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Randers Historier Helle Nielsen Hent PDF Denne bog er blevet til på grundlag af historier fortalt af borgere i

Randers Kommune. De har ærligt og modigt berettet om deres møde med nogle af Randers Kommunes
offentlige instanser i forbindelse med, at de har modtaget offentlig støtte, været i aktivering eller været i
udredning af et sygdomsforløb. Bogen synliggører, hvor stort og alvorligt et problem det er for mange på

overførselsindkomster, at de føler sig nedværdiget, stigmatiseret og usynliggjort i mødet med
kommunen/jobcentret. De oplever ikke, at de har rettigheder, der helst gerne skulle beskytte dem mod
overgreb. Når personer eller systemer begår overgreb på borgerne, så afpersonaliserer de dem, dvs. de

tingsliggører dem. Borgerne bliver nu behandlet som ting, der ikke har anden værdi end den, de bliver tillagt.
Landsforeningen Lediges Vilkår, som står bag denne bog, får jævnligt henvendelser fra folk, som dagligt står
med disse problemstillinger. Der er for lidt oplysning om, hvordan dette påvirker mennesker. Så derfor denne

bog!
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