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Se videoen:
Hvem er Behandl os ordentligt.

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.

Nu får begge forældre ret til sorgorlov
Hvis et barn dør kort efter fødslen, skal begge forældre have ret til
sorgorlov. Det har Folketinget i dag vedtaget. Læs mere
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Fleksjobber i job som receptionist fik medhold i ligestillingsnævnet
Ud over denne fleksjobber fik medhold udløste det også en godtgørelse på
265.000 kr.
I denne sag drejede det sig om at aftalen vedr. job var der aftalt
skånehensyn, at dennes arbejdstid var placeret mellem kl. 8 – 12.
Fleksjobberen modtog varsling om at dennes timer som var sat til 20 timer
skulle placeres mellem kl. 8 og 17.
Da fleksjobberen ikke accepterede ændringen af arbejdstiden, så
betragtede arbejdsgiveren denne som fyret.
Arbejdsgiveren kunne ikke bevise, hvorfor det ikke var muligt at fastholde arbejdstiden, så havde
arbejdsgiveren herved tilsidesat sin tilpasningsforpligtigelse efter forskelsbehandlingsloven og derfor
fik fleksjobberen medhold.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=198671
Oplysning:
Husk åben aldrig post/mail fra udbetaling Danmark i din
normale mail.
Udbetaling Danmark sender kun i e-boks!!!
Du vil nu igen kunne blive tjekket om du er på
dagpenge/socialydelser, hvis du tager på ferie, så husk at have
styr på af få bestilt ferie!!!
Flypassagerer kan blive tjekket for snyd med dagpenge
Kontrollen med modtagere af sociale ydelser er trappet op i
landets lufthavne. Flere undersøges nu for snyd. Læs mere

Er du ramt af sygdom på sygedagpenge, skulle du
måske kikke ind i denne gruppe

Er du på førtidspension kunne denne gruppe sikker
være noget for dig.

Er du på kontanthjælp og lignende ydelser kik da
ind i gruppen, samt fortælle dem du kender om
gruppen.
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Kik forbi vores hjemmeside,
der er lagt nye ting ind og sket
ændringer….

Sikre tilpasning i
virksomheder:
Er en borger utryg om
borgerens helbred i et
ressourceforløb vedr. om
hensynet til dennes
skånehensyn er taget
hensyn nok til, så har
borgeren ret til en samtale
med regionale
sundhedskoordinator. På
mødet vil der foruden
sundhedskoordinatoren
være din sagsbehandler og
virksomhedskonsulent
Efter mødet med sundhedskoordinator rådgiver denne kommunen. Kommunen tager herefter stilling
til om de vil fastholde eller tilpasse det tilbud kommunen gav dig. Det kan forårsage at du bliver
tilbudt et helt andet tilbud
Din ret til samtale med sundhedskoordinator er foreløbigt et forsøg fra 1. juli 2017 til 30. juni 2019.
Retten gælder både inden tilbuddet skal gå i gang og undervejs, hvis du bliver bekymret for, at dit
helbred kan blive forværret
På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse meget mere
Har du ret til at sige nej til lægebehandling:
Som udgangspunkt skal du bidrage til din egen helbredelse også lægeordineret behandling. Der
kører en forsøgsordning indtil den 30. juni 2019, der gør at du kan sige nej til lægebehandling. Det
gælder hvis du ikke føler dig tryg ved behandlingen eller ikke ønsker denne. Når du afviser en
lægebehandling, vil kommunen bede regionens sundhedskoordinator om en udtalelse og evt.
anbefaling til en anden lægebehandling. Hvis du siger nej til selve henvisningen til
sundhedskoordinatoren, så kan det får betydning for din sag om ressourceforløbsydelse.
Hvis sundhedskoordinator har forslag til anden lægebehandling, som du heller ikke ønsker, kan du
også afvise den mulighed, uden at det får konsekvenser for din ressourceforløbsydelse
På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan du læse mere
Uddannelseshjælp
For dem under 30 år er kontanthjælpen ændret til uddannelseshjælp,
når er under uddannelse. SU og uddannelseshjælper skulle være på
niveau med hinanden. På uddannelseshjælp er der mulighed for at
medtage aktivitetstillæg, hvis man ikke kan gå i gang med en
uddannelse med det samme. Læs mere om bla. SU
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Ny klumme af Steffen Hansen: Nødvendighedens politik – sidste mand
lukker og slukker. Læs klummen

Her kan du se hvornår du kan få folkepension:
Når man ser fremad i tiden ser det jo helt
skræmmende ud, man må håbe alt det lemlige hårde
arbejde er passé, når du skal være over 70 år inden
du kan få din pension.
Eller man har nedsat arbejdstiden så man kun
arbejder 25-27 timer i ugen.
Det har så også den fordel at der kan blive plads til
alle på arbejdsmarkedet.

6

Hvad vil de skærpende stramninger være når der er tale om
brøkpension
I dag vil man kunne få brøkpension, når man har boet i Danmark imellem
10 og 40 år. Da optjeningen til fuld pension får man når man har boet her i
landet i 40 år og der over. Har man boet her imellem 10 og 40 år, så får
man en den brøkdel man har været her i Danmark.
Efter de nye regler som træder i kræft 1. juli 2018 og hvad vil det så sige.
For at få pension skal man efter 1. juli 2018 have været boet i Danmark i
9/10 af livet efter man er fyldt 15 år. - I dag ser det sådan ud efter lov i dag
Boet i Danmark i 25 år efter det fyldte 15. år, så udregninger vil være 25/40
af den fulde pension. - Efter den 1. juli 2018 vil det se sådan ud
Hvis man går på pension, når man er 67 år. så trækker man de 15 år fra =
52 år. De nye regler siger 9/10 det vil sige de 52 år er = 46,8 år for at få
fuld pension. - Vi mangler stadig at få at vide, hvor meget kan så dem der ikke har levet i Danmark i
46,8 år fra det 15. år, så en usikkerhed for kommende brøkpensionister og om de overhovedet kan
få en brøkpension. - Ligeledes er der kun givet eksempler på folkepension, men hvordan med dem
som ikke kan opnå fuld førtidspension. - De gamle regler fælder for dem som ikke fylder
folkepension før 1. juli 2025
Ny medieaftale
I dag betales medielicens pr. husstand, men i fremtiden vil der skulle
betales pr. borger. Det giver jo sagens natur en merindkomst i medie
licens, men hvad mon de penge vil gå til i hvert fald ikke til DR, da de
skal udsættes for en besparelse
På finansministeriets hjemmeside har vi fundet tal for hvad det vil sige
for den enkelte borger og det kan du finde her
(https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2018/03/licens/faktaark_virkning-forfamilietyper.ashx) eller hente finansministeriets faktaark her
Der er beskrevet nogle eksempler i faktaark, men det eneste er, at alle udsatte grupper som dem på
kontanthjælp, sygedagpenge og under uddannelse slet ikke er nævnt. Det er jo igen et udtryk for, at
man ikke regner disse grupper for en del af samfundet og er økonomisk udsat.
Angående pensionister så står der dog at pensionister vil få en ”mediecheck” som skal være med til
at nedsætte licens som betales over skatten. Vi stopper lige op her. For det første trækkes der i
personfradraget som gør, at denne ikke er overskuelig for borgeren, hvor meget der betales i medie
licens. Herefter giver man en mediecheck som et plaster på såret men UPS den skal der jo betales
skat af, så hvor meget får pensionisten reelt ud af denne mediecheck? Ja det forbliver et godt
spørgsmål. Alt i alt et rodet system som slet ikke gør så borgeren kan følge med i hvor meget der
betales til medie licens. - Finansministeriets udregning for medie licens i 2018 vil se sådan ud
Enlig pensionist med nedsat licens plejer at betale 1171 kr. om året. Personfradraget vil sættes ned
med 1101 kr. og som plaster på såret skulle pensionisten så få en mediecheck på 900 kr. minus
skat. Det skulle så give samlet gevinst på 628 kr. for en enlig pensionist.
De blinde og svagsynede vil som i dag være fritaget fra licensbetaling, da der skal oprettes en pulje
på 10 mia. kr. årligt til formålet. Aftalen vedr. de blinde og svagsynede er den bedste del af aftalen.
Se finansministeriets beskrivelse og udregning
https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2018/03/licens/faktaark_virkning-forfamilietyper.ashx
Alle skal derfor være på vagt, at deres forskudsopgørelse vil ændre sig fra den 1. juli 2018
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Her tales mere og mere
systematisk overvågning, det
skal vi passe på!!!
Mange mennesker siger,
overvågning er ok for os vi har
ikke noget at skjule.
Nu kan vi oplyse at Søren Pappe
har givet det danske politi lov at
sammenkøre alle private video
overvågninger, bare der kan
henvises det er til terror.
Der skal ikke den hele store
fantasi til at forstille sig, at mere
og mere vil blive kaldt terror, så politiet kan bruge alle overvågningskamera optagelser, for nemmere
kan finde ud af hvad der evt. har fundet sted under en forbrydelse.
Det kan man så mene, hvad man mene vil om…
Der hvor problemerne opstår er når politiet bruger optagelserne på overvågningskameraerne, hvor
der er optagelser af en helt masse personer som ikke har noget med den pågældende sag at gøre,
så de lige pludselig skal til at bevise de er uskyldige i sted for politiet skal bevise de er skyldig.
Det kan jo få fatale følger hvis der evt. er personer som har færdes i ghetto områder og bliver
beskyldt for noget, de vil få dobbelt straf samt få der ydelser halveret, det kan fremtidigt betyde
hjemløshed/ensomhed.
Et eksempel kunne være, at en familie som politiet har i kikkerten som en frivillige hjælper, men da
de begge bor i ghettozone, så vil den frivillige også kunne udsættes for dobbeltstraf selv om den
frivillige intet ved om denne familie. Hvordan skal den frivillige kunne bevise sin uskyld.
Oven i politiet har fået lov, at sammenkøre privat video overvågning arbejder regeringen på at
sammenkøre, samt lave det lettere for de forskellige instanser, at kan få oplysninger andre steder
fra. Skal militæret så også have lov at se disse optagelser, når de nu skal hjælpe politi.
Man kan sammenkøre om børnene kommer til tandlæge, at de kommer til læge og bliver tjekket
jævnlig, man kan se om de kan følge med i skolen, om deres forældre har sociale problemer.
Det vil sige den sociale arv bliver endnu svære at bryde ud af, man kan styre hvilke uddannelse eller
ikke uddannelse de folk skal have eller ikke have, man kan bestemme hvilke boligområder de skal
bo i eller ikke bo i…
Så tænk over om du, din ægtefælde, kæreste, ven, barn eller barnebarn, skal udsættes for denne
slags overvågning….

Slut med NemID-kortet: Nu kommer der er en stor ændring.
Læs mere
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Det er ikke kun soldater og politibetjente,
der kan udvikle posttraumatisk stress
(PTSD), fordi de udfører deres arbejde.
Lokomotivførere bliver i stigende grad ramt
af lidelsen, oplyser Niels Jacobsen, der er
tillidsmand for lokomotivførerne i Aarhus. Det
skriver TV2 Østjylland.
Det er særligt personpåkørsler, der udløser
PTSD, men livet som lokomotivfører kan
byde på mange potentielt traumatiserende
hændelser, lyder det. Læs mere

BLEV PÅKØRT I FROKOSTPAUSEN: HÅNDVÆRKER
MISTER AL ERSTATNING
En håndværker fra København mister hele sin erstatning
for tabt arbejdsevne, fordi han blev påkørt, mens han
spiste frokost. Meget hård dom, mener jurist. Hvis du er
mødt på dit arbejde, så bliv der, til arbejdsdagen er slut.
Det kan være farligt at gå eller køre et ærinde, for
eksempel for at hente mad. Læs mere

I en tid, hvor stress er en folkesygdom, er det vigtigt at
beskytte sig selv bedst muligt. Det gør jeg ved at benytte
mit hjemmestrikkede mantra: ”Du lever også, mens du
vasker op”, skriver Kim Engelbrechtsen
Med ovennævnte zen-inspirerede mantra og dyb
fokusering på det, jeg foretager mig, har jeg opbygget et
effektivt værn mod stress.
I en tid, hvor stress er en folkesygdom, er det vigtigt at
beskytte sig selv bedst muligt. Det gør jeg ved at benytte mit hjemmestrikkede mantra: ”Du lever
også, mens du vasker op.” Læs mere

Behandl os ordentligt siger: Beskæftigelsesministeriet skriver
i deres ”faktaark” for de nye skærpende stramninger overfor
kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesydelse og
integrationsydelse. Ministeriet siger at Danmark har et
velfærdssystem som tilbyder økonomisk sikkerhedsnet.
Her er de ting regeringen vil stramme op på: Læs mere
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Ønsker I et foredrag så se her

Skal du til møde med kommunen, burde du nok læse
dette:
Det er vigtigt for at få et godt møde at begge parter er
samarbejdsvillige og kan komme i dialog. Ligeledes er det
vigtigt at begge parter lytter til hinanden og forstå hinanden.
Dette kan være med til at give dig nogle gode råd om, hvad
du som borger kan gøre for at få et godt møde Læs mere

Vigtige oplysninger om barsel

To nye analyser skal afdække udviklingen på
autismeområdet, og den anden skal afdække, hvordan man
kan etablere gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år.
Viborg: Et enigt børne- og ungdomsudvalg og social- og
sundhedsudvalg har sammen netop besluttet at sætte to
analyser i gang. Læs mere

Markant færre danske teenagere blev sidste år forældre. 474 børn blev i
2017 født af en teenagemor.
Det er det laveste antal i ti år og knap halvt så mange som i årene 2007 til 2009.
Dengang fødte teenagemødre i Danmark årligt over 900 børn, viser tal fra
Danmarks Statistik.
Mødrehjælpen oplever, at let adgang til graviditetstest, fortrydelses- og
abortpiller har betydet færre unge mødre.
- Når man er 15 år og bliver gravid, er det forbundet med skam og usikkerhed.
Pigerne opdager graviditeten tidligere og kan få en abort, fordi de let kan købe
en graviditetstest i et hvilket som helst discount supermarked, mener Ninna
Thomsen, direktør i Mødrehjælpen. Læs mere
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Lilli Wessberg fik sin første psykiske diagnose, da hun var 11 år.
- Nogenlunde samtidig fik hun at vide, at hun nok ikke skulle regne
med at kunne klare en gymnasial uddannelse. - Jeg blev enormt ked
af det, for det skulle alle de andre jo, siger Lilli Wessberg. - Heldigvis
blev det ikke sådan. Lilli Wessberg er i dag 20 år og går i 2. g på
Høng Gymnasium. Hun er en af de unge med en psykisk diagnose,
som får støtte til at tage sin uddannelse. - Tredobling i hjælp til psykisk syge unge. - Ifølge tal fra
Undervisningsministeriet er antallet af unge, der får særlig støtte til at klare en uddannelse, mere
end tredoblet over de seneste fem år. - Den specialpædagogiske støtte (SPS), som ordningen
hedder, gives både til unge med fysisk handicap, til ordblinde og til unge med psykiatriske
diagnoser. Men det er især støtten til unge med psykiske lidelser, der er steget. Læs mere
Du hoppede ud igennem et vindue. Du fløj og ophævede al
tyngdekraft. Du udfordrede alt, hvad der er virkelighed, og du brød
alle rammer for, hvad der er normalt. - Du fortalte, at du skulle
svinge dig imellem træerne. Du sagde, at du løb fra rockerne. Du
ville lave et rullefald. Så du hoppede ud igennem det lukkede
vindue på hospitalet. Du hoppede igennem ruden, du ramte en
bænk, du brækkede nakken. - Jeg har altid drømt om en far, der
kunne flyve. Men ikke på den her måde. - Du var gået fra en svær
depression til en psykotisk tilstand, hvor du i hallucinationer troede, at rockerne var efter dig. Din
angst manifesterede sig altid i, at det var rockerne, du var bange for. Det kom af, at vi engang har
boet ved siden af nogle rockere, og i din sygdom blev de billedet på din angst. Igen, skulle du stikke
af fra dem. Denne gang overlevede du det ikke. Læs mere
Behandl os ordentligt har vendt og drejet andre boligformer for at
se om man kan lave noget nyt, så bliver rigtigt billig både at
lave/fremstille, samt at bo i. Fordi vi tænker sådan er der en meget
vigtigt grund til. - Der vil fremadrettet blive en kategori af mennesker
som bliver presset uden for arbejdsmarkedet og vil få meget dårlige
leve vildkår. - Derfor er det vigtigt at alle omkostninger er presset
totalt i bund og man selv laver en masse ting i det daglige. - Der er
ingen som vil have interesse i de mennesker så det de vil komme til
at kæmpe for er bare at kan overleve. - Hvad gør du, hvis du hugger dig selv i skinnebenet med
en økse, og der ikke lige er en skadestue i nærheden? - Vi står over for den sjette
masseudryddelsesbegivenhed i klodens historie, men vi sprænger først rammerne, når vi indser, at vi
enten må gøre noget eller gå til grunde. Læs mere & Se gruppe
Ung i arbejde, pas på du ikke bliver snydt: Hvad siger
loven – arbejdstilsynet om unge under 18 år i arbejde
Må jeg arbejde når jeg er under 13 år Hvilke job og hvor
mange timer må jeg arbejde når jeg er 3-14 år Arbejdstid
og hviletid for dem under 18 år Hvad skal jeg være
opmærksom på jeg tager et job Det bør du vide før du
tager et job som ung i arbejde under 18 år Hvornår skal
eller kan jeg få en ansættelseskontrakt Sygdom mens du
er i job Skal jeg betale skat Må jeg arbejde hvor der
serveres alkohol Når jeg er under 18 år, skal der altid
være en over 18 år sammen med mig på job Har du ret til ferie og feriepenge når du er under 18 år
Skulle du blive fyret, så husk dette Særlige regler efter
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