Efter skandalen her i december 2007 om Bostedet Tokanten:

1. Socialborgmester Mikkel Warming bliver siddende som Socialborgmester, trods åben løgn og svigt.
2. Forstanden på Tokanten suspenderes efter årelange systemtatiske og bevidste forsømmelser. Nu
indstillet til fyring.
3. I Gaderummets tilfælde i maj 2007 blev forstanderen
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Kommunistisk abe

Spørgsmålet er, hvad Københavns
kommunistiske socialborgmester, Mik·
kel Warming, har lært? Ugen dokumenterede, at skvattet er fuld at' løgn.
Først vidste han ikke. at handicappede
på institutionen Tokanten havde været
ude for overgreb. Da den løgn blevaf·
sløret, smed han aben videre tilsine
embedsmænd. Men den endte med at
sidde og tisse på hans eget skød.
Der er aben vant til at sidde Ira forgængeren Per Bregengaards tid. Han
var socialisten, der selv ansatte sine
store børn, brugte en million på sit
eget karitor, satte sine mindre børn i
privatskole og påførte folkeskolen en
halv milliard i underskud. Enhedsli·
sten er en ren abegrotte!

øjeblikkeligt bortvist, alle medarbejdere fyret - og alle boere
og brugere af rådgivningen efterladt uden noget fra det ene
øjeblik til det andet. Hvad havde lederen og personale gjort
i Gaderummets tilfælde? Tilladt sig at være uenig i en
Tilsynsrapport og i beskyldningerne om svigt "gennem
fratagelse af boeres lægeordinerede medicin", da det ikke
var sandt. Kommunen/Mikkel Warming har aldrig, i det år
der er gået, undersøgt, om der var hold i Tilsynets
beskyldninger og om der var foregået svigt!
4. Lærdom: Hellere medicinere uden grund, end at blive
beskyldt for ikke at medicinere. Så kan kommunen, Mikkel
Warming og Socialudvalget automatisk godt lide én.
Hvor blev arbejdets indhold af: de unge med behov for
værdig hjælp? Derfor eksisterer Gaderummet stadig, og
derfor skal Gaderummet have sine retmæssige midler
tilbage. De er øremærkede til Gaderummet, ikke
kommunen, fra Velfærdsministeriet,
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LINK:
Se også Plottet om
Gaderummet
24.oktober 2007

Der kunne skrives en lignende "Plottet II" i
efteråret 2003, da forvaltningen søgte at gøre
de Socialministerielle midler til sine egne

