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Behandl os ordentligt og Støtteforeningen Hjælp til Hjælp
takker alle de frivillige for den store indsats i 2017.

Behandl os ordentligt fortæller om. Hvad foreningen kan gøre for dig og
om Støtteforening Hjælp til Hjælp. - Hør hvordan foreningerne hjælper
borgerne i det daglige. - Mandag den 19-02-2018 & Tirsdag den 20-02-2018
Kl. 17:00 – 21:00. - I Aktivitetshuset Bredgade 5, 7620 Lemvig
Vi byder på kaffe og sandwich. - Husk tilmelding senest 05-02-2018 kl.20.00
pga. bespisning Henvendelse til e-mail: boo@behandlosordentligt.dk sms 20
90 55 15
Dagsorden:
kl. 17:00 – 18:00 fortælles om det frivillige arbejde i Behandl os ordentligt
kl. 18:00 – 18 30 serveres der sandwich og kaffe
kl. 18:30 – 19 30 fortælles der om det frivillige arbejde i Støtteforeningen Hjælp til Hjælp
kl. 19:30 – 21:00 her kan der stilles spørgsmål og få en snak med en frivillige
Behandl os ordentligt har nu fået en som fast kan tilbyde rådgivning,
vejledning og bisidderhjælp i Køge Kommune.
Der kan ydes hjælp via mail, telefon eller personligt møde med borger.
Uden for Køge kommune vil der ses på afstanden, om der er mulighed for at
mødes med borgeren, men kan stadig tilbyde hjælp pr. mail og telefon.
Der kan svares på spørgsmål der vedrører: Integrationsydelse, førtidspension,
folkepension og brøkpension, kontanthjælp og lejeloven.
Ligeledes vejledes om rehabiliteringsteamet og hvordan du klager over en
afgørelse.
Hvis du ønsker hjælpen, så er det altid vigtigt, at kontakte mig i meget god tid, da det kan være
nødvendigt, at der indhentes relevante papirer i sagen for at kunne hjælpe dig bedst muligt.
Med venlig hilsen Lissi Tlf.: 53 37 69 39 E-mail: lissi@behandlosordentligt.dk

Tænk dig meget godt om inden du hæver dine efterløn bidrags
indbetalinger.
Det kan blive omkring 100.000 du kan få udbetalt men hvad er 100.000 hvis
du ikke kan holde til at arbejde de 5 år.
Der er jo ingen garanti for man ikke kan rammes af slid og dårligdom.
Hvis du vælger ikke at få efterlønnen udbetalt koster det stat/kommuner ca. 1
million at du er på efterløn i 5 år, så man forstår godt de gerne vil have du
hæver din efterløn. Læs mere en artikel mere
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Nye love/regler der træder i kraft fra 01.januar 2018
Ny lov om tvangsbehandling træder i kraft den 1. januar 2018
Patienter over 15 år kan tvangsbehandles af læger og tandlæger,
hvis man mener at patientens sundhedstilstand bliver væsentligt
forringet uden en behandling. Det er tiltænkt patienter som fx er
demente eller handicappede som er inhabile til at selv tage vare
på hvornår den enkelte sundhedstilstand bliver væsentligt
forringet.
Her behøver der ikke være tale om store operationer eller andre større tandbehandlinger, men basal
tandbehandling eller når der er tale om almindelige operationer.
Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
Behandl os ordentligt mener med denne lov kan blive en glidebane væk fra at kunne bestemme over
ens egen krop.
Nye pensionsordninger pr. 1. januar 2018
Aldersopsparing:
Det nuværende beløb ændres i forhold til om der er mere eller mindre år til folkepensionsalderen.
Udbetalingen sker som et engangsbeløb og er skattefri.
Mere end 5 år til folkepensionsalderen kan man indbetale 5.100 kr. pr. år Mindre end 5 år til
folkepensionsalderen kan man indbetale 46.000 kr. pr. år Beløbet vil løbende stige år for år frem
2023.
Ratepension:
Vil kunne blive udbetalt i op til 30 år.
Tidspunkt for udbetaling af pensionsordninger:
En pensionsordning som er oprettet efter 1. januar 2018 kan udbetales når der er mindre end 3 år til
folkepensionsalderen For pensionsordninger oprettet mellem 1. maj 2007 og 31. december 2017
kan disse udbetales når der er mindre end 5 år til folkepensionsalderen.
Oprettede pensionsordninger før 1. maj 2007 kan udbetales når man fylder 60 år.
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
Behandl os ordentligt bemærkning til denne lov er at den kun varetager dem som tjener mest for den
med en lille indkomst vil jo aldrig kunne indbetale op til 46.000 kr. pr. år
Børneopsparing fra 1. januar2018
Det bliver tilladt at maksimalt at give ens børn 72.000 kr. i børneopsparing og 6000 kr. årligt. Ideen
bag dette er at pengene jo sættes ind på en konto til barnet er 18 eller 21 år og renter og afkast fx af
værdipapirer er skattefrie på børneopsparinger.
Behandl os ordentligt bemærkning til denne lov er at der er de rige og dem som tjener mest som kan
begunstige deres børn mest og dermed vil de riges børn altid være bedre stillet end andre børn. Det
gælder både, når børn skal finde deres første bolig og om børn har råd til at

Bo i byen eller langt ude på landet. Denne lov vil være med til at gøre forskellen på rig og fattig
meget større.
Kontanter kan ikke benyttes i butikker om aftenen
Fra den 1. januar 2018 kan du ikke mere bruge kontanter efter henholdsvis kl. 20 og 22 alt efter
hvilken by og butik det er. Det bliver nemlig fuldt ud lovligt for en butik at afvise at tage imod
kontanter sent om aftenen.
Så skal du i byen så husk betalingskortet. Dette er indført ved lov fordi det siges det vil betyde færre
røverier.
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Folk med lave indkomster eller slet ingen indkomst
tvinges ud af flere og flere kommuner.
Den onde cirkel er grundlagt for mange år siden og langsomt
ser vi nu virkningen af at kommunerne bygger
luksuslejligheder og andre luksuriøse byer. Det kan jo ikke
undre nogle at alle kommuner gerne vil være med på vognen
for at tiltrække, hvad de tror er kapitalstærke borgere. Dette er
kommuner som har et højt indbyggertal.
Når en kommune tænker i at udvikle dens kommune for at tiltrække de kapitalstærke borgere, så
sidder der et byråd bag som har et flertal af ens slags politisk overbevisning. Den overbevisning som
siger at en kapitalstærk person kan sætte liv og gang i kommunen. Desværre glemmer de at den
slags kapitalstærke personer meget sjældent henter skattekroner hjem til en kommune.
Det som også sker når en kommune har mange borgere som er kapitalstærke er at kommunerne
føre en politik og prioriterer i højere grad de områder som passer til de kapitalstærke borgere og
langt mindre prioriterer de udsatte, syge, handicappede og ældre. Det gør politikerne jo også ud fra
at jo flere borgere der ikke har brug for kommunens hjælp, jo flere stemmer er der i at føre en politik
som kun tilgodeser de kapitalstærke og folk i arbejde.
Vi har på denne baggrund fået kommuner som prioriterer dem i arbejde frem for andre grupper i
samfundet. Dermed får vi nu kommuner som består af højtuddannede og højtlønnede som kan leve
i luksus og have alle gode inden for kort afstand som teatre og andre forlystelser som er med til at
give borgerne en kulturel viden.
Ved at de udsatte, syge, handicappede og ældre må flytte fra de kommuner som prioriterer de
kapitalstærke er de kommuner også med til at skabe kommuner med fattigdom, da antallet af
borgere som har brug for hjælp i de kommuner er alt for stort til en kommune kan overleve.
Det startede for nogle år siden med at folk flyttede ud af fordi de ikke mere kunne betale deres
husleje i de kapitalstærke kommuner, men de syge kunne heller ikke få hjælp under sygdom. I Køge
kommune var svaret direkte til en borger ”Vi prioriterer ikke de ældre”, så derfor kunne de ikke
hjælpe med et hjælpemiddel.
I de fattige kommuner er indbyggertallet meget lavt og pga. antallet af udsatte, syge, handicappede
og ældre borgere er kommunen nødt til at prioriterer disse og det må de fordi pga. stemmer til
valgene og pga. der er så mange af denne gruppe borgere i kommunen.
Den onde cirkel er at der bygges dyre luksuriøse lejligheder i de store kommuner og dermed skabes
en standard som gør at andre fryses ud af de kommuner og bliver tvunget til at flytte til mindre
kommuner. En dag vil der bare ikke være penge nok i de små kommunekasser til at have disse
borgere bosiddende i de små kommuner, så hvor skal disse borgere så flytte hen...
At se ind i fremtiden er svært, men lige nu ser det ud til at vi i Danmark vil få kommuner som ikke har
andre borgere end dem som er udsatte, syge, handicappede, ældre og arbejdsløse. Det vil blive
kæmpe store fattiggårds områder med slum.
Blandt politikerne i Folketinget er der nogle partier som mener at de små kommuner som har taget
mange af de udsatte, syge, handicappede og ældre til sig ikke skal straffes. Politikerne siger bare
ikke noget om den menneskelige side af sagen, men højst at kommunerne ”måske” skal have flere
penge.
Politikerne i Folketinget er jo netop med til at den gruppe borgere som er blevet nødt til at flytte til de
små kommuner bliver fastholdt i disse kommuner og dermed får vi områder i Danmark som
udelukkende består af folk som er udsatte, syge, handicappede og ældre og dermed er dannelsen
af ikke en fattiggård som i gamle dage, men af store fattiggårde som hele kommuner.
Forsætter på næste side – 6
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Forsat fra forrige side – 5

Denne udvikling er jo ikke kun med til at dele landet op i den
rige og den fattige del, men meget andet følger jo med. Børn
som vokser op vil føle at det er i orden der er dele i landet som
kun er for de fattige lige som man i Sydafrika havde landet delt
op i de sortes og de hvides. Det vil skabe racisme og store
problemer og hvis vi ikke tror på det så bare kig over til USA,
hvordan det er gået der.
Danmark er et lille land og et land hvor racisme og økonomiske store forskelle ikke høre hjemme.
Vores land er bygget op på at alle har lige ret og alle kan få en uddannelse og den lægehjælp der er
behov for uden selv at skulle have penge op ad lommen eller have en forsikring som dækker.
Lige som vores strandkanter langsomt falder i havet er det Danmark som blev opbygget igennem
årene efter 2. verdenskrig langsomt men sikkert ved at smuldre væk.
Politikernes i de store kommuner undskylder sig med at de skal spare, men det har jo intet med
besparelser at gøre for regningen er der jo lige meget hvor de udsatte, syge, handicappede og
ældre bor. Det kan kun have noget at gøre med dem som bor i de store kommuner ikke vil se syge
og udsatte på gaden og ikke vil acceptere folk der har brug for hjælp fra det offentlige. Altså ønsker
man dem ikke i kommunen og tvinger dem ud i de små kommuner.
En lille historie fra hverdagen der kan tilføjes: En datter bor og arbejder i Køge kommune og hendes
mor som er folkepensionist bor i Lolland-Falster kommune. Moderen arbejder frivilligt og har en
meget stor social forståelse og har været heldig altid at kunne få hjælp af Lolland-Falster kommune.
Da Moderen kontakter en vedr. foredrag kommer det på tale mellem datter og mor om hvor vidst
moderen har fået den hjælp hun har haft brug for igennem årene og dertil måtte hun svar at hun
havde. Datteren var tilfreds og gav udtryk for at så havde ingen jo grund til at klage over
kommunerne. Jeg tænker lidt på hvordan mon det havde set ud, hvis det var datteren som boede i
Lolland-Falster kommune og så at moderen skulle have hjælp fra Køge kommune.
Med den besked som Behandl os ordentligt ligger inde med, at Køge kommune ikke prioriterer
ældre området, så tror vi det havde set meget anderledes ud.
Ifølge nye undersøgelser, kan en normal arbejder familie der arbejder i produktionen ikke have råd
til at bo i bymidten i større byer.
Dette er et godt eksempel på hvor stor forske der er på kommunerne og hvorfor der er den forskel.
Lige nu er de største problemer kun i København og Århus, men om kort tid følge flere kommuner
efter fordi også deres huslejer vil stige og man også der vil se befolkningen ændre sig fra at vil være
mangfoldigt til at være meget ensartet.
Tænk over dette: I 1700 tallet blev dømte englændere forvist til Australien. I dag bliver udsatte,
syge, handicappede og ældre forvist fra København og Århus til Lolland-Falster. Håber der er nogle
som kan se ligheden.
Skrevet af: Lissi Andersen (Køge) Behandl os ordentligt
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Nedsæt arbejdstiden NU!!!
Vi tager den lige endnu en gang, der arbejdes meget kraftigt på
at få førerløse busser og tog.
Den udvikling kan vi ikke kæmpe mod og vinde, det må vi indse,
men vi kan noget andet som kan være endnu bedre så kan vi
sikker også undgå nedslidning.
Ja vi kan nemlig kræve vi vil have arbejdstiden nedsat, det gør
sådan der ikke skal fyres nogen når der kommer flere og flere
førerløse busser, biler og tog. Læs mere

Rundt i landet:

Så er vi start på 2018, det er året
hvor vi vil køre rundt til nogle byer i
landet.
Vi I gerne have besøg, så lad os
høre fra jer på E-mail:
boo@behandlosordentligt.dk
Vi stiller et telt op et sted i byen,
hvor I kan møde os og få en snak,
tid, sted og dato bliver orienteret
om her i nyhedsbrevet, Facebook
grupper samt hjemmeside.

Se videoen:
Hvem er Behandl os ordentligt.
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Vi må undre os over det der ind imellem sker på
jobcenterne, det kan da ikke være noget folk gør fordi
de synes det er sjovt eller fordi de keder sig ? man
kun tro det er på grund af man har strammet skruen
en tand for hårdt, eller kan vi ikke tro en overhælder
sig med bencin og truer med at sæt ild til sig selv, der
er også en der har hørt bilen gennem en glasdør ind i
en jobcenter, nogle af de tind der er sket og så det
sidste med han der kørt i en mur
På jobcentret lærte jeg, at jeg er alene
Da jeg gik ned med stress, regnede jeg med, at det kommunale jobcenter, ville
hjælpe mig med at finde vejen tilbage til mit arbejde. Men jeg tog fejl. Systemet
knækkede mig endnu mere. Læs mere

Opfordring til alle, hvis i kender nogen som I ved er ensom, så
synes Behandl os ordentligt at I skal besøge den, bare et kort besøg
ind i mellem er guld være for dem der føler sig ensom.
Lav en kande kaffe og tage med, man taler så godt over en kop
kaffe, vi er sikke på du selv også har det bedre efter besøget, altid
rart at gøre nogle glade. Vi må sammen gøre alt for at få så mange
som muligt ud af ensomheden. Lad os starte nu!

Hvis en familie ønsker at købe et hus i København på 140
kvadratmeter, så vil boliglånene og skatterne sætte sig på
halvdelen af familiens indtægter. Det er ikke sket siden 2009,
skriver Finans.
-Priserne er kommet så højt op, at en almindelig familie ikke
længere har råd til at købe et gennemsnitligt hus i København
og omegn,« fastslår Signe Roed-Frederiksen, cheføkonom i
Arbejdernes Landsbank, til Finans. Læs mere

Kramper, svien og brændende hud er alle gener, som Stefan
Czartoryski fra København plages af på grund af sygdommen
sclerose.
Heldigvis har han fundet noget, der kan lindre hans ubehag:
cannabis-olie.
Ved årsskiftet starter en fire-årig forsøgsordning, som sætter
medicinsk cannabis på recept, så flere ligesom Stefan
Czartoryski får muligheden for at bruge det som lægemiddel.
Medicinsk cannabis skaber dog stor debat
med meget delte holdninger. Læs mere - Behandl os ordentligt Facebook gruppe
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Ny lov er vedtaget:
Så vil det vise sig om det er godt eller skidt eller det ingen betydning har, eller måske det allerværst
det kan gøre sådan den lille mand får det endnu værre…

Til beslutningsforslag nr. B 169 Folketinget 2015-16
Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 2. juni 2016
Folketingsbeslutning
om mulighed for at få borgerdrevne beslutningsforslag behandlet i Folketinget
Folketinget indfører en ordning, hvorefter borgere kan få fremsat, behandlet og stemt om
borgerdrevne forslag i Folketinget. Ved borgerdrevne forslag forstås konkrete beslutningsforslag,
hvor der er indsamlet underskifter fra mindst 50.000 borgere, som støtter forslaget, og som har
stemmeret til Folketinget.
Folketinget, den 2. juni 2016
PIA KJÆRSGAARD
/ Bent Bøgsted
Fra januar kan borgere stille forslag i Folketinget
Når Folketinget tirsdag den 02-01-18 åbner, er det både begyndelsen på et nyt folketingsår og ny
inddragelse af borgerne. Læs mere

Behandl os ordentligt, håber Skives borgmester tænker på
alle dem som trods sygdom ikke kan slippe for møde hos
jobcentret eller i aktivering/praktikforløb
Det må være dejligt at være politiker eller have en stilling som
fritager en for pisken under sygdom.
Læs mere

Ønsker alle godt nytår og tak for alt i 2017
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