”Behandl os ordentligt” (Græsrod) Månedsbrev-juli-2014 (Nr-7)
Det er sket i Behandl os ordentligt siden sidst:
 Her er vores fundraising gruppe: http://www.behandlosordenligt.dk/36438522
Vi har afholdt møde i Fredericia hvor vi fik vendt mange ting og en god snak.
 Vi har holdt et møde i Skive gruppen (https://www.facebook.com/groups/602264956461428/ )
nu holder vi pause til slutning af august, så er vi klar på en frist samt gode oplysnende møder.
 Vi har søsat ”Alle til folkemøde” 2015.
 Nye kontaktpersoner: http://www.behandlosordenligt.dk/41537231
http://www.behandlosordenligt.dk/296925228 http://www.behandlosordenligt.dk/296925229
Om Behandl os ordentligt:
 Hent flere oplysninger her: www.behandlosordenligt.dk
 Vores Facebook grupper: http://www.behandlosordenligt.dk/36438544
 Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere
 Bliv medlem: http://www.behandlosordenligt.dk/38661217
 Vi mangler altid folk der gerne vil hjælp os med alt fra fundraising til admi, send en mail
(pederbk@behandlosordenligt.dk, sms/ring: 20 90 55 15 eller PB på facebook).
 Reklame for ”BOO”: http://youtu.be/dl25QBdPI1k
 Vigtigt det vil altid være gratis for medlemmerne at være medlem samt få info og spørge om
ting man har brug for mere viden om.
 Sådan kommer ”I” i kontakt med os: Talsmand: Peder Bæk pederbk@behandlosordenligt.dk eller
20 90 55 15 Facebook: Peder Bæk
Behandl os ordentligt fremtid:
 Har udvidet med ny fundraising gruppe: http://www.behandlosordenligt.dk/36438522
 Har søsat projekter ”Alle til folkemøde” – 2015: http://www.behandlosordenligt.dk/36438524
Dette




sker i Behandl os ordentligt i den kommende måned:
Vi søger efter kontaktpersoner i Odense, København, Bornholm og Skanderborg.
Kontaktperson reklamer lokalt for Behandl os ordentligt samt hjælper med lokale projekter.
Vi søger også admi til vores lokal Facebook grupper klik på linket så kan du se hvor vi har lokal
Facebook grupper: http://www.behandlosordenligt.dk/36438544

Læsebreve/artikler: som kan være gode/sjove oplysninger:
 Næsten halvdelen af landets kommuner er ikke hurtige nok til at hjælpe kriminelle børn og unge,
skriver Ankestyrelsen i en ny rapport.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article2243998.ece
 Fire ud af ti kontanthjælpsmodtagere har måttet undvære medicin, fordi de ikke har råd.
http://www.avisen.dk/syge-ledige-dropper-medicin-har-ikke-raad_270715.aspx?fk=1&deck=A
 I Skive håber Peder Bæk fra ’Behandl os ordentligt’, at der fremover bliver frigjort tid til de ledige.
Jobcentre bruger mest tid på bureaukrati - UgebrevetA4.dk
 Kontanthjælpsmodtagere, der ikke tager deres medicin, frygter sanktioner fra kommunen, hvis
sagsbehandleren finder ud af det.
http://www.avisen.dk/ledige-frygter-straf-fordi-de-ikke-har-raad-til-medi_272603.aspx
 Så 200.000 er lavt sat. Men at så mange danskere hører stemmer, er ikke ensbetydende med, at
de har et problem med det. Alle undersøgelser peger på, at det kun er en tredjedel, der har et
problem,” siger Trevor Eyles.
http://link.kristeligt-dagblad.dk/?1134d165-302608b6-b4ce5863-19d6167a
 Her er også kommentar fra: Jacob Bundsgaard (S), Formand for KLs arbejdsmarkedsudvalg og
borgmester i Århus, Majbrit Berlau, Formand for Dansk Socialrådgiverforening og Peder Bæk,
Talsmand for græsrodsbevægelsen »Behandl os ordentligt«, der taler de lediges sag:
http://www.b.dk/politiko/mette-f.-nu-goer-vi-op-med-bureaukrati-og-umyndiggoerelse
 Ledige: Vi foretrækker at kalde nyttejob for »lovfæstet tvangsarbejde«
http://www.b.dk/nationalt/jobcentre-bruger-mest-tid-paa-bureaukrati
 Har Arbejdsskadestyrelsen vurderet din sag? - Så kan det være, at der er begået fejl:
 http://goo.gl/vm6ZHv
 Er det ok jobkonsulenter blander sig i folk personlig hygiejne og udsende? det synes vi ikke:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farkiv.radio24syv.dk%2Fvideo%2F10013751
%2F00%3A48%3A16%2F%3Fsource%3Dfacebook&h=WAQGy3D7a
 I sidste ende kan de personlige kommentarer få konsekvenser for de ledige.
 Kommentarer om personlighed og fremtoning trykker selvtilliden for de ledige længere ned, end
den er i forvejen. De risikerer at knække psykisk, forklarer Peder Bæk, fra græsrodsbevægelsen
’Behandl os ordentligt’, der kæmper for lediges vilkår.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4897585.ece



Støt Irene: http://arbejderen.dk/indland/protest-mod-regeringens-reformer

Video der kan være oplysende:


Fanget på kontanthjælp: Stinne Pedersen har ventet i syv år på afklaring
http://www.tv2oj.dk/artikel/214516:Norddjurs--Fanget-paa-kontanthjaelp



Maribo, Haslev og Vordingborg er med i nyt projekt, der skal nytænke udviklingen i de danske
købstæder.




http://www.tv2east.dk/artikler/nyt-projekt-skal-sparke-gang-i-koebstaeder
Mor er den værste i verden:
http://www.dr.dk/tv/se/mor-er-den-vaerste-i-verden/mor-er-den-vaerste-i-verden
Sidste år i november åbnede det første kommunale fixerum i Aarhus Kommune.
Det er et sted, hvor misbrugere kan komme og tage deres stof. Her er ansat personale til at registrere dem og sørge for, at indtagelsen sker i sikre rammer.
http://www.tv2oj.dk/artikel/214709:Aarhus--Video--Rundtur-i-fixerum



I forbindelse med Folkemødet 2014 har Missionen blandt Hjemløse i samarbejde med SAND – de
hjemløses landsorganisation produceret to kortfilm om unge hjemløse efter kontanthjælpsrefor-



men, http://hjemlos.dk/blog/2014/06/17/nye-kortfilm-om-unge-hjemloese/
Så er der uro i Esbjerg kommune: http://www.tvsyd.dk/artikel/246078:Borgmester-truer-med-



at-fyre-hel-afdeling
VIDEO Skrå riste og aflåste toiletter gør livet surt for de danske hjemløse:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/06/20/074924.htm

Diverse om sygdom:
 VIGTIGT OPLYSNING: Se hvordan man låser en Spiriva op og får 4 gange så meget medicin


https://www.youtube.com/watch?v=DC1sa3rbPPA
Mere end 300.000 danskere med fysiske sygdomme bliver sendt i psykiatrisk behandling og erklæret psykisk syge - og det er livsfarligt, advarer flere eksperter
http://ekstrabladet.dk/velfair/article2242298.ece



Kim blev fyret i 2006 på grund af en længerevarende sygemelding. Siden har han forsøgt at få et
fleksjob eller i det mindste blive beskæftigelsesafklaret. I den tid har han haft cirka 20 sagsbehandlere og har været igennem syv arbejdsprøvninger.
http://www.arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/kan-vi-v%C3%A6re-bekendt-behandle-syge-



arbejdsl%C3%B8se-som-vi-g%C3%B8r
Her kan du bestille ledsager hvis du har brug for det:
https://www.borger.dk/Sider/Ledsageordning.aspx?NavigationTaxonomyId=01f8fd79-8bd942b1-89e2-8eef3084179b



Oplysninger om hvor/hvordan du søger ledsagerkort: http://www.plads-tilspecielboern.dk/87575505

Om reformer:


På trods af løfter om hurtig sagsbehandling har Københavns Kommune syltet 27 borgeres sager
om førtidspension i mere end et år.
http://www.avisen.dk/kommune-begravede-27-sager-om-foertidspension_259818.aspx

Om fattigdom:
 Arbejdsløse Sarah må stå model til kommentarer om, at hun da kan tage et lån i banken, og om
hun ikke vil give sine kolleger på praktikstedet en omgang massage.
http://www.avisen.dk/kommune-til-kontanthjaelpsmodtager-tag-et-laan_260117.aspx


- Det handler jo ikke om penge, er et synspunkt man kan støde på, når talen falder på fattigdom,
og hvad der kan gøres ved den. – Det handler jo om den fattiges valg i livet. Det er da også rigtigt, at fattigdom handler om mere end blot kroner og øre – men det handler i den grad også om
klingende mønt.



http://hjemlos.dk/blog/2014/06/05/fattigdom-handler-ogsaa-om-penge/
Kontanthjælpsmodtager Irene Zirfelt baksede i forvejen med kroniske smerter og en skilsmisse.
Men økonomiske bekymringer fik bægeret til at flyde over.
http://www.avisen.dk/irene-vaelger-blaa-kors-nu-har-jeg-raad-til-



medicin_272727.aspx?fk=3&deck=A
Man har en meget kraftigt opfattelse af kommunerne ikke vil indrømme der er og bliver flere og
flere hjemløse, kan da også godt se det ikke er noget at være stolt af men vil man tigge det ihjel
får man aldrig problemet løst, ved også der er mange andre kommuner der ikke vil oplyse hvor
mange hjemløse er vi har forsøgt at få tallene flere gange rundt om i kommunerne men de vil ikke ud med tallene...



http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/KV13/Artikler/P4_Koebenhavn/2013/11/11/11192127.htm

Om seniorjobber:
 http://www.ugebreveta4.dk/ledige-seniorer-skal-forrest-i-koeen-paa-jobcentret_19715.aspx
Vigtig oplysning hvis du vil holde ferie på kontanthjælp:
 Har du modtaget kontanthjælp i over 12 MDR. har du ret til at holde ferie, husk at oplys din
sagsbehandler i god tid om hvornår du holder ferie samt få en skriftlig bekræftelse på sagsbehandleren og dig er enig om hvad tid ferien holdes, så skulle der ikke senere opstå problemer når
man har det på skrift.
 Under ferien vil du også få kontanthjælp hvis du ikke har feriepenge andet sted fra.
 Oplysning: Her kan være en billig måde at holde ferie på ..... http://bit.ly/1ocIqI0
Oplysning:



Hjemmesiden er blevet ændret Kik forbi her:
Der er lavet en ny Facebook væg Behandl os ordentligt Græsrodsbevægelse det er en side hvor vi
lægger oplysning/informationer, pressemeddelelser, projekter/aktiviteter vi afholder, udtagelser
fra os, alt det andet har vi vores nuværende grupper til …

Efterlysninger:




Vi søger efter folk der har lyst at være med til at opsøge de hårdeste ramte personer, der er
mange der har gået ned med stress, depression på grund af den behandling de har fået i det
kommunale system, er det noget for dig så skriv en mail: pederbk@behandelosordenligt.dk, sms
eller PB på Facebook.
Et område hvor vi i "Behandl os ordentligt" kunne hjælpe med. Dette gælder også for andre
grupper / foreninger / personer i samfundet som ikke lige er til det digitale. Skulle der være nogen blandt vores medlemmer som kunne tænke sig at yde en indsats med at undervise i dette
her lokalt (event opstart i August-september), så skriv ind til mig i en PM. I vil ikke komme til at
stå alene med dette, jeg vil være med i starten i Horsens / trekant området (har erfaring med
voksen undervisningen).
Vi kan event., også spørge andre foreninger om de har personer som blandt deres medlemmer
som kunne tænke sig at deltage i undervisningen.
Eks. i København er jeg bekendt med at selv blandt de hjemløse er der nogle af dem som også er
online på nettet, når de er heldige at komme i nærheden af en pc. Event, på biblioteker osv.,
nogle af dem har også smart phones.
Når jeg delte teksten op i afsnit er det for at du kan undlade noget hvis det er for langt. Link som
burde med i bunden under teksten ...
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Trekanten/2014/04/08/092731.htm
Skriv til Flemmingnielsen@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 det.



Oplysning om optagelse på diktafon og referat:
Mange kommuner er klar på at bruge ledelses retten og KL bakker op uanset hvad konsekvenser
det får for borgeren, så derfor tænk jer om inden i evt. vil optage en samtale .... gør det skjult
uden at sige noget. - Mange siger en referat er lige så god som en optagelse men nej mange ord
bliver ændret så de næste der læser referatet får en anden indtryk af hvad der er forgået under
mødet det kan have fer tale konsekvenser i en evt. retssag!!!. - Et vigtigt ting mere er hvis man
siger man optager giver det bøvl og ballade, derimod kan der ikke gøre noget hvis sagsbehandleren finder ud af det bagefter .... http://www.behandlosordenligt.dk/296925241

M.v.h.

