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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.
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

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

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

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.

Lydt til radio 24-7 udsendelse om bortvisningssagen fra
Bomi (i Skive)
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

Oplysning: Vi vil gerne lave en bisidder liste som dækker hele landet så dem der
har brug for en bisidder hurtigt og nemt kan finde en, så kender ”I” bisidder så
spørg dem om de vil stå på denne liste.

Fællesskab men vis fællesskab: Jeg ønsker ikke mere at være en del af
den slags fællesskab som er er i fuld gang med at skabes ved at
undergrave mennesker på stigens nederste trin. - Vi skubbes tilbage på
flere og flere områder og det er ikke bare med få årtier, men med 100 år
ad gangen. - Skal jeg skubbes tilbage i tiden vil jeg også selv vælge
hvordan jeg skubbes tilbage i tiden. - Tiden er helt sikkert klar til
forandringer. Der har været mange forandringer igennem de sidste mange
hundrede år. - Hvad gavner det vi der er på stigens nederste trin klamre os til at være en del af de
andres fællesskab, når vi hver dag skal leve i vrede, bekymring og med følelsen at vi alligevel er
udenfor og hele tiden går i angst for at blive smidt ud af fællesskabet. osv.....
Hvem er det som står på stigens nederste trin, jo det er de lavest lønnede, de syge, de ledige, de
unge og dem på pension uanset alder. - Min frihed til at leve billigt og kunne nyde mit liv på denne
jord uden at skulle tænke på en masse som kun giver mig bekymringer og gør mig bange. Jeg vil
leve et liv som er godt for mit helbred med en stille og rolig hverdag uden stress. - Mine naboer må
gerne være hjemløse, syge, ledige, pensionister og unge. Mangfoldighed med plads til alle på hver
sin måde og med alt det som følge med når man er et menneske. - Jeg vil have råd til mad til frisk
mad og grønsager, men jeg ønsker ikke overflod. Mad som er hjemmelavet og ikke fremstillet på en
fabrik og pakket ind, så man ikke kan se eller læse, hvad det indeholder. Livet ser jeg fem til er en
selvstændig bolig, men hvor jeg ved hvem naboen er og så jeg aldrig kommer til at føle mig ensom
eller være bange for at dø uden nogen finder mig. Et sted hvor jeg selv kan vælge venner fra og til
alt efter mine behov. Plads til at udfolde sine interesser evt. i fællesskab med andre som har samme
interesser. Et sted hvor der er plads til både børn og voksne, store som små, skæve eller lige, brede
og smalle og høje som lave. Det vigtigste for mig er mit helbred og et fællesskab som jeg har
beskrevet, så derfor er jeg ligeglad med hvor i landet det bliver. Vi er et lille land, hvor vi stort set kan
komme fra den ene ende til den anden ende af landet på 2-3 timer, så afstand er uden
betydning. Så jeg søger andre som også har det på samme måde, så skriv til mig, hvis du også
gerne vil leve i frihed e-mail: lissiandersen@behandlosordenligt.dk
Vi skubbes tilbage på flere og flere områder og det er ikke bare med få årtier, men med 100 år ad
gangen. Jeg ser det som tiden til at stå af toget og tage en beslutning. Jeg ser det også at vi selv
bliver nødt til at gøre noget, hvis vi ikke skal se flere hjemløse som er i alle aldre også pensionister.
Vi som er længst ned på stigen kan ikke blive ved med at betale de dyre huslejer og andet. - Jeg
som bisidder for Behandl os ordentligt det jeg ser i min hverdag, hvor jeg står ved siden af de
mennesker som er længst nede på samfundets stige.
Det er folk som af en eller anden grund er på offentlig ydelse. Det kan være kortvarig som langvarig.
Den behandling disse mennesker får enten det er fordi deres sager trækker i langdrag eller sagen
køre i rute stiftevis mellem kommunen og Ankestyrelsen gang efter gang. - Første gang jeg møder
disse mennesker så ser de rimeligt godt ud trods sygdom eller andet, men langsomt skænker de og
efter 2-4 år er disse mennesker slet ikke til at kende. De ændre udseende og karakter og deres
helbred er i den grad forværret.
Deres sag har sat sine spor og det kan deres helbred ikke klare i længden. Flere og flere borgere
ophobet en vrede, angst og andet som i den grad ikke er godt for borgernes helbred. Mange tager
skade psykisk, så selv den mest velfungerende ikke mere kan tale sin egen sag og da økonomien er
træng, så ses det også på påklædningen.
Mange begynder at bure sig inde og lever for nedrullede gardiner og ender nogle gange med
diagnosen angst. Alt sammen fordi vi har et ”fællesskab” som kun fungerer for dem på
arbejdsmarkedet, så længe det vare. -Hvilken form for liv ville du vælge, et liv med vrede, madspild
og skal vende hver krone eller vil du vælge et liv i ro og gode omgivelser, hvor du kan være glad,
leve sundt og simpelt og af få kroner……. Tænk over det.

Vidste DU….
Der er hjælp at hente på hjemmesiden under DOWNLOAD

Du finder brevene mv. under det som hedder Download på hjemmesiden
Har indleveret en ansøgning, klage eller bedt om aktindsigt og endnu ikke fået svar. Behandl os
ordentligt begynder den 1. maj at lægge standard breve og skabeloner på hjemmesiden som kan
downloades og hvor der kun skal påføres dine egne personlige oplysninger og hvem brevet skal
sendes til. - Der vil løbende blive tilføjet nye standard breve og skabeloner. Som du frit kan hente til
eget brug. - Har du brug for specifik brev eller skabelon, så skriv til os. - Skulle du have problemer
med at download fra hjemmesiden, så skriv til os. - Vi sender det gerne til din mailadresse eller i en
pb på Facebook. E-mail: boo@behandlosordenligt.dk

---------------------------------------------------------------------------------------------------Samtykke erklæringer:
Som regel får den enkelte borger fremvist en samtykke erklæring på jobcenter, kommune eller andet
sted som er skrevet på en måde, at det slet ikke er gennem skueligt hvad det er helt præcis der er
tale om som ønskes indhentet oplysninger om.
Denne form for samtykke erklæringer er standard erklæringer som de offentlige instanser ligger ind
med. Dygtige advokater anbefaler ikke man underskriver den slags samtykke erklæringer.
Ordlyden er ofte denne:
1. kommunen kan indhente og videregive relevante oplysninger på tværs af kommunens
forvaltninger til brug for sagens videre behandling,
2. kommunen og de sundhedsfaglige medarbejdere fra regionen (fra den såkaldte kliniske funktion),
der bistår kommunen med at vurdere din sag, gensidigt kan udveksle relevante oplysninger om din
sag, og
3. de ovenfor nævnte sundhedsfaglige medarbejdere fra regionen kan indhente og videregive
relevante oplysninger fra sundhedsvæsenet i øvrigt til brug for behandling af din sag
Ordlyden kan variere fra kommune til kommune eller fra sag til sag.
Gode advokater fraråder altid at under sådanne erklæringer standard erklæringer, da det i en
samtykke erklæring ifølge loven altid skal fremgå tydeligt, hvad der søges samtykke til, så den som
giver samtykke ved og er klar over hvad denne giver samtykke til.
Ordlyd til anbefalet samtykke erklæring som anbefales af dygtige advokater:
Jeg har modtaget samtykke erklæring til underskrivelse og kan oplyse at det er mit ønske at være
behjælpelig med at oplyse sagen bedst muligt. Jeg vil dog ikke underskrive en generel samtykke
erklæring men derimod vil jeg gerne tage stilling, konkret, når I har brug for at indhente relevante
oplysninger og oplysninger fra andre dele af forvaltningen.
Med denne ordlyd så vil du have fuldt ud overblik over hvad det er for oplysninger som indhentes om
dig og hvorfra.
Kommunerne vil ikke kunne lide det og vil gøre alt for at få dig til at skrive under på standard
erklæringen med undskyldning af en eller anden årsag, men du kan roligt fastholde denne ordlyd, da
det er din retssikkerhed.
Skrevet den 28-04-2017

Behandl os ordentligt undre sig: Hvordan kan fagbevægelsen gå ind og
være fortaler for at give arbejdsgiveren endnu mere fri rettigheder til at må
flytte rundt på arbejdstimer som det passer arbejdsgiveren. – Samtid ved vi
at robotter lure endnu mere (og ikke engang i det fjerne men der imod tæt
på) helt op til 40% af de arbejdspladser som er nu kan overtages af robotter,
ikke fordi vi direkte har noget imod det men så må vi da indse at arbejdstiden
skal ned. - Måske til 25 timer i ugen, så vi kan beholde folk på
arbejdsmarkedet og ikke skubbe dem ud i sygdom og ensomhed. Se

Har kontrolsystemet taget over ?

Behandl os ordentligt holder foredrag

De frivillige hos Behandl os ordentligt læser mange love
uden at nogen er uddannet advokater, men den rådgivning
borgerne gives er ud fra den viden de frivillige har erfaret sig
igennem livet enden ved fagligt arbejde inden for området,
men også hvad de har fået svar ved at bruge foreningens
jurist, sagsbehandlere og andre som hjælper dem med at
kunne komme med svar til de borgere som stiller foreningen
spørgsmål. - Som borger på offentlig ydelse er det vores overbevisning at der er brug for oplysning
vedr. love og dermed paragraffer som den enkelte borger nemt kan bruge i lige den situation som
borgeren står i. Læs mere
For mange kommer et svigtende helbred til at betyde
begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus
på kontoen. - Det viser en rundspørge blandt de
mennesker, der sidste år søgte rådgivning om gæld hos
Forbrugerrådet Tænk. - Her angiver de gældsramte oftest
sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. Læs
mere

NATTERODERI - Ny dansk forskning: Nattevagter koster liv
og øger risikoen for Alzheimers
Natarbejde fører til dødsfald, lyder konklusionen i et nyt,
omfattende studie af 18.000 sygeplejerskers livsforløb.
Kroppens hormonbalance bliver forstyrret og kan medføre
en række sygdomme. 30 års nedskæringer af den
offentlige sektor har forstærket problemet, siger Dansk
Sygeplejeråd. Læs mere

Ham fætteren her kan både være til fare og til hjælp,
efter hvordan vi vælger at samarbejde med ”ham”. – Til
fare: hvis vi vælger at lade ham overtage 40% mere af alle
de arbejdspladser som er i Danmark er han en fare/trussel
for alle de mennesker som bliver arbejdsløse samtid med
de bliver skubbet ud i ensomhed. Behandl os ordentligt
ved godt der er nogen som siger det skal borgerløn funger
som plaster på såret for, Behandl os ordentligt gå ikke ind
for borgerløn af den simple grund at borgerløn er bare et
nyt ord for kontanthjælp, forbi kommer man på borgerløn
er man ikke en del af arbejdsmarkedet samt man vil
komme på dimittend ydelse.
Til glæde: hvis vi forstår at udnytte ham fætterens
(robotten) kunden og vi sætter den ugentlige arbejdstid
ned til måske 25 timer samt vi gør arbejdsmarkedet
rumligere så vi kan have den der kan arbejde endnu færre
timer og gerne vil være en del af arbejdsmarkedet. – Så
derfor er det meget vigtigt vi fra ud og fremadrettet
arbejder for at få arbejdstiden nedsat. Læs mere
Hvis dette forslags bliver vedtaget er det ikke kun
endnu et brud på FN´s konventionen, men også et
tilbage tog på de handicappedes rettigheder og
mulighed for at leve et liv som alle andre borgere.
Der er strammet overfor folk på kontanthjælp, på SU,
syge og nu er turen kommet til de handicappede. Ud
over der er visse kommer som får særlige
frikommune regler som kan til side sætte lovene
inden for handicapområdet, så kan vi risikerer at de
handicappede skubbes ud til kanten, hvor de kun kan
sidde "hjemme" og blive passet at de mennesker
som kan hjælpe dem på frivillig basis fordi det
offentlige ikke mere vil yde den hjælp som de i dag får. - I fremtiden kan vi risikerer at også handicappede
ikke vil kunne bo i almindelige boliger og besøge familie eller venner pga. der er politikkere som vil fjerne
loven som tilgodeser den handicappede når vi taler boliger. - Hvor er vi dog på vej hen og kan det være
fordi politikkerne vil have alle handicappede ind på bosteder og de gamle på plejehjem.... Læs mere

Vigtigt ! 1 juli sker der ændringer (vi ved ikke hvad og hvordan men
ved a-kasse ansatte har været på kursus i de nye ting) for efterlønner,
vi oplyser her i nyhedsbrevet så snart vi kender til ændringerne

Der sker da heldigvis gode ting ind imellem, kunne det have
noget med den kommende kommunevalg at gør? politikerne er
måske bange for det kan koste dem stemmer? Læs mere

Kan du skrive breve, så er det dig vi har brug for
Behandl os ordentligt søger en frivillig som vil hjælpe os med at
skrive breve
Vi udformer tekstforslag til brevets indhold og du hjælper os med
at skrive det rent og sætte det korrekt op
Alt tekst indtales på diktafon eller bliver skrevet ned på et Word
dokument efter aftale med dig
Der er tale om enkelt opgaver, så det kan være fra 1-4 breve pr.
mdr.
Hos os bestemmer du selv hvor mange du kan klare at skrive og derfor har vi fuld ud respekt for du
siger fra når du ikke kan hjælpe os.
Lad os høre fra dig uanset hvor i landet du bor for alt foregår digitalt
Hvis du er interesseret eller vil høre nærmere, så skriv til e-mail: udvalg@hjaelptilhjaelp.dk
Behandl os ordentligt bliver hele tiden større og vores opgaver med at hjælpe borgerne bliver også
flere og flere. Derfor søger vi nu en som vil hjælpe os med at skrive breve.

Det finder du på Behandl os ordentligt hjemmeside
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Her ligger satser på de offentlige ydelser
Du finder om diverse paragraffer, love og regler
Oplysning omkring det at søge aktindsigt og andet
Informationer om hvordan det er at få det bedste ud af et møde
Hvordan bliver du hørt i kommunen
Hvor du finder en bisidder
Links til fonde og andet
Hvem kan jeg spørge
Hvem kan jeg få hjælp af

Dette er det tredje forår, jeg kæntrer
Jeg får kvalme af det hykleri, jeg som patient mødes med,
den evige forståelse, den forlorne lydhørhed, de brede,
tomme smil, tomme og brede som Strandvejens smukke
cykelstier: Det spises man af med, hvis man har rotter på
loftet og uro i hjertet. Læs mere

