Normalitetens tyranni
På http://www.mingler.dk/ har der siden 2.juni 2007 kørt en debat om problemstillingen i Gaderummet.
Se startside 2.juni 2007

: http://www.mingler.dk/group/avisklubben/forum/thread/1926951

Indledende oplæg lød således:
Normalitetens tyranni 2007-06-02 - 21:30
pia qu 54
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Selvom dette link er fra et lokalt blad, På Gaden, Nørrebro i København, tillader jeg mig at lægge det ind her. Nogle vil måske mene at det ikke er et "anerkendt" nyhedsmedie, men ikke desto mindre bor der rigtigt mange mennesker her (ved ikke præcis hvor mange, men kan finde ud af det hvis ønsket)
Der ud over mener jeg sagen er relevant i forhold til den politiske drejning der
er i DK, - og bl.a. er nævnt i forskellige debatter omkring Ungdomshuset og
rettigheden til væresteder for unge.
http://www.paagaden.dk/?op=vis&aid=1510&s=nyheder
Hvis man efter at have læst artiklen går ind i Debatten, kan man erhverve sig
yderligere information.
Min egen holdning til at dette sted "Gaderummet" skal lukkes er vrede og irritation, - hvor skal alle de unge nu gå hen? Er der nogen af jer der har lyst til at
åbne døren? Jeg ved jo at psykiatrien overhovedet ikke er gearet til at klare de
unge uden medicinering!

Pia qu
Debatten bliver 10 sider fremme afløst/videreført i ”Normalitetens Tyranni 2” d.6.juni 2007,
For sidste side se 6.juni 2007 http://www.mingler.dk/group/avisklubben/forum/thread/1926951/180

Normalitetens tyranni 2
Se startside : http://www.mingler.dk/group/avisklubben/forum/thread/1927727

Indledende oplæg 6.juni 2007:
Normalitetens tyranni nr. 2 2007-06-06 - 20:51
Daniella

stifter
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Disko
Som kontanthjælpsmodtager får du ikke tilbudt et arbejde til overenskomstmæssig løn. Nej du bliver tilbudt (læs: påtvunget) aktivering for din bistandshjælp og ikke en krone mere. Når så aktiveringen er, at grave et hul og så fylde det op igen bagefter, så kan jeg godt forstå folk stejler. Det er ikke rimeligt.
Det er heller ikke rimeligt, at lave decideret fabriksarb. (pakning m.v.) og stadig kun modtage bistandshjælp.
Godt nok får de penge af det offentlige, men der skal ligesom også være perspektiv og fornuft i det.
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