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1.- Video:
Indslag om GF tv2 nyhederne 25-11-13 : http://youtu.be/Qi1Dd0nPpx8
I Skive Kommune er kontanthjælp lig med kontanthjælps job: http://youtu.be/qO6rH9n07NE
Flexjob reformen Del 1: http://youtu.be/6IiIObyX-qg
2013-0228: Infomøde Fleksjobreformen og sagsanlæg i mod den: http://youtu.be/5OqUa8_tGQ
Sydjylland , kommuner spekulerer i fleksjob:
http://www.tvsyd.dk/artikel/223006:Kommuner-spekulerer-i-fleksjob
DR Nyheder har gennem flere uger afdækket, hvordan Sundhedsstyrelsen har fået kritik for at gribe for
sent ind over for psykiatere, der fejlbehandler patienter.

Nedenfor kan du gense nogle af DR TV avisens indslag i sagen. Indslagene er lagt kronologisk
med dato: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/06/19/200846.htm
På et lille areal mellem Godsbanen og Ringgadebroen i midten af Aarhus mødes op til 30
hjemløse hver dag - nogen sover her, andre kommer bare for at få varmen, hænge ud og
hygge sig med andre hjemløse: http://www.tv2oj.dk/artikel/190023:Aarhus--Hjemloeseslaar-lejr-ved-Godsbanen
Familien Løkke i Langå er en familie på syv, som har så lidt tilbage, når de faste udgifter er
betal t, at der er brug for julehjælp: http://www.tv2oj.dk/artikel/191572:Randers--Familie---Vi-er-fattige
GF i Danmark: http://youtu.be/KCtOejhJdM0
Erstatningssager - psykisk syge giver op - Rene Christensen - inde midt i programmet 6:37 ....
http://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-926
GRUPPE FOR SYGEMELDTE: JOBCENTER UDØVER CHIKANE:
http://www.tvsyd.dk/artikel/224940:Gruppe-for-sygemeldte--Jobcenter-udoever-chikane
Den nye kontanthjælpsreform skal ligestille papirløse par med gifte par, når det gælder
forsørgelsespligt.Til gengæld vil reformen, der træder i kraft ved årsskiftet, ikke ligestille
parrene, når det gælder skattefradrag. Og det skaber nu politisk uro i partierne bag reformen.
http://nyhederne.tv2.dk/politik/2013-12-14-papirl%C3%B8se-par-snydes-skattefradrag
Næsten 8000 unge i Syd- og Sønderjylland under 30 år vil få mindre i kontanthjælp, når
rådhusklokkerne ringer til midnat den 31. december:
http://www.tvsyd.dk/artikel/225641:Unge-vil-demonstrere-mod-reform
AARHUS: I dag blev de hjemløse i Aarhus inviteret til julefrokost:
http://www.tv2oj.dk/artikel/194130:Aarhus--Julefrokost-for-hjemloese
Mette F. 3.52 min: http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-473#!/
Reklame for ”BOO”: http://youtu.be/dl25QBdPI1k
Fra radio Midt/vest: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4vest/regionalnyt-5802
Kæresteparret Peter Carlsen og Rikke Greve må flytte fra hinanden, og børnene skal vokse op
uden far, på grund af regeringens nye regel om gensidig forsørgerpligt:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fekstrabladet.dk%2Fnyheder%2Fpolitik
%2Farticle2171632.ece&h=uAQHx2s2t

2.- Ny julesang til dem i det underste lag i samfundet: Må godt synges...
Højt fra træets grønne top,
sku´ ha´ sat en stjerne,
men da det er spare jul,
vi den har måtte fjerne.
Lysene er mindre chick
og de lugter af plastik,
gaver findes ikke,
vi jo kun skal nikke!
Moder sku´ i køkkenet,
her sku´ hun traktere,
julehjælpen udeblev,
vi har ikke mere...
Knækbrød og en pølsemad

vi serverer på et fad,
børnene er triste,
julen blir´ den sidste.
Børn nu er jeg blevet træt,
og jeg kan ej mere,
vi har kæmpet, lidt og stridt,
men Mette vil kun tvære...
Joakim og Helle ja
de til jul skal stegen ha´,
vi giver væk vor nøgle,
fjerner tøj fra bøjle.
Dyrene er givet væk,
kasserne vi pakke,
min kuglepen er tør for blæk,
vi kun "dem" kan takke.
Spinkle, spare, spekuler
hvad mon der kan ske os mer´
sker der noget i morgen,
der inde på borgen..?

Skrevet af: Josepha Bagger

3.- Læsebreve/artikler oplysning der kan være vigtigt:
http://www.avisen.dk/200-mio-kr-skal-skaffe-svage-grupper-et-job_245573.aspx
http://www.avisen.dk/sygedagpenge-kun-hvis-du-vil-skaeres-i_245547.aspx
http://www.avisen.dk/raad-til-forbund-efter-bitter-dag-saenk-prisen_245429.aspx
http://www.avisen.dk/foa-formand-frygter-misbrug-af-nyttejobbere_245552.aspx
http://magasense.com/artikler_vis.php?id=116
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE2157447/danmarks-stoerste-socialebedragere-sidder-i-regering/
http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE2158557/rekordmange-familier-soegerjulehjaelp/
http://arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/illusion-eller-klassekamp
http://www.b.dk/kommentarer/kommuner-vil-kraenke-privatlivets-fred

4.- Steffen Hansen er klar igen:
Demokrati, kontrol og Finanspagt - så gik 2013 :
https://www.facebook.com/download/338053389671306/Demokrati%2C%20kontrol%20og
%20Finanspagt%20-%20s%C3%A5%20gik%202013..pdf

5.- MODTAGERE AF JULEHJÆLP SKAL GØRES AKTIVE:
af Ernst Møller
Dansk Folkehjælp forsøger nu at gøre modtagere af julehjælp til aktive borgere, der kan være
med til at bidrage til det danske velfærdssamfund.
Organisationen sætter fokus på netværksdannelse og inklusion samt på at gøre modtagere af
julehjælp til en lokal ressource for deres eget nærområde. Det sker med et pilotprojekt i ti
udvalgte byer bl.a. i Vejle, Grindsted, Vamdrup, og Vejen.
Dansk Folkehjælp, som er en af de største formidlere af julehjælp herhjemme, sætter fokus på
ressourceopbygning hos julehjælps modtagere. Med Familie NET VIKAN, som projektet
hedder, vil Dansk Folkehjælp arbejde med at få udsatte og isolerede familier inkluderet i et
netværk for familierne selv og samtidig gøre dem til en vigtig social ressource i
lokalsamfundet.

- Vi vil gerne være med til at gøre vores julehjælps modtagere til mere end blot modtagere. I
Dansk Folkehjælp er vi optaget af, at alle mennesker kan bidrage til det danske
velfærdssamfund og være et aktiv for eget lokalområde, selvom de lever et liv i fattigdom med
mange daglige udfordringer, siger Klaus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Fakta: Når fattige danskere i Hjørring, Aarhus, Herning, Vejle, Grindsted, Vamdrup, Vejen,
Lolland og Fredensborg senere på måneden modtager deres julehjælps pakke fra Dansk
Folkehjælp, vil de samtidig blive opfordret til at gå aktivt ind i projektet. Første møde vil
være et ’ryste sammen arrangement, hvor der bliver sat fokus på at skabe relationer mellem
de deltagende familier. Herefter vil netværket mødes til cafémøder og i samarbejde finde ud
af, hvad de kan gøre for deres lokalsamfund. Alle møder faciliteter af Dansk Folkehjælps
medarbejdere og frivillige.
Veluxfonden har støttet pilotprojektet med foreløbig 1,6 mio. kr., og Dansk Folkehjælp håber,
at projektet udvides til dobbelt så mange lokalafdelinger i Dansk Folkehjælp allerede til næste
år.

Er det en god ide at få modtagere af jule-hjælp til at gøre gengæld ved at blive aktive i deres
lokalsamfund? Kommunerne skal i fremtiden ikke skele til, om kontanthjælpsmodtagere er gift eller bare bor sammen som
par. Fremover får også ugifte pligt til at forsørge kæresten, hvis han eller hun bliver arbejdsløs. Det skal ikke længere være
kommunens opgave.
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen skriver på ministeriets hjemmeside, at "samlevende par (...) hermed ligestilles med
ægtepar". Men det viser sig nu slet ikke at passe. Tvært imod stiller kontanthjælpsreformen fremover ugifte par langt ringere
økonomisk end ægtefolk, der bor sammen. Ifølge skattereglerne, skal den ugifte mand eller kvinde, der bliver arbejdsløs nemlig
betale skat af de penge, som vedkommende fremover skal ha' af kæresten i stedet for kontanthjælp. Det skal ægtefolk ikke. Og
samtidig kan kæresten IKKE overtage den arbejdsløses bundfradrag, men skal også selv betale fuld skat af sin indkomst, som om
han eller hun var enlig.
Det er en borger i Valby, Palle Jensen, der har gjort Folketinget opmærksom på disse øjensynlig uforudsete konsekvenser af
kontanthjælpsreformen. Og en lektor i skatteretgiver ham fuldstændig ret i, at kontanthjælpsreformen dermed ikke ligestiller
samlevende par med ægtepar - sådan som ministereren siger. Tvært imod.

6.- På ti måneder har 30.700 ledige mistet dagpengene. Alene i oktober mistede knap 1.600
ledigedagpengeretten, viser ny analyse:
Irene Stelling , 24. november 2013 kl. 10:39
30.700 ledige har på ti måneder mistet dagpengene. Det svarer til, at over 100 ledige hver dag
har mistet dagpengeretten siden 1. januar. Det viser en ny opgørelse fra a-kasserne og AKSamvirke.
Dermed ser det samlede antal ledige, der i 2013 vil miste dagpengene, ud til at nå op på over
33.000. Regeringen anslog i deres seneste skøn fra maj måned tallet til 27-32.000.
Verner Sand Kirk, direktør i AK-Samvirke, kalder opgørelsen forventelig. Han advarer samtidig
om, at hvis ikke der bliver ændret på dagpengereformen, vil der også fremover falde
uhyggeligt mange ud af dagpengesystemet:
- Vores nye prognose viser, at omkring 14.000 ledige det næste år ser ud til ramme det nye
toårige dagpengeloft. Og med mindre at der sker en mirakuløs udvikling i beskæftigelsen, vil
det være en varig tilstand, siger Verner Sand Kirk og opfordrer:

- Brug finanslovsforhandlingerne til at lempe genoptjeningskravet midlertidigt frem til 2015,
hvor vi har et resultat fra den kommende dagpengekommission. Ifølge regeringens
beregninger, da loven blev vedtaget, vil det højst koste ca. 160 mio. kr. Så i en finanslov er det
altså småpenge, vi taler om. Til gengæld kan det redde tusinder af familiers økonomi, hvis
man f.eks. halverer genoptjeningskravet.
Den faggruppe, der er ramt hårdest af dagpengereformen, er 3F"erne, hvor godt 8.200 har
mistet dagpengene indtil videre i 2013.
3F"erne udgør 11,9 procent af alle a-kassemedlemmer, men de udgør 26,9 procent af det
samlede antal ledige, som har mistet dagpengeretten. ((Newspaq))

7.- Bøj reglerne, så kommunerne kan sætte penge i udsatte borgere mod at love at spare
senere, foreslår socialchef:
Allan Larsen , 22. november 2013
Bøj reglerne, og acceptér, at der skal bruges flere penge på de svageste borgere nu og her. Så
lover vi at spare penge om nogle år.
Sådan siger Ole Pass, som er socialchef i Rødovre Kommune og formand for landets
socialchefer.
”Hvis Annette Vilhelmsen har indflydelse på regeringens forhandlinger med KL, skulle hun
lempe sanktionerne for overskridelse af rammerne for drifts- og anlægsudgifter, så
kommunerne kan overskride rammerne nogle år mod at binde sig til en besparelse på længere
sigt,” siger Ole Pass.
Hans opfordring kommer efter, at Socialpædagogernes Landsforbund i Ugebrevet A4 foreslår,
at regeringen etablerer en investeringsfond, der skal sætte penge i at få omsat regeringens
sociale 2020-mål til virkelighed.
Behov for nytænkning
Ole Pass er enig i, at muligheden for at lade kommunerne bruge flere penge nu og her til
hjemløse, anbragte børn og alkoholikere vil sætte skub i tingene. Men det kræver nytænkning
i forhold til de regler, som kommunernes økonomi i dag er underlagt.
”Men får man pengene nu, må man også bruge dem udover rammen. Så må regeringen
selvfølgelig forvente, at kommunerne skal bruge færre penge til forsorgshjem og andet
senere, fordi vi om fem år har bolig til alle,” lyder det håbefuldt fra Ole Pass.
Svage borgere ramt af besparelser
Tanken om at investere nu og spare penge senere har formanden for Rådet for Socialt Udsatte,
Jann Sjursen, dog udtrykt betænkelighed ved. Fordi der allerede nu er sparet på udgifterne til
udsatte borgere, frygter Sjursen, at en investeringsfond blot vil skabe et endnu større
efterslæb om nogle år.
”Det har Jann Sjursen sikkert også ret i. Udsatte borgere har ikke været de højst prioriterede
grupper de senere år, men man skal jo starte et sted. Hvis man altid skal lukke alle huller i
eksisterende veje, får man aldrig bygget nye motorveje. Men jeg kan godt følge ham,” siger
Ole Pass, der dog vælger at kigge fremad. ”Kan man skaffe nogle midler til de udmærkede

mål, der ligger i 2020-planen, vil det have en større chance for at blive til noget, end hvis man
ikke gør det,” siger han.
Hidtil har regeringen afvist at putte flere penge i det sociale område, og det forstår Ole Pass
godt. Alligevel mener han, at man skal vende kursen væk fra den nuværende sparedagsorden
til en mere fremadrettet investeringsdagsorden.
”Det her er ikke et spørgsmål om at give mere til velfærdsydelser, men om at stoppe en
udvikling og komme tilbage til nogle bedre vilkår,” siger Ole Pass.

8.- Forstårgodt der er nogle fattige når der er folk der har milliarder …
Læs artiklen her: http://bit.ly/IoANdz

9.- Der bliver længere og

længere mellem de ledige:

Der kan få dagpenge. Antallet af modtagere af dagpenge er nu helt nede på 125.400. Det er
færre end i 2006, hvor dansk økonomi var på en gevaldig optur.
http://www.avisen.dk/antallet-af-folk-paa-dagpenge-styrtdykker_245053.aspx

10.- Udgivet den 13/12/2013:
Det er lidt over et år siden, hvor jeg kom ind i denne historie for første gang,
Helene Menneske meldte sig ind i en af disse facebook gruppe som er modstander af psykiatrien, og der
kom hun med sin historie både sin egen og sin brors. Helene har kæmpet for at komme ud af psykiatrien
og af medicin i gennem 10 år, men samtidig har hun været eneste pårørende til sin bror som har været
gennem dette system siden han var 16 år og som aldrig har fået den behandling som han har fortjent i
forhold til det liv som han har fået ødelagt af voksne ukompetente værger, og anbringelser hvor man kun
har tænkt på indtjening frem for barnets ve og vel, og man har behandlet dette barn med voksne
alkoholiseret plejeforældre, og sidst og værst har man tvangs dømt manden på indicier som er
fuldstændig vanrøgt samtidig med at man er begyndt at tvangs medicinere med giftstoffer man velviden
slår manden ihjel med.
Nu beder vi de som kan se og høre dette vanvid om at sprede denne video som ringe i vand. Den skal og
må deles med de som har indflydelse og som ikke er bevidst om at dette svineri foregår i de danske
psykiatriske behandlings og permanent placerings steder.
Vi vil fremover komme med små youtube dokumentarfilm fra Bo selv, henholdsvis telefon interview og
hvis muligt med indsmuglet recorder. Vi vil have interview fra politikere, advokater, lærde, og fra
pårørende som har mulighed for at fortælle hvad de oplever når de besøger dette frygtelige sted i Viborg.
Har du spørgsmål til Helene er du velkommen til at skrive til denne facebook adresse:

https://www.facebook.com/RadioLysPort se videoen: http://youtu.be/qkIov9VpsKo

11.- Nye Facebook gruppe:
https://www.facebook.com/groups/Boo.foertidspens/ Admi: Flemming Nielsen & Gitte
Olsen https://www.facebook.com/groups/227931650683406/ ny admi. Lisbeth Duelund
Alice Trauelsen vil lave ”BOO” julekalender til næste år …
https://www.facebook.com/groups/1445714335648486/ ny admi. Jakob Pinto-Lybæk

----- ¤¤ Ting der kan være godt at vide ¤¤ ----Husk at tjek om du har feriepenge!!: http://www.avisen.dk/sidste-udkald-100-mio-i-glemteferiepenge_230624.aspx

Er du på kontanthjælp kan du se/finde regler her:
http://www.denmarkonline.dk/1/2013-33-saerlig-stoette-ss34-finn-soerensen-saetterfokus-modregning-i-kontanthjaelpen
https://www.borger.dk/

http://bm.dk/
https://www.facebook.com/download/627529590643115/Hvad%20er%20satserne%20efte
r%2001-01-2014.pdf
https://www.facebook.com/download/641142972592071/Jobparate%20kontanthj%C3%A6
lpsmodtagere%20skal%20arbejde%20for%20kontanthj%C3%A6lpen.pdf
https://www.facebook.com/download/534279719991224/Aktivitetsparate%20kontanthj%C
3%A6lpsmodtagere%20skal%20have%20helhedsorienteret%20hj%C3%A6lp.pdf
http://brnordjylland.dk/~/media/AmsRegionSite/NordJylland/Filer/Regionalt-prioriteretindsats/Kontanthjaelpsreform/KontanthjaelpspjeceUnge26junipdf.ashx
Dette er et link over kontanthjælpen for dem der har en uddannelse:

https://www.facebook.com/download/426248424148545/Dette%20er%20et%20link%20ov
er%20kontanthj%C3%A6lpen%20for%20dem%20der%20har%20en%20uddannelse.pdf
Find os på Facebook: http://www.behandlosordenligt.dk/36438544
Med venlig hilsen fra Facebook administratorerne
Denne mail kan bruges når du søger aktindsigt:
http://www.facebook.com/download/preview/565173643501783
Skal vi hjælpe hinanden?: Ved at samle endnu flere der vil bakke os op samt melde sig gratis ind her:

http://www.behandlosordenligt.dk/38661217

Vores sang sunget/skrevet: Arne Wurgler: http://www.behandlosordenligt.dk/55871796
Mangler du en bisidder?: http://www.behandlosordenligt.dk/128605071
Husk sæt altid vores logo på det papiret/mail I sender til kommunen, jobcentret og a-kassen
Her kan du finde logo: http://www.behandlosordenligt.dk/36438523

M.v.h.

ww.behandlosordenligt.dk
Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere
P’s: Her er en masse god læsning: http://www.henrikherloevlund.dk/ ((Henrik Herløv Lund, Økonom,
cand. scient. adm. Jeg er kendt fra Det Alternative Velfærdskommission (DAV I og II). Jeg er uafhængig af
partipolitiske interesser (er ikke medlem af noget parti) og uafhængig af økonomiske interesser (jeg
modtager ikke tilskud fra foreninger o.l.). Jeg udarbejder analyser og holder foredrag)).

Folder du kan printe ud til ophæng diverse steder eller videresende til venner:
https://www.facebook.com/download/203172703208359/BOO%20p%C3%A5%20Facebook
..pdf https://www.facebook.com/download/396547660472581/Reklame%20for%20BOO4.pdf
https://www.facebook.com/download/242527209237849/Nyt%20til%20BOO%20st%C3%B
8tter.pdf https://www.facebook.com/download/606449559398331/Fuldmagt.odt
https://www.facebook.com/download/260274614126060/Folk%20i%20arbjde%20%20BOO-3.pdf https://www.facebook.com/download/626514920749109/Seniorjobber%20%20BOO-2.pdf
Gave ide ... http://www.behandlosordenligt.dk/41537222
Husk altid:
Få alt du spørger/søger om på skrift (mail/brev)… Hver gang, husk også at få dato på.
Søg om alt der kan tænkes du kunne få noget fra (du kan jo i værste fald kun få nej).

Det vil jo være rigtigt trælst at gå rundt og tro (jeg kan ikke få noget af denne tilskud… hvis
man nu kan)

Fra demoerne mod gensidigt forsørgelsespligt: her fra Tønder
http://www.tvsyd.dk/artikel/225816:Tusinder-i-protest-tog-mod-reform
Fra Horsens: http://hsfo.dk/article/20131219/ARTIKLER/131219528
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.485605441548899.1073741834.34108738600
0706&type=3 også en lille video: http://youtu.be/-uzCDbMf5fw
Fra Bornholm: Jesper Ipsen
Ca. 100 fremmødte bornholmere til fakkeloptog imod kontanthjælp reformen.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=563818097038176&set=gm.383964045073869
&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Fra Holstebro:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202833163293812&set=pcb.7074732326172
42&type=1
Foto fra København
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.485605441548899.1073741834.34108738600
0706&type=3
Aktion kontanthjælps-reform Hadsten 19-12-2013:
http://youtu.be/xaLhtIiARc0
De bedste billeder fra vores demo i Tønder:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152084115852871&set=pcb.1378895232364
900&type=1 Torsdag aften gik op mod 100 svendborggenserne på gaden udstyret med fakler.
De demonstrerede mod regeringens kontanthjælpsreform
http://www.tv2fyn.dk/article/441649:Fakkeloptog-mod-reform

