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Non - profit
”ikke partipolitisk”
Organisation
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Behandl os ordentligt er en non profit græsrodsbevægelse folkeorganitation, samt talerør for alle på overførelses indkomst, uden for
arbejdsmarkedet, samt lavtlønnet og folk med en stor social forståelse, for
de folk der har brug for hjælp…

Vi har facebook grupper i alle kommuner:


Så er det muligt at blive medlem af en Behandl os ordentligt facebook gruppe lige meget hvilken kommune du kommer fra.
Søg på kommunenavn så dukker der også en Behandl os ordentligt
gruppe op …
Vores facebook grupper skal bruges til at samle folk, så vi der efter
kan holde infomøde i området samt hjælpe hvad vi kan …
Vores lokale grupper skal bruges til at lægge lokale ting op i grupperne, f.eks. en virksomhed/butik overdrages til andre, det han også være virksomheder der ansætter, fyre eller lukker …
Har I ting der skal gives væk eller byttet kan det også lægges i
grupperne…

Vi vil gerne mødes med så mange som muligt af jer…

Kommende møder:
Så mødes vi i København (alle er velkommen)

Dato: fredag den 12.august 2016 kl.16:00 – 19:00
Sted: Rantzausgade 34A, st. 2200 Kbh. N
Mødet omhandler:
Der bliver fortalt om hvad behandl os ordentligt har arbejdet med
siden vi startede den 19.april 2010, Vi vil også meget gerne tale med
DIG om hvad og hvor vi vil arbejde hen imod i fremtiden. Samt
aktuelle emner vil blive vendt.
Se mere her: Så mødes vi i København (alle er velkommen)
Tilmeld dig så du er sikker på en plads, senest 7.august-2016
Tilmelding på PB, sms 20 90 55 15, mail:
behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Behandl os ordentligt BOO nyhedsbrev Støtteforening Hjælp til Hjælp Talerør:
Behandl os ordentligt

Ringe til os, hvis du har noget på hjertet 20 90 55 15
Eller skriv behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Nogen skælder ud over der ikke kommer nogen til demo når der
bliver afholdt den slags ...
Andre skælder ud over der kommer for få til møder...
Vi skal huske på det nogen kan se er ikke sikker andre kan se hvis
de har andre problemer ....
Derfor skal vi være glade når der dukker nogen op uanset hvor
mange...
Vi skal give folk noget at tro på, og hjælpe dem med det de skal
bruge hjælp til ...
Husk Rom blev ikke bygget på en dag!!!

Vi taler ned til dem, der er ramt af sociale problemer:


Mennesker på overførselsindkomst ses
som en samling 'Dovne Robert'er alle til hobe.
Vi møder dem ikke længere som medborgere
med et sæt af rettigheder, men med en
forventning om, at de er domineret af
Forsørgerkultur og krævementalitet. Det etiske
grundlag for vores samfund smuldrer, mener
professor Jørn Henrik Petersen. Læs mere

Har vi ligeløn i Danmark:


Vi har ikke ligeløn i Danmark.
Vi får ej heller ligeløn de næste mange år ...
Der bliver bare debatteret en masse øregas ... Læs mere

Efterlønsordningen har ingen fremtid siger de kloge:


Behandl os ordentligt mener nu når der bliver færre og færre arbejdspladser og efterlønnen er i ud fasning så vi skal arbejde længere, så må det være mere aktuelt en nogensinde før at arbejdstiden skal sættes ned, vi skal endda måske lave den flydende så det
er konjunkturerne det bestemmer den ugentlige timetal ...Læs mere

Brug i sted for milliarder på at nedsætte arbejdstiden:


Behandl os ordentligt synes det er rart at få bekræftet at de vi har
sagt i lang tid er der andre som sige er rigtigt.
Brug de 16 milliarder på at nedsætte arbejdstiden, der vil blive
masse af job, færre bliver syg af for meget eller ingen arbejde, alle
vil blive mere tilfredse...
Men der er nogle store ting der skal ændres inden vi kan nedsætte
arbejdstiden så der er arbejde til alle, fagbevægelsen vil aldrig gå
ind for alle i arbejde, det vil koste dem livet ... Læs mere

Højesteret har afsagt dom:


Højesteret har afsagt dom og derfor skal Ankestyrelsens praksis i
sager om forældelse af arbejdsskadesager tages op igen, da visse
sager er afgjort efter et forkert regelsæt.
Ankestyrelsen har benyttet regelsættet om 3 års reglen for forældelse, mens højesteret har afgjort at det er 5 år. Læs mere

Hvad hvis jeg ikke kan arbejde?:


Danskere ramt af ulykker slås med penge-bekymringer
To tredjedele af de henvendelser, Ulykkeslinjen får fra ulykkesramte danskere, går på økonomiske bekymringer. Læs mere

Tina blev indlagt i depotrum blandt papkasser: - Det er grotesk


Venstres sundhedsordførere, Sophie Løhde, beskylder statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) for løftebrud.
Ment at give andre skylden, men et er 230 % sikker hvis Sophie
Løhde, skulle ende på sygehuset, så kommer hun ikke til at lægge
på gangen eller depotrum ... Læs mere

Efterlysning:


Har nogen kendskab til Wioleta Antonsen Virksomhedskonsulent
hos Holbæk kommune. - Hun er på nuværende tidspunkt ansat i
Holbæk kommune. - Tidligere ansat: Fønix Roskilde Kommune,
Jammerbugt Kommune, Jobcenter Nord Uddannet i Esbjerg og født
i Polen.
Skulle nogen have haft hende som socialrådgiver eller Virksomhedskonsulent, vil vi meget gerne høre fra jer send en PB på facebook eller mail behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk med jeres oplevelser.
https://dk.linkedin.com/in/wioleta-antonsen-5ab8a782
Oplysningerne om hende kommer fra hendes profil på Linkidin.

Sådan finder du Behandl os ordentligt facebook grupper:


Skrive vores navn i søgefeltet så kommer dette her frem.

Klik på flere resultater så kan du alle vores grupper.
Følg med i hvad der sker med lov ændringer i facebook grupper
og vores hjemmeside www.behandlosordenligt.dk og www.boonyhedsbrev.dk

Flere og flere melder sig ind

124 nye medlemmer
i første kvartal 2016
Vi bliver flere fordi der er flere som får brug for hjælp
Vi bliver flere fordi den syge og arbejdsløses situation bliver svære og
svære
Vi bliver flere fordi vi er DIT talerør
Vi bliver flere fordi vi laver et seriøst frivilligt arbejde

Månedens digt juni:


Larmende stilhed.
Han talte med få og afmålte ord,
som om ordene kostede penge,
så derfor fik han lidt længere snor,
men selv stilhed, kan varede for længe.

Meningsudveksling, er interessant
jeg kan lide en snak, og fortælle,
men taler måske for meget i blandt
så nu lagde jeg listigt, en fælde.
Jeg sukkede dybt og sagde, åh nej
i den tro, at han så ville tale,
men vi sad og gloede, hver sin vej
som om begge var rablende gale.

Så tændte han piben og så sig om
og jeg tænkte, han venter på nogen.
En halvtime efter var snadden tom
og så var det, at han bed på krogen.
Nåh, sagde han sindigt og strakte sig
mens han rejste sig langsomt, forsigtigt.

Jamen tak for snakken, og tak for mig.
Mon han mente det ganske oprigtigt?
Jeg nikkede kun, og så lige ud
selvom jeg havde lyst til at sige
at min tavshed kun var en prøveklud
men jeg tav, og så stod vi sgu’ lige.

Skrevet af Ørnulf Opheim

Er der ting du undre dig over og gerne vil have undersøgt?
Så send et mail behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk
Hvor du fortæller lidt om hvad sagen handler om…
Så kikker vi på hvad vi kan gøre ved sagen…

Nedsæt arbejdstiden nu:

 Vi skal ikke debatter med fagbevægelsen og politikerne om arbejdstiden skal nedsættes, de vil slide os op…
Nej vi skal sige lige meget hvor vi er og hvornår vi er de forskellige..
Nedsæt arbejdstiden og vi skal sige det rigtigt tit og rigtigt mange
gange, over alt…
Nå vi har sagt det tit og ofte og mange mange mange mange mange gange vil vi blive flere og flere der siger det…
Det skal komme nedefra og fra hjertet eller lykkes det ikke…

Hvis Chefen dukker op til sygebesøg ...
Husk det må han ikke ....

Bisidder team:

Bisidder:


Her finder du vores bisiddere



Skulle du kende, vide til nogle steder i Danmark der går 4-5 personer rundt og have lyst til at få en bisidder kursus så lad os det høre
og vi vil hurtigst mulig se på hvordan vi kan gøre noget ved det.
Skriv til: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Gå aldrig til møde uden bisidder!!
Det er altid rart med ekstra øre, hænder og øjne!!

Vigtig oplysning til folk der deltager i Tv, radio, avis:


Hvis du deltager i Tv, radio, avis intervjues, sig aldrig noget du ikke ønsker at høre fra andre, tænkt dig om 2 gange inden du siger det du vil have ud, husk altid et er hvad
du siger, noget andet er hvad folk høre, det er tit og ofte
vidt forskelligt … så kan det aldrig gå helt galt.

Vi arbejder for bæredygtigt bier, økologiske haver, landbrug,
boformer, kolonihaver, vi skal bruge sunde fødevare ”nu”

Oplysninger du måske kan bruge:
Gode råd og værktøjer til din økonomi lav et privatbudget og
Budgetberegning
Her kan du få gratis hjælp:
Gratis advokathjælp og retshjælp over hele landet liste.pdf

Find os på facebook: Organisation behandlosordentligt
Se vores folder:
Boo-facebook_grupper
Om Behandl os ordentligt
Hvad kan/gør Behandl os ordentligt
Boo-frivillig_jobavis

Oplysning:
 Ønsker du at få noget med i www.boo-hedsbrev.dk, så send en
mail: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

Vigtigt:
 Husk altid hvis du aflever noget vigtigt papir på
kommunen/jobcentret så få en skriftligt bekræftelse med
dato og navn på den der har modtaget dit brev.

Her kan du følge med i de sager vi vender og omtaler:
Gå herind og se samt like gruppen

Læs om de projekter vi arbejder med, du kan også
hjælpe hvis du har lyst (lige nu køre i projekt bisidder
kurser)…

Her vil du fremover kunne se de nye ting som sker og
kommer frem i pressen…

Her kan du se love, regler, informationer og oplysning…

M.v.h.
Styregruppen:

Alle rettighederne tilhører © Behandl os ordentligt

”Der tages forbehold for tastefejl mv.”

Det er jo helt ude i hampen, hvorfor gør vi det…
Tvinger folk på overførsels indkomst i arbejde…
Om det så er i våbenproduktion må de ikke sige nej….
Tænk sig der er nogen som jubler over vi skal lave dele til krigsfly…
Praktik/aktivering/løntilskud giver kun sjælendt arbejde...
Hvorfor løbe stærkere, når det giver flere arbejdsløse…
Hvorfor ikke viser vi kan tænke anderledes, ud af boksen..
Hvad har vi brug for ? nytænkning og flere arbejdspladser.
Dem kan vi hurtigt skaffe, ned med arbejdstiden, nye job…

Vi har modtaget denne meddelelse fra et af vores
medlemmer …
Vi viderebringer denne oplysning så de der fremover
skal deltage i disse kurser kan tage deres forholdsregler

Altid god med et stort rodnet!

