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Af Piv. 
 
Jeg kan kun give dit ret i det du skriver.  
 
Og Henrik Rindom prøvede ellers (og fik faktisk sympati fra min side af da han 
løsnede op omkring hash) at få fat i folk med hans nye syn på hash, men han 
har endnu engang vist at hans viden kun strækker sig til den lille del som han 
møder på psykiatrisk afdeling (og hvor han så er med til at smide medicin i 
hovedet på dem). Det eneste hans psykiatri kan bruges til er at fortælle Hr. & 
Fru. Danmark hvordan de skal se på folks forbrug af stoffer, han glemmer helt 
at dem han møder kun er en meget lille % af brugerne. Hvis det faktisk gik op 
for ham hvor mange der brugte hash og andre ting i deres liv og som stadig 
kører et fornuftigt liv, ville han sku fyre sig selv.  
 
Social demokratiet eller venstre går anyway ud på det samme, de kan sku 
rende mig, enhedslisten er ved at gå samme vej.  
 
Citat: Mikkel Warming  
 
Jeg håber, at Ekstrabladets artikler kan være med til at sikre, at nogle af de 
mest udsatte mennesker ikke bliver glemt i jagten på flere fladskærme og 
samtalekøkkener  
For vi må aldrig give op – et menneske må aldrig ”parkeres”. Som samfund 
har vi pligt til at give alle mennesker en chance for at udvikle sig, få øje på eg-
ne ressourcer, og få det liv man ønsker.  
Og midt i debatten om forholdene for psykisk syge må vi ikke glemme, at der 
er tale om mennesker af kød og blod. Mennesker der har krav på at skulle mø-
des med respekt og værdighed. Som – på samme måde som du og jeg har ret 
til at gøre, hvad de vil, i deres eget hjem.  
Derfor er jeg meget enig med Socialministeren, når hun i såvel Ekstra Bladet 
som Søndagsmagasinet gør det klart, at også psykisk syge sådan set har lov til 
at drikke alkohol og ryge hash, i deres eget hjem.  
At alternativet til ophold på f.eks. pensionatet Mette Marie er et liv på gaden.  
Hvis vi i hellig forargelse over misbrug tvinger nogle af de mennesker der har 
mest brug for støtte ud på gaden, så har samfundet for alvor fejlet!  
 
Gaderummets brugere må så ikke sidde og ryge hash i hvad der er deres 
hjem?  
 
Næ de skal medicineres så de kan sidde og savle og nikke skaller.  
 
FLOT MIKKEL WARMING!!!! 
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