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"Hvad vil der ske, hvis alle gik hjem fra
arbejdet? Så ville hele lortet bryde sammen.
Og det har vi brug for"
Han drømmer om, at vi alle går hjem fra arbejdet,
lader samfundet bryde sammen og finder nye
måder at fordele de nødvendige opgaver på. For
vi har brug for et fundamentalt opgør med
arbejdet som institution for at genfinde os selv
som mennesker og blive i stand til at leve, siger
den bogaktuelle marxistiske forfatter Eskil
Halberg i et interview med Ugebrevet A4. Læs
mere

Der findes mange forskellige aviser rundt om i verden
Men hvad er det lige for en slags aviser, behandl os
ordentligt mener en avis skal fortælle sandheden om
hvad der sker og ikke som aviser gør i dag indoktriner
folk til at tr det der bliver skrevet i aviserne er
sandheden, det er ikke sådan verden hænger sammen i
dag. - Prøv at læs denne avis Free21, en avis den
danske journalist Tommy Hansen står bag sammen med mange andre frivillige journalister som
også gerne vil fortælle hvad der virkelig sker i verden her og nu Læs mere, Ved de mangler folk til at
oversætte artikler fra Tysk, Engelsk så vi kan få en dansk udgave af Free 21.

Det her er endnu et svigt fra kommunens side for det er nemlig op til
kommunen at søge for at alt er i orden før en patient sendes hjem.
Flextrafik er et taxa firma, ja og dermed ligger det også med de 2 timer og så
kunne det jo også være at taxa firmaet håber på folk mister tålmodigheden, så
de beder taxafirmaet om at komme og dermed tjener taxafirmaet penge
Det duer altså ikke med virksomheder som er interessegrupper for området. Det
skal være uafhængige der skal køre disse ture og så skal de som ordet siger
være fleksible. Læs mere

Alvorligt syge patienter i Grønland kan nu få
ordineret medicinsk cannabis, som dråber og
tabletter på en særlig udleveringstilladelse,
skriver Selvstyret i en pressemeddelelse. - Vi
skylder at gøre hverdagen lettere for de
alvorligt syge, som kan have gavn af disse
præparater. Jeg er derfor tilfreds med, at vi nu
får en ordning, hvor enkelte patienter under
nogle forsvarlige rammer kan få lægeordineret
medicinsk cannabis, siger Agathe Fontain,
Naalakkersuisoq for Sundhed. Læs mere
Skal vi så se at få den arbejdstid nedsat, folk bliver syge og
nedslidt af at arbejde med hårdt og tungt arbejde. Samtid med
vi har 300.000 der grene vil være med på arbejdsmarkedet med
det de nu kan. Læs mere

Sikke da også noget, at vi pæne århusianere skal se på sådan noget menneskeligt
gris på gågaden. Det er ikke rart for vores æstetiske shoppesans, og det er i
særdeleshed ikke dansk 'hygge'. Læs mere

Kæreste livgivende anoreksi. Du sneg dig stille og
roligt ind i mit liv. Jeg var 17 år. Studenterhuen var
netop placeret. Jeg mødte dig en aften, hvor ingen
andre var hjemme. Du blev hurtigt interessant, og jeg
ville gerne lære dig endnu bedre at kende. Vi fik lavet
aftaler i begge kalendere, og vi lovede hinanden, at
jeg ville være tro og ikke involvere andre i vores
relation. Vores hurtige og intense relation. Læs mere

Behandl os ordentligt siger ikke det er bevist men det kan lugt at
det er noget kommunen gør for at spare penge (for der er penge at
spare for kommunerne)
Skive Kommune har begået fejl i 30 procent af sager i Ankestyrelsen.
Læs mere

Line Grønning, Luna Worm, Amanda Sigrid Hallum
Bendtsen og Amalie Møberg er alle unge kvinder, der har
lidt af en spiseforstyrrelse. I fire debatindlæg deler de deres
personlige erfaringer med den invaliderende sygdom. Læs
eller genlæs her
Hvorfor lider så mange unge piger af lavt selvværd, når det
drejer sig om deres egen krop?
Hvorfor udvikler tankerne sig for nogle til en livstruende
spiseforstyrrelse? Læs mere
Leverandør advarer mod sit eget
sundhedssystem: »Det vil ende i
en regulær skandale«
En kvart milliard kroner kan blive
spildt, advarer firma bag ny model
for svage patienters sundhedsforløb.
- 270 millioner kroner til svage
patienter bliver spildt, fordi man har
valgt at gennemføre det med en
model, som ikke virker.
Budskabet stammer fra læge og
ph.d. Joachim Werr, der har stiftet
rådgivningsvirksomheden Health
Navigator. Virksomheden står bag
udviklingen af projektet "Aktiv Patientstøtte", der er et nyt system for patienters sygdomsforløb. Læs
mere

Dansk behandling af kronisk træthed får kritik fra udlandet
Forskere fra udlandet kritiserer den behandling, danske patienter med
kronisk træthedssyndrom får. Men kritikken er udokumenteret, siger
dansk forsker, som fastholder, at behandlingen, som blandt andet
består af fysisk genoptræning, virker. Læs mere

Kronisk træthed kan skyldes dysfunktionelle celler
Kronisk træthedssyndrom har længe været et videnskabeligt mysterium.
Nu er forskere på sporet af cellulære defekter, som måske kan forklare,
hvorfor nogle mennesker bliver udmattede af selv den mindste aktivitet.
Læs mere

Her kan du læse alle satser på overførelsens indkomst i 2017 tal. Dagpenge,
sygedagpenge, kontanthjælp, løntilskud-jobrotation, fleksjob, seniorjob, efterløn,
førtidspension, folkepension, brøkpension.

Har du/I et barn der skal konfirmeres her i år og pengene er små så kan du/I søge
efter økonomisk hjælp her konfirmationshjælp

Vigtigt alt for få ved det findes og kan søges
KUN 11 KØBENHAVNERE PÅ SENIORFØRTIDSPENSION
Antallet er ”katastrofalt lavt”, erkender landets største
kommune. - Socialborgmesteren i København har uddelt flere
jubilæums- og fødselsdagsgaver, end hans forvaltning har
givet senior-førtidspensioner til hovedstadens nedslidte ældre
i perioden 2014 til 3. kvartal 2016. - 25 gange har
socialborgmesteren, Jesper Christensen (S), med vin,
chokolade og Sømod-bolsjer forsødet tilværelsen for ansatte og samarbejdspartnere, fremgår det af
kommunens hjemmeside. - Men kun 11 københavnere har i samme knap tre-årige periode fået
senior-førtidspensioner, viser en aktindsigt, Fagbladet 3F har søgt ved Ankestyrelsen.
Seniorførtidspension blev indført i 2014 og skulle være et plaster på såret efter
efterlønsnedskæringer, så reelt nedslidte borgere fortsat kunne trække sig tilbage. Læs mere
Jeg er syg, men ikke sygemeldt, for det kan man
ikke være, når man er på kontanthjælp. Jeg er bare
blevet flyttet fra de jobparate til de aktivitetsparate.
Nu er det i sagens natur lidt svært at være parat til
aktiviteter, når man ligger og bider i gulvtæppet af
angst og depression, men kontanthjælpsland er ikke
for sarte sjæle. Læs mere

Søren er røget ind og ud af psykiatriske afdelinger og blev i
moden alder arbejdsløs. Nu står han til regnskab for halvt så gamle
jobkonsulenter, som aldrig vil kunne få ham i job. »Jeg er livsmættet
og vil bare gerne væk«, skriver han til mig.
Ritas hverdag med psykiske og fysiske diagnoser hænger kun
sammen, fordi hendes forældre ordner alt praktisk. Hun undgår nye
mennesker, for hun oplever, at de fleste helst vil være foruden
førtidspensionister som hende. »Når mine forældre bliver for gamle til
at hjælpe mig, er mit liv sådan set slut«, forklarer hun. Læs mere

Er du på facebook og gerne vil gøre noget lokal eller har noget du vil
give bort/sælge, så søg på kommunenavnet + Behandl os ordentligt. Her
er et par eks. Horsens, Skive, København, Furesø, Aalborg. Det er ikke
alle gruppe der er lige mange medlemmer i, det håber ”vi” så ”I” vil
hjælpe med at folk finde ud af grupperne er der, samt få en masse til at
melde sig ind. - Når du er på facebook så gå lige ind og like denne side
behandl os ordentligt.

Seniorjobbers bortvisningssag fra bomi i Skive
Dommen blev afsagt onsdag den 29.marts 2017
kl.11.00 - Peder Bæk tabte sagen
Peder Bæk siger noget undre mig meget, hvordan
kan man blive bortvist med øjeblikkeligt virkning og
fuldt til sit skab for at tømme den og derefter til
døren og få at vide man ikke skal komme der mere,
kommunen har derefter ændre det til man er blevet
hjemsendt med evt. påtænkt fyring samt vi har vundet i Viborg byret og Vesterlandsret. Det bør give
stof til eftertanke, er der i hele taget retssikkerhed for den almendige borger i den danske samfund.
Læs mere
Patienter med kroniske smerter får masser af morfin, men det er ikke
det, de har brug for
168.000 danskere med langvarige kroniske smerter får morfin. Ofte uden
effekt. Psykologer, fysioterapeuter og læger ønsker fokus på årsagerne til
tabt livskvalitet. Læs mere

Trods millionsatsning: Vigtig ordning halveret. -Siden 2008 er
antallet af voksenlærlinge halveret. Udviklingen bekymrer
arbejdsmarkedsforsker, der opfordrer virksomhederne til at tage
ansvar for at få uddannet de ufaglærte og ledige. Læs mere

Revalidering virker, men bruges næsten ikke
Markant flere kommer ifølge nye tal i uddannelse, når de er på revalidering,
set i forhold til andre ordninger. Socialrådgivere vil åbne ordning for flere.
Læs mere

