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Foreningerne Behandl os ordentligt og Støtteforeningen Hjælp til
Hjælp var i Lemvig den 19. og den 20. februar for at fortælle om det
frivillige arbejde de laver som landsdækkende foreninger. - Der var
lagt op til nogle timers hygge i Aktivitetshuset, Bredgade 5 med gratis
forplejning og kaffe.
Det startede med foreningen havde delt sedler rundt i Lemvig og den
19. februar stod de i Kvickly, hvor de også kom i kontakt med de lokale
borgere. Foreningerne vil derfor gerne sige tak til Kvickly og rose dem
for deres utrolig gestus overfor foreningerne. - Behandl os ordentligt
deltog fordi de meget gerne vil have det ud at de er mest en
oplysende forening, da de frivillige i den forening prøver via
hjemmeside, mail og telefon, at hjælpe så mange borgere på
overførselsindkomst uden for arbejdsmarkedet som muligt om hvad deres rettigheder og pligter er.
Det vil sige foreningen hjælper med at borgerne kan få adgang til love, regler, godt møde og online
bisidderhjælp. - Støtteforeningen Hjælp til Hjælp fortalte om det de frivillige laver der som er mere
den sociale hjælp som fx julehjælp, indsamling af brugt legetøj til julegaver og den slags. - Begge
foreninger lagde ikke skjul på at de meget gerne ville have flere frivillige til at hjælpe dem lokalt i
Lemvig med opgaver lige fra at hænge sedler op eller lægge foldere ud lokalt til mange andre former
for hjælp som kan laves enden hjemmefra og online eller ved deltagelse i møder. - Foreningerne
ville også gerne flere bliver frivillige i Lemvig selv om det ikke lige er i disse 2 foreninger, men i
andre lokale foreninger. Mange foreninger landet rundt også i Lemvig har brug for rigtig mange
frivillige. - Behandl os ordentligt og Støtteforeningen Hjælp til Hjælp håber at de lokale i Lemvig vil
kigge forbi vores hjemmesider, da det kunne være der står noget som den enkelte kan bruge. Vi har
kommunale sagsbehandlere, advokater og gældsrådgivere som benytter vores hjemmesider, så vi
håber at også du vil få glæde af vores hjemmesider. - En sidste tak skal gå til Aktivitetshuset for lån
af gratis lokale og den venlighed foreningerne blev mødt med.
Med venlig hilsen Behandl os ordentligt & Støtteforeningen Hjælp til Hjælp
Rundt i landet:

Så er den første by fundet vi
tager ud til i rundt i landet og byen
bliver snart offentligt gjort. Skulle
der være nogen som har lyst at
hjælpe med at reklamer, så send
en e-mail:
boo@behandlosordentligt.dk
Vi kommer i flere byer gennem de
næste år.
Vi stiller telt op på byens torv,
hvor I kan møde os og få en snak,
om alt fra problemer med at finder
ud af hvad love og regler siger,
råd og vejleding om bisidder
hjælp, andre boligformer. Sted og
dato bliver orienteret om her i
nyhedsbrevet, Facebook grupper
samt hjemmeside.
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Se videoen:
Hvem er Behandl os ordentligt.

I Solrød booker de sygemeldte selv deres
samtaler:
I Solrød har de gjort en aktiv indsats for at få
sygemeldte til selv at booke deres samtaler, og
borgerne har taget rigtig godt imod det. Læs mere

Vestre Landsret har fredag givet en efterlønsmodtager medhold i, at
hun gerne måtte virke som frivillig ulønnet instruktør i en lokal fitness
forening.
Derfor skulle hun ikke trækkes i efterløn på grund af sit arbejde i
foreningen.
Landsrettens dom vækker glæde hos DGI (Danske Gymnastik- &
Idrætsforeninger), som har lagt sag an mod Ankestyrelsen på vegne af
64-årige Inge Precht.
- Vi er rigtig glade for dommen, som slår fast, at der ikke skal være
problemer for de efterlønnere og dagpengemodtagere, der ønsker at
være frivillige ulønnede instruktører. Læs mere

Nyt, Støtteforeningen Hjælp til Hjælp har fået vores logo renset så den
bliver endnu klare i farven, samt lavet ny tegning i midten af logoet.
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Hvordan hjælper jobcenteret os? En
undersøgelse.
Vi har brug for hjælp til en undersøgelse. Vi vil slå et
slag for borgere med helbredsproblemer, som bliver
hængende i jobcenterregi meget længe, og som har
svært ved at komme videre. - Derfor vil vi gerne i
kontakt med folk, som har været i systemet i 1 år eller
mere. Du har været i sygedagpengeforløb,
jobafklaring eller ressourceforløb. Vi vil gerne vide
noget om din sag – og andres – så vi kan få et fair
billede af hvordan kommunen arbejder. Se mere
Send en mail om jer sag hvis i ikke allerede har gjort
det boo@behandlosordentligt.dk
Behandl os ordentligt 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

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele
landet: Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med
10.500 børn alene i 2016 som en direkte konsekvens af
kontanthjælpsloftet. Særligt i de kommuner, der i forvejen
havde en høj andel etårs-fattige børn, har stigningen været
stor. På Lolland-Falster, i Sønderjylland og Vestsjælland samt i
en række københavnske vestegnskommuner er mere end 5
pct. af børnene nu under fattigdomsgrænsen. - 48.300 børn
var i 2016 under fattigdomsgrænsen. Det er rekordhøjt, og en stigning på over 10.000 børn i forhold
til året før. Den markante stigning i antallet af børn under fattigdomsgrænsen hænger direkte
sammen med indførelsen af kontanthjælpsloftet. Læs mere
Djøf vinder principiel dagpenge-sag: Fagforeningen Djøf har
vundet en principiel sag om dagpengekarantæne over Ankestyrelsen i
landsretten. - Ledige har hidtil risikeret tre ugers dagpengekarantæne,
hvis de ikke har kunnet dokumentere, at deres fyring ikke skyldes
dem selv. Fremover kan det være anderledes, efter at fagforeningen
Djøf har vundet en sag i Østre landsret. Det skriver Avisen.dk. Læs
mere
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I 2015 var der 47 hjemløse i Kolding Kommune. Det
laveste tal i en årrække efter en del succesfulde
indsatser med at få hjemløse tilbage i egen bolig.
Men i 2017 var der 67 hjemløse i Kolding Kommune –
en stigning på omkring 30 procent.
En af kommunens hjemløse hedder Patrick. Han er 25
år gammel og overnatter i øjeblikket på
forsorgshjemmet Overmarksgården i Kolding. Han har
været inde og ude af hjemløsheden i ti år men er fast
besluttet på, at det snart skal være slut - ikke mindst for
sin søn på seks års skyld. Læs mere

Danmark har 211 robotter per 10.000 ansatte. Det giver os
en sjetteplads på verdensplan over de mest automatiserede
lande. Det viser en opgørelse fra International Federation of
Robotics (IFR).
Men robotternes indtog er ikke lutter lagkage. De kan være
med til at øge uligheden i samfundet. Hos
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) drejer bekymringen
sig om, at det er de ufaglærte og dem med kortere uddannelse, der er i risiko for at miste deres
arbejde til robotterne. »Uligheden øges, hvis det især er ufaglærte, der mister deres job på grund af
denne her teknologiske udvikling, og der så ikke er nogen nye job til dem,« siger analytiker hos
AE Emilie Agner Damm til Ugebrevet A4. Læs mere
Drømmer du om at rejse, gå i teatret og invitere venner
og familie på gode middage, når du bliver pensionist eller er drømmen 'bare' at leve det liv, du gør i dag? Så kan
det være på høje tid, at du får tjekket, hvor mange penge du
har sparet op til dit otium.
En helt almindelig lønmodtager på 55 år - for eksempel en
pædagog eller sygeplejerske - med en årsindkomst på
350.000 kroner før skat har nemlig langt fra sparet nok op til
pensionen på nuværende tidspunkt. - Som 55-årig burde
man med en årsindtægt på 350.000 kroner have sparet 1,5
millioner kroner op på sin pensionsordning, men
virkeligheden er, at den gennemsnitlige 55-årige kvinde blot har opsparet 850.000 kroner, mens den
gennemsnitlige 55-årige mand har 1,1 millioner kroner stående på sin pensionsopsparing. Læs mere
Et opkald om hjælp til alarmcentralen, hvor
alarmcentralen ikke kunne finde adressen på deres gps og
dermed ville de ikke komme ud til kvinde som havde åbent
brud i hovedet, hvor det blødte fra, men måtte køres til
skadestuen i privatbil. - Alle andre kan finde Jem & Fix og
andre butikker i området bare ikke alarmcentralen, hvordan
det og kan det være rigtigt, at der er steder her i landet som
en alarmcentral ikke kan køre ud til fordi de ikke kan finde
den på deres gps. - Burde ikke alle som arbejder med
udrykning uanset om det er politi, brand eller ambulancer
har en gps som kan finde alle adresser... Læs mere
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Fortsætter dagpengenes værdi med at falde, kan det ende med
at rokke ved den danske model på arbejdsmarkedet. - Sådan lød
det opsigtsvækkende budskab fra overvismand og professor i
økonomi, Michael Svarer, fredag i DR. - Baggrunden var en
fremskrivning fra Det Økonomiske Råd af tal fra Danmarks Statistik,
som viser, at dagpengene bliver mindre værd i forhold til lønnen. I
dag udgør dagpengene kun 47 procent af en gennemsnitsløn for en
lønmodtager i industrien og vil kun udgøre 44 procent i 2025. I
1980 dækkede dagpengene 63 procent af gennemsnitslønnen for
en industriarbejder. - Michael Svarer advarede om, at hvis
lønmodtagerne føler, at dagpengene dækker for dårligt, vil de
begynde at kræve mere beskyttelse i form af længere
opsigelsesvarsler, og så rokker man ved den danske model, hvor
det er let både at hyre og fyre folk.
- Hvis man reducerer generøsiteten i dagpengesystemet, så kan det betyde noget for, hvor villige
arbejdstageren er i forhold til at acceptere de her fleksible afskedigelsesregler. Så kan vi få en
situation, hvor arbejdstageren begynder at kræve længere opsigelsesvarsler som kompensation for
en ringere dagpengedækning, sagde Michael Svarer ifølge DR. Læs mere

Flere børn- og unge under 17 år bliver patienter
i psykiatrien.
I perioden fra 2009 til 2016 er antallet af patienter i
børne- og ungepsykiatrien steget fra 20.686 til
33.629 - en stigning på 62,6 procent. Det viser en
analyse fra tænketanken Cevea.
- Når antallet af patienter er i så kraftig vækst, skal
vi som samfund interessere os for det, siger Rie
Ljungmann, der er analytiker hos Cevea.
Poul Videbech er overlæge og professor
ved Psykiatrisk Center Glostrup. Han tilskriver
karakterræs og skolepres som årsag til det
stigende patienttal.
- Det er et spørgsmål om at sætte tidligt ind.
Undervis skolelærere og pædagoger om advarselstegn og ting, der tyder på, at børn mistrives.
Dernæst skal der så være en mulighed for at henvise dem til nogen, der kan hjælpe dem, siger Poul
Videbech. Læs mere

Behandl os ordentligt kun ønske sig at alle som er på arbejdsmarkedet,
tager en Tv fri aften og i stedfor taler om hvad de vil gøre hvis de bliver
ramt af sygdom, find ud af om man vil være tilfreds med den hjælp man
kan få nu om stunde. Eller man vil kræve mere, fordi så skal man nok til
at gøre noget ved det allerede nu. Det er for sent når man evt. bliver ramt
af nedslidning/sygdom/arbejdsuheld fordi så har man ikke kræfter til at
kæmpe på samme måde. Læs om en der er blevet hårdt ramt af sygdom
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OPRÅB!!!
Behandl os ordentligt vil ikke slå politikerne oven i
hovedet, men vi vil opfordre alle folk i Danmark
uanset hvor du befinder dig i samfundslaget.
Tag stilling til hvad du mener om øget
overvågning? vi har hørt mange sige det betyder
ikke noget for os, vi laver ikke noget som er
hemmeligt. Helt så enkelt er det ikke, jo mere
overvågning der kommer, jo mere vil de lovlydige borger også blive kikket over skulderne.
Vil vi finde os i den slags? Eller er det nok på tide vi begynder at stiller nogle meget mere konkrete
krav til de politiker som sider på Christiansborg.

Her har vi så et tydeligt bevis på at det offentlige vil
overvåge deres borger mere og mere
Kjeld blev kaldt til samtale på kommunen over to
facebookbilleder: Det er barnlig og nedladende
Kontanthjælpsmodtager Kjeld Rasmussen tog et
mentorkursus på 2,5 timer og blev kaldt til samtale hos
kommunen. Læs mere

Det ser efterhånden ud til at flere fagforeninger, har begyndt at indse at ikke
alle kan være i arbejde fuld tid, så kommer de vel også med på vognen med at
nedsætte arbejdstiden. Læs mere

Vi skal nok til at uddanne de folk uden for arbejdsmarkedet, i stedfor
bare at sende dem i aktivering/praktik/løntilskud
3F fagforbund oplyser: Nyt ledighedstal viser 2.000 færre ledige på
en måned. Men tallet er ikke længere en sikker strømpil for
arbejdsmarkedet, og stigende beskæftigelse er ikke lige fordelt,
mener økonomer. 3F har stadig over 12.000 ledige. Læs mere

De fleste tænker på et hjem som et hus med fire vægge
og et tag. For Michael Skovby var hans barnevogn hjem. Et
sted, hvor han havde de fleste af sine ejendele - indtil
vognen brændte, og det meste blev til aske.
Tab: Hvad er det første, du ville gøre, hvis dit hjem var
brændt ned?
Nok ikke det samme som 33-årige Michael Skovby gjorde,
da hans hjem - en barnevogn med langt de fleste af hans
ejendele i - brændte i et skur i Esbjerg.
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Jeg bliver aldrig ramt af nedslidning, sygdom eller arbejdsulykke
eller gør jeg.
Mange på arbejdsmarkedet har ikke tid at tænke på/over hvordan og
hvor hurtigt en tilknytning til arbejdsmarkedet kan stoppe. Der skal
faktisk ikke ret meget til før du står uden for arbejdsmarkedet pga.
nedslidning, sygdom eller en ulykke. Det fra at gå fra at være på
arbejdsmarkedet til at være på offentlig forsørgelse kan gå hen og blive
et helvede, da ens økonomiske forhold vil blive meget forringet. Hvis
ens helbred er i en sådan tilstand at det er svært at finde ud af
dokumenter og økonomi vil man have en meget stor udfordring.
Behandl os ordentligt synes det er trist/frygteligt, at der er så mange folk
har så dårlige forhold i samfundet fordi de rammes af nedslidning,
sygdom eller arbejdsulykke som de på ingen måde selv er skyld i, men
er den risiko der er ved at gå på arbejde.
Til alle der er på arbejdsmarkedet, tænk på forholdene på din arbejdsplads og om der er risiko for at
blive nedslidt, syg eller få en arbejdsulykke. Det vil være en god ide at ændre job livet igennem for at
undgå nedslidning. Stil krav til jeres arbejdsplads, så arbejdsulykker undgås. Sygdom som stress og
depressioner er også en risiko ved at gå på arbejde, så oplever du flere tilfælde på din arbejdsplads, så
få en snak med arbejdsgivende om at få ændret forholdene. Den ene løsning kan være nedsættelse af
arbejdstiden og her er der flere modeller som vil kunne tilpasses den enkelte arbejdsplads.
Du som ansat skal nok sætte dig mere ind i hvordan forholdene er uden for arbejdsmarkedet, hvis du
skulle blive nedslidt, syg eller komme ud for en arbejdsulykke. Tænk over om du kan leve økonomisk
på offentlig ydelse eller om du kunne som nedslidt, syg eller arbejdskadet kunne arbejde for din ydelse.
Mener I ikke I kan leve under disse forhold der er uden for arbejdsmarkedet skal I nok starte med at
stille krav til hvilke forhold I ønsker der er hos dem der er uheldig at blive ramt af
nedslidning/sygdom/arbejdsskader.
Mens man er rask synes man måske at alle andre uden for arbejdsmarkedet "bare" kan tage sig et job
eller "får den hjælp de har brug for". Derfor har vi nok det system i dag vi har og med de love som
indeholde mange stramninger overfor syge og andre som ikke er på arbejdsmarkedet.
Tænk over, hvis det er dig som hjerneskadet skulle møde op til samtale på kommunen og
efterfølgende skulle ud og arbejde gratis for sin ydelse. Det kunne også være du er gået ned med
stress eller depression og går i en krop som bevæger sig uden du ved hvor du er og derfor ikke kan
finde ud af at tage tøj på eller andre naturlige daglige gøremål, men du tvinges til at møde på
kommunen og udføre gratis arbejde for din ydelse.
Der kommer gang på gang en artikel om personer som oplever og ser hvordan systemet fungerer for
de mennesker uden for arbejdsmarkedet som denne. Hvornår vil I som er i arbejde tænke over det og
prøve at få ændret på forholdene for de mennesker som er uden for arbejdsmarkedet for som i ser kan
det også ramme dig.
Læs hvad Carsten har været udsat for.

9

Er den gamle John Mogensen sang ”Der er noget galt i Danmark”
mere aktuel end nogensinde før.
Inden for de sidste år er der langsomt sket et skred i samfundet som har
startet en lavine af love og regler der er med til at lave et samfund som
består af dem og os. forskellen på dem på arbejdsmarkedet og dem
uden arbejde. Dette har dannet rammen om en lavine af love og regler
som er lavet men også er ved at blive godkendt af folketinget. Vi skal nok
ikke regne med det stopper her.
Politikerne har og er gode til at dele samfundet i dem og os uanset om der er tale om folk i eller
uden for arbejdsmarkedet, folk som bor i eller uden for boligblokke, folkeskoler eller privatskole,
tekniskskole eller gymnasiet, plejehjem fuld pakke eller skrabet pakke. Sådan kan vi blive ved med
at tage punkter op fra hele samfundet som i den grad er blevet til dem og os.
Hvad vil det så sige at være dem og os. Dem betyder dem som kan klare sig rent økonomisk selv
også under sygdom eller når de bliver folkepensionister. Det er dem som har IQ der ligger i den høje
ende og dermed har magten i samfundet ved at de er stærke nok til at kunne påvirke landets
beslutninger.
Os betyder så det modsatte dvs. os som er lavtlønnede, har børn som ingen uddannelse kan tage
eller får en håndværksmæssig uddannelse, os der kun har råd til at bo i boligblokke, os som af og til
med leve af offentlig ydelse og så dem af os som hele livet må leve af offentlig ydelse pga. et
handicap.
Kontanthjælpsloftet blev indført, så det skulle tvinge flere i arbejde, men de få stykker som har fået
job havde nok fået det alligevel. Alle andre er bare flyttet over på andre ydelser eller er helt uden
forsørgelse.
Der har været forsøg med at lade sygeplejersker eller ”læger” betalt af kommunerne undersøge og
direkte skulle godkende borgers sygedag før de måtte tage hjem fra en gratis arbejdsplads anvist af
kommunen. Hvor mange kommuner der i dag køre med den slags vides ikke, da borgerne ikke tør
kontakte os pga. de er bange for sanktioner.
Kommunernes tilsyn eller skal vi sige overvågning af borgernes færden i dagligdagen om det
foregår i det frie rum, inden for egne 4 vægge eller bag en computerskærm, så benytter
kommunerne alt den viden de kan få om borgere på offentlig ydelse. Tænk hvis du er syg og skriver
til nogle venner eller familie om din sygdom, så kan du ikke være sikker på som systemet kigger dig
over skulderen. I visse tilfælde har kommunerne brugt det imod borgeren.
Vil vi gøre oprør som før i tiden med store demonstrationer hvor folk stod sammen og på denne
måde blev hørt er det også et overstået kapitel. Politikerne hører ikke mere efter demonstranter og
deres budskab. Til gengæld har politikerne indført en terrorlov som gør at det er nemmere at
arresterer folk som deltager i demonstrationer og dermed gør politikerne folk bange, så de ikke tør
deltage i store demonstrationer og dermed har man indirekte forbudt demonstrationer. Skulle du
deltage i en demonstration, så overvåges du helt sikkert af din kommune.
Politiet har fået flere beføjelser som vi måske kan være enige i, så længe det ikke rammer os selv.
Alt i alt er disse beføjelser jo med til at holde borgerne i skak og især den længst nede eller mest
udsatte. Der var engang hvor det hed sig vi skal da hjælpe folk til at komme op den er ændret til vi
har ikke ressourcer til at hjælpe, så bliv nede eller forsvind, så vi ikke kan se dig.
Forsætter på næste side
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Forsat fra forrige side

Lige nu vil LO have strejke, hvis medarbejderne ikke får bedre
arbejdsbetingelser og lønstigning, mens de gule fagforeninger vil have
folk til at tage det job som rammes af en evt. generalstrejke. Hvor er
sammenholdet og hvorfor denne splittelse. Det kan kun være fordi man
ønsker at generalstrejker skal afskaffes og dermed giver man alt magten
til arbejdsgiverne.
Et pengeløs samfund er i udsigt og hvad vil et sådan føre med sig. Mere
kontrol af dig som borger og det kan giver erhvervsvirksomhederne flere information om dig og
dine vaner. Det kan have indflydelse på dine jobmuligheder, forsikringer og andet. Her til kommer
også at vi vil have nogle borgere som tvinges under administration fordi de ikke kan styre deres
økonomi når de kun har et kort og ikke har kontanter.
Det ser ud til at folketinget har en plan om ændring af satspuljen som har fungeret som den der har
været med til at regulerer lønstigningen for pensionister. Nu er det jo bare at ændringer kan være
med til at satspuljen ikke mere vil have indflydelse på om pensionister vil få en lønstigning. En sådan
ændring kan måske være med til at fjerne boligstøtten som man gjorde overfor
kontanthjælpsmodtagerne. Ligeledes så arbejdes der på at satspuljemidlerne som før kunne søges
af foreninger og organisationer fremad rettet måske bliver sådan at disse kun kan søge hvis de
inddrager kommunerne. Dermed vil kommunerne have indflydelsen over aktiviteter og det frivillige
arbejde i disse foreninger og organisationer.
Sidst på stammen som der også er i folketingets støbeske er at sætte straffen dobbelt op og
nedsætte beboernes ydelse fra kontanthjælp til integrationsydelse (ca. 6000,- kr. pr. mdr. brutto) for
folk som flytter til de af folketingets registrerede ghettoer.
Her er der jo bare et kæmpe problem og det er registreringen ændres år for år, så hvad med
ydelsen de mennesker får, skal den også op- og nedskrives år for år. Kan det virkeligt være rigtigt,
at vi borgere som har den laveste indkomst ikke må bo i de boligblokke som er billigst uden, at
risikoen for at denne bliver registreret som ”ghetto” og dermed må nøjes med ca. 6000,- kr. og ikke
som ens rettighed er 12000,- kr.
Det danske samfund har fuld fart på og i kraftigt forfald som både parallelsamfund og meget andet
dårligdom blandt de underste i samfundet. Vi er på vej tilbage i tiden, hvor der var fattiggårde og
hvor alle både børn og voksne skulle arbejde for de dårlige forhold der var på en fattiggård. I dag vil
det være hele byer eller kommuner som vil hedde de fattiges by eller de fattiges kommune. Så vil
der falde en lille pose penge ned fra de rige kommuner ind imellem.
Mange vil grine af det med fattigbyer, men tag en tur rundt i landet og se så hvor mange kommuner
der huser flere og flere med en meget lav indtægt/ydelse, så hvad tror du der vil ske hvis denne
ydelse sættes yderligere ned…
Behandl os ordentligt arbejder for nedsat arbejdstid og anderledes boformer og det gør vi ud fra at vi
mener der skal ske en ændring på disse punkter for at alle kan overleve.
Der er nok meget mere som slet ikke er listet op her, men det vi vil med det er jo også bare at sige
”læg nu mærke til alle de forandringer der sker i samfundet” og kan du ikke lide disse forandringer,
så er det måske på tide at du slå dig sammen med Behandl os ordentligt.

Her kan vi bevise det ikke er taget ud af luften
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