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1.- Video:
http://www.lorry.dk/arkiv/2014/3/5?video_id=88532
http://www.tv2nord.dk/artikel/295940:Regionale-nyheder--Er-du-paa-kontanthjaelp-er-du-ikkevelkommen?rss endnu en bevis på at man træder kontanthjælpsmodtager længere ned !!
http://youtu.be/Il6-2cyw1xg .... Kan man leve med en hjerneskade?
http://vimeo.com/88331395 Aktion på Århus Rådhus af "Fællesskab mod fattiggørelse" den 5.marts 2014
http://www.tvsyd.dk/artikel/235299:Se-interview--Ung-mor-tvinges-til-at-forlade-gymnasiet
http://youtu.be/BUX_LNCOoTU ... KL - et selskab for afvikling af offentlig velfærd?
http://bit.ly/1euV7qL Politiets råd inden hjemløs døde: Prøv med en kop kaffe!!!
http://arkiv.radio24syv.dk/video/9564274/mikrofonholder-uge-13-2014 ”Vi har fået en
fattigdomsforagt,” fastslår Hanne Reintoft. Hun har gennem de sidste 50 år været sociallovgivningens
vogter og har som socialrådgiver og politiker været talerør for samfundets dårligst stillede.
Reklame for ”BOO”: http://youtu.be/dl25QBdPI1k

2.- Udspil fra Carsten Koch udvalg:
Der er alt for få visioner, og en række påtrængende problemer bliver slet ikke behandlet. Sådan lyder
den hårde kritik fra en topchef af Carsten Koch-udvalgets rapport om indsats for ledige. Koch selv
opfordrer til tålmodighed.
http://www.ugebreveta4.dk/topchef-carsten-kochs-beskaeftigelsesplan-har-store-m_19501.aspx

3.- Læsebreve/artikler oplysning der kan være vigtigt:
http://arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/h%C3%A5rrejsende-behandling-af-ledige-og-syge

4.- Hvad sker der på Bomi i Skive ?
Dantoy skriver på deres hjemmeside:
”Etisk ideologi”
dantoy benytter sig ikke af børnearbejde, hverken direkte eller indirekte (vi ønsker ikke at samarbejde
med nogen, der benytter sig af børnearbejde).
dantoy anerkender FN’s konvention om børns rettigheder.
Det lyder godt !!! men er det hele sandheden ?
Men der er lige noget de måske ikke ved eller de undlader at fortælle ?
Læs det næste og vurdere hvad I mener om Dantoys politik ? har de lavet en udligning = med de bare vil
bruge deres "Etisk ideologi" til at fremme salget af deres produkter ?
Dantoy får pakket en masse legetøj hos Bomi i Skive, nu ved vi ikke om dantoy er bekendt med hvilken
virksomhed Bomi er samt hvad der forgå på Bomi eller vil vi gerne behjælpeligt med oplysninger til
dantoy og resten af Europa med oplysninger ....
Bomi (er en kommunalt virksomhed hvor alle der søger kontanthjælp bliver sendt her samt en masse
seniorjobber) i Skive laver en masse arbejde for Dantoys i Hobro ...
Arbejdet bliver udført at seniorjobber som får en check fra staten på 132.000 kr. i baglommen samt
kontanthjælpsmodtager som får helt ned til 2500 kr. udbetalt i måneden og arbejder 37 timer det svare
til en timeløn på 16 kr. i timen !! "GODT GÅET”.. http://youtu.be/HvdEj8ATYfE
Kender I til lignende ting der forgår i de områder I kommer fra så giv os lige et tip!!!

5.- Oplysning! Kan det virkeligt være rigtigt ?:
SÅDAN ER DET DESVÆRRE I DAGENS DANMARK. HANDICAPPEDE OG FOLK MED LIVSLANGE SYGDOMME
BEHANDLES SOM ALMINDELIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE.. MAN SKAL VÆRE SELVFORSKYLDT
NARKOMAN ELLER ALKOHOLIKER ELLER LIGEFREM VÆRE DØENDE FØR KOMMUNERNE RØRER EN
FINGER, ALT SAMMEN I SPARSOMMELIGHEDENS NAVN.
HØR HER: http://youtu.be/eMQUWyIcUhE

6.- Hvad fortæller dette her !!!
Direktør i bankverden er ikke deres plads værdig, bankene har million underskud nogen endda milliard
underskud ... tros dette for de stadigvæk 2 cifret millionbeløb når de får prikket ....
Toppen af DBU forære hinanden million gaver (skal siges DBU er begyndt at rydde op) og tros dette får
en mand som Jimmi Stjerne Hansen millionbeløb når han bliver fyret !!! han burde bare have en spark i
stjernen!
Toppen i Skat får millionbonus selv om det har lavet store skandaler ... hvad sker der lige her ??
Politiker, ministre giver hinanden højre løn, pension ja selv deres børn bliver beriget .. jeg spørger bare
hvor kommer pengene fra ??
Man holder folk fast i sygdomsafklaring, kontanthjælp, praktik, løntilskud, jobrotation .. med den ene
formål at støvsuge statskassen og flytte pengene over til kommunekasserne .... bliver de så brugt til
noget fornuftigt som gavner menigmand ? man ansætter kommunaldirektør, tekniskdirektør og lignede til
millioner af kroner i løn !!!!
Toppen af fagbevægelsen samt arbejdsgiverforeningen bytter stillinger efter hvor lønnen er højest ....
Det hele er en tydeligt tegn på at akademiker enevældet tager til, dem der sider øverst i samfundslaget
rager uhæmmet, hjerteløs til sig af alle goder ... de glemmer bare et at dem de stå på for ikke at få skidt
på deres sko bliver trådt længere og længere ned i sølet så de snart selv vil komme til at gå i sølet ....
HUSK:
Vi er ca. 1million uden får arbejdsmarked på overførelses indkomst det kan bruges positivt, hvis vi vel og
mærke står sammen og ved hvad vej vi vil!!
Hvis vi løber forvirret rundt som i en rundkørsel, så vil dem i akademiker enevældet klappe så deres
hænder bliver hudløse .....
Står vi derimod sammen og viser vi går i samlet flok i samme retning er det akademiker enevældes folk
der bliver hudløse bag i på grund a tynd mave ............

7.- Se her hvis du ønsker at optage en samtale:
Det er paragraf 263 stk. 1, nr. 3, i Strafferetsloven.. Optagelse af samtaler, du selv er med i..
Besvaret § 20-spørgsmål Line Barfod (EL):
»Vil ministeren oplyse, om der - bortset fra retsplejelovens regler vedrørende domstolene - findes
lovregler, der forbyder borgere at foretage båndoptagelse af en samtale, de selv deltager i, og såfremt
dette ikke er tilfældet, om offentlige myndigheder, f.eks. en socialforvaltning, kan forbyde en borger at
optage en samtale på bånd?«
Justitsministeren (Lene Espersen):
Efter bestemmelsen i straffelovens § 263, stk. 1, nr. 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder
den, som uberettiget ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum,
telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv
deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.
Optagelse på bånd af telefonsamtaler eller anden samtale, som den pågældende selv deltager i, falder
uden for denne bestemmelse. Det gælder også i tilfælde, hvor optagelsen sker uden den anden parts
viden.
Der er ikke herudover i lovgivningen fastsat almindelige regler om borgeres adgang til at optage samtaler
med forvaltningsmyndigheder på bånd.
Spørgsmålet om borgeres adgang til at optage sådanne samtaler på bånd ses endvidere ikke behandlet
hverken i retspraksis, ombudsmandspraksis eller i litteraturen.
Her er hvad Line Barfod også siger:
Kære Peder
Du har ret til at optage samtalen, som du selv har fundet frem til via ministersvaret. Men det mange
kommuner gør i dag, er at de så nægter at tage en samtale alene, hvis man optager den. Du kan jo
overveje at få en skriftlig afgørelse om at de ikke vil deltage i en samtale med dig, hvis du optager den
på bånd.
Venlig hilsen Line

Svar fra Rune Asmussen Advokat (L)

For det første: Du kan optage samtalen uden at oplyse om det og bruge det efterfølgende også i en
retssag. Det er en udbredt vildfarelse, at det ikke er muligt at fremlægge optagelser som bevis i fx en
retssag, hvis ikke begge parter er vidende om, at der bliver optaget. Jeg kan ikke ud fra dit spørgsmål
se, om du var med på dette eller ej, men nu ved du i hvert fald det.
For det andet: Kan den offentlige forvaltning nægte at gennemføre en samtale under henvisning til, at du
optager det? Det tror jeg næppe. Jeg kender ikke til praksis omkring det, men jeg ville anmode om at få
afvisningen på skrift og så klage over afgørelsen og få en begrundelse. Det vil kræve en saglig
begrundelse at afvise og en sådan vil antageligt være svært for forvaltningen at frembringe.
Hvis ikke du er tilfreds med din klage over afgørelsen må du anmode om en at få oplyst en klageinstans
og i sidste ende overveje at indbringe spørgsmålet for ombudsmanden.
Held og lykke med det. Mvh. Rune Asmussen Advokat (L)

8.- Vigtigt oplysning:
Har du modtaget kontanthjælp i over 12 MDR. har du ret til at holde ferie, husk at oplys din
sagsbehandler i god tid om hvornår du holder ferie samt få en skriftlig bekræftelse på sagsbehandleren
og dig er enig om hvad tid ferien holdes, så skulle der ikke senere opstå problemer når man har det på
skrift.

Hent flere oplysninger her: www.behandlosordenligt.dk
Vores Facebook grupper: http://www.behandlosordenligt.dk/36438544

Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere
Den hurtigste og korteste vej til folket er over nettet bare et klik væk!

OPLYSNING: Print den ud samt tag den med ud til din læge!!!
Åbent brev til alle danske læger:
Vi har brug for jeres hjælp – på en ny måde
Sygdomsramte – og med det mener jeg langtidssyge og kronisk syge – oplever i disse år nærmere som
en regel end en undtagelse, at vi enten bliver parkeret på en venteplads i det sociale system eller bliver
pisket rundt i arbejdsprøvninger og praktikker, hvor nødvendige skånehensyn ofte ignoreres.
Kassetænkningen har overtaget i danske kommuner, hvorfor jobcentrene helst vil anbringe os på
kontanthjælp.
Eller for manges vedkommende på slet ingen ydelse på grund af den gensidige forsørgerpligt.
Vi udsættes for mistænkeliggørelse såvel i det system som af politikere, der kalder os alt fra blodigler til
sygemeldte – en betegnelse, der efter min mening ignorerer sygdommen(e) og kun lægger vægt på, at
vi ikke er til rådighed på arbejdsmarkedet.
Love og regler tilsidesættes og vil vi have en fair sagsbehandling, må vi være meget velorienterede om
vores rettigheder og hele tiden holde øje med udviklingen i vores sager.

Det kræver ofte ressourcer, som vi ikke har, og vi ender med at føle stor afmagt i systemet. Vi får angst
for møder på jobcentrene og noget, der minder om paranoia i vores forestillinger om, hvad der kræves af
os næste gang.
Mange sygdomsramte får blandt andet stress og depressioner oven i den oprindelige sygdom.
TERM-modellen betyder for stadig flere, at deres fysiske sygdomme ikke udredes eller behandles.
Når først deres sygdom er konverteret til værende psykisk er behandlingsmulighederne uendelige, men
sjældent effektive.
Hverken fattigdom eller afmagt gør rask. Men de fleste af os støttes og hjælpes heldigvis af de læger, der
har med vores sygdomme at gøre.
Problemet er bare, at jeres udtalelser ofte ignoreres eller tilsidesættes af sagsbehandlere,
rehabiliteringsteams og pensionsnævn. Og at jeres arbejde direkte ødelægges af det pres og de krav, der
stilles til den sygdomsramte i det kommunale system.
Min opfordring til jer er derfor, at I som gruppe kommer på banen og på jeres patienters vegne kæmper
for
At jeres erklæringer om patienters helbred og funktionsevne får langt større vægt i den kommunale
sagsbehandling .
At der de facto tages de skånehensyn til jeres patienter, som I har bedømt som nødvendige
At jeres patienter ikke bliver yderligere syge på grund af systemets krav
At førtidspension igen bliver en reel mulighed for ro og forsørgelsesgrundlag for de hårdest ramte
At jeres patienter udredes og vurderes inden for en overskuelig tidsramme
Nogle af disse kampe vil tage tid – andre kan løses ret nemt, hvis I for eksempel opfordrer jeres
patienter til straks at kontakte jer, hvis skånehensyn ignoreres.
Vi kan som sygdomsramte ikke kæmpe denne kamp alene. Så vi bønfalder jer om, at kæmpe sammen
med os.
Dette bør også være jeres kamp for, at jeres kompetencer ikke tilsidesættes.

