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Om Behandl os ordentligt:










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
Bliv medlem video http://youtu.be/18aik0OC8Sg
Vigtigt altid gratis at være at medlem, få info, stille spørgsmål om de problemer man har.
Brug vores logo/folder
Vi søger efter Frivillige se her.
Kontakt Behandl os ordenligt
Her kan du hente en Behandl os ordentligt logo til din facebook profil billede:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.picbadges.com%2Fsearch%2F%3Fqry
%3Dbehandl%2Bos%2Bordentligt&h=EAQFbnQLi

Nyt fra støtteforeningen ”Hjælp til Hjælp”:





"Hjælp til Hjælp" er en støtteforening til non profit græsrodsbevægelsen "Behandl os ordentligt",
for at blive medlem af Støtteforeningen skal du først blive gratis medlem af Behandl os ordentligt.
Meld dig ind i foreningen her: Medlem = 100.00 Kr. - Støttemedlem = 50.00 Kr. - Donationer
modtages fra butikker, virksomheder, fagbevægelsen, personer Reg: 9312 Konto: 0 000 406 902.
Køb vores T-shirt, Rundhals sweater, Hættetrøje: http://www.behandlosordenligt.dk/41537222

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:




Allerede bagud. - Så tilbage til casen, som det hedder i fagsprog. Facebook er som bekendt det
bedste sted at finde sådan nogle. Men min relativt unge alder taget i betragtning har jeg nok ikke
store chancer for at finde et par med tre børn i mit digitale netværk. I stedet ringer jeg til Peder
Bæk fra ’Behandl os ordentligt’, en græsrodsbevægelse der organiserer mennesker på overførselsindkomst. http://www.information.dk/526223
1.335.392 kommunale kroner - heraf et merforbrug på 812.892 kroner. Så meget kostede et udviklingsprojekt, som Skive Byråd lukkede for knapt et år siden - »Placement Liv in Skive«, der skulle lokke hollandske familier til Skiveegnen. http://www.skivefolkeblad.dk/article/20150316/LOKALT/150319937

Diverse om sygdom:













Smerter kan gøre det svært at koncentrere sig. - Forestil dig, at der sidder et heavy
Rock band inde i dit hoved. Og at de har skruet helt op for volumen. Samtidig står der
en person ved siden af dig og siger noget vigtigt. Noget du skal huske.
http://samvirke.dk/sundhed/artikler/smerter-giver-daarlighukommelse.html?fb_ref=Default
Hon hade cysta i tio år – skickades till psykolog: http://www.sydsvenskan.se/skane/hon-hadecysta-i-tio-ar--skickades-till-psykolog/

Opgørelser over danskernes brug af morfin er "gysertal". Sundhedsstyrelsen har fået "stof til
eftertanke". http://nordjyske.dk/nyheder/eksperter-slaar-alarm--morfinforbruget-er-ude-afkontrol/2f25e8d3-5712-449c-8c70-7af49c2337d3/112/1513
En overlæge kan ikke genkende sine egne ord, når de har været en tur i kommunens klør. Hans
egen organisation kritiserer nu kommunerne for fusk med lægeudtalelser.
http://www.sygtvalg.dk/post/2013/11/14/Nordjysk-overl230;ge-kritiserer-Kommunernefordrejer-vores-ord.aspx
Efter halvandet år og mange bump på vejen er Britta Glinvad tilbage på kontanthjælp. Hvad
skal vi dog stille op med hende? http://www.nordjyske.dk/eavis/nyheder/frederikshavn/ludobrikken-der---blev-slaaet-hjem/9f288372-7252-4d01-ad9c6510269f48aa/6/1519
Kronisk syge er stadig i det store hele overladt til sig selv. Det ændrer regeringens finanslov for
2015 ikke grundlæggende på. Den stort opslåede finanslov er utroværdig som udsagn om alt
det gode, regeringen pludselig vil gøre for de syge, mener dagens kronikør.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/2014-11-19/regeringen-har-fors%C3%B8mt-kronisksyge-og-handicappede
DAMD - Sådan sletter du dine oplysninger: http://www.regionsyddanmark.dk/wm463783

Handikappede:


Mistillid, råb, fysisk chikane og påkørsel. Det er blot nogle af de ting, som handicappede kan
komme ud for, når de helt lovligt parkerer deres bil på handicappladserne.
http://www.bt.dk/fra-editorial/44-aarige-charlotte-har-knoglesygdom-og-gigt-folk-raaber-ogfnyser-af-mig-hv

Arbejdsløse:









Vi har sagt dette i mange år skønt at se der kommer fokus på det ... :
http://www.avisen.dk/arbejdsloes-jeg-taeller-dage_313012.aspx
Hvad der kan gøres for folk der falder ud af dagpengesystemet, samtkommer flere job:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tv2oj.dk%2Farkiv%2F2014%2F10%
2F8%3Fvideo_id%3D51183%26autoplay%3D1&h=LAQFGDIte
Til gaven for Østjylland.
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tv2oj.dk%2Farkiv%2F2014%2F10%
2F08%3Fvideo_id%3D51170%26autoplay%3D1&h=EAQHrIoIz
God dagens alla vänner och de jag ännu inte känner! Jag söker en bostad och ett arbete. Vore
tacksam för all hjälp jag kan få!Dela gärna vidare Kramar
https://www.facebook.com/video.php?v=10204853334027818&fref=nf
For en ung kvinde fra Kolding blev det hele tilsyneladende for meget onsdag formiddag.
http://www.avisen.dk/arbejdsloes-amok-i-kolding-taeskede-sagsbehandler_314967.aspx

Kontanthjælp:










P1 Debat: Hvordan ser et moderne kontanthjælpsloft ud. - Medvirkende: Mads Lundby Hansen,
Cepos, Rasmus Balslev, Socialrådgiverforeningen, Peder Bæk, Behandl’ os ordentligt, Pernille
Skipper, Enhedslisten, Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti og Jakob Engel-Schmidt, Venstre. – Hør
Peder Bæk fra Behandl os ordentligt 28:15 inde i programmet …
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-debat-2015-03-13
Behandl os ordentligt omtalt i DR nyhederne:
http://dr.dk/nyheder/regionale/fyn/2015/03/02/102648.htm
Kommunen lavede en fejl ved at pålægge Charlotte Poffler og hendes samlever gensidig forsørgelsespligt:
http://www.mitfyn.dk/article/443794?shareid=13530&hash=c0cac3ed5db418f793802d88dbd464
c453d5e65e
- Men den virkelighed som jeg har mødt de sidste 7 år på kontanthjælp, er at der INGEN hjælp er
at få. http://ekstrabladet.dk/nationen/fejrer-7-aar-paa-kontanthjaelp-i-dag-jeg-vil-ogsaa-haveet-job/5487506
Kære kontanthjælpsmodtager: http://fjerdedelen.dk/undskyldning-fra-en-socialraadgiver/

Uorden i gensidigforsørgelsespligt:
 Udover at have fået sin i forvejen beskedne indkomst reduceret pga. den nye kontanthjælpsre-



form, så har sekretær Lone Storm og hendes samlever Jesper sandsynligvis været udsat for en
overfladisk og ikke korrekt sagsbehandling, da Odense Kommune skulle afgøre hvorvidt de skulle
rammes af gensidig forsørgerpligt - https://youtu.be/JJuAT_7O2jk
Når Ankestyrelsen vurderer, at kommunens afgørelse om at anse to personer for samlevende er
ugyldig, betyder det, at Ankestyrelsen ophæver kommunens afgørelse. https://ast.dk/omankestyrelsen/juridisk-hotline/spoergsmal-og-svar/hvad-betyder-det-nar-ankestyrelsenophaever-en-afgorelse-om-at-anse-to-personer-for-samlevende-efter-aktivlovens-ss-2b-somugyldig-kan-kommunen-traeffe-en-ny-afgorelse-om-at-anse-to-personer-for-samlevende-efteraktivlovens-ss-2b-hvis-ankestyrelsen-har

Fleksjob:
 Det er ofte svært, hvis ikke direkte umuligt, for mange berørte at forstå baggrunden for reformen af førtidspension og fleksjob og dens konsekvenser. Endnu mere umuligt er det for udenforstående at forstå, hvorfor fleksjobbere, deres pårørende og interesseorganisationer var så
indædte modstandere af reformen.
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.avisen.dk%2Fblogs%2Fclausjansson
%2Ftema-fleksjob-hvad-betoed-reformen_46436.aspx&h=yAQHIWuGC

Førtidspensionister:


Flere fik førtidspension i sidste kvartal af 2014: http://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder2015/lidt-flere-fik-fortidspension-i-sidste-kvartal-af-2014-1

Ældre:


Nye oplysninger i sagen fra Hørsholm Kommune: Der blev to gange leveret mad til 74-årig mand,
mens han lå hjælpeløs på gulvet i sit badeværelse. Ingen opdagede ham.
http://www.avisen.dk/aeldre-mand-laa-hjaelpeloes-kommunen-var-i-hans-hjem_312437.aspx



Fredag kunne TV 2 Nyhederne fortælle om den 74-årig Steffen Krogh, der lå på gulvet i tre dage
uden at kunne få hjælp, fordi Hørsholm Kommune havde taget nødkaldsalarmen fra ham.
http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-03-08-aeldre-betaler-selv-kommuner-siger-nej-tilnoedkaldsalarmer

Fattigdom/hjemløs:
 Ifølge Sofie Bay-Petersen sker det ofte, at hjemløse bliver udsat for overfald eller for andre ydmygelser. Ganske enkelt forbi, det er ’sjovt’ og ’nemt’. http://www.bt.dk/krimi/forening-folkoverfalder-hjemloese-for-sjov
 Flere og flere hjemløse bliver overfaldet i København. Sådan lyder det i dag fra de hjemløses
landsorganisation - efter epeisoden i går:
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/03/01?video_id=101070
 At være hjemløs i Danmark betyder ikke altid, at man sover på gaden og drikker guldbajere på
bænken. Særligt de hjemløse kvinder skiller sig ud. http://youtu.be/ohMIMaiZuUM
 Det er virkelig at skabe fattige mennesker i Danmark.
http://politiken.dk/indland/ECE2268352/svage-unge-maa-leve-paa-sultebudget/
 Helsingør Kommune ville ikke låne Siff Linnea Henriksen til et indskud, så hun fik råd til at flytte
ind i en lejlighed. Forklaring: Linnea var ikke hjemløs, når hun boede i sine forældres sommerhus. http://www.avisen.dk/kommune-du-er-ikke-hjemloes-naar-du-bor-ulovligt-is_311573.aspx?deck=A
 Kontanthjælpsreformen har været en medvirkende årsag til, at Daniel Herbst er hjemløs, siger
han. http://www.tvsyd.dk/artikel/275588:Daniel-er-hjemlOes?app
 Fattigdommen breder sig i Tysklands nordligste by, Flensborg, få kilometer fra den dansk-tyske
grænse.
http://www.tvsyd.dk/artikel/182181?autoplay=1&video_id=57254%3Fv%3D1%3Fv%3D1%3Fv
%3D1%3Fv%3D1%3Fv%3D1%3Fv%3D1%3Fv%3D1%3Fv%3D1%3Fv%3D1%3Fv%3D1
 Hvis man ser denne udsendelse kan man faktisk se at i 150 år har fattige ikke fået det bedre og
vi er endda på vej i den forkerte ret nu ... Kunne også se hvor mange kommuner har fået deres
ideer fra kunne høre i 1891 blev fattige på fattiggårde og fattigkassen sat til at pille orm af kål ...
Nu spørger jeg? hvor meget længer er vi nået? ....
https://www.facebook.com/video.php?v=916840258366428 se alle udsendelse her:
https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-de-fattige/historien-om-de-fattige-1-4
 Hus Forbi - sælger laver vægmaleri:
https://www.facebook.com/108549692511917/photos/a.262592907107594.71905.1085496925
11917/937376196295925/?type=1
 Historisk høj fattigdom i Tyskland:
http://www.fagligt.eu/Krise%20vaekst%20og%20beskaeftigelse/Samhoerighedspolitik/2015/feb
ruar/TyskArmut.aspx

Psykiatrien:

Hvert femte barn vokser op i en familie, hvor far eller mor har været ramt af svær psykisk
sygdom eller misbrug. Og 45 procent af dem udvikler selv psykiske problemer senere i livet.
http://go.tv2.dk/kropogsundhed/2015-03-03-hvert-andet-barn-arver-psykisk-sygdom
 Det ene øjeblik tjener han 80.000 kroner om måneden, det næste ligger han udstrakt og nøgen
på Vor Frue Kirkes klinkegulv. For 100 år siden ville maniodepressive Kim Bach stå uden for
samfundet. I dag er sindslidende lige så integrerede som alle andre. Næsten.
http://www.b.dk/nationalt/vi-er-lige-saa-interesserede-i-at-hoere-om-psykisk-sygdom-som-omkvinders-underli
 LAD OS HJÆLPE HINANDEN: - Er du fysisk syg og har fået en psykiatrisk diagnose og har evt.
fået tilbudt psykiatrisk behandling. - Sundhedsministeren bør gøres opmærksom på, at den
tiltagende brug af ”diagnoserne” funktionelle lidelser og BDS, (som er ikke anerkendte
psykiatriske diagnoser), og som mange fysisk syge borgere får ’tildelt’ af deres læge, i
jobcentrene og ved psykiatere og psykologer, er tiltag på linje med overgreb, som vi vil have
standset og afskaffet. - Vi i Fb - gruppen ”Menneskesynet bag Term-modellen” vil derfor invitere
alle, som har fået en af disse diagnoser, eller som er blevet tilbudt mindfulness, kognitiv terapi og
evt. psykofarmaka til ’behandling’ af en fysisk lidelse, til at skrive Jeres historie ned i kort form
(¼ - ½ A-4 side). - Historierne skal overrækkes til sundhedsministeren og sundhedsudvalget og
sendes til pressen og bruges til at fortælle om konsekvenserne af diagnoserne, som er
medvirkende til at trække sagsbehandling i langdrag og til at stigmatisere borgeren som psykisk
syg.
Du kan f.eks. fortælle: - Hvilken / hvilke diagnoser du har, og hvilke konsekvenser det har haft
for dig enten at blive mistænkt for eller at have fået diagnosen funktionel lidelse. - Du kan også
fortælle hvilken Fb-gruppe, du primært er tilknyttet og angive, om du evt. vil kontaktes af en
journalist. - Du kan lægge din historie under dette opslag i en kommentar, og så vil de blive
indsamlet. - Bemærk at gruppen er offentlig. - Vil du gerne have din historie med uden dit navn,
så send den til mig i en privatbesked https://www.facebook.com/bente.stenfalk?fref=nf , så vil


jeg ikke kopierer dit navn med, når historierne overbringes til politikerne. - Sidste frist for at
aflevere din historie er den 15.04 2015.

Autisme:


13-årige Andreas lider af autisme og angst. - Men selvom det ikke altid er let, lader han sig ikke
slå ud. - Han har nemlig i stedet skrevet en sang om sine følelser.
http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/Beroemte/Artikler/2015/Marts/20150318151259.htm?fb_ref=De
fault

Deles om arbejdet:


Tusindvis af danskere kæmper for at komme ind på arbejdsmarkedet. Imens kæmper masser af
børnefamilier for at få en travl hverdag til at hænge sammen. Det må vi kunne gøre klogere?
Enhedslisten foreslår at vi skal dele arbejdet. Hvad synes du?
Vi fra Behandl os ordentligt synes det er skønt en parti tager emnet arbejdsdeling/arbejdstids
nedsættelse, op til debat. - Vi vil så opfodre alle partier og fagbevægelsen til at deltage i debatten om arbejdstidsnedsættelse.
https://www.facebook.com/groups/713190715434791/?ref=bookmarks

Kommunerne kan mange små julelege:


Hvis nogen har været udsat for lignede i deres kommune, vil vi meget gerne høre om det .....
I 2013 udbetalte Rebild Kommune 171.000 kroner i personlige bonusser til en række medarbejdere i Jobcenteret, fordi de ansatte nåede en række måltal i deres sagsbehandling. En del af bonusserne blev udbetalt på baggrund af job sager, hvor sagsbehandlerne skaffede en ledig i job
prøvning eller praktik, men 111.000 kroner blev udbetalt til de to medarbejdere, der havde til
formål at lukke sygedagpengesager. Hver af de to medarbejdere fik 1500 kroner pr. sygedagpengesag, som de kunne afslutte oveni det aftalte mål på ti sager. I alt lukkede de to sagsbehandlere altså hver 37 ekstra sager, hvilket udløste 55.500 ekstra lønkroner i 2013. - Det er forkasteligt, at man udbetaler bonus til medarbejdere, der skal behandle sager som har meget store personlige konsekvenser for borgerne. Det her handler jo om mennesker, der skal betale husleje og
føde deres børn. Hvis jeg har noget at skulle have sagt, skal det her stoppes omgående, lyder det
fra 1. viceborgmester Allan Busk fra Rebild Kommune. En rundringning til alle de nordjyske
kommuner, som TV2/NORD har foretaget, viser at Rebild Kommune er den eneste i regionen, der
bruger resultatløn som en del af motivationen for medarbejdere, som behandler sygedagpengesager. Metoden undrer og bekymrer også i Socialrådgiverforeningen. - Det må aldrig være den
enkelte sagsbehandlers egen lønkonto, som kan mistænkes for at påvirke udfaldet af en arbejdsmarkedssag, siger formand for Socialrådgiverforeningen Region Nord Mads Bilstrup i dag til
TV2/NORD. En af dem, som frygter, at det ikke nødvendigvis bare var de konkrete oplysninger,
som blev afgørende for udfaldet af en sygedagpengesag er den nordjyske murer Claus Guldhammer. Efter fyrre år som murer blev han sygemeldt for halvandet år siden. Han ville gerne omskoles og arbejde som pedel eller ejendomsfunktionær, men efter halvandet år på sygedagpenge
valgte Rebild Kommune at sende ham på kontanthjælp. - Jeg kan slet ikke forstå, at man kan give folk bonus for at lukke sygedagpengesager og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om
det mon er det, som er sket i min sag, siger han. Claus Guldhammers kontanthjælpssag er nu
under vurdering, så det er endnu uklart hvad han kommer til at få af ydelse. Og dermed er det
heller ikke afklaret, om han risikerer at miste hele sin indkomst på grund af de nye regler om
gensidig forsørgerpligt. - Jeg ved ikke hvor meget jeg kommer til at miste, men det skal ikke være ret mange kroner om måneden før vi bliver nødt til at flytte, slutter han.

Mobning:




Rystende det burde ikke kunne ske. - Hvert sjette FOA-medlem er blevet mobbet på arbejdet i
løbet af det seneste år. - Heriblandt Kaja Larsen, der var tæt på at kvitte jobbet.
http://www.foa.dk/Forbund/Nyheder?newsid=ED334251-4C7D-4AF8-8E28A9CDC592E8D5&utm_source=Facebook&utm_medium=Referral&utm_campaign=RamtAfMobning
14-årige Camilla bliver mobbet på nettet: 'Hvordan skal jeg stole på nogen igen'
http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-03-19-14-aarige-camilla-bliver-mobbet-paa-nettet-hvordan-skaljeg-stole-paa-nogen-igen

Ensomhed:


Så farlig er ensomhed. https://www.google.com/url?q=http://nyhederne.tv2.dk/samfund/201502-22-forsker-saa-farlig-erensomhed&sa=U&ei=FWMNVeDAKOvVywPMnIGwBQ&ved=0CAUQFjAA&client=internal-udscse&usg=AFQjCNFpYnpwHHuatSkfHJcvRRCOSBCJ2Q

Bisidder:



Oplysning om hvad bisidder må/kan/skal, har du lyst at høre mere og evt. deltage i en kursus om
bisidder så kontakt os på mail: pederbk@behandlosordenligt.dk



Bedre bisidder (se flere film).
http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+information/Temaer+i+det+fri
villige+arbejde/Bedre+som+bisidder



Bisidderservice gavner samspillet mellem borger og myndigheder Af Verner Christiansen, formand for Bisidder net Tidspres og stress hos offentligt.
http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Publikationer/Frivilligfronten/Bisidderservice



+gavner+samspillet+mellem+borger+og+m+%287927%29
Downloads - 1.http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+information/Temaer+i+det+fri
villige+arbejde/Bedre+som+bisidder/1.+Ordbog+for+bisiddere.pdf - 2.http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+information/Temaer+i+det+fri
villige+arbejde/Bedre+som+bisidder/2.+Hvad+m%E5+du+som+bisidder+-+Test+dig+selv.pdf
3.http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+information/Temaer+i+det+fri
villige+arbejde/Bedre+som+bisidder/3.+Lovgivning+om+bisidderi.pdf - 4.http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+information/Temaer+i+det+fri
villige+arbejde/Bedre+som+bisidder/4.+Sagens+gang+-+borgerens+initiativ.pdf - 5.http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+information/Temaer+i+det+fri
villige+arbejde/Bedre+som+bisidder/5.+Sagens+gang+-+kommunens+initiativ.pdf - 6.http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+information/Temaer+i+det+fri
villige+arbejde/Bedre+som+bisidder/6.+Stil+de+gode+sp%F8rgsm%E5l++sp%F8rgsm%E5lstyper.pdf

Senhjerneskadet - https://www.facebook.com/groups/senhjerneskadet/:




Flere tusinde børn og unge står alene med deres problemer, når far eller mor får en hjerneskade.
Barnets behov bliver overset, lyder det fra Hjerneskadeforeningen.
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Fyn/2015/03/13/115051.htm?fb_ref=Default
Det er »uomtvisteligt«, at brug af cykelhjelm mindsker risikoen for at få hjerneskader, fastslår
neurokirurg. http://www.b.dk/nationalt/nu-er-det-endegyldigt-bevist-at-cykelhjelmen-virker

Oplysning:


Et lille tip. Har hørt flere steder at kommunerne er begyndt at svarer folk telefonisk på skriftlige
henvendelser. - Alle sagsbehandler har pligt til at skrive notat om telefonopringninger til borgere
og vedlægge ens sagsmappe. - Enhver har ret til at bede om aktindsigt i sin egen sagsmappe,
hvilket ikke kan afslås af kommunerne. - Min personlige mistanke er at kommunerne, ved at ringe, mere eller mindre vil stille borgerne i den situation at et mundtligt svar ikke kan bevises på
samme måde som et brev eller en mail. - Som borgere kan I altid slutte en mail med: svar bedes
sendt tilbage via mail. Det er en mulighed. - der er også den mulighed at hente en gratis app på
Google Play som optager og gemmer ens telefonsamtaler og gemme de samtaler som kommer
fra kommunen. En app som kan anbefales er Opkalds Optager.
https://play.google.com/store/search?q=opkalds+optager&hl=da

Vigtigt:
 Husk altid hvis du aflever noget vigtigt papir på kommunen/jobcentret så få en skriftligt bekræftelse med dato og navn på den der har modtaget dit brev.

Antivirusprogrammer:
 I en test af 18 antivirusprogrammer viser det sig, at det dyreste program er dårligst, og tre gratis
løsninger er bedre end flere betalte. http://www.avisen.dk/overraskende-gratis-antivirus-slaarbetalte_315393.aspx?deck=B

Her kan du få gratis hjælp:
 Gratis advokathjælp og retshjælp over hele landet liste.pdf
M.v.h.

.

