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1.- Video:
ROCK 6 ugers kursus for ledige: Kursisterne fortæller om kurset: http://youtu.be/5PCEWScxU7Q
Arbejdsløshed - tre tal, 2013: http://youtu.be/ZXykIkjqHjA
Unge på kontanthjælp - 2013: http://youtu.be/rMAzT0MDTXY
Finn Madsen sprang ud som ordblind efter 58 år, det er aldrig for sent:http://youtu.be/ZMiYN7qzKUU

Slip talenterne løs: Christoffer fandt talentet i tømrerfaget:http://youtu.be/klHAvNKf4O4
Hjemløsheden stiger i Danmark: https://soundcloud.com/radioprogrammeteinfach/hjeml-s
Bliv bedre til de dårlige dage:https://audioboo.fm/boos/1680278-bliv-bedre-til-de-darlige-dage
Unge hjemløse: http://www.lorry.dk/video/84321
Serie om unge hjemløse: http://www.lorry.dk/video/84248
Reklame for ”BOO”: http://youtu.be/dl25QBdPI1k

2.- Hver femte overser vigtigt post i e-boks:
Husk det !!!!
Om et år skal alle borgere modtage offentlig post elektronisk, medmindre de mangler computer eller
internet
Selv om otte ud af ti danskere har en privat e-Boks til lønsedler og anden post, kniber det med at huske
den elektroniske postkasse, viser en undersøgelse, som Megafon har foretaget for Politiken.
Her siger hver femte, at de har oplevet at overse vigtig post, mens 13 procent af de adspurgte ikke har
tjekket indholdet i deres e-Boks den seneste måned.
Det skriver Politiken lørdag.
- Ligesom du skal kigge i din fysiske postkasse, er du selv ansvarlig for at tjekke din e-Boks. Men nogle
har brug for ekstra hjælp for at huske det, siger kommunikationsdirektør i e-Boks Susanne Søndahl Wolff
til avisen.
Forglemmelserne kan blive særdeles dyre og besværlige, som når bilister betaler 2000 kroner for at
overse brevet om syn, 60.000 SU-modtagere ikke ser deres støttemeddelelse, eller enlige forældre
misser et brev og dermed mister deres tilskud som enlige.
Siden juni har over 300 klaget til Ankestyrelsen over følgerne af oversete e-Boks-breve.
Nogle klagere har mistet 20.000 kroner i ydelser, efter at postgangen blev elektronisk.
Socialminister Annette Vilhelmsen (SF) synes, at det er uheldigt, at nogle borgere har mistet en del af
deres forsørgelsesgrundlag, skriver hun i en mail til Politiken:
- Det er muligt, at disse mennesker ikke har været opmærksomme på konsekvenserne af at tilmelde sig
den digitale postkasse. - Netop derfor er det ekstra vigtigt, at myndighederne er opmærksomme på at
vejlede borgerne tilstrækkeligt, når der indføres nye kommunikationsveje, så borgerne ikke kommer i
klemme, skriver hun.

3.- Læsebreve/artikler oplysning der kan være vigtigt:
http://politiken.dk/debat/profiler/hoejbjerg/ECE2095549/professor-drop-doedsdommen-over-voressamfundsmodel/
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE2096052/ny-noedvendig-social-modstandsbevaegelseklemt/
http://arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/om-l%C3%B8nnen-i-fagforeningen
http://arbejderen.dk/%C3%B8konomi/flere-tvinges-ud-af-arbejdsmarkedet
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE2107208/loenmodtagere-og-ledige---foren-jer/
http://www.behandlosordenligt.dk/55871785

4.- Jeg har opbrugt mine dagpenge:
Du har opbrugt din dagpengeret,
når du enten har fået udbetalt ydelser i 104 uger (to år), eller
der er gået 156 uger (tre år), siden dit dagpengeforløb startede, og den såkaldte referenceperiode
dermed er opbrugt.

Forlænget referenceperiode

Har du været syg i mere end seks uger eller været på barsel, bliver den treårige referenceperiode
forlænget, og der forbruges ikke af ydelsesugerne. Referenceperioden kan dog højest forlænges op til to
år.
Hvordan får jeg ret til en ny dagpengeperiode?
Du starter forfra på et nyt dagpengeforløb, når du har haft samlet et års arbejde (1.924 timer/1.680
timer inden for gymnasieskolen) fra ordinært, ustøttet lønarbejde eller selvstændig virksomhed som
hovedbeskæftigelse. Men hvis du har opbrugt din dagpengeret, halveres kravet, og du kan starte forfra
på et nyt dagpengeforløb, når du samlet har haft et halvt års arbejde (962 løntimer). Timerne skal i
begge tilfælde ligge inden for de seneste tre år og efter den seneste indplacering i dagpengesystemet.
Obs. Fra den 2. juli 2012 er der nye regler for genoptjeningskravet som følge af den forrige regerings
dagpengeforlig. De 962 timer forhøjes til 1.924 timer.
Vi holder løbende øje med dine timer, og når vi kan se, at du har haft 962 timers arbejde (og fra juli
2012 1.924 timer), sørger vi for, at du starter forfra. Vi indhenter dokumentationen for dine løn
arbejdstimer fra e-indkomstregistret. Du behøver derfor ikke indsende gamle lønsedler som
dokumentation.

5.-Se, hvor meget kontanthjælpsydelsen falder for de forskellige grupper ifølge regeringens kontanthjælpsudspil:
https://www.facebook.com/download/1429938173884305/S%C3%A5%20meget%20f%C3%A5r%20man
%20i%20kontanthj%C3%A6lp%20efter%20reform.pdf
https://www.facebook.com/download/601977159850326/Kontanthj%C3%A6lpsreform%20%20hovedpunkter.pdf

6.-Hvor meget kan man få i kontanthjælp:Størrelsen af kontanthjælpen afhænger blandt andet af ens alder, og om
man har forsørgelsespligt over for børn. Hvor meget man kan få i kontanthjælp afhænger blandt andet
af, om man er over eller under 25 år, og om man har forsørgelsespligt over for børn.
I 2012 kan man for eksempel få op til 13.732 kroner om måneden, hvis man er over 25 år og har
forsørgerpligt. Man kan få op til 10.335 kroner om måneden, hvis man ikke har børn og er over 25 år. Og
er man under 25 år, er uden forsørgerpligt og er udeboende kan man få op til 6.660 kroner om måneden.
Formue og indtægt påvirker kontanthjælpen

Ægtefælles indtægter trækkes som udgangspunkt fra i kontanthjælpen krone for krone.
Man kan heller ikke få kontanthjælp, hvis man eller ens ægtefælle har formue. Kommunen ser dog bort
fra beløb på op til 10.000 kroner per person. Formue er for eksempel penge og værdier, som let kan
omsættes til penge. Også biler og sommerhuse anses som formue.
Nye ydelser fra 1. januar 2014

Kontanthjælpsreformen, som et bredt politisk flertal står bag, betyder, at der fra 1. januar 2014 kommer
nye ydelser og satser for unge under 30 år.
Unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp på niveau med SU i stedet for kontanthjælp.
Unge under 30 år med uddannelse modtager fortsat kontanthjælp, men på niveau med SU. I de perioder,
hvor de unge med uddannelse deltager i aktive tilbud, får de et aktivitetspålæg, så de fastholder en
samlet ydelse, der svarer til den nuværende kontanthjælpssats.
Læs mere om kontanthjælpsreformen og de nye ydelser

7.-Anne Sophia Hermansen onsdag den 11. september 2013:

Hvor man faktisk tog vare på tingene og beholdt dem livslangt. Ejerskab er absurd i et samfund, hvor
man køber, bruger og smider væk,” siger han til Information. I en tid hvor selv de ”røde” corydoner
synes vækst er vigtigere end alt andet, lyder det som en gammel marxists sidste forkrampede angreb på
den private ejendomsret.
Men tænk lige over det her: Der er tretten timers konstant boring i en boremaskine. Den gennemsnitlige
tid en boremaskine bruges er 9 minutter, før den kasseres. Men ingen har brug for en boremaskine. Det,
vi har brug for, er et hul i væggen. Så hvorfor har vi alle sammen en boremaskine, hvorfor deles vi ikke
om nogle få stykker i stedet?
I dag produceres de fleste produkter, så de ender som affald. Mange af os er på vores 3. eller 4. iPhone,
computer, hårtørrer, kaffemaskine, madras og køleskab, ligesom der går mange IKEA-sofaer på et
menneskeliv. Nørretranders spørger, hvorfor vi egentlig skal eje en sofa og ikke i stedet lejer den af
IKEA, som fordi de får den tilbage, tvinges til at højne kvaliteten af komponenterne og dermed
holdbarheden. Han ser for sig, hvordan IKEA ligesom H&M i fremtiden indfører abonnementsordninger, så
man f.eks. kan leje et sofahjørne og en garderobe.
Tæppegiganten Desso gør allerede noget lignende. Siden 2008 har virksomheden, der leverer tæpper til
fly - og skibsindustrien og til private i mere end 100 lande, taget sine tæpper retur, så materialerne kan
nedbrydes og genanvendes. Filosofien er enkel: folk ønsker ikke at eje tingene for bestandigt, men at eje
retten til at bruge dem her og nu. De ønsker ikke en vaskemaskine, men rent tøj, ikke en kaffemaskine,
men kaffe og ikke en garderobe fuld af balkjoler, men tøj, der passer til lejligheden.
Det sidste ved de i den lille butik Resecond på Nørrebro. Her indleverer man en kjole, betaler et
abonnement og så kan man låne løs af butikkens tøj bibliotek. Også Puma, Mærsk, Ford og Arla
anerkender cirkulær økonomi som en nødvendighed. Det sker i erkendelse af, at råmaterialer bliver
stadig mere kostbare, og at vi er syv mia. mennesker på en klode, der ikke kan bære alt det shit, vi
producerer og smider væk.
Den fremherskende tanke i gruppen af økonomer, der kører Danmark, er, at vækst er nødvendigt for at
opsuge den arbejdskraft, der overflødiggøres af den løbende effektivisering. Uden vækst – ingen jobs.
Men det er en slags vækst, der bedst kan beskrives som tomme kalorier. Vi skubber bevidstløst til en
efterspørgsel: Ud at svinge dankortet, der skal mere forbrug for, at der kan komme flere jobs, men det
er et forbrug uden substans. Vi skubber folk ned i Lidl, ned i Elgiganten, ned i Bilka eller ned i Bauhaus
efter flere boremaskiner, de ikke rigtigt har brug for og efter T-shirts uden holdbarhed. Vi skubber til det
mindst bæredygtige forbrug, bare der er masser af det.
Mennesket betragtes kun som en forbruger nu, og ligesom små junkier tørster vi efter det næste
forbrugsfix. Vi er som børn, der jagter sukker, det korte fix, en lortesofa mere, en lorte-t-shirt mere,
endnu et overflødigt stykke værktøj – for hvad? Er det klogt, går vi bedre klædt? Det er en bevidstløs
kannibalisering af ressourcer uden mulighed for reel forbedring af nogen livskvalitet. Fint – vækst er nok
nødvendigt, formålet med nationaløkonomi er, at der er jobs til folk, og at indkomsten er fordelt bare lidt
klogt. Men det kan gøres smartere.
Hvorfor ikke gøre det billigere at købe ting (fjerne moms) og dyrere at smide dem væk (pålægge
affaldsafgift)? Hvorfor ikke sætte pant på meget mere end flasker (og tak i øvrigt til Svend Auken for det)
– pant på tøj, på cykler, på fladskærme, mobiler og briller eksempelvis? Hvordan gør vi det interessant at
udvikle en bil, der holder 20 år, og som måske kan opgraderes hen ad vejen? Hvordan gør vi det muligt
for flere at have bedre kvalitetsmøbler, som ikke er produceret af pap og ikke er produceret af
mennesker, der ikke får en skid for deres arbejde? Vi må kunne frigive midler fra bevidstløst forbrug af
junk, vi ikke har brug for, og i stedet investere mere i jobs og nye virksomheder.
Der findes en ny økonomi, en ny økonomi der kigger på fælles ejerskab, genbrug og kvalitet. Den er ved
at tage form – du kan se det, når H&M belønner kunder, der leverer deres brugte tøj retur. I dag kan vi
lease jeans, tasker og kjoler, biler, køleskabe og fladskærms-tv og hvorfor eje, når man kan bo til leje?
Du kan alligevel ikke tage parcellen med i graven. I stedet for at bruge vores bolig som
investeringsobjekt, skulle vi måske investere lidt mere i bedre ideer, virksomheder, kloge løsninger.
Sagen er, at mennesker er ved at opdage det, og at virksomhederne også er ved at opdage det. Selv de
gamle hippier som Tor Nørretranders har opdaget det. Vi kan gøre det klogere.
Hvornår mon der er en politiker, en erhvervsminister eller måske en økonomiminister, der opdager, at
der findes andre måder? Nok ikke foreløbigt, og det et er desværre et meget godt billede på den nye tid.
Engang var politik et sted, hvor der blev skabt progressive løsninger, der kunne drive samfundet fremad.
Tiltagene blev i de fleste tilfælde udrullet oppefra og ned. Men i dag tør politikerne ikke ændre verden
mere. De sidder konstant med næsen nede i målinger, der siger, at Åse fra Nørresundby bedre kan lide
verden som den er. Tænk på barselsplanerne, der blev skrottet i sidste uge. Beslutningen havde intet
med politik at gøre, den beroede ene og alene på gustne og golde polls.
Og folk har altid bedst kunnet lide verden af i går. Men verden forandrer sig, deleøkonomien vokser frem
nedefra, og på et tidspunkt vil arbejdsmarkedet kræve barsel til mænd. Og politikerne vil bestandigt
komme for sent til deres tid. I den nye tid har både markedet og mennesker overhalet politikerne.

Prøv engang at forestille dig, at Svend Auken havde været i live, eller at Ritt Bjerregaard havde været
aktiv – tror du så ikke, at de ville have jagtet en ny dagsorden i stedet for at vente på, at markedet
langsomt og famlende lod den vokse frem af sig selv? Det havde de da. Politikere skal være ledere, men
vores er revisorsjæle.
Og det er sjovt, når de spørger, hvorfor de unge dog er så liberale. Det synes de er helt sindssygt
mærkeligt. Men det er de, fordi de godt kan se, at der intet progressivt initiativ længere kan vokse ud af
den venstrefløj, der engang gjorde det så blændende, og som turde så meget. De unge er for kloge til at
sætte deres kryds ved funktionærånd og fortidens bedrifter.

8.-Forfatter forudser borgerkrig i Danmark i 2018:
http://politiken.dk/kultur/boger/interview_boger/ECE2095978/forfatter-forudser-borgerkrig-i-danmark-i2018/

9.- Advokat: Kommunen bryder loven:
kommunen skal foretage en helhedsvurdering – og det skal gøre det hurtigt. I Michael Guldhammers sag
har det indtil videre taget otte år, syv arbejdsprøvninger og to revalideringsforløb.
Aalborg Kommune bryder retssikkerhedsloven, når de gennem snart ni år har hevet Michael Guldhammer
gennem den ene arbejdsprøvning efter den anden og nægter at give ham det fleksjob, som alle resultater
ellers peger på. Det mener hans advokat fra Sirius advokater, Helle Hald, der har specialiseret sig i at
hjælpe folk, som er kommet i klemme i systemet på grund af en skade:
– Reglerne siger, at kommunen skal foretage en helhedsvurdering – og det skal gøre det hurtigt. Det er
bestemt ikke tilfældet her. Og nu – efter snart ni år – finder de pludselig ud af, at han skal have en
mentor. Det er superfint, men det får han ikke mindre ondt af, og han har jo også en rådgiver hos
kommunen, siger advokaten, som har flere sager, der trækker ud i mange år.
– Ofte er det sager, hvor personen lider af såkaldte kroniske smertesyndromer, som lægerne ikke
objektivt kan konstatere på scanninger og røntgenbilleder. De mennesker oplever at blive
mistænkeliggjort fra starten, fordi alt skal kontrolleres en ekstra gang.
Aalborg Kommune afviser at svare på spørgsmål om Michael Guldhammers sag.

10.- Nye folk i ”Behandl os ordentligt” administrator eller andet arbejdsfunktion:
Zania Kaas Pedersen(er med admi i Syg i hele Danmark), Mogens Sandbæk(er med admi i Fredericia
lokal gruppe) Iben Schow(ny lokalperson i Hobro)
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
Dette er et link over kontanthjælpen for dem der har en uddannelse:

https://www.facebook.com/download/426248424148545/Dette%20er%20et%20link%20over%20kontan
thj%C3%A6lpen%20for%20dem%20der%20har%20en%20uddannelse.pdf

----- ¤¤¤¤¤ ----Husk at tjek om du har feriepenge!!: http://www.avisen.dk/sidste-udkald-100-mio-i-glemteferiepenge_230624.aspx
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.dkLokalperson:
http://www.behandlosordenligt.dk/36438549HUSK der har aldrig været mere brug for os end ”NU”!
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
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 vikampen 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: ttp://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)).

Folder du kan printe ud til ophæng diverse steder eller videresende til venner:
https://www.facebook.com/download/415297068611664/BOO%20p%C3%A5%20Facebook..pdfhttps://
www.facebook.com/download/396547660472581/Reklame%20for%20BOO4.pdfhttps://www.facebook.com/download/242527209237849/Nyt%20til%20BOO%20st%C3%B8tter.pdf
https://www.facebook.com/download/606449559398331/Fuldmagt.odthttps://www.facebook.com/downl
oad/169522393241190/Folk%20i%20arbjde%20-%20BOO3.pdfhttps://www.facebook.com/download/1425341974351319/Seniorjobber%20-%20BOO-2.pdf

December's nyhedsbrev udkommer den 24.november

