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1.- Video:
Hemmeligt interview indefra dansk koncentrationslejr: http://youtu.be/qD7Ozrmw_y4

Udgivet den 19/07/2013: Har ikke redigeret i denne video optagelse så er der lidt vendte tid: Men
det kan også være vært at høre på (@) Jeg så et indlæg omkring en tvangsindlæggelse af en person
som har kommet til at "snakke" for meget omkring de ting derfor går i verden, som visse folk gerne
vil have at man skal tie om: Hvor ens ytringsfrihed ikke længere er gældende når det handler om
faktuelle ting som vi ikke får noget at vide om, selv om vores Danske land tiltager i diverse
projekter. jeg kunne se i indlægget at Jobcentret har været inden over igen, derfor ville jer lige dele
en optagelse af mig slev, til et møde med en fra Jobcentret. ellers har haft planer om skulle bruge
optagelsen et andet sted, men der kan ikke ske noget ved at dele denne med så mange folk som
muligt da den understreger og beviser at vores velfærdssystem også bliver bruget som et politisk
redskab mod "dissidenter" altså de folk der kan lægge 2 og 2 sammen, eller som bare har en anden
mening end dem som gerne vil styre dagsordren på alle planer og områder, Jeg tror skaktens man
kan konkludere at diagnoser er noget som der bliver delt ud som slik i disse tider, og man behøves
langt fra at fejle noget, for at være fuldstændig sindssyg i deres øjne/meninger. Det handler om at
slippe af med sine modstandere og gøre eksempler ud af folk for at skræmme folk fra at snakke ud
og ytre sig omkring de ting man syntes der er vigtigt at resten af befolkningen skal bliver beviste
omkring, så folk kan danne sig sine egne mening og konklusioner, og dette er der jo visse folk der
ikke er interesseret i, da de arbejder bag kulisserne, og fortæller os mindst muligt, så de ser os der er
frit tænke mennesker som en trussel, imod deres agender og projekter, og der ved bruger de vores
fælles system som redskaber imod os, for at filtrere i borgerne som muligvis kan være politiske
dissidenter i deres øjne af den ene og den anden slags.
Men se selv video og dan selv jeres egne mening: http://youtu.be/X7jDQTXtDFs
Udgivet den 19/07/2013: Kenneth's bortførelse og fængsling til psykiatrisk afdeling:
Facebook gruppen som hjælper Kenneth: https://www.facebook.com/groups/100295516681876/ se
video http://youtu.be/ia57GnAd4JI
Om stemmer på kanten: http://youtu.be/5EjK7ENH_-Y
Reklame for ”BOO”: http://youtu.be/dl25QBdPI1k

2.– Oplysning:
Har modtaget dette her fra et af vores medlemmer:
Jeg har seniorjob – og er såååå Har haft det siden 1. marts, men jeg bliver ved med at modtaget mails
fra jobcentret, selv om jeg ikke som seniorjobber, skal bekræfte noget.
Den sidste mail var så mærkelig, for hvem kan opdatere inden denne dato 01.01.0001 – det er i
nærheden af Kristi fødsel, og der var computeren ikke opfundet. Her er teksten:
Du skal logge dig på Job net senest 01.01.0001 for at dit CV er søgbart.
Du skal have et søgbart CV for at kunne modtage ydelse… Venlig hilsen Job net supporten

3.- Læsebreve/artikler oplysning der kan være vigtigt:
Lægen sagde psykose - det var sklerose - Link: http://ekstrabladet.dk/nationen/article1771376.ece
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/1375001/posting/senior-jobber-er-i-fare
Hvad er funktionelle lidelser? - link:
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/konsekvenser%20af%20funktionelle%20lidelser/bagg
rund
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/1373898/posting/hvor-er-det-sunde-fornuft
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7874055&uid=222211120&&&https%3A%2F%2Fwww.mm.dk%2F7
-gyldne-veje-eksportsucces%3Futm_source%3Dapsis-anp3%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dunspecified%26utm_campaign%3Dunspecified

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=7874055&uid=222211120&&&https%3A%2F%2Fwww.mm.dk%2Fg
lem-kvartalshysteriet-invester-fremtiden%3Futm_source%3Dapsis-anp3%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dunspecified%26utm_campaign%3Dunspecified

4.- Vil/har I lyst at være med til at oprette lokale Facebook grupper?:
Det kan bla. Give dig en social omgangskreds/netværk, følesen af at være med til at gøre en forskel i lige
nådagtigt i ”DIT OMRÅDE”
Lidt info. Grupperne er oprette under ”BOO” regi.
Vi er ikke parti politiske, det skal så ikke forveksle med upolitiske, man kan sige at vi er overførsels
indkomst/arbejdsmarkeds/i klemme i systemet politiske... samt vi skal holde os til ”BOO” hoveformål
”oplysning” til borgerne og andre ting ”BOO” står for.
Når vi kommer rigtigt i gang har vi følgende planer. Oprettelse af 2-4 bisidder, blande os i lokalpolitikken
(snakker med alle partier) typisk med dette? hvad kan du/vi byde ind med for at gøre det lidt bedre og
mere tåleligt for de ledige/syge/hjemløse her i kommunen?
Opnå rabatter i fitness – centrere/hobby/sports klubber, (som i svømmehallen) biografen, osv. og hvor vi
kan komme til det for (før tids) pensionister og kontanthjælps modtager efter de har modtaget
kontanthjælp over 1 år.
Mødes i lokalelokaler debatter + drøfte tiltag, støtte op om enkelte personer.
Det er meningen at gruppen gerne selv skal tage initiativer til aktiviteter. . Oplysning og måske også
undervisning.
Fortælle folk på kontanthjælp/samt dem der ikke modtager nogen form for ydelse, at det kunne være en
mulighed at flere går sammen om en kolonihave, hvor man selv kan dyrke diverse ting til den daglige
madlavning og lade dem vide at de ikke er helt glemt af alle i samfundet.
Ja, der er virkelige mange områder hvor vi kan prøve på at gøre en forskel.
Ellers er alle herinde velkommen til at slå op på væggen når i falder over noget som hører ind under
vores virkefelt, både fra landspressen men især fra lokal området.
I er også velkommen til at fortælle om jeres egen situation, dette dog kun hvis man har lyst til det.
Politikker er velkomne her i gruppen men må ikke føre person/valgkamp her på væggen, eller linke til
parti sider, men deltage under samme omstændigheder som alle andre bruger.

5.-Bliv

nu ikke så bange at du bliver under dynen hele dagen ...

Medarbejderne i kommunernes kontrolgrupper holder øje med modtagere af sociale ydelser på Facebook
og andre sociale medier. Det erfarede Karina Hansen, Kolding, da hun mødte op til en samtale med sin
sagsbehandler i Kolding Kommune. Hun blev præsenteret for 51 udskrifter fra hendes Facebook-sider
siden 2011. - Jeg blev spurgt om, hvordan jeg kan bage boller og cykle med en dårlig arm.
Sagsbehandleren ville også vide, om jeg lavede sort arbejde og havde været på rejse. Jeg måtte helt
sikkert have været ude at rejse, fordi jeg havde lagt et billede fra Argentina på Facebook, fortæller
Karina Hansen, der på Facebook optræder med efternavnet Iris. Karina Hansen har været truckfører,
men hun fik for fem år siden en arbejdsskade. Siden har hun ikke arbejdet, og hun får kontanthjælp. Hun
fortæller, hun lider af Thoracic outlet syndrome, der blandt andet betyder, at hun ikke har meget kraft i
sine arme. - Det kom bag på mig, at jeg bliver overvåget af kommunalt ansatte. Det er rystende, siger
hun.
Vil advare andre: Social, Børne- og Integrationsministeriet har fastlagt retningslinjer, der
giver kommuner og Udbetaling Danmark ret at indhente relevante oplysninger fra Facebook og andre
sociale medier, når folks profil er offentligt tilgængelig. Oplysninger fra lukkede profiler må kun bruges,
hvis myndighederne uopfordret har modtaget kopi af oplysningerne fra en borger. Myndighederne kan til
enhver tid rejse en sag mod modtagere af sociale ydelser på grundlag af anonyme henvendelser. Dog
skal sagen altid undersøges nærmere, inden den enkelte får frataget ydelserne. Karina Hansen har stadig
sin åbne profil på Facebook. - Jeg har ikke noget at skjule, siger hun. Karina Hansen ønsker at advare
andre: - Pas på og tænk jer om, inden I lægger noget ud. Det kan blive brugt mod jer.

6.- Ikke alt der starter sort ender sort!!
Min historie i gedigen nedgang, startede for snart 1½år siden. Jeg flyttede til Sjælland i håb om at starte
et center op i Sydsjælland med en ven. Men det skulle meget hurtigt vise sig, at det ikke var det, der
skulle ske. Jeg måtte i hast flytte derfra bare en måned senere, og fandt et kollektiv i Herlev, hvor jeg og
min datter kunne bo, og deltage i fællesskabet. Igen bare få måneder senere, gik deres udlejer amok på
dem, smed sten gennem vinduerne, jeg måtte ikke bo der, der blev gravet i haven for at kappe
strømmen og vandet. Politi og Lorry blev tilkaldt flere gange og lige lidt hjalp det. Vi måtte flygte derfra,

og stod nu 3 kvinder med børn, hjemløse og ingen offentlig hjælp at hente. Jeg stod til at skulle leve af
”egne midler” før der var nogen hjælp at hente, og jeg blev slemt skuffet igen, da jeg fandt ud af, at
hjælpen bestod af kontanthjælp uden tillæg, da jeg havde fået adresse hos et vennepar. Det betyder for
mig, at jeg ”bor” sammen med andre, der kan hjælpe til med husholdningen, og betragtes derfor ikke
som enlig forsørger. I virkeligheden står jeg aldeles alene som forsøger og må tage til takke med de
boliger, jeg kan finde på markedet, da jeg ikke betragtes som i akut før, så længe jeg har en c/o adresse.
Kommunen mener jeg har penge nok, ”jeg har jo ingen boligudgifter”, men jeg tænker, de ikke er klar
over, hvor dyrt det egentlig er, at være hjemløs. Og hvordan skal de også finde ud af det? Jeg kan jo
ikke dokumentere det …
Vi tilbragte vinteren i et kolonihavehus uden vand og med sparsom varme, og har siden da ”lånt” bolig
rundt omkring, som det nu kan lade sig gøre.
Det eneste gode jeg har at sige om kommunens behandling af akutte sager, er at jeg har været på
beskæftigelseskursus i Kbh’s afdeling 2. Der lykkes det mig efter 5 uger, at lande et ægte job, ingen
tilskud eller dikkedarer, et ægte fuldtidsjob, det giver mig flere problematikker i forhold til at være akut
hjemløs, da jeg nu har arbejde, så kan jeg jo selv finansiere en bolig, ”jeg kan jo bare spare sammen”, til
gengæld på den positive side, giver det mig mulighed for at komme på flexliste hos boligselskaberne, så
der måske er en chance for at vi efter endnu en vinter har til sigt, at få vores eget hjem igen.
Jeg har haft kontakt til mange foreninger og hjælpeorganisationer, hjælpen har været i det små, lidt tøj
og rådgivning – vi er alt for mange på røven i det kære Danmark til at der er hjælp at hente, medmindre
man rammer præcis den dag, de har muligheden for det. Så heldig har jeg ikke været endnu. Men jeg
har et job, så jeg kan med tiden hjælpe mig selv og når det lykkedes, kan jeg med stolthed og ære
klappe mig selv på skulderen og vide, at jeg gjorde det SELV. Anja Busack

7.- Kommunen kan kræve rygoperation:
Ny praksis fra Ankestyrelsen slår fast, at kommunen kan kræve behandling i form af operation for
diskusprolaps i lænden, når der er mulighed for at det kan bedre helbred og arbejdsevne.
Alle behandlingsmuligheder skal afprøves
Hvis
man er sygemeldt og i afklaring ved kommunen, stilles der store krav til, hvad man skal kaste sig ud i
behandlingsmæssigt. Alle behandlingsmuligheder skal som udgangspunkt afprøves, og det er kun, hvis
behandlingen kan siges at udgøre en væsentlig risiko for liv og førlighed, at man kan takke nej. Vægttab
og lykkepiller
Ankestyrelsen
har tidligere fastslået, at kommunen kan stille krav om eksempelvis vægttab, hvis det altså er
dokumenteret, at overvægten har betydning for arbejdsevnen. Det samme gælder behandling med
antidepressiv medicin og lykkepiller. Der skal dog være et lægeligt behandlingsforslag, som følger de
generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
Seneste praksis
Den seneste principafgørelse fra Ankestyrelsen har nu slået fast, at en
sygemeldt borger har pligt til at medvirke til behandling i form af operation for diskusprolaps i lænden,
hvis der er udsigt til, at operationen kan bedre helbredstilstanden og arbejdsevnen. I den konkrete sag
blev der lagt vægt på oplysninger fra videnskabelige undersøgelser, som havde vist, at det er yderst
sjældent, at en operation for diskusprolaps i lænden vil give varige komplikationer.
Betingelser
Inden kommunen kan kræve en bestemt behandling, skal følgende tre betingelser være opfyldt
1. Der skal foreligge et aktuelt og realistisk behandlingstilbud
2. Behandlingen skal efter al erfaring og med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af
arbejdsevnen
3. Behandlingen må ikke indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed
http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/default.asp?pid=/principafgoerelser/aktuelle/aktive/201
3/august/108-13.aspx

8.-Efterlysning:
Er der nogen som har video optager her i Jylland?
Gerne i nærhed af Skive? som er klar på at hjælpe med at lave små videoer reklame/spots om "Behandl
os ordentligt" samt små animationsfilm ((vi kan desværre ikke betale honorar)) så vil jeg meget gerne
høre fra jer...
Pr. e-mail: pederbk@yahoo.dkring/sms: 20 905 515 eller på PB her på Facebook!!!

9.- Jesper har

tabt jobkampen- Af: Torsten Ruus, Marie Lade:

24-årige Jesper Jensen fra Holstebro er en af de 42.965 unge arbejdsløse. Han kan ikke få papir på, at
han kan noget. Nye choktal viser, at der bliver flere og flere ’fortabte unge’.
Jesper Jensen er en af de flere og flere unge danskere, som er i fare for at ende på samfundets
losseplads.
Finanskrisen har ramt de unge hårdt. Kampen om arbejdspladser er nu knivskarp, og den 24-årige
kontanthjælpsmodtager fra Holstebro har den ’skævhed’, at han med sine egne ord ’ikke er boglig og
ikke så god til at sidde stille’. Han har derfor aldrig fået papir på, at hans arbejdskraft er noget værd.
Han synes ellers selv, han har så meget at byde ind med, som burde kunne sikre ham job som
langturschauffør eller ansat i en købmandsbutik.
– Jeg er altid mig selv og er nem at snakke med. Jeg er god til at stå op om morgenen og møde til tiden.
Jeg er stabil og gør, hvad jeg bliver bedt om, siger Jesper Jensen i en pause på Holstebro
Uddannelsescenters brobygningsprojekt for udstødte unge uden job eller en brugbar
ungdomsuddannelse.
Men han er alligevel en af de flere og flere unge danskere, arbejdsgiverne ikke vil lege med.
For et par generationer siden ville vestjyden, der gik ud af 9. klasse uden eksamenspapirer, sandsynligvis
have haft et godt arbejdsliv i en ufaglært stilling.
Nu er Jesper Jensen en af de 42.965 danskere under 30 år, der ikke er plads til i uddannelsessystemet og
som ikke kan få en læreplads eller varig beskæftigelse. Nye tal, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
(AE) har udarbejdet for Ekstra Bladet, viser, at antallet af ledige unge uden for skolesystemet er steget til
13,2 procent, hvor det lå på 4,1 eller 15.247 unge arbejdsløse før finanskrisen bed sig fast i 2008.
I nogle kommuner er ungdomsarbejdsløsheden mere end fordoblet. Mest sort ser det ud i Ishøj med et
ledighedstal for de unge på 18,9 procent og i Brøndby, der lander på 18,6, men flere og flere unge bliver
også hægtet tidligt af arbejdsmarkedet i regioner som Fyn, Sydvestsjælland og Nordjylland.
Jesper Jensen kan være en af de tabte unge, der, med ungdomsforsker Noemi Katznelsons ord, ser ud til
at gå ’en fortvivlende fremtid’ i møde. Hun er leder af Aalborg Universitets center for ungdomsforskning.
Den unge jyde har ellers for længst bevist, at han er en god arbejdskraft. Han har taget forskellige kurser
og har gode udtalelser fra en møbelvirksomhed, som alligevel ikke kunne tilbyde ham en læreplads, og et
køkkenfirma, hvor han røg ud, fordi der skulle skæres ned.
Nederlagene har tæret på hans optimisme. Og han forstår ikke, hvorfor skolesystemet ikke har en
uddannelse, der passer til hans behov.
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har lyttet til Jesper Jensens nødråb. Hun har ikke en
skræddersyet løsning:
– De unge er hårdt ramt af krisen. De betaler en meget høj pris. Jeg tror, mange unge oplever at det der
velfærdssamfund ikke er så stærkt, som det burde være. De unge, der har det sværest, har brug for at
mere hjælp, end de ofte får i dag. Men de har altså også selv et ansvar, pointerer hun.

10.- Nye folk i ”Behandl os ordentligt” administrator eller andet arbejdsfunktion:
Leo Kielberg Nielsen, Janne Ravn Kristensen, Jesper Ipsen,Janina S. Jensen,Lars-Bo Breyen Hilker,
Heidi Gru

11.- Hvorfor bruger kommunerne ikke denne § noget oftere:
http://www.dukh.dk/netradgivning/fortidspension/midlertidig-fortidspension

12.- Er du

på kontanthjælp kan du se/finde regler her:

http://www.denmarkonline.dk/1/2013-33-saerlig-stoette-ss34-finn-soerensen-saetter-fokusmodregning-i-kontanthjaelpen
https://www.borger.dk/
http://bm.dk/
http://bm.dk/da/Tal%20og%20tendenser/Satser%20for%202013.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik.aspx

----- ¤¤¤¤¤ ----Husk at tjek om du har feriepenge!!: http://www.avisen.dk/sidste-udkald-100-mio-i-glemteferiepenge_230624.aspx
Efterlysning, Efterlysning: vi har brug for
folk i lokalområderne til at hjælpe vores kontaktpersoner:
Vi vil gerne have flere som vil hjælpe
vores lokalekontaktpersoner. Det er altid nemmer/sjover hvis man er flere til at hjælpe hinanden. Det I
skal hjælpe med er: - info/oplysningsmøde … - omdele info/oplysninger Var det måske noget for dig?
Kontakt: Peder Bæk E-mail pederbk@yahoo.dk

Lokalkontaktperson http://www.behandlosordenligt.dk/36438549HUSK der har aldrig været mere brug
for os end ”NU”!
Find os på Facebook: http://www.behandlosordenligt.dk/36438544
venlig hilsen fra facebook administratorerne.

Med

Denne mail kan bruges når du søger aktindsigt:
http://www.facebook.com/download/preview/565173643501783

Brug for hjælp: Så gå ind på hjemme siden: http://www.behandlosordenligt.dk/51270069
Og se hvem du kan kontakte og få den hjælp du har brug for!!

Nu starte vi kampen på at vi alle deles om det arbejde som er her og nu ... så håber vi I kommer og
kæmper med... se videoen den viser hvis vi hjælper hinanden kan vi klare alt!
http://youtu.be/t3DDjeVeJu4
Løsning på arbejdsløsheden: Konjunktur bestemt arbejdstid samt plads til alle på det danske
arbejdsmarked uanset hvor meget du kan arbejde: http://www.behandlosordenligt.dk/128605076 &
http://www.behandlosordenligt.dk/128605060

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.

www.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)).

