idag 

Midde!Qrundens Vindmmlle\aug US 
Blegdamsv~4_B; 2200 Kbh. N- tlf 35 37 36 36, fax 35 37 36 76 

lauget@middelgrunclen. elk- w _w w.middelgru mien. dk 



HJEMLOSHED 

1\utlin1w pci 2J cir bor i Guclerwnmct fordi hun mangler ind~>.·kud til enlejlighed. 

T rc lnuotk Iober o:; ' 
gu~ndc' lllndc, da vi 
tra::dcr inUcnf<1r. 

-l.:o:t.:jL•r, [,,,- hclvc<h', 
rnl.cr \!I\ l>lemn•c. i\ll!n hun· 
.J, . .,.., vi.-l,cr lit;cglaJc. Vi 
g.v vulcrl! iud i rumuwl fur 
r.tlindc uJ afhvur ~>lcm
lllt~•l kommer fra. 

Ved cl burJ .sid<lcr[em 
11111111/L'S\\<.;1' <II.\ !1\UillU:ggur 
"1"-ydni,,_;. 

Vi bcfondl!r ~~~ 1 GHder(..lll. 
lllclj•;\ N,,ndJru i KdJcn
louvn. E:t .~lcd, hvur l>oliglo:;c 
Ull)i\' l;;u1 !iUIIllll'-' og ,;UVl! o::i• 
lcr l•lll"l! v;erc ;;allllllcll Jlled 
<liH11" ungc.!U.llc I:lin:k· 
1\l.uhcn. Je1·cr utlJannel 
p.~yJ;nlng-, inltialivtRgcr 111,; 

dag)q_.; h:.JL:r of :;tcdd, giver 
~~~ell l'undvi:::ning. 

- IJ,:r """'-'~" nugle of (Je 
ung.:, ~Jg<:r J\vll1' og ,;lar ud 
m'-'d hanJcn. 

v,cr g.:lctuvcnpa, og 
' runiuH.:t vi stAr i er l'gcntlig 

l;urc en gang, hvur de lt~p
pcr ng l<JgJicr, der hoongcr 
neJ {r;J loflt~l tbrlll<.:f :>llHi 
,;ov()i;<JLiner, a Ia de111 der cr 
it.:llt' 

- rlL•r er ililu: ''<t:rcbcr 
nul\ til -..die: de ungc, !1Ft vi 
Uliv~r n~udt l!l <>l gMc del pa 
d<:n Iter miidt,, fiJrlu~ller 
1\.;.J!I,:. lnde Gag t•l afli1r· 
h;L·n~•-·ne Jigger en bund (If: 
kiHH'ICf. 

Ger er 1ngcn 18,;~ i Gnde·' 
fUnlilld 

-llihc 11ngnng mine 
,;l;uller nocJ papii'CI- cr I .I.,;,_ 
Alli~cvcl er det 11lruligl 
,;_ia:ldt:nl, nl der hlivcr .sljfl
l~:l w•t~d- J\;illc M:r ~iullud. 
St~dct hur llU kprl !!Urn 

d''l~IICilJL'Ill ito ct h:!.lv!. :\.r og 
deL pa tl-tld~ a(, at hverkcn 
kumillUrlt'n, l'lmtet cller .,;[a
len h"' viJIL:l hJ•lCipc. 

Kommunen giver op 

IIJotpl'i.:nl;;ll; GJ.dcnunmel 
forer !.<.:it t.Ibilgc til1085, 
ln·or ~en g1 upjit~ kr1t1~kc 
1•~\'J..t,Jllj.,'l~(ud~el CIHI!C 0(-; 

p,;yk.,lnJ-.:.,;1 d.onn<:Jo· rndg1v· 
ning'b''"PI'~rl Hq;nl!llclllur 
i'allil_;r u''l--:'-' 11wd pr<JIJie· 
111er. I hen J:, 1 Slwkn!l'r h~J
··•·1 I )(,,jllllilt!<.!IJ;;tdc llldlJI " 
l~l~J-i_),,·.,,diL'I dcn /lyllcJ'-' 
ll] ,:),JHi.-llild~hu~l'l jJil 

Gaderummet p.3 N0rrebro fungerer som et 
fristed for hjemlcse unge, dei- er psykisk 
syge eller har andre problemer 

Grilli.:nldtbg<Jdc_. 1 l_!?96 
I; lev H~.:gnl>uen,; 1J~ uwtl el 
(hJgnahcnl sLed Jur ungc en 
nmlotcl, idd Gntlcruromct 
i:Ji.>JiC\JC 

- Da ~·i danncdc Regn· 't 
buen var tl~.:t for a' hjrelpe 
-krisliramtc un!j~ os giv<.J " 
dcm en b.,drl:l bchandling,l; 
endUe kunne fD i di~trikl!:.~ 
['lH_)-'I1iatrien. Nu kummer '>' 
dcr bAde unge mcd p~;yki· 
:;k" prublcmcr og unge der 
mangler et sted at bo. 

- Kommunern~ giver alt 
fur let op overCor unge med " 
proLlcmer. De fAr bare lov 
til at H<.'jle dcms egcn so og 
t;;l. cr del, at mange cndcr i 
Htoffcr ug pi\ gadcn. l stedet 
kan de nu kumrne herop og 
Bnaldw med folk der mh~ke 
er i sammo situation. Vi be· 
hHncller de unge pA den~B 
egne rncmis~;or. m .!lkal 
sclv kurnrnc og Lcdc om 
h;u;\p, ft>rt<cller 1''-nlle og 
fort~>;.ctler: 

-,leg tror behovet for et 
sled ~Uin ddle er cnormt 
~tort. Der ~r brU!j fur et Bled 
hv1>r un~o:e k<ln vmre ,;am
men m~d andre ungc udcn, 
ill nugcn kigger dcm over 
niluldcrcn cllcr,;ll'lrnlcd en 
lui'tct peg~<flnger og- fortwl· 
IL·r dum hvad de rna ug hvad 
de ikke mit. DeL cr ct friatcd 
~ur de ungc. Ho.:r cr nteslen 
mgen regler. 

Og de reg-ler dcr r,r, bl iver 
Lwslultet i fn:!lleBskab, liom 
for ,_~ksempcl alkolwlforbu
Ucl fr3 s!Jndag lil fredag-_ 

-Vi tog bc:Jlulllin[,'cn om 
alkuholforLudet sa de ungc, 
drr skulk up i skolc kunne 
f;i ru, fUrkl<m:r Kalle. 

Fecit uden pc.edagoger 
JJ,: unge er oils;\ meU til al 
j,,_~o.lt11llll1U I C"derum!JlCL 
Og deL er en "~bcntlq; fak-

lor for mange afbebocrno. 
1\.alhrille pa 23 B.r Uur i Ga· 
dr!rummet, furd1 hun ikke 
havde n\d lil at Lelale ind· 
t;kud til en lcjlighcd. 

-Deter fedt IH ho her, 
fordi vi sdv er med til at. be
stem me hvad der likal eke. 
Og a~ er man ikke for ung 
til at v1ere her, eiger hun. 

- Dct er ogsA godt, Rt der 
ikke er nugen p1cdago~,:er. 
Der l.!r mallge, der har 
predagogakra:k, forl.reller en · 
pigc, der blivcr kaldt Vips. ' 

Dcr bor 15 uuge fast i 
Gaderummet, ng et par 
hundrcde smutLer furbi Ga
dcrunHnet i h1bet .nf en uge. 

En a.f de f nst.tJ bcl·were er 
Thomas. Han flyttedc ind 
fur to en halv mimed siden. _ _.. 

-Del ur o.k. ot vrere her, 
Engang imallem kan man 
godt fB fnnt afalle de ml!n
ncskcr, dcr helc tid en er 
omkrin!l' en. Men andre 
gange er dct fecit, at der er, 
nogcn man kon snakl(c 
mcd, !:!iger hnn. 

'fhornfls hHr v...:rct ind· 
I:,Jgt p~ den lukkedc 'ufde-
ling p~ Kommundwapitulet ., 
i lre ugcr. Noget som mange 
nndre ville va:rc !luve over 
at tal~ urn. Men ikkc Thum-

'"· - Dct lager l;mg tid, at 
[8 ~clvtillideJftilbag-e cfi.er 
ii:'!rlan en inrlhcggeiJ;c. De 
nndre indlat-:te var jo megct 
mf!re Bygc endjeg vnr. Men 
hddigviti kanjeg 1makke 
med dem heropre om·dct. 

- Der er for d:l.rligc for
bold fur p.sykisk syge. Man
g.c bliver prop pet med aile 
111Ul1ge furskel!Jge pillcr, ll~ 
d1~ r,;lr runrH i en undcn ver· 
rlcn helc tiden, foddarcr 
h;1n 

Kathrinc brydcr ind og 
forl.lell~.:r orn hen des (lllkeJ, 
dcr wder cl bjerg afpill~::r 

hvcr rlag, fordi han er psJ'· 
ki.sk syg. 

Der l>ummcr ma;;~cr af 
skn.!.!kckscmplL'•· pa dct 
p~ykiatri<;ke bchandlmg-:;· 

system, blandct mcd c11 god 
portion hul!lor. 

- !llAd~:~n mon behandlcr 
psykisk llyg('. pol er 11:1nsvnr
Jig. De.t cr be!>lcmt il;kc no· 

Dagbladr!t ARBEJD 

) F<>to•;,J~Il• ,J,.uJ 

g~l nt n!IJ'-' hun~ Iii\, ,;)t~t 
ler Thomn~. 

Og d~t c1' dl·l'i,;i ;~JJ,. ,., 
g~ Olll. 

Og~:l l\:,J!t.: 
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Ungc, sam har be/wv fm· l1jrelp i en pcriode, kan bmge Gnderwmnct som et frisfed -jli en mndms prl 
grllvet, nd,<{nllg til computeren og kontnkt.med andre li11SC. 

V
ores liv har for det 
meste vceret fordrejct, 
kaotisk og uden rigtigt 

indhold, ud fra at vi aldrig 
har haft en rig familie- mis
forst~ os nu ikke og tro vi si
ger, at aile fattige familier 
har det skod, men sil.dan er 
vores tilfoelde altsa. 

Der findes mange gade
b0'm og andre unge i svrere 
situationer, men ni'l.r man ik
ke fra officiel side anerken
der det, er der derfor heller 
ikke den n0dvendige hjrelp 
til unge, der faktisk stAr med 
disse problemer. Ens liv 
kommcr til at kore i tom
gang, nil.r man ikke kan Hi 
hjrelp nogen ;;teder. Og m<~n 
bliver lynhurtigt trret af sy
stemcts labyrint og dets 
mange blindgyder. 

Langsomt, men sikkert op
bygger man i mange tilfa;'!Jde 
afmagt, had, angst, frustrati
on og intet selvvrerd over 
for systemet og dets vogtere. 
Selvf0lgelig har systcmet 
mange tilbud og kurser, som 
man kan skrives ind pa, men 
er det v.scrdige tilbud, man 
kan tilbyde en ung, der me
re eller mindre har opgivet 
all og knap nok kan finde et 
sted at seve om natten? 

Fastfood og dasemad, ra
violi og pasta, Krislma- og 
kirkemad bliver indtaget sa 
hurtigt som muligt. sa er 
man fri for at hMe pi.\ moral
ske pr<edikmer. Deter da 
rart at flt noget at fede, og 
det takker vi dd ogsil for, 

men vier der ikke i hanno
niens fred og storbarmhjer
tighed, men for basal overle
velse- og det kim vi ikke 
engang takke systemet for. 

Heldigvis er der mange 
fonde og private mennesker, 
som ingen nytte ser i para
graffer, lov og orden og ta
beller i system-Danmark. 

Hverdagen, vi oplever i 

GADERUMMET- ET FRISTEO 

Gaderummet, er typisk for 
mange unge, som strejfer 
rundt og ikke rigtig ved, 
hvad de skal tage sig til. 

Velfrerdssystem - vores 
bare rav. Rend os. 

K2Qd,·og524dr 
brugr.re af va:resfedet 
Gaderummet i Kebenhavn 

Gaderummet er et socialpsykqlogisk fristed for gedebern og 
andre udseHe og udstedte unge. GederummC!ts formAl er 

• At skabe debet om unges societe vilkAr i Denmark, for ek
sempel gennem foredrag og ved at dellage I den offentlige 
de bat. 

• At iungere som el v<erested, hvor unge med societe og psy
kiske prOblemer kan deltage i ak:tiviteter og undervisning og 
fA psykologisk radghming after behov. MAiet er at give en 
brep socialpsykologisk ste-tte, dar nar hele vejen rundt om 
den unges livssituation. · 

·AU arbejde I GaderaJmmet er frivllligl og ul"nnet. 
- Og der er desvmrre meget mere pres pil, end vi har ressour
cer til at Qlilre .~odt l!lf:!d, fortmiler Kalla Blrck-Madsen, som er 
,ihitiatlvtager iii og ·medarbejder i Gaderummet. 
·VI reUer OPrl'lterksomheden pA de, otte lusede, VilkAr og st"t
temullghedar, unge p;\ kanten af samfundet h<lr I dag, og Sill

gar at rAbe offentllgheden op orri forbeddnger. Samtidlg lager 
\li os af de unge, indtil de er pll hGjkant lgen. 
- ·og vi s0ger at fA del offentlige i tale om at etablere en posi
tiv lnslilution, s~ vi ikke hele Iiden er i tare tor at skulle lukke. 
Ved en posltiv institution forstilr vi en llvssammenhamg, der 
er brugerstyret, og hvor lrivlllige og ansatte fungerer som 
stab eller servicegruppe for brugerne. VI ensker, at de menne
sker, der st~r med problememe, ogsa er med til at stille de 
problemer·op, som skall111ses. 
Ak:tueli bruger 15-20 unge Gaderummet pA dagnbasis, 4D-50 
andre unge kommer hver dag til torskellige aktiviteter, og ca. 
15 unge benytter den psykologiske rildgivnlng Regnbuen, 
sam er tilknytlet. 

Gaderummet har til huse twerst oppe pa 4. og 5. sal i et bag· 
hus p/1 Nerrebrogade 56 I Kcbenhavn. 

Nar far eri 
fCEngsel 
Bernene bliver ofte ladt i stikken, nar far 
eller mar lcommer i fcengsel. 

AF KAREN PEDERSEN 

For de fleste bern rend
res dagligdagen dra
stisk fra den ene dag til 

den anden, nih mor eller far 
kommer i frengsel. Og b0r
nene er meget alene med de
res tanker og fe~lelser. Det vi
ser en ny undersl3gelse fra 
SocialforskningsiD.'>tituttet. 

- Jeg synes, deter rysten
de, at deter sll sv;;ert at tale 
med born om, nllr en.af for
<eldrene er i frengsel. De 
m0dre, jeg har talt med, er 
meget usikre pa, om det er 
forkert at tale om det, siger 
psykolog Else Christensen 
fra Socialforskningsinstitut-

sel. Del m<'\ vrere ejendom
meligt at se mor og far blive 
hentet og selv blive kort p<'l 
institution. Hvem er det si'l, 
der kommer i frengsel, spe~r
ger Else Christensen. 

Mangler bomeberedskab 
I dag er der ikke nogen, som 
automatisk tager sig af bor
nene, nAr far eller mor bliver 
arresteret og kommer i f<eng
sel. Det betyder, at de ople
ver stor angst og usikker
hed, og ofte foler, at det er 
deres skyld. 

- Og det kan udvikle sig til 
et traume for b0rnene, hvis 
ikke de far lov at tale om det, 
fAr hj~lp til at bearbejde op
levelsen og far testet deres 

ikke, hvor han var, 
vidste godt, at han 
taget pti ferie. For 
aldrig [FJr rejst uden 

at have sagt farvel til mig." 

tet, som har stAet for under
se~gelsen af, hvad det bety
der for familien, ni.\r en eller 
begge for<eldre kommer i 
frengsel. 

- Selvfe~lgelig kan det 
were sv.sert at fortrelle helt 
smA h0rn, at far er i frengsel. 
Men ni\r bornenc bliver 5-6 
fir og stadig ikke fitr det at 
vide, synes jeg deter et stort 
problem, for ofte ved de det 
jo· godt, mener Else Chri
stensen. Htm har set flere 
tegn pii, at b0rnene ikke 
hopper pa forklaringen om, 
at far er pi\. ,arbejde i Jyl
land" el\er gAr i skole i en 
and en by. 

Undersogelsen viser ogsi.\, 
at ctcr ofte gar lang tid, op til 
flere mAneder, inden borne
ne fAr lov til at se mor el\er 
far igen. 

- Man er alt for lidt op
m.:erksom p&, lwor vigtigt 
deter, at bmnene bevarer 
kontakten til forrelderen i 
frengslet. Oet greld.er isrer de 
bmn, der b\iver anbragt pa 
en akutinstitution, hvis beg
ge for<eldre kommer i freng-

fantasier om, at forrelderen 
er syg eller dod, siger Else 
Christensen. 

Unders0gelsen rounder ud 
i en rrekke forslag til initiati
ver. Blandt andet at deter 
vigtigt med et sted, hvor 
partneren til den indsatte 
kan fA lov at drafte sin usik
kerhed og de mange spargs
m<il, der trrenger sig pa. For 
eksempel i en anonym tele
fonr<'ldgivning. Der er ogsA 
behov for mere uddannelse, 
sA rnedarbejderne i socia!for
valtningen fi\.r 0get kend
skab til forholdene omkring 
arrestation og f<engsling. 

- Og sa mener jeg, at deter 
meget vigtigt at sikre, at der 
ikke gar for lang tid, uden at 
bernene har kontakt med 
deres forreldre. Vi mangler 
en procedure for, hvordan 
der skal tages Mnd om bm
nene, n8r far eller mor kom
mer i frengsel, siger Else 
Christensen. 

Karen Pedersen 
er rerlnkter rif HUS FORBI 



Psyholog Kalle Birch-Madsen, leder afGaderummet: -Folk her ha.r brug for noge.t a.ndet end at si.dde i en. ci--l)r£rel$eS i Sydhavnen, 
h.vor de ikhe lwnder n.aboerne. - Foto: Henrik Frydk}rer 

Mellem lagner og 
de andre boligl!Z)se 
Gaderummet pa N¢rrebro i K¢benhaun er bleuet tilholdssted 
for en gruppe, unge som f¢ler sig darligt be hand let 

t 
Ar Rune Huvcndick Jensetf 

- Hvis nu kommuncn har en 
b_ygning, der r,m;t skal byfor
nys om trc ar' sa kan vi tage 
den incltil da. Vi krrever ikke 
lt1ksuslejligheder eller udsigt 
over Sortedamss¢en. Vi vil 
hf!J"e have et sted, der er vo
res, og hvor vi kan have vores 
sociale nc(.v~:erk. 

Ordc~ne P.r Hikke~. Mcd sin 
supermnnds t.·shirt., sit kru·
seklippede hfu- og .~ine 17 8.r 
er hun Cn aide unge, der for 
tiden holder til i det ~ocial
psykologiskc frist.ed Gade-
11.Jmmet pa N¢rrebro i K)'!
benhavn. Rikke bar hos sine 
fnrreldre, men en tur rundt i 
Gadell.lmmcts lokaler i et 
baghus pil N¢rrebrogacle ty
der pft, nt Gere af tie andre 
har svrert ved at Iinde tag 
over hovedet andetsteds. 

I det st0r~te af rummene 
er der sofa og stole. Sm.& af· 
lukkflr med en computer og 
et il.bent b>Jk.ken. Hist og her 
st:lr en madras lmnet op af 
vmggen, men der er ingcn 
sengc. Deter der heller ik.ke 
oppe pi\ ln.rist.en. Der bar folk 
indrettet sig med lagner, som 
hrP.nger ned fra loftPt. Lag
nerne afskfermer madrasser
ne fra hi nan den og skabcr et 
skmr afprivatliv. 

23-Arige Tommi holder fast 
til i Gaderummct. I modsret
ning til flere' af de andre un
ge i lokalern<-: er han hverken 

pierce!. ellcr har hanekam i 
sjove farver. Hun har bare et 
lille, velplejet. fipsk.oeg og en 
s!illvring i !')rei.. 

Tommi er pB. bistand og 
t.ror l~gentlig sagt.cns, at hru1 
kunne finde en el-v&rclses, 
hvis han ville. Men ligesom 
omkring 30 ai de andre har 
han ikke lyst til at opgive det 
fmllessk<Jb, de har opbyggei. 

Gaderummet cl" egentlig 
ikke beregnet. til ovm·na"l
ning, m~n m§.tt.c t.r:cdc til, da 
rydn.ingen af et besat hu~ i 
Ah0rnsgade - hvor bAde 
Tommi og Rikke var med ~ 
sidste .fir giorde flere af de 
unge boligl~se. Andre holdt 
tidligere til i de skurvogne, 
der i flere m8.necler stod pfl 
en tom grund i Sjrellandsga
do. 

Svage og ustabile 
Nogle har siden fund ct. et an
det sLed at. bo, men andre log 
ikke imod kommunens til
bud om k.lubvre1·elser til el 
par af dem. 
~ Del store skisma er, at. 

kommuncn t.illwder indivi
duclle l!')sninger frem for kol· 
lektive. Men del her er folk, 
som ha.r brug for nogct andet. 
end uL iiidde i en et-vrerelses i 
Sydhavnen, hvor de ikke 
kender naboerne, siger Kalle 
Birch-Madsen, der er psyko
log og- Jedcr af Gaderummct. 

Han mener, at flerc nf de 
unge er for 13"\!age og ust.abile 

til at kunne bo aJene og tror, 
at de kunne blive hevct med 
op af de mere velfungcrende, 
hvis man fandt en kollektiv 
l¢sning. 

• 
Gaderummet er 

egentlig ikl{e 
beregnet til 

overnatning1 men 
matt~ tr::ede til) da 

ryd.11ingen af et 
besat bus sidst.e ar 
gjorde flere af de 
~mge boi)gl0se 

• 
Men det er ikke helt. ligetil. 
De unge har selv forg1eves 
vreret ude og Jecle efter et 
stmt hus, og for nyli_g Vlli de 
til m0de med formanden for 
lndre Np~rrebro Byclo\sdl.d, 
SFeren Jesper LangGJ\nek, 
sam clog ikke kunne hjrelpe. 
Han mente, at de ung(' hCJ.vde 
et luksusproblem, n.ir de stil
Jede krav som gruppe, for
trellcr Rikke 

Kobenhavns J\onmmne, 
der i nwd.sretning til bydels
rftdet rA.der over ejendommc, 
har endnu ikke meldt. ud. De 
unge venter stadig p8 svru: 
fra oi•erborgmester Jen:; 
Eramer-Mikkelsen (S), sam 
de 19. april anmodede om et 
m1~rle. 

De unge f~lcr det som :;m 

anerkendelse, at de overho
vedet er kommet. frem til et. 
ropde med bydelsr!ldet, men 
samtidig synes de, at clct of
fentlige har mistet intm:es
sen fol" drre.s problemer m1, 
hvor rle ikke lrengere er syn
lige i gaclebilledet. For nylig 
beviJgede bydelsr.3.def. godl 
nok 100.000 kroner til Gade· 
rummet, men del Hr "1-1 jo 
ikk.e en boJiE,:" af, som de s1ger 

H.;•erken Tommi, Rikk.€ el
ler l.:.nlle klilber argumenl{~l 
om, at de bare kunne Iindc 
sig et. arbejde og sh ktlbc ellcr 
l~iE' el steel ut. bo. For drl 
fGlrste er nogle n1g·et helt ud 
af bistandsystcme.t, fordi de 
ik};c; har C>n folkeregislc:r
adresse, lnrilh.et ogs:'l forhin· 
drcr dem i af at et.job. For del 
andel krrever en r:d'fektiv bo
ligsl)lgning en vis p.sykisk og 
social mil.lrettethed, som 
n0gle ikke har. mener de. 

Og selv om de godt forslfu· 
bydelsformandens argument 
om, at lwis de f.i'tr et- hus, sil 
er der ogM en mas~·e andre, 
der vi] have et, sii )Jolder det 
alligevel ikke helt, mencr clc 

- Rundt omkring i studie· 
byernc k0r~r der mr:mge vel· 
fung81·ende projel\ler med 
boliger til unge. l Arhus, 
Odense og Aalborg har del 
lmnnet lade sig g¢re, uden at 
aJle mnlige andt·e begynrlle 
at. ril.be op, sa hvorfor ik.kl' 
her. Spf1t·ger Rikkc 



Jonathan og Zlatko bor ulorilgt 
),\ 1// u~/&£ , 

pa et l~fl sam men met! 1.J @t~&dcm MlnJff!g · 

Hvis de ikle kunne va:re c;],er,, 

19-il.nge Jonathan vender sit hoved 
va:k fra kameraet, sa hans ansigt
strock ikke kommer med pa biltedet i 
Vi Unge. Han er sa ~ov over, at han er 
hjemlils, m den eneste i Farr1lien, der 
ved det, er hans Mor, som smed ham 
•.u:! hjemmefra, da han var 18. 
Zlarko er stadig 18. Mans bosniske 
foro:ldre, som nu bor i Horsms, ved, 
at han er hjemllls. Han stoppede sid
ste forilr mid! i t.g. pa Katedralskolen 
i Viborg og ~ytteae til Kebenhavn 
sammen med en ~>ammerat. De dmm· 
re om at flnde arbejde. Kammerate11, 
Lars, var ~e!dig. Det var z:atko ikke. 
- Nogen gange er jeg enormt trist over 
mir situation. ikke kun over. hvordan 

Min mQr hwn~ ikk~ 
h~ld~ ud ill have mig 
bo·ende l;:en~ere. Je~ 

"ilar 'skuffet h·e-nd~ 
giln~ pa gang. 

jeg bor. Ogs.3 over at jeg 'kke har 
noget job eller er i gang med eil 
uddarmelse. Jeg har netop meldr mig 
til HF. Og det er det. som giver mig 
hi\b. Men spNgsmalet er, om jeg kan 
gennemfolre en ucldarmelse med min 
!ivsstil? Om ieg er stand 111 at IJve 
lektier, mens lEg bor her, sukker Zlat· 
ko. 

Jngen tager mig atvortigt 
Sammen mea tJ aroare hjeml~se 
unge ovematter de pa et lort. som 
hcrer under GacJerummet ~t fore· 
r-1ngsclrevet '"-erested for gJOe~m~ i 
:<ebenhavn. Get egentiige formal er at 
viJCre H m<Jdes[erJ for de or- mod '}OO 
uciswcite unge i ;(obpn~a•:r-. som til
bringer nCEtterne so·-1ende i oo,:::ange 
eller pa ba;nke og ·1'-ltie' s1g igennem 
::lagene. 
'Jaderum:net si:ulle vcere et sled. hvor 
de kunne modes 'fled Jn.jre og Fit e 
·1arm1 rnaltid mad og l'i.'elp med 
JJpir;nbeiae , .... ,, .. !;mgsornt or det 
"nGt med .. ·,r ilere 0g flere ~nge har 
'J~t lov tli Jt nvernJtte po G~lderum
Tlets loft, se:v :);n 'let er l.lJ"-iJg[. 

J--;; 'Ill gem~ na';e k:E'r~ste. b11rn og 
~~ ::1m1ndeli;::t JrOe;<Je en .iJ~. 1'."\en 
Jet ~~ w.--ert_ :e-s har trw~<e'leS orovec 

fiwJe e~ 1,-erlin'(epliicis. l·ie11 ncir 
"'liiP f'JrSt ·;a"<ner kil)'lken II~> ~r der 
:;~1. cler ~--~~~' 

'~ ~ - ""-' -· 

matte de sow pio jiJJdlf/!5'!1., 
· )eg har tit t<enkt p<l, om man synes, 
Gaderummet er fedt nok, Iordi man 
ikke er sa gammeL For det er ikke 
normalt! Der er a!tid larm, og se\•1 om 
natten spiller folk hllj musik, sii mail 
f11rst fa!der i sllvn klokken fire. Man 
kommer aldrig videre. Derfor ryger 
man en masse hasr., Fordi mail har al 
det overskud af energi, siger Z!atko. 

Jngen penge, intet 
vmrelse 
Egen\lig er de ganske almindelige 
unge fr<1 almindelige fi:Jmilier. Zlatko 
er godt nok bosnisl( Rygtning, 30m 
kom hertilsom n-ilrig, men hans mor 
er revisor. lngen af de to er fra 
arbejdsluse familie:. Derfor kan man 
undre s1g over, at de er blevet hjem
luse. 
· Min mor kunne ikke holde ud at 
have mig boende loengere. )eg har 
skuffet hende gang p3 gang. Blandt 
ande( har jeg Ire gange fors!lgt at 
gennemfare 10. klasse og har aldrig 
haft et rigiigt job. sa da )eg ftk mulig-

heden for at fi\ et va:relse hos e~ 
kammeR~I, smed hun mig ud hjem
mefra. fortocller Jonathan. 
Han ~yitede til en andeil del ai 
K11ber.havn, og derfor skulle han skif
te bistJndskontor. 
- leg 'lilr op;Je pi\ mit nye bis!ands· 
kontor fiere gange. Og de blev ved 
med at sige, at jeg skulle komrne igen 
en anden dag. Det Der<Jd, at jeg her 
flere m<ineder efter stadig ikke har 
!';jet 'll~rle penge. J den mellemliggen
de periode har m"1n kammerat smidt 
mig _oJ gaden. da han ikke vii vente 
la:ngere pi\ huslejen. 
Derfor er Jonathan ~·met 'nd oii Gdde· 
rummet. 

Hjemlos i kulden 
Zlatkos historie er noge: anderledes 
· Mir.e for:eldre blev enormt sure, da 
jeg gik ud aF gymnasiet. Derfor pak
kede jeg mine ting og tog toget fra 
Viborg til Kubenhavn sammen med 
en kammerat. )eg kendte ingen her· 
ovre. Vi havde sikret os err fremlejet 

.-\ LL.-'.,.v: ,:;_. ~ ~) 

lejlighed i 14 dagc. Del var alt. Menin
gen var, at vi 'tille s0ge arbeide. 1\\en 
del var fuldsta:ndigt umuligt at flnde 
noget. SJ •ti kom pi\ bistand. Men 
ferst skal man flytte adresse, s<l ska! 
man have skat~ekor: og sa videre. Der 
gilr lang tid, hvor man ingen penge 
har. siger Zlatko. 
Clan og en kammerat flyttede tra den 
ene lejlighed til den am!en, som de 

D~t er ikk~ s.l megH 
tiH, ot je~ ~~ hjemlos, 
]eg brokker mig o"r. 

Det er mHe det, at 
bimndskontotet h"r 
Gdel·agt min 0«nnomi, 
'" jeg er endt pa g·aden 

fremlejed~ for~~ par milneder ad gan
gen. I 'linter boede han i et ko'lektiv, 
men udlejeren satte ham pi\ gaden. 
I februar ta sneen i vejkantermi. Og 
Z!atko vJr hjemllls i kutden. men del 
ville han ikke 1ndr0mme overfor sine 
Fora:ldre. 
· )eg flyttede ind i en tra:bygning pJ 
Christiania, hvor folk mil sove gratis. 
Der er en kakkeiovn, man s~al l<egge 
brcendeknuder 1. Men ingen holder 
ovnen t<Endt om natten. sil der var 

altid sindssygt koldt. 
Efter et par dage havde Zlatko filet en 
alvorlig lungebeta:fldelse, sa han gik 
til kommunen og ~lagede sin n0d. De 
sendte ham pi\ et 3\il Kors Hjem So 
kilometer vock. _ 
- HN boede klm b~mser pa antabt.JS. 
Og de var allesammen 40 <lr a;ldre 
end jeg. Oet kedede mig scldan, at jeg 
efter ti dage tog tiibage til K~Denhavn 
og flyttede he rind, -siger Zlatko. 

Vi besiE!tter et hus 
Det er nogenlunde Jonathar.s og Zlat· 
kos situation i dag. 
- I starten var jeg pinligt berM over, 
at jeg ikke havde et sted at bo. ]eg •;ar 
bange for mine venners reaktioner. f:u 
er jeg vokset op i nifrheden, og for· 
dommeoe omkring stedet er, at det er 
bumser og punkere, der bor her. Men 
jeg har Faet nogle af de bedste venner 
heroppe. 

- leg er shevet pii ventelister til lej!ig· 
heder, og jeg skal nok ffi et Fast sted 
ptl et tidspunkt. Det er ikke sil meget 
det, at jeg er hje!T'Ifls, jeg brokker mig 
over. Oet er mere det. at bistandskon
toret har cdelagt min >!konomi, sa jeg 
er endt p.3 gaden, foruller Jonathan. 
Han hilber pa, at han ~an lifgge 1000 

kroner om manedell af sin bistands
hjcelp til side til indskud til en lejlig
hed. 
Jonathan og Zlatko er ret glade for 
Gaderummets loft, der hili givet lv 
mod ktdden og bla:sten. Oveni er der 
ofte f<ellesspisniilg, hvor man kan fit 
•tarm mad. Og der kommer kirkelige 
organisarioner Forbi med Sifkke med 
brugt t~j. som man kan tage af. hvis 
man mangler, 
Men Gaderummet, der for det meste 
dnves af stlltte fra frivillige fonde, ~~ 
for Iiden i llkonomiske problemer. SJ 
miiske rjger jonathan og Zlatko ~d til 
august. 
· sa besa:tter vi fra Gaderummet et 
hus. For et eller andet sted skal v1 
sove, siger ZIJtko. 

_fads om hjemioshed ·~-------
Der ~ndes am~ring to.ooa Mjemtase i 
Dan mark. Og man g<etter pi\, at omkring 
<;oo af dem er under 18 ,\r. Der kan vmre 
mange grunde til. at de er end! som ga· 
deb om: 
1) Nogle ~~ blew! >1'1i~t ud Miemmeira. 
c) Andre er vokse1 op i f;J.milier. Mvor 
fo,,.,;drene ~." h,ti! proolemer med al{a-

hoi el!er staffEr. Det har b~rnene ik"<e kun· 
net holde ud, o~ aerfor har de l"algc at 
le'le pa gaden 
3) Ftere unge erl~b~t v~k hJemmefro, lor 
di deer ble'let slilet eller misbrugt. Og Uer 
er ogs~ e~sempler p5 muslimske piger. 
som stod for al skulle tvangsgiftes. 
,,) Unge '<em vmre ;ty~tel fra er b~me'liem 

eller ungdomsf;engsel. 
5) Unge er kommet bagud med husle;• 
6) Nogle h<Jr problemer med staffer. s 
de mil tiene til p~ gaden 
7) Nogle har psvkiske urublemer sam • 
zofreni eller maniodepress•vilei. 
Du kan nnge til G~de""mmel p~ telef 
)5371.7)5. 



B0rnafkaos 
I et samfund, der ellers feterer ungdom,- .. er der 
ikke plads til de unge, der nregter 1at I"'" de ~.~ig ind~ 
hegne af behandlingssystemet. Gadeb0mene har 
et fristed plt Nl')rrebro i Kobenhavn, hvor man 
nregter at standardisere. ,sa ville: vi jo ];>are blive 
som de steder, de unge h ar vreret pA f0r,. og som 
de ikke vil bruge,« siger stedets frivillfge' ,psyko

som ilcke vil rette pA de unge Side 5 og 11 
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ANTIJ{Oi'v[MUNALT
,] Gad~rurnmm~t er dcr 
ogsri plads til psykologen 
Kalle Birck-Madscns 
1-lirige 811n, Tore. F::elle.~
skabct er det der b::erer 
stedet." siger Kalle Birc/1· 
Madsen 
Foto: Niels Hougaard I MIG 

har eftersogt dem for. De un
ge betaler ikke noget for at 
ovematte pii madrasscrne 
bag lagenforhrengene i Gade
rumme.t. De fiesta har greld 
til det offentlige, politiet eller 
DSB, sa i be!JYlldelsen hand· 
ler det om at betale grelden 
ned, 

lngcn vej vrek 
De fleste kommunalt an

satte ville sandsyn!igvis ryn
ke panden over et selvstyren
de fr1sted som Gadel"\lmmet., 
erkender Kalle Birck-Mad
sen, Ikke blot pa grund nf ro
det i bllllienet. lwor den r!ag· 
lige hygiejne \dares mellei-n 
madlavning, opvask, og de 
fritl!lbende hunde Of{ rotter, 
de unge holder som krelcdvr. 

- 1\fen kommcr de u/1"C 
egcrrl/ig viden~. F:el/cs::lwh'cr 
og rcitc/1 til a/ bcsfemm~ .~dt• 
er t>el illi1e rwl!! 

q b 0 

' ' l"dt d 0 d k r.'l~an , r n11g;ejh } : . or;.,, en 1 ga. ens . aos 

,Vi har unr;e, der lC!ver n! 
kriminnlitcl. F'or dem hand
ler d1>t om. nt man sGlvfl!lt:e
lig sk!ll stj;~]e me~t muliit i 
det her liv. Etter (~l halvt ilr 
viser dH sig, at dc1· ikke lrt•n" 
grre blivC!r lrtvt>t kriminnlitN, 
ogden unge lhktisk- cftrr nt 
have levet srldan sidcn, hnn 
eller hun blcv ~mich ud hjem
mefrn- m, ~igl'r: ,J,,g Yil ikke 
i !:,•]w."•·\ .. 

Det, der skal til for 
at fa udst0dte unge 
vrek .fra gaden, 
kriminalitet og 
staffer, er hclt enkelL, 
men kan ikke 
praktiseres inden for 
det sociale system 

AfTviETTE-LINE THORUP 

Gaclebm·n. PH Norrebro. 
Store sorte hunde i kreder. 

Sorte tmge i lreder, swvler og 
h~lsMnd. 

Unge p~ gaden i Danmark. 
Nogle afdem kommer i Gade· 
rummet. Et baghus pA adres· 
sen Norrebrogade 56. 

"De st!lrste kaosb¢rn, der 
hnr sat sig for at drild!:e cller 
l1rerge sig ihjel, de kommer 
her i deres hrandcrter og 
~madrer, hvad der er. Lige nu 
bar vi ingen store potteplan
ter, f,)rdi dcr cr en f}T, der af 
en cllcr anrlen grund altirl 
'falder' over dem. Men nu har 
han faktisk vreret her i lang 
tid. sa begynder han at fB oje 
pli. pottP.plant.erne og finder 
ud af, fit det her er et anderle
des 11ted, og h\;is han ikke 
passer pfi. det, sa saver han 
ogs{l sin egen gren af. Og, 
sAdnn er det med mange a~ 
gadebdrnene. Hvis han var 
kommet et FJndet st.ed -"et bP.· 
hmtdlingstillmd -var han en
ten blevet smidl p§. gaden el
ler henvist lil psykialrien." 

Kalle Birck-Ivradsen er fri
villig psykolog, tilknyttet Ga
derummct. Omkring 10-15 
unge fra 17 iir t.il midten ar 
ty\'erne bruger GfJ.derummet, 
..1A .. r .. ~nAM~ ~~ -~~M~ ~ .. ~ 

cr faldet igennet~.~ 8~tl' S~c~ 1~le 
sikl,erhedsnet og er 11{ ce hcn
gere henvist af nogen.: 

Men de har ikke andre ste
der at VlEre, og til sidst endel' 
de med at overnatte i. baghu
set p{l marltasser ,eller i, sofn-
en. 

Intet sygdomsbillede 
Det forste ars tid af Gadc

rummets levetid blev det 
hrugt af forskellige unge, der 
kom og overnattede en gang 
imellcm. Cirka halvdclcn 
kom fra psykiatriske behand
lingstcder. Men for et ilr siden 
rykkede en st¢rre gruppe un· 
ge ind, der havde boet i skur· 
vogne og et besftt bus, ~om 
var blevet ryddet. 

,J-Ivis ,folk ~O]Tlrper fra 
lwed dereS gadehjprne, som 
det var tilfreldel i 'starlen, er 
det sva:rt for dem at danne en 
stRhil gruppc. Og deter nctop 
frellesskabet, der er brerende 
for et stcd som dette. N{n 
man som ung oplevcr sam· 
fundet SOIJ! klods,. mrm .'!bl 
komme oVerens med, har 
man brug 'for en giuppe at 
diskutere sit liv med. sa kan 
mAske b\ive st<erk n.ok til nl. 
fU lidt indOydelse pii sit liv. 
Her er det de unge rudder 
seh; der visiter~r, nftr der 
kommer nye, og slmbber dem 
ud, som hnr v!'¢1·.ot _her 'for 
kenge eller trrekker fnclles" 
skabet skrevt.,• siger Kalle 
Birck-Madsen. 

'Visiterer' er ot ord, de so
dale myndighcder b1:ugcr, og 
bet.yder, at man forct.ager en 
forelobig undersogelse af kli
entcn fo1· at fin de ud.nf.lwad 
prohlemet or, og lworldientcn 
skal placeres. 

n~ ,.,,ff~ ",.,].]-~~ -·o,l ,lo-

har r.n cller flel'C provet det 
samme selv. Her bliver en
lwer _ytring ikke fortolket ind 
i et sygdomsbillede," sigcr 
Kal\e. 

Farlig ensretning 
Gadcrummet er et abent 

fristed - styret. fra neden, 
som det hedder ide ansf!gnin· 
ger Kalle Birck·Madsen skri· 
ver til de bevilligende myn
digheder og fonde. Renset for 
pmdagoger, styring, papirer, 
regler og kommunalt mdble
ment. 

' 

Vi kunne godt 
begynde at 
standa'rdisere, 
det vi laver, sa vi 
kunne fa en 
overenskomst 
med kommunen. 
Men sa ville vi 
faktisk bhve sam 
de steder, de unge 
har vreret pel for, 
og som de ikke 
kunne bruge 

I et lille rum ved siden af 
det store opholdsrum hnlder 
den alternative. psykulogiske 
rtidgivningsgn1ppe Regn· 
buen tiL Dei vii for ojehlikket 
sige Kal\e. Regnbuen har stll· 
let lokaler til rii.dighcd for Ga
derummet, og betaler husle
jen m.m. Kalle er ogsi\. ,lJru· 
ger" af Gaderummet - med 
~inc sygclws~ebrillcr og la11ge 
hestehRle, ligncr han en a'l
clre udgnve af de utilpn~sede 

gogisk funktion,« piipegcr 
han. 

,Jeg retter ikke pii. cle ungc 
og ingen har mere at skulle 
have sagt end andre. Menjeg 
er tit den, der kommer med 
ideerne til, !wad vi kan g0re 
for at tiltaekke flere og har 
ressourcer t1l at hjrelpe med 
aile dagligdagskonflikterne.« 

Gaderummet har Sdgt KG· 
benhavns Kommune om mid
ler til at l1are stedet videre. 
Men styrken i stedet, cr iffllga 
Kalle Birck-Madsen, at det 
netop ikke skalleve op til de 
Jwmmunale standardiserin
ger. 

»Vi kunne godt begynde at 
st.andardisere, det vi laver, sA 
vi kunne fA en overenskomst 
med komnlunen. Men sa ville 
vi faktisk blive som de steder, 
de unge har vreret pA for, og 
som de ikke kunne bruge." 

Kalle ansl:lr, at behovet for 
et tilbud som Gademmmet er 
langt starre end stedet kan 
drekko. For det forste er de 
psykisl1 bclasiede unge, der 
kom via Regnbuen, nresten 
trrengt vrek af den nye grup
pe. Dernrest er stedet ogsA del 
af en besteml. subkultur eller 
kulturer, som mAske skrrem· 
mer andre unge vrek, fordi 
der er ,,for meget punk" 

Ydmyg suit 
En del nfRegnbnen og Gn~ 

derummets midlcr g~r til frol
lesokonomien. Det vi\ sig~ til 
indkab af en •·sluabet" menu, 
som I<alle krJ.!der det. 

.. ne, der har pr.nge, m:lselv 
sclrge for mad. i\lcn vi r.r nodt 
l.il 11t have lidt rt1gbrod, 
pt1heg, lmrt.oller o.l. for at sik· 
re de. der ikke fnr noget. Dct 

,; n..,,li f;l r,,.,); ,; "'"'~~ ],~,. 

derlig ydmyghed. Man 1•iser 
ik!te sine behov, se\vom mnn 
er sldde sulten. Og vi lwn se 
p."t folk, at de er sult.ne, ncir 
der sA er mad pii. bordet. De 
sksmmer sig over ikk~ at 
Jmnne klare sig selv - pD. 
trods afat deres mulighcd for 
at !dare sig selv e1·lig n11l. Del. 
vidner om en unwndiggfltclse 
af menncskcr over lang tid. 
Ellers ville de il,ke vre1'C! i C!D 
situation, lwor deer sultne og 
illlie t\'lr bade om mnd.•< 

De unge, der soger op pii. 
fjerde etage i baghuset pa 
Norrebrogade, er ofte roget sii. 
langt ud afsystemet, at de ik
ke lrengr.re modtnger bi
standsh,i('l'llp. 

En samlende besla-ivelse af 
deres livsforlob, tage1· ud
gangspunkt i socialt belast.e
dc familier. ra et tidspunkt. 
st.iltker de af cller rygcr ud 
hjemmefrn. 

»Det sker fra den ene dag 
til den anden. Nhr du flytter 
hjcmmefra, har du selv snm
let noget sam men_ Og hvis du 
ikke har rAd til ct koleskab, 
sa hjrelper dine forreldre. De 
unge her har intet.u 

Hvi.'! man ikke har et stcd 
at bo cllcr hor rundt omkring 
hos forskellige venner og bc
kcndte, flwsvindcr pnstan 
mod hrevene fra komnnmen. 
Breve man sku!IG. have svrrret 
pU for ;,t fil sin bistandsh.i<dp. 
En del af de nngc er samtidig 
roget ud og ind af ungcloms
pensioner, og andre sociale 
fornnstaltningcr_ 

Kalle Birck-l'Vlndsen hjrel
per bl.a .. de unge med at fit 
kontakt. t.i1 histandskontorot 
igen, med at fortrel\e, lwilkct 
bistnndslwntor den unge 1 det 
h,), h...-M ),,.,,~,.til ,-,]],-,~ mMI 

i'VI!!n mi~brugct cr et rvigt 
nrervrercnde pmblem. Dcr ~r 
allwholforbud frfl sondflg til 
frcdag, smn de unge sclv hnr 
indfort- men ol, hash og stof
fer er ind imellcm en lidt for 
stor del flfhverdagen. 

' 

De skammer sig 
over ikke at kunne 
klare sig selv - p8. 
trods af at deres 
mulighed for at 
ldare sig selv 
er lig nul. 
Det vidner om en 
umyndigg¢relse 
af mennesker 
over lang tid 

Samtirlig oplever Kalls, at 
lum !lrke hnr mange mulighe· 
der for at Rende de unge vidc
re til et bedre tilhnd: ,,Jeg lmn 
iklte henvise til herberger el
ler boenheder, for der er en
ten ikke plads eller ogsA kan 
de unge ikke betalc for her· 
berget." 

Nog:le ungc finder selv et 
arbcjde eller startf1r en tlcl
dannelsc, men mangler stn
dig pc:ngen_e til en lejlighed. 

Knlle Btrck-Mndsen fore
stiller sig, at de unge pit et 
tidspunkt ~elv s\uli til Ht. he· 
tale for at bo i Gaderummet. 
Samtidig er der planer om at 
soge midler fra den ~dkaldlc 
Pulje Til Stotte For Frivilligt 
Socialt Arbejrlo, hvor de kom
munale knl\' til pl'oickt.erne 
er bloderc. · 

Sidn ll: Et rum 
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JQ Nmrebrogode 56 
(on man s0ge !y i 

3oderummet, hvis man 
::r ung og i kke hor nogel 
;ted at vcBre om dog en 
JQ sove om nallen 

Mnrrfie {nih lmmmec krm wrr IUrlir'IJ. N<i1· 
/,·/ ,.,- A·~ldl, ~IJ rntm irM rf,.,,..,_,_,"'""l" •w 
rll ''"k"clrri!Jio<l" 

Knl<kcn ~r up ml formiddngon o):: 
""''en rr Ulevct knld her I'" en 

f ric fnrsle oltomrsdago. Dc·n 
rllmponorcd" trapped or stiir ilh~n 

Heltoppe 11ndertagct pil den sid,;te af
s~ts ham~~r ot slykkc A·4·pnplr. h''"' 
rler ~r skrcvct morl t11ooh: 

-l-lundc i .•nor. AlTair] i •knrldo<pnn· 
Jon. Og d~mpjor li<lt." 

"Loct" or tilfojet mocll<uglopcn 
Pet mn ~·~re her. 
P~ sofaen i del store rum oppc over ga

<len Jigger en fYr o~ •over i il]nrncHnfnen 
"'"d et ta:ppc trukkct op over Movedet 
Snnrestovlerne pil gulvPt cr <let~""-""· 
hnn hM tage! a( 

Radooon korcr frn discjudw_vpultcn. 
De fo\somme njn~ •tre,ifcr mig. Hans 

fan•cdc,snrt!' hAc hrP_nger i ~j.WSer j pen· 
den, og hovcdet er i>~Jcl. over ~en elektri· 

E T RUM 
0 V E R 

GAD EN 
,k,. gni"'"· "om-hal\ >icl<i<'l' o~ lut'C'l' 1 

.<1~,~~:;~,:··1 ~;~~1 "~'1"1{~~~~~-~~~~~~~~~~;{;',·~ct· 
nngct f<JrtHolit~l -for <lot "kot· ,],k~ ,_.,, 
til." •ir,n <peokr•t·_,lrmm~n. 

Vi ~··incJ·til hin<~n<hm 

• 

m·b<•.i<llt ollct·l!<\1' i ,kn;c, <•r snrlltt<·L t\l"n 
<i<l"t pR ,ftl·rmi<ldng<·n "~ uml<ro~~ nud· 
rial nr dt'r ~n<lt (viti!. 1111· llnbct nl en da~ 
~ac omkrin~ ~0 un~r wcrct forbi Gndc• 
rummet, drr og•~ co en ologo modest<•d 
fnr nn<lrr• Hnf(<lom;~rupi\Or 

• 
,JEG BLIVER ''"' run~t. Ham rn '"l~cn NAR JEG far min fMoto ~-,Hie -'rorlc· 
t•r d<·r· vist in~:on, dcr vt•d, lwen\ er. J dct ''ogn, M ... j.o sh smadror Jeg don. Ra 
tilolrdendc lol<nlo 11urfcr on Rmlen tyr ud hrrr jc~ Iii~ nnt1 R<kkc_ Sa d11 "plnllcr 
li>ran en computerskxrut. En trnppc ud o~cr helc forruden,_ ng ,a sentlor jcg 
udl'n r-olrondcr fnror op !i] nrr<Sfe cto~c. ""~"''"~on for l'n•ken ttl dine fonddt·c." 
Der l:.rnger lag-ner ~'eli fm' de sltrn K~thrinc grincr UtHle.r knsketlen. ~~~ 
,·~ggo, "am!dar.~er sml.l nflukkor o~ir:(~n ilr sorlm.olcclo n,~nc er "lctrkk~ •ortc. 
"m·n1ge mumlcn,fra maUrnoe~"•ndo. 1:/ag, Vt ~i<l<icr omkrin~ del •tore borrlr np 
l'l'd btJl'll"'leror, nt no~cn_ er ,-~d n:: _\•~'!t!Jc.' ':)iolclsnrnlml!t, lwor ""'' o~dt bher h<>l<lt 

'fn pi[;rr itg~er I"' I Mlnmcl1, !"1:-!cf_,;.( i1;t,lle~mml11r om lOtodn~cn, 
gen• ~n~.<te ,.,.,-:,"1""· . ' '., 1 Jeg knmmer til nt vrclto en \'andpibc, 

.. Sknl dH ikkc ned i 0ko. 'lb ... kni~cr <ler .•t.'>r pi\ hnrd~l. Men fnr op]y,l, nt del 
Kolle. ~r en <lrikkcl<nlhc til rnlternc, .<om hlil·et· 

'lh·nd cr klokken, bnr <le riogr•t ... Sl· hold! snm ]<(l)ledyr 
f-"' 'T'ea o~ SINter si~: s<wnir,t op p<> nta .,Jeg ryger sgu' ikke hash,• siger Tom. 
drnS>on. ·Del. gnr jeg holler ikka, .. kommcr del 

h:nlle Birok·Mnd~cn' hjrnlper lidt til i frn Kathrinc. 
Ga<lerummd. Han cr p;ykolog i ni<l];iv· Sclvfolgelig er Ocr noglc, de.r r,or <lei 
ningsgmppcn Regnb~cn.vod s1don nf. og in([imellem 
I let er Rel!llboen, de>· hm·l~jelloknlernc. ..Men del er bcdre at sidde her fornn 

ov~;~~t~~~~d~'d~t1h"e~~r~t,";,m":rclt ~~~~~ ~%n~~;;~~-~~ ~.fg7s~e~3 !f~~~ :';1.~: ;:~:-.": 
!0·!5 un~c fra gndcn. Ungo, dcr ec mgct ger Knthrine. 
md og ud afinstitutooncr eller stukkc~ af 
fro koaltske fnmibcforhnld. 

Lige mt P.r del' lhlt l111nt. De, dor hnr e\ 
• 

Vl TALER mere rned cle nye, der kom-

mer her mcd dcres problemcr, end IU.lle 
gor. th•is der en pige, der har v~rct vcd 
at blive voldtagct, d cr d~r andre, clcr 
lonr prnvet dct. Eller hvis mnn har f<\~t 
bnnk af sin fnr, sa dcr stensikkert og~.\ 
nng~n. clcrved, hv~rd~n dot or. Og dcr or 
1kkc no~en, dcrsltoddcr dot her stcd, .. si· 
~"" 1\alhnne, 

ll<·r kommo<· nero til omkrin(: l>~lf<il•l 
o~ ofu,rmi<ldng.•hY~~cn br~<lor •i:J". Du 
.ll<kl"'' ttl lunuml<•n. men .1e~ f<ol<·r n\1~ 
lnn~·t hedt·o tilpas hoc c•nd h"" don n>il· 
lionwr, jcg intcn•towcd~ ,\~gcn i fot''<!· 
j!.n. ()g <let. ~r ikkc millionrurcn" ~l<.l'id. 
!o.lon ooon IU.llo ai~e1·. er der il<ke ,;it mnn· 
~~ muhghcdet for at tn.,]o fltrltert i G~· 
dernmmet 

"'\h, Vu(:~ <lin toher. Vugl:i lwr fiwt. 
nrbcjde i llilk~ i 1--lii)O 'l'nstrup," !,'t'lner 
Tom, 

-.Ia, jet: hnr da t cl"'· mindste et nrbcj· 
M. hvMI med dig sdv," svnrcr Vug~<i hen 
m•er linscsuppon, hnn li~c hnr tilhcrcclt i 
kokkonot. Ltge nu hot· Vug~i illke 1 G.,. 
dcrummcl, mon hos sin krcro,tc 

• 
p,!, \'E.TEN ntl kiggor .ic~ p;\ op~lfit!.llfll'· 
len efter flere pulitiHkP •lnrrnn~ a 1.1: 
•NaHHerovene siddcr pa Bllr~~~~- ikke 1 
fiygtnlngclejrcne ... 

.. For tiden skal a!lc rel.te si~ ind el\ec 
crhverv5live\, den nngnc profit ng 
V<l'btintere"'er, o~ rier bliver mindrc 
plads til dem, dar ikh knn fnlga m<><l, el
lerclem som 1kkc pnss•r md," stm· <lcrp6 
et opslag 

1-lnr m.•n ikke nn<let, <h hnr rnnn 
mnske cl f"'lles"knb, uenkcr jeg_ 

Glcmtc at sporge, om M ,,. otollc nf 
rlcrcsf,.llessbh 

Del burde de rn<lska Vrl're. ':) 

feature In 

Teht METIE·LINE THORLJf 
folo: NIELS HOUGAARI?!,~A_!S'" 



P 
de to- fj.ver~te:. Cl<l£."er i·· 
hnggfl{cl prt _,N(1ii1e1'n:o 
l<(lbenhavn ~ .~on1 nabo 
en kirkcg~rd ng en nmskC
liggcr Garlcrummel. som cr 

base for op til l.'i unge boligk1Se 
Mii~ke kan man he~krive Glidcrum· 

mel som ct »ducsla!!<<, hvor hcbn~rnc 
!..an llyve tilog fra i ~kibei ar dagcn. I'm 
der er ingcn Hln1mlincdc tilpasnings
projekter, her er ingcn voksen-pa~dago
gik, her cr ingcn vcjledcre; her cr <111-

sv~lrct- clct-cs cgct? 
Broget cr ct ord. dc1 liggcr p£1 

lxbernc- men uniformeret f('!lgcr lige 
ctter. Tatoveringerne er rundt t·cgnet de 
san1111c, hancknmmenc lige~5.. storby
slang'et mestrer de ~lilcsammen, mc11 

nilrde skal beskrive sig sc:lv er variatio
ncrnc lWIIH.!c: man kan v;cre »k~P.reste«, 
»pit vej (i(Jndien«, »brugcr af f'olkets 
Park«, ,hums« elier slet og ret »for stc
net til at knmme videre". 

Og m5ske er mangfoldighcden ste
dets virkelige styrke. Her knn de mere 
rcssourccsvagc holiglosc hcntc inspira
tion og stfltle hos de sucrkcrc bland! bc
hnern~- udcn nt dcr i ~vtigt skclnes 
mellen·t svagc og sta:rkc. 

Den 2:1-ftrige S. cr een ar vetcrancme 
mcd na:stcn I ftr pii hagen. Hjeml>·lS 
bkv han, cla <.let besatte hus i Ahnms
gade hlev ryddet i oktober 1997, ng lige 
siden har hun )1oet i Gadcrummel. 

Hans okonomiske l'ilkttr ser sftclan 
ud: Bistancl.~hj~lpen, der efter betnling 
nf greld udg\Or omi-.:ring :1.000 kr. sur
pleres sidst pft mnncden med flaskc
samling 

En dag kunne goc\t sc si\dan ud: 
Op ve~1·8~tidcT1. En ven, der ligc cr 

Et dueslag 
Hun er der hele tiden. Som en skygge glider hun 

pludselig ind i synsfeltet, smutter ud i k0kkenet -

:og,uden en lyd forsvinder hun igen. Hun siger ikke 

noget, deltager ikke i m0der eller aktiviteter. Hun 

er der hele tiden, eller ... 

Det officielle behandlersystem ville garantNet 

have 20 forskelligt-farvede piller at tilbyde 

hen de, en bedre seng at seve i og en ti lv<£relse un

der opsyn i faste rammer. 

I Gaderummet tilbyder de hende noget andet: 

»Det gar bedre med hende«, siger de, >>Hun N 

sil<l(ert ved at Iande, om lidt sa ... « 

Det ligner solidaritet. 

kommct hjem frn uJiandet kigger 
forl1i: det gltr der et pm ti111er med. 

Kloi-.:kcn II: Mode p5 Soeialkontorct 
vedr. kursustilbud. Mtldct vnrcr 10 mi" 
nutter og tlyttcr ikke rigtig ved no get 
som heist. 

Tilh~tgc til Gnctcrummct. 
Kloi-.:ken 17: To pnl.'stcr har hedt om 

el mpcle mcd Gadenrmmets hehnere: 
der vnrer til klokken 19.:10. Re~ten ar 
dngen gfu· med rrivatliv, der hesttlr af 
TV. musik, snak mccl tic andre hcboerc. 

I seng klokken 03. 
S. siger dct er hans sidstc ftr i Gndc· 

mmmet. lkke fortii del er uudholdcligt 
- sterlet giver nltid tilhud nm sm:ialt 
snmv!l'r under cen eller anden form-

men fordi hnn ogs5 har en dn'lm. lkkc 
.•;.1\dnn en IW.ittlyvcnde, ureali.~crbar ecn; 
cgcntlig er den overraskende almimlc
lig: en udclannclse, hvor S. bn brugc 
sin know-how imlcn for »hehandling« 
af marginaliscrcde unge. En drom nf
fodt af en voksendc irritation over de 
latterlige, hja:lpelpse socitllnrhejdere, 
han rr st0dt pfl gennem tiderm:. 

Tidcn gik og S. vnr ved at blivc ra~t-
10s; han syntes egentlig bare ligc han 
ville .~ige, HI der hliver drui-.:ket for me
get kaft"c i Gadenunmet 

De drikkcr b1ffe i Gnderummct. ME
GET kaffe. S{t megct, at det bclnster et 

budget. der i forvejen cr ~kr0hcli!:t. 0!! 
derfor kom s0nda!iens hnsnwde r~a:!slc~ 
hcle tiden til;\! drcje sig om kaiTe. Hv<.11" 
megel ~nile: om d~t sknllc vtn~ grnti~ 
biTe: lwad med dem, dcr ikkc kan lide 
1-.:aiTc- og hvor l'igtig er kalk? 

Til:;ync!adcnde ikkc del v;e.wntligstc 
rrnhkm. n[u· nwn lever p{t kam"n al 
snmfunde! - del kan mii~kc nvcn i 
k1~het virke litlt overfll!ldigt ;t( hruge 
tid pi\ at di.~i-.:utcrc det. M~n dcr er en 
pointe: Sknl GatlerummeT kunnc til
hyde en kop varm kntTe til de ar 1m
sets hrugcrc, clcr 1-.:un komme1· i 
Ili·ldstilfa•ldc'! Er del il-.:kc vigtigt nt 
ktmnc ti I hyde cct cllcr m1rlcr, n.'tr lur,·cr 
ops1~gcs nr folk med akutte kriser'.' 
Kan man ikke s1gc, nt del har en funk
lion, der nekker~ud nver dc11 i>l.incfal
dcnde luksm. kniTc ogsi'i. rcpra~s""ntc
rcr"? 

Eftcr el par timers m{ljdc var dct ikkc 
lykkcdes al n{t r·rem til fuldst;cndk 
Cnighcd. men det havcle heller ikk~ 
va:ret spild aftid. Man a ikke optlragd 
til nll'<ere dcmokrill- dct cr nogcl. dcr 
la:rc~. Og r¢ddernc i Oadcmmmct har 
!"at i noget; de cr vcd ill l:nc dct, og de 
~ver sig hvcr ~~111dag. 

* Socialisten nr. 110, 
den 6. november 1998 * 
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Gaderummet 
Gaderummet er en to ar gam mel socialpsykologisk >>insti
tutiOTw pi'! Nmrebro. 

Gaderummet beskriver sig selv saledes: 

>>Organiseret som et samarbejds- og solidaritetsprojekt 
mellem ressotwcest<Erke unge og gamle, samt unge p<3 
kanten af samfundet, inkluderende ri\dgivningsarbejde 
ved psykolog- og psykologistuderencle«. 

Den daglige funldion beskrives p;3 folgende made: 

1. et terapeutisk kollektiv 
2. en kammeratskabsgruJJpe 
3. et refugium 
4. et udvidet hjem 
5. et informationssted 
6. et anerkendelsessted/ 

identitetsskabende sted 
7. et al<tivitetssted 
Gaderummet e1· brugerstyret; alt arbejde, der udffl'res er 
gratis og frivilligt. I den seneste tid har der va::ret en vok
sende strmn af ))bl·ugere(<, blandt anclet fordi flere social
centre henviser ))uanbringelige« klienter til Gaderummet. 

Journalist Eril< Petersen og fotograf N·1elS Hou
gaard har hver for sig m0dt beboerne i Gaderum
met p.3. N!iH'rebro i l<robenhavn. Dette nummer af 
Ratata pra:!senterer deres indtryk fra bes0gene. 

Socialisten 6. november 1998 

»EN DAG I<OMMER DER EN PRINS 

RIDENDE OP AD NBRREBROGADE pi\ EN 

HVID HEST. SA STAR uEG DER MED ALLE 

MINE INDI<BBSPOSER, OG sA RINGER 

JEG TIL JER OG SIGER: FUCI< JER! 

0G sA BUVER JEG SINOSYG•« 
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»VI TALER MED DE 

NYE, DER I<OMMER 

H.ER MED DERES 

PROBLEMER. HVIS 

DER ER EN PIGE, 

DER HAR V!ERET 

VED AT BLIVE 

VOLDTAGET, sA ER 

DER ANDRE, DER 

HAR PRilVET DET. 

ELLER, HVIS MAN 

HAR FAET BANI< AF 

SIN FAR, sA ER 

DER STENSII<I<ERT 

OGSA NOGEN, DER 

VED, HVORDAN 

DET ER.H 

--MAGASIN 



BiJrn, der strejfer pa stjalne cykler 

igennem andre af nattens byer 

og 5arede i dere5 inder5te hjerter 

tramper tv~r5 gennem·5111ukke stuer 

H!Jje 50111 fugle i rodede haver 

h!Jje 50111 hunde blol115ter og 5ten 

h!Jje 50111 mlr de far julegaver 

h!Jje so111 den der l<an t~l/e til en. 

Peter Uwgesen: Brudstykl<c af et digt fra sam/ingen 
»Alder/ a/bl/111«, afsnit 91995. 

MAG AS IN ------------



MAGASIN 

»MANGE FOLI< 

IWMMER IWN 

OM NATTEN. 

NAR DETER 

IWLDT OG MAN 

HAR DEPRES

SJONER OG 

Ali VIRI(ER 

HABtaSt((: Iii 

... ~. 
~~-.·r-~ 
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i 

»AH, VUGGI DIN 

TABER. VUGGI HAR 

FilET ARBEJDE I 

BILI<A I HBJE 

TASTRUP.n i \:;~I :-.·; 

»dA, JEG HAR!DA I 

DET MINDSTE. E!' !• 

ARBE~DE -, ~w~~~: . 
MED ci1G sEi.ll?;; ' 

Sociolisten 6. november 1998 

»NAR JEG FAR 

MIN FBRSTE 

RBDE SPORTS-

VOGN sA ••• JA, 

SA SMADRER JEG 

DEN. SA I<BRER 

JEG DIG NED 

RIKI<E. SA DU 

SPLATTER UD 

OVER HELE FOR-

RUDEN, OG sA 
SENDER JEG 

REGNINGEN FOR 

VASI<EN TIL DINE 

FOR!ELDRE." 
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DETER BEDRE 

AT SIDDE HER 

FORAN COM

PUTEREN OG 

RYGE EN FEP, 

END AT VIERE 

PA GADEN OG 

TAGE SPEED 

ELLER SYRE." 



8 .,Tfdtl!::.! .. 
J.'~··· 

I 
oktohcr '97 hlcv ct 
besm hus i Ahorns" 

gadc ryddct:.·i lf.!hcl 
af SOilllllCI"Cil '9R 
ryddedc pol1ticl en 
byggctomt 1 Sp~l

\andsgatlc. lwor en del ungc 
havdc fors~lgl at lv1se dcrcs 
bl)ligpn1(1lcm vcd at ctab
lcrc en »slwrvognsby«. De 
ungc havdc im!vilgct i at 
flyttc frivilligt. nlligcvcl 
r,llldt myndighcdernc del 
llt.Jdvcmligt at ~Iippe onlcn~
!lli1):!1CII i1K 

De p<lny-holigl¢sc ~!Ogle 
forctn~dc for NfltTchros By
delsrihl. rcprfl'scntcret vcd 
formand .lcsper L:mgebtck. 
SF. Hans l'caktion p<l de un
gcs krnv YH no get ovena
.~kcndc: J-hlll tilb~1d dcm el 
stykJ.c papir. Ucr anhcfa
lcde. nl n11m tog p;cnt imod 
de ungc- i en :uulcn k01ll

munc! 
Hvis man gcnncm del 

mcstc ar sin opnckst hnr 
va~nm:l. sig til nl mwlc den 
type "sngsbchandling«, kan 
del vt'!l diirligt nndre, at man 
blivcr noget skcptis].. - for 
ikkc til sigc dirckte al'vi
sende- over for all. dcr lug
lcr t:n snm!c af niTcntlig uu
writel. 

Oct v~r ogs;l den gene
relic hoklning blatJdt beho
crne i Gnderummct. d<1 Ire 
pra:ster rra kirkerne pii 
N<ilrrchro tlnnom::eredc de-

1·cs nnkomsL Og del blcv 
ikke mcget bcdt·c ur. nt den 
cne meldt•~ nn1ud en hnlv 
time far lll!'ldcl skullc starte 
- og dcr hlev trukket nnget 
pft smilebiindene. da den 
flilrst.c bcmt~rkning rru den 
nyansatte ungdomspra:st 
ved Brnrson kit"ke l)'ld: »Del 
erda et dcjligl rum- hygge
ligtmiljlil!« 

M<lske IHir de ret pn~.:.-;
tcrnc: m£!.-;].,~,; n dcr virkclig 
lighcdspunktcr mclklll Den 
dnnskc Folkekirkc og de 
hjemlf1sc. Miiskc hnr de bc
r0ringsfladcr. niir det drcjcr 
sig orn ;It v;erc mal·ginnlisc
rct. og ikkc blive regnct l'or 
nogl!l: mf1ske l'Ur Jesus vir
kclig hjcmlos -mcn!Jvorl'or 
i\bncr de s;l il..kc Lic1·cs kir
ker? Hvorfor laver de ikkc 
folkek('lkkenc(l 

Ol! Erik Bock frn Heilig 
Kor~ kirkr hnr dn ret. 111\~r 
han bcskriwr 90'emes ung
dom.';kulturer som individ~
alistisi--c- del g0r del hc
stcmt ikkc lctterc. Men de 
l'if sclv. beboemc l'n1 Gnde
rummet, og de cr lotalt ufvi
~endc nverfnr »niTcntlig 
omklumring« fru myndig": 
hcdernes side. 

Miiske skullc de V<cre 
mere ftbnc. n!dderne. 
mftske. men hvis man hcle 
livct er blcvet bchnndlel 
som en LEGO-klods. dcr 
kunnc nnbringcs cflcr for-

MAGASIN- Socialisten 6. november 1998 

Maske var Jesus hjeml ¢s 
godtbcfindcnde, kan del vel 
ikkc undrc, at man f<lr fir
kfllllede meninger. Og Gud 
ved. om ungdomspnc,<;tcn sl\ 
skullc have' vulgt ikke at 
l<l!gge et andet. for ham. 
vigtigt m¢de en time eftcr 
mlildct mcd Gaderummct. 

Da han rejste sig og sagde 
l<lk fori dag .. ~krcd de tleste 

af beboerne ogsft. Erik Bock 
blev siddende, men han cr 
fra en svundcn tid. hvor ver
den var ilben og fuld af mu
ligheder. mens r;iddernc i 
Gadcrummel er f~dl med 
parndcrnc oppc. 

Ungdomsprreslen fru 
Bror~on har filet en god idC 
- hnn vi! atl10lde en punk-

Ja tak! 

gudstjeneste og cftcrlyslc 
hju:lp til nrrangcrnentct. Dcr 
skal srettcs scene op og Jn
vcs kaffc. Erik Bock opfor
drcdc til at engagere sig, 
men da havdc stort set res" 
ten af beboernc forladt rum
met. 

Del .<;er ikke ud snm om. 
Gaderumme'tl har >/oldsOlnt 

Send mig Socialisten i 2 m3neder 
for kun 50 kroner 
Novn·--------~ 

Tcldow ________________ _ 

mcgct brug for Gud - mens 
Gud tilsynelndsnde godt 
kllllnB brugc en hilnds
l'rekning frn Gaden1mmel. 



- Hvmfor ikkr sivr ti?SSO!ircertil dl!,stNfqt, /war de tmge se/v s~:Ygcr l1e11 i stcdel Jot at mede dem med mistm om, 
at de bm pi/ lave /art fo~:si;;; selv. , ; , 

Gatlerurmnet 
- :et fristed 

I Gadcrummet bar nitge, :soni"ild~e har hoget andet sted at vcere. Deren er ilbe11, der er altid mnd, 
rent taj og en madras pd gulvet. Psykolog Kolle Bitck Madsen har starlet stedet, men har give! 

magten fra sig og gjort del til et socialf-psykologislc fr·isted. 

Af' TINA JUUL RASMUS~EN 

I
eg blander mig ikke. Ikke !. 

for krvbene kommer incl 
til naboen. Mrtn sblbilVC' 

en gnmd til at blande sig. 
Kalle Birck-Madsen viser 

nmdt i G<Jden1mmet- et 
tidligere lager pi\ 4. og 5. sal 
pA Norrebro i Kobenh;wn. 
Femtesalen er mest sovc
plads og et lillc fa~lles fjern
synsrmn. Longs skunk og 
vit'gge h<1r de unge luengt 
gam!e l01gner og dynebctrrek 
op som afsk&rmning for en 
smule privatliv. lnde bag 
forhacngene Jigger madrds
ser og soveposer- de unge 
hu stort set ingen ejelJdelc, 
nfir de kommcr, forta:ller 
Kalle. 

- Derinde bor ogsffi en, si
ger han og peger pii pladscn 
me\lern gulvel og skrii.weg
gcn, som vel er 50 em. j lH'lj
den og knnp clet samme i 
bredclen. Knlle tvivler sclv et 
ejehlik og tr~kker del mde 
forh<eng til side- jo, dt"n er 
god nok. Dsr Jigger et1 mn
dr<Js pA gulvat. 

Andre h11r lidt mere plnds 
- et rum pA 10-15 m2 ,bebos 

nf tre-fire stykker. Deter her, 
krybeJ)~ mi\sk(~ flytter lidt 
n1ndt, 'Som Knlle bemrerker, 
dn half: viser det sonderbom
bede fUm frcm. Men her er 
sienrinlys p<'i bordet, musik 
p<1 <1nlregget og hjemlig hyg
gl> for aile pen gene. l det 
store frellesrum pi\ 4. Si'llli,g;
ger kekken, computernnn 
og ophok\sstuc. Her er Jivlig 
lri1fik i'lf bcboerne og deres 
mflnge store hunde. 

Rodderne fJr de! til at 
fungerc ,' 
Gi1derumlnet er et sl'ed, 
hvor unge, som er skrobeli
ge op; har brng for hj<elp, 
bn v.r.re i en periode, indtil 
de kommer pi\ hojkctnl igen, 
fort.x'ller K<dle, som cr sle
dets ildsji\!l og ideologiske 
b,mnerfrmcr. Mrm knn br1-1gc 
Gaderumn1el som fristcd
med en mildms p<i gulvet, 
t~dgilng til computeren og 
kontilkl med de andre, be
nytte r<'iclgivningen Rcgnhu· 
en -- eller begge dele. 

1 Gadentmmet hilr de un
ge 111agten, fmdi stedet cr 
brugerstyret 
, . - Det kan vcere fruslreren
:~e, M liet,hele:er S<l flvden-

:~\: ;' ' I;:,): < 

J:;lj i)::!l 
.1'•1 '·'·! 

de. Men samtidig er det fedt 
at selv de slMsle mdder kcm 
fii det til at fungere, for el
lers g<h det ud over fa:lles
skabet, fortreller Killle. 

De ungc, som kommer i 
G:ulentmmet, er mobbet ttd 
- af familic, skole og system. 

- Der er koks i deres hove-
der, og deer r?.ml af ft~ttig
domsfoelden. De kan aldrig 
forestille sig at f<l de res eget 
sted at bo, og der er ikke 
plads til dem, der lwor de 
kommer fra, siger Kalle. 

Hnn fort<ellcr, t~t de unge 
ofte har oplevet en vok\som 
1liyk~e i familien- et dods
fald, vOid, nogle gnnge 
mord. Andre G>r blevet pres
set rtf deres forceldre l1l at 
tilpi1ssc sig nutoriteterne, 
fordi forceldrene selv er 
pressed. c. 

- Ni\r de unge sil kommer i 
kont<lkt med beh;mdlcrsy
stemel, opsti\r der som regel 
flere prob\emer, fordi syste
met ikke er sin opgave vok
scn. Snmtidig stiller for;;el
drene krav, som ikke passer 
ind i bornenes perspektiv. 
De bliver ·ikke taget med pA 
n\d og oplever ikke, Rt de 
l1<1r indJlydelse p.1 den~s eget 

liv. Derfor vrelger nogle at 
forlRde dPres familie og op
s!.'lger subkttlturer, hvor <11le 
autoriteter f<'ir fingeren. 

Fra Fj1il\6iv til dokument
mappe 
Deter Kalle, som hnr t<1get 
initiFttiv til GFtderummel
og ri\dgivningen Regnbuen, 
som til ilt begynde med be
stod ar kriti.ske psykologi
stttdcrencle. P<'iuniversitelet 
ml?!dte han den Siml-akade
miske verden, som ikke s<lg
de hams& meget. Han star
tede derfor Regnbuen sflm
men med en J1ok ligesinde
de. Men efterh~nden drop
pede folk ud, klippede deres 
hi\r og skiftedc Fjiillri'iven 
ud med dokm11e11tmappen . 

- Oet hflvde jeg sv<Ptt ved 
at forst<1- hvcwfor dr.>rcs 
identitet skiftede sammen 
med deres eks<Jmensbevis. 
K<1l1e forsatte i Regnbuen. 

- Jeg ved ikke hvorfor, an
det end <lt del Vi'lr i protest. 
Jeg folte harme, siger hiln. 

K<1IIe blev f.oerdig som psy
kolog i 1986. 1 dag er ha11 45 
ilr. Hnn hm· og-s;'t en bache
lorgr<ld i dilt<llogi og mate
matik- en kombination 

med psykologi han ha:>vder 
at kunne tjene mnnge penge 
pi\, hvis han ville. Men han 
har i stedet vnlgt ti <'ir p<'l 
dagpenge og nu bistcmds· 
hj~lp for at kunne r~rbejde 
med det, som ban mener er 
vigtigst. 

Ikke plads til g<1debornene 
Efter nogle turbulente Ar 
med Regnbuen, startede 
Kalle ogs<'l Gaderummet. 

- Der var nogle gi1deb0rn, 
som skabte problemcr i Soli
d<~ritetshuset, hvor Regnbu
en hold! tiL Folk var ikke si\ 
gli'lde for, at der !i\ et b<1rn 
og sov der, hvor deres kon
torstCll skulle st<i, nRr de 

- kom om morgenen. Det tog 
vi kot1sekvensen af og i\.bne
de Gaderummet, fortteller 
K<1lle. 

Hi'ln siger selv, <It ]Mn er 
her <1lt for meget. Hvis han 
ikke er her, sidder han hjem
me og skriver t~nsegninger 
om penge. Og resten af sin 
tid bn1ger han pa rAdgivnin
gen. 

- Jeg er pA bistandshjrelp, 
er lige blevet skill og har en 
kccmpe husleje. Derfor s0ger 
jeg nul0nmidler til Gade
rummet. Endnu har han ik
ke haft heldet med sig. Gn
derummet fiir ingen f<1ste til
skud og har flere gnnge 
vreret faretruende t,"'t pA at 
gil bankerot, men er hver 
gang blevet reddet pi'i mi'il
stregen. Ligc nu N der pcn
gc frem ti\1. marts n<este iir. 

-De unge har ingen pen
ge, n<'ir de kommer her. Der
for bcta\er de ikke llO[!;Ct f<Jf 

at bo her og spise. De hM of
teen stor g.oeld, smn vi pro
ver at l1jcelpe demtil at 
komme ilf med, sA cit: i det 
mindste kiln tn~e herfm 
med rent bord 

- Dcr er bn1g for t~ndre ste
der som vmes. Oct cr h~rdt 
<1! se folk sidde og h21vc det 
skidt, m~n overhnv~det ikh 
h<tve tiel til at send~ dem el 
smi!. Vi kunne ogsi\ godt 
bruge mange tlcre pt.engc til 
psykologhjcelp. 

- 1-lPMfM Mirra d11 l'l'ri? 
Jeg ved dt:t ikke. Jcg er til 

frustreret over, at jeg ikke 
hi1r tid. Men jeg kiln se mig 
sdv i 0jnenE'. Del er en 
grtmmel drnm- jeg tror st<1-
dig pi\ d godt Sflmfund. Jer:; 
mener, rtt m<1nge ting gar 
galt p~ grund af professionel 
inkompell'nce, og fot·di mfln 
ikke trnr, at man bn !:we 
om pi\ tinp;ene. Det er mAske 
der, min tilfredsstil!else Jig
ger, Siger K<~lle. 

Tinn ]uti/ Rrrsmusscrr 
l'l' /Cnmrnlisl 



Frih,ed for Loke 
I '•: · .1 

Jeg spl')rger efter Kalle. En ung 
f)T med blii. hanekam Jigger p!i 

gulvet og maier den rf!de farve 
ind i et sort banner. P5. banneret 
stii.r: "Gaderummet". Nederst er 
der tre dl')dningehoveder og 
)'!verst et hagekors, der smadres af 
en knytnreve. Banneret er til Ros
kildefestivalen. BJ!llhneknm pe
ger ned bagerst i lokalet. 

Kalle gar nmdt med stl')vsuge
ren og fjerner rottelorte. En del af 
afGaderummets bmgcre har 
nemlig Iamme rotter kravlcnde 
rundt pa kroppen. 

Udover Blii. Hanekam, Kalle og 
mig er der trc hunde og fire pun
kere i lokalet. En af dem sa!tter 
musik pi\- den slags hvor .musi
keme spiller me get h!<ljt oin kap 
for at blivcf¢rst frerdig. 

-Her er ret stillc idag, siger 
Kalle. 

12 8r som frivillig 
Gadcrummet er toting: Dels en 
psyko!ogisk rhdgivning og dcls et· 
vrcrcsted for margina!iserede og ' 
udsty~dte unge pil. N0rrebro. Kalle 
Birck-Madsen- som er uddannet 
psykolog- er inilillivtager, prim us 
motor og daglig Ieder af stedet. 

At stedct er usa::dvanligt, ser 
man straks, n:l.r man kommer ind 
- der er usredvanlig rodet og deter 
Kalle, der gftr og rydder op. Ikke 
et arbejde man nonnalt ville for
vente af en psyko!og og daglig lc
der. Men Kalle er ikke nogen al
mindelig psykolog: 

· Egentlig ville jeg egne mig 
som gadefejer. Jeg er enonnt god 
til at sam!e ting op, sigerhan. 

Som psykologistuderende var 
Kalle i 1983 med til at starte en 
psykologisk rD.dgivning- Regn
buen ~ i Srudenter!msct. I 1986 
fa:rdiggjorde han sit stu die og 
fortsatte som fuldtidsfriviilig i 
Regnbuen. I augu~t '96 startede 
han Gaderummet i lokalcr p3 
Nwrebrogadc, og ni.dgivningen 
flyttcdc med. 

Ud over Kalle er der Lars, som 
er invalidepensionist i skil.nejob. 
Til at !age sig nfe1 vrerested som 
er ;\bent hele d0gnet, hvor:dcr 

Gaderummet er at vcere
sted og en psykologisk 
rildgivning pit Nerrebro. 
Hvor rilldgivning, 
rengering og daglig le· 
delse er slilet sammen 
til en stilling· som ikke 
er soerlig godt beta It 

d,i·k'''"""" '" Gadernmmet bli1-'er ikke registreret. Der er ingen 
"'i>dto,gi>l.« og ingenfonnelle krav, men dog vis.fe minimums-

ovematter minimum l 0 unge, og 
hvOr der ere! par hundrcde, der 
glli"" igennem.hver uge. 

Hvorder ~r godt 25, der gii.rtil 
psykologisk'r:l.dgivning hver uge 
- og af dem c:r en del medicinaf
hrengige fra distriktspsykiatricn. 

Det skaf si~es at Kalle stadig cr 
ftivillig. Han har aldrig haft eller 
f')nskel el J~mu·bejde med sin ud
datmelse. Han hnr i 12 i\r vreret 
fulrltidsfri;vitlig i sit cgct projekt -
f0rst p8 und~rst0ttel~e. nu p£1 bi-

standshj<elp. Fuld tid vii i deue 
ti!frelcle .~ige ca. 80 timer om 
ugen. 
Siidan el engagemenl- det erjo 
me.vten krislenl? 

- Det viljegikkcsige. Det ud
springer af social indignation, 
som stammer helt tilbage fra min 
barndom, hvormine forreldre 
i\bneck d~ren for Iandstrygerne. 

-Vi har et samfund hvor a it bn 
k~bes, ng lwor rolk erebtremt 
individunlisererk. Hvis lll<ln ~e1 

En bmger erved atfa!rdigg¢re et 
ba11ner til bmg pti Roskildejesti
valen i Gadernmmet. Jlir kom
mer ma11ge udst¢dte og margi1UJ
Ii$erede u11gejra N¢rrebro. 

AVIS 
<Pllilfl-f 
lb(L()/ 

(Fotos: Simo11) 

/vfl- I tJ ;" 'J. ~!.-.· 

Kalle Birck-Madsen: - I Jag er 
man ale11e over for et stort system, 
ndr tingene gdr galt. Nllr man er 
et lille myr md man ha' mulighe
Jer for steder at gO hen. 

andre, er dct folk som en selv. De 
store brogcde frellesskaber er 
vrck. Den type samfund er ikke 
sundt. Der er Jnmdredetusindvis 
af mennesker i Danmark med 
psykiske prohlemer- deter ikke 
no get man kan behandle sig ud a f. 
Idag er man alene over for et stort 
system, nii.r tin gene giir galt. Nilr 
man eretlille myrm:i. man ha' 
mu!igheder for steder at gft hen. 

Sildan et sted skal Gademmmet 
were. 

• Jeg blander mig lkke 
En stor del af de unge, der kom
mer, er smidt ud andre steder. De 
kommer med en erfaring om, at 
uanset hvor deer, vii det vrerc et 
Sp\'lrgsmaJ om tid, in den de ryger 
ud. 

Folk, der ankommer, bliver ik
ke registreret. Der er ingen forme! 
modtagelse. Deter den, som 
dbner d!<!ren, dertager imod og vi
ser folk til rette. 

- Jeg st~dernogen gange pil 
personer, der har va:ret her i flere 
dage. En mand kan ikkestyre det 
her. Deter ungegruppen, der har 
reren af at f:l.. tingene til at fungere, 
siger Kalle. 

Minimumskravcne til opftlrsel 
cr. at stedet skal kunne fonsa:tte
huslejen sknl bctales og forholdct 
tilnaboeme skal vreregodl. Der
udover er der ingen formelle krnv. 

Det betyder, at der nogen gange 
bliver Ia vet mad· andre gange ik
ke. Det betyder, at der er beskidt. 
Dajeg fjllrste gang m~der Lars -
deter ham i skfulejob ~ sp~rger 
jeg ham, hvad han laver deroppe. 
Han svarer, at han laver, twad 
der er brug for: 

- Og lige nu vil jeg g¢re k01e
skabet rent. Deter ikke blevet 
gjort meget lrenge. 

Alkoholforbudet 
Har folk brug for konkret hjrelp, 
m!t de vise det: 

- Stedet er et fristed, hvorman 
skal hive sig op ved Mrene og ar
bejdc sig ud. Jeg bruger ikkc: min 
tid og energi pA at rette pil. folk 
heroppe, men pii. folk, der har brug 
for hjrelp, understreger Kalle. · 

Nogle reglcr er der. De opstltr 
pA m¢deme som reaktion pll kon
krete problemer. Et eksempel er 
alkoholforhudet, som er i kraft fra 
Sl')ndag til fredag. Det opstod ide
cember. Der var a! tid stuvende 
fuldt. Masser affedeog masser af 
¢1. Halvdelen af de, der ovemat
tede, skulle op om morgenen for 
at passe skole eller arbejde. Nltr 
folk festede hele Iiden, var der 
aldrig ro. 

Kalle gjorde rent. Samlede fla
sker sammen. Sattc plaster pii. 
PrJ11vede at f1i folk i sen g. 

Og sil. indf~rte frellesm0det et 
alkoholforbud. 

- Jeg bland cdc mig ikke, selv 
om beslutningen gik mig imod
den holder jo nog!e folk va::k. for
treller Kalle. 

Gramseles 
En del af dem, der kommer, er 
folk, som det ¢vrige sociale sy
stem ikke kan tage sig af. Og mlr 
man vii pr0ve at g¢re noget, som 
det I')Vrige system ikke kan, mil 
man brugc nogle andre metoder. 
Oct indbefatter if¢lge Kalle total 
Abenhed, to(.alt engagement snmt 
brugerstyringmed invitation til 
samarbejdc uden pligter og 
grrenser. 

Det har fmft sin pris. Den mest 
Abenbare er, at de frivillige slides 
ned og forlader stedet. F~r jul (or
svandt de sidste. Men Ka\le er 
kompromisll')s i grrense10sheden. 
Sd nu er der kun Ka11e ti!bage. 

- Og deterikke holdbart hver
ken for mig e!ler for stedet, er
kenderhan. 
Hvad erdine ¢mker? 

-At stedet kan reproducere sig 
selv andre steder.At bogruppen 
heroppe kan Fa en mere perma
nent status. At fA nogle penge ind. 
At fil tid til at kigge pa mine 
20.000 sider noter og slagte nogle 
af aile psykiatriens hellige kf!cr. 
Hvad betyder Gademmmet for 
dig ogfot dem, der kommer her? 

-For mig bctyder det mulighe
den for at arbejde fagligt og etisk 
forsvarligt. For en de! af de unge 
kan det vrere forskellen pil., om 
deres Jiv lykkes eller ej- om de 
slipper for at rMne op i frengsel 
eller p1i en !ukket afdeling. 

S. 
lnitiath•gmppen Gademmmet, ., 
N¢rrebmgode 56, lmglmset. 4. ag 
5 . . m/, 21(10 Kb/i. N. Tlf · 35 37 .:f.7 
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HK Kgbenhavns sociale engagement er i dagligdagen anonym! og loyall 
iiiie riii r · d; · n;; d.ie iii n;;; r; ·sii n; ·iii ·d;; ii;; iie · iiiier· ii iid iin · ~ rsa u· ii ii nve·ri d.e i-. s i·o 
···~·~g···········································································~·············· 
med faglige eller personlige problemer. Men hverl ar synligggr foreningen 
~~ooooooooooooooooooaoooooooooooooooeoeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooAoooooo 

sin solidarilel med samfundels svage grupper ved ovemekkelsen af " rels Anker". 
···············································································~·····························~·· 

"Arets Anker" blev stiftet ·, '; prisoverrrekkelse en realitet. 
af HK Kobenhavn i 1987 og - Symbolikken bag 007-pla-
uddeles I gang arligt. Prisen har katen med Anker )111rgensen som 
i f111lge vedtregterne til formal helten, synes vii HK K111benhavn 
,at piiskonne personer eller or- va'-'a original og samtidig me-
ganisationer, der gennem en get rammende for, hvad Anker 
srerlig indsats har beskreftiget )111rgensen bade politisk og men-
sig med arbejderbevregelsen og neskeligt st:\.r fori folks bevidst-
dens medlemmer, herunder og- hed: Ham der t111r handle og for-
sa de menneskelige relationer". svare de svage mod overgreb, 
Med pask111nnelsen for det fri- fortreller HK Kobenhavns Nrest-
villige, uegennyttige humani- formand, EvaArnhild. 
trere stykke arbejde f111lger ogsii - Vi henvendte os derfor til 
en check pa 50.000 kr. og en Anker Jorgensen for 
statuette af Anker jorgensen. at fa tilladelse til at 

Agent Anker 007 
I tiden op till987, havde HK 
K111benhavn gennem lrengere tid 
haft onske om at indstifte en pris 
med et social! og samfundsmres
sigt sigte, og inspireret af DSU's 
meget omtalte valgplakat samme 
iir, med Anker )0rgensen i james 
Bond skikkelse, blev den f0rste 

bruge hans navn og 
for at sp0rge, om 
han ville sta for den 
iirlige overrrekkelse 
af prisen. Det ville 
han gerne, og han 
har de fleste gauge 
selv st:l.et for over
rrekkelsen. Niir han 
har vreret forhindret 

56 

er jesper Klein tradttil- og deter 
det ikke blevet mindre muntert 
af! 

- Vi nedsatte en Arets Anker 
Komite. Det har vreret en utrolig 
positiv oplevelse at sidde i komi
teen med mennesker, der pa 
hver deres made er dybt engage
ret i andre menneskers liv og vil
kar. Og som trods deres egen 
travle hverdag, har overskud til -
og brrender for- at hjrelpe an
dre, siger Eva Arnhild. 

S0rensen og Eva Arnhild, nrest
formand i HK K0benhavn. 

HK K0benhavns medlem
mer og afdelinger giver ofte ko· 
miteen gode rc\d om personer 
og organisationer, der b0r kom 
me ibetragtning til "Arets An
ker''. Pii den made bliver del en 
begiyenhed, som aile i organisa 
tionen pii et eller andet plan 
deltager i. 

Formalet med "Arets An
ker" er ogsa at synligg0re over

for omverden, hvad 
HK K0benhavn sorr 
fagforening mener e 
vigtigt at forholde si 
til - og samtidig s<et· 
tes der fokus pii de 
mange problemer, 
man som faglig or
ganisation ogsii b0r 

. vrere med til at l0se. 

Festlig uddeling 
Trods det ganske al

Uddelingenaf;'AretAnker'' eraltidfornojeligt -ikke alene for- vorlige emne denne 
dl detskeriforbindelsemed l~maj-festlighederne, Bestyrelses- prisuddeling er bag-
me diem i komiteen, Jesper Klein, opl:nelier som regel ogsi pi d r . r o 

slap line ... og deter bestemt ikke kedeligt. Her ved oddelingen grun tOI, tOregar 
i 1997, bvor"Gaderummet" havde gjort sig fortjent til den sto- OVerrrek.kelsen uncle 

npri•. c 1' fi d 1est 1ge ormer. I e 
seneste iir er prisuddelingen blE 

Arets Anker Komileen ' vet afholdt i forbindelse med 
Arets Anker Komite er nedsat af 
HK K0benhavns reprresentant
skab. Komiteen udpeger den 
person eller organisation, som i 
l0bet af aret har vist en srerlig 
indsats for de socialt svage 
grupper. 

I komi teen sidder tidligere 
statsminister Anker jorgensen, 
skuespiller jesper Klein, Gene
ralsekretrer )0rgen Poulsen fra 
Dansk R0de Kors, Pastor Len
now fra Kirkens Korshrer, for
mand for HK K0benhavn Ib 

HK K0benhavns I. Maj arrang< 
ment. 

Udover Anker J0rgenseP:; t 
le siger jesper Klein "et part or
gerlige ord", fulgt af musikalsk 
underholdning og lidt godt til 
hals og mave. Alt i alt en rigtig 
festlig dag, hvor HK Koben
havns medlemmer sammen 
med Anker )0rgensen pask0n
ner de personer eller organisati 
oner, som i arets 10b har udvist 
et srerligt social! engagement o 
frivilligt hjrelpearbejde. 


