Behandl os ordentligt (Græsrod) Månedsbrev-marts-2014 (Nr3)
www.behandlosordenligt.dk
1.- Video:
http://www.tvsyd.dk/artikel/231036:Spise-forstyrrelse-breder-sig-blandt-unge
http://www.tv2oj.dk/artikel/200208:Randers----Kommunen-har-handlet-forkert
http://www.tv2oj.dk/artikel/200517:Randers--Anklager-jobcenter-for-fejl?rss
http://www.tv2oj.dk/artikel/200646:Silkeborg--Svigerdatter-fik-ikke-hjaelp?rss
http://www.tv2oj.dk/artikel/200640:Randers--Borger--Vi-vil-se-dem-i-oejnene
http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-530/
http://tvtid.tv2.dk/2014-02-19-Natalie-fra-BS-program%3A-Bivirkningerne%C3%B8delagde-mit-liv
Reklame for ”BOO”: http://youtu.be/dl25QBdPI1k

2.- Udspil fra Carsten Koch udvalg:
http://www.ugebreveta4.dk/her-er-carsten-kochs-anbefalinger_19437.aspx
http://www.kl.dk/menu/Fagbevagelsen-bakker-Carsten-Koch-op-id148836/
http://www.kl.dk/Beskaftigelse-og-integration1/Brugbare-anbefalinger-fra-Carsten-Kochid146839/?n=1
http://www.kl.dk/menu/Jobcenter-Viborg-lever-allerede-op-til-anbefalingerneid147491/?n=1
http://www.kl.dk/Tema/Beskaftigelse/

3.- Læsebreve/artikler oplysning der kan være vigtigt:
http://arbejderen.dk/udland/20000-mister-deres-underst%C3%B8ttelse
http://arbejderen.dk/indland/skizofren-kvinde-meldt-klar-til-uddannelse
http://vinnims.wordpress.com/2014/02/13/mobning-af-klassens-svageste-en-politisktrend/
http://www.avisen.dk/hvad-for-en-krise-unge-tror-fast-paa-nyt-job_255800.aspx
http://kpnet.dk/blogs/gaestebloggen/25-procent-paa-kontanthjaelp-er-psykisk-syg
http://www.fyens.dk/article/2460315:Indland-Fyn--Arbejdsloese-Finn-Kontanthjaelpsreform-vil-doemme-mig-til-single-liv
http://www.avisen.dk/blogs/brittaramshardt/udryddelsen-af-samfundetssvageste_43517.aspx

4.- Steffen Hansen er klar igen:
http://www.behandlosordenligt.dk/296925226/1759358/posting/hængerøvehundehandlere-og-skide-socialdemokrater

5.- Demo i Horsens som blev afholdt den 08-02-2014:
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4aarhus/p4 -weekend-850#!/01:13:07
http://hsfo.dk/article/20140208/ARTIKLER/140209609
Flemmings tale fra demoen i Horsens er vedhæftet for sig selv …

6.- Oplysning:
Klager over sagsbehandlingen skal til Borgmesteren, som er den øverste ansvarlige i
kommunen - er der intet eller negativt svar herfra, kan klagen sendes direkte til
Ombudsmanden.
Husk lige CC: til Borgerrådgiveren.
http://www.ombudsmanden.dk/klag/sos/

7 .- "Behandl os ordentligt"/Sand:
Har hjulpet en dame i Horsens med at få en lejlighed og kontanthjælp.
Godt gået Ole http://www.behandlosordenligt.dk/55871786

8.- Fint nok..:

Men hun vil aldrig finde ud af hvordan det er på plejehjemmet, fordi hun ved at efter kort tid
er hun tilbage hvor hun var før!!!!
Men det er spil for galleriet ...
http://www.tv2oj.dk/artikel/200054:Aarhus--Raadmand-flytter-paa-plejehjem?rss

9.- Odense ser Rødt / Rundfunk la Rouge :
”Behandl Os Ordentligt”
http://youtu.be/px2VO1jhTPA
I mens vi venter på at regeringen kommer med et udspil en såkaldt reform af den del af
beskæftigelsespolitikken, der handler om hvordan man behandler de arbejdsløse - så har vi
fundet en reportage fra sidst nogle arbejdsløse prøvede at få Folketingets partier i tale.
Odense ser Rødt var med da Peder Bæk og Steffen Hansen fra græsrodsorganisationen
www.Behandlosordenligt.dk , havde taget den lange vej fra Skive i Vestjylland og Stenstrup på
Sydfyn for at tale de arbejdsløse sag til politikkerne på Christiansborg.
Kan ses i fjernsynet på Fynboen onsdag aften kl. 23, hvor vi også viser et portræt af ufaglært
industriarbejder, der er røget hele vejen ned og ud af systemet.

10.- Oplysning: I Lov om Senior job står der flg. i kap.7: Kapitel 7 Mere beskæftigelse § 14.

Ansættelse af personer i senior job skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den
pågældende kommunale virksomhed. Ved nettoudvidelse forstås mere beskæftigelse i forhold
til den normale beskæftigelse hos den kommunale virksomhed. Senior job er at sammenligne
med folk i løntilskud. De skal løse opgaver, som ellers ikke ville være løst.
M.v.h.

ww.behandlosordenligt.dk
Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere

