1

August 2017 nr. 8

BOO-Nyhedsbrev

Behandl os ordentligt
Er Danmarks største
- folkets organisation
- dit talerør
- non profit
- ikke parti politisk
- Fuld af info & oplysning
Alle rettigheder tilhører © Behandl os ordentligt
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Vi mangler 1 lokale i Skive (det skal være gratis, da foreningen er non profit)
Det skal bruges til at opbevare brugt legetøj som vi har samlet sammen og stadig gør. Legetøjet skal bruges til julegaver til børn som ellers ingen julegave ville få
Så kender du/I et tom kælderrum, lokale som vi må benytte til dette indtil gaverne er delt
ud i december, så høre vi gerne fra dig/jer på mail eller PB
Sidste remender: Vores næste møde bliver i Bolbro Brugerhus Stadionvej 50
L-M, 5200 Odense V. Lørdag den 12-08-2017 mellem 11:00 – 12:30. – Har I/du
lyst at møde nogle af os bag Behandl os ordentligt
Så mød op den 12-08-2017 gerne kl. 10:30 tilmeld dig så vi har kaffe/kage
Fremover vil der være åbenhus 1 gang i hver måned, dato og tidspunkt vil blive
oplyst i nyhedsbrev og diverse facebook grupper.

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.

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

Frivillige med social forståelse gør en forskel for
borgerne i Lemvig
I efteråret vil Behandl os ordentligt afholde et kursus for folk
som kunne tænke sig at blive frivillige i Lemvig.
Dertil har vi brug for din hjælp til at dele breve ud til
uddannelsessteder og virksomheder i august/september. Vi
har brug for ideer på hvordan vi når ud til flest mulige i
Lemvig.
Kunne du tænke dig at være med til at sprede information om
kurset eller deltage i kurset, så ser vi frem til at høre fra dig.
Kurset vil være gratis og for alle, men der er tilmelding pga.
forplejning og lokale. De frivillige vil have mulighed for kørselsgodtgørelse alt efter afstand.
Yderligere oplysninger og tilmelding så skriv til udvalg@hjaelptilhjaelp.dk
Der er en voksende usikkerhed blandt danskerne om den
økonomiske sikring i alderdommen. Det er en udbredt fornemmelse,
at folkepensionen er ved at blive undergravet og i fare for at forsvinde
for fremtidens pensionister. Folkepensionens grundbeløb skrues
stadig nedad.
Behandl os ordentligt tro ikke pensionen stiger for almendige borger,
der imod tro vi man vil have pensionister på borgeløn. Læs mere
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Fra de riges bord til overlevelses bordet for
de fattigste
Ideen bag brugen af alt overskuds mad lød
godt i starten. Jo mindre spild jo bedre miljø og
klima.
Før blev meget overskuds mad brug til
dyrefoder, men i dag får dyrene en god sund
og næringsrig kost helt specielt lavet til dyrene
og som er friske og sunde.
Som tiden skifter, hvor før vi kæmpede for at
få mærkning på varerne så vi var sikre på at
fødevarerne er friske og ikke er gamle, så vi
bliver syge. Langsomt er der ophobet sig
overskud af fødevarer i butikkerne. Det gør at
der også er smidt meget mad ud, da ikke alt
kan sælges inden for udløbsdatoen.
I alt den tid hvor der oprettes flere steder som
sælger og giver ud af mad, hvor udløbsdatoen
er overskredet, så er det blevet helt legalt og
med stempel fra politikkerer og fødevarer
eksperter at i større stigende grad at udbrede informationer om at intet er der galt i at spise
fødevarer som er overskredet udløbsdatoen. Dermed har vi smidt mange års viden og erfaring væk
om at maden har en udløbsdato fordi der efter denne netop ikke kan gives en garanti for maden
næringsværdi eller om den er sundhedsfarlig og dermed mennesker kan blive syge af at spise den.
Det eneste vi ikke ser er en ændring af mængden som butikkerne indkøber eller slagterier og andre
fødevare virksomheder skære ned og tilretter lægger deres mængde af varer i forhold til den
mængde som forbrugerne køber ude i butikkerne og så længe at disse ikke ændre indkøb eller
mængden af fødevarer, så vil vi se et stort madspild. Det er forståeligt nok at alle vil sælge mere og
dermed tjene mere, men virksomhederne må også følge med den ændring som ske ude i samfundet
og her den måde og mængde som forbrugeren køber.
Behandl os ordentligt mener der er en meget kedelig udvikling som medfølger, når der er tale om
madspild. Denne udvikling er også kommet di takt med at det er blevet legalt at købe/samle
madspild ind og ”give” det til organisationer eller fattige bl.a. som julehjælp.
Der er skabt endnu en underklasse, hvor de riges eller virksomhedernes overflod kan sendes hen,
når de ikke kan sælge deres fødevarer. Denne udvikling vil vi nok aldrig komme til at se når det
drejer sig om beklædnings genstande med begrundelsen af det er gået af mode.
Det er blevet legalt at ”give” væk i en god sags tjeneste eller skal vi sige for at lette på vores
samvittighed over vi ikke tager os godt nok at dem længst nede i vores samfund.
Denne tildens udvikler sig fra dag til dag og er en glidebane som gør at vi synes det er ok at folk
som er længst nede i systemet og på offentlig ydelse skal overleve på madspild eller rettere af mad,
hvor datoen er udløbet og risikoen er større for at blive syg end andre i samfundet. Set fra et
sundhedssynspunkt, så vil disse mennesker som skal leve af madspild også komme til at få mangel
af vitaminer og andre vigtige næringsstoffer.
Tanken går tilbage til den gang hvor vores forfædre sad til bord og smed benene fra deres kød ned
til de fattige som sad på gulvet bag dem.
Hvor langt mener du vi i dette samfund er gået tilbage….
Tiden har ændret sig og vi kan næsten ikke tro det, men åbner vi vores øjne, så ser vi skæmmende
ting som vi har svært ved at anerkende, men hvis vi ikke løser disse problemer ja, så når vi til et
tidspunkt, hvor vi vil komme til at ligne fortiden, så derfor er det på tide at sige fra og stop og den
udvikling som er sat i gang.
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Andre boligformer:
Behandl os ordentligt, arbejder også med andre boligformer fordi vi tro om
ikke så lang tid vil der være en gruppe mennesker i Danmark som kun har
et formål at overleve, det vil sige de bare skal have tag over hovedet samt
have mad så de kan leve.
Det er her vi kan se ideer i at overtage efterskoler, gamle fabriksbygninger,
tideliger kommunekontor, alderdomshjem.
I den slags lokaler kan man ikke hver familie have toilet og køkken men
må deles og finde ud af at bruge det som er i bygningerne.
Behandl os ordentligt tænker ikke på de mennesker som ønsker at ændre livsstil men dem der ikke
har andre muligheder.
Det første vi gerne vil er at lave en arbejdsgruppe på 7-9 personer som kan være med til at
planlægge, søge fonde, EU midler. Lave tegninger af bygningen samt indrette bygningen, der skal
også laves et udenoms område hvor man tænker klimaet ind i samt dyrker diverse grønsager,
frugter osv.
Arbejdsgruppen skal finde en egnet bygning som kan bruges til formålet, derefter skal der udvælges
den antal personer, familie som kan få lov at bor i bygningen som skal bruges til projektet.
Når projektet er oppe at køre starter arbejdsgruppen med næste boligprojekt.
En række borgere i Rødovre Kommune har den
seneste tid oplevet at modtage breve fra en afsender, der
udgiver sig for at være Rødovre Kommunale Fjernvarme.
Det skriver TV 2 Lorry. I brevet, der er blevet delt i
Facebookgruppen 'Rødovre', står der blandt andet, at der
skal lægges fjernvarme i modtagerens område, og at man
har pligt til at få fjernvarmen indlagt inden den 17. maj
2018. Derudover står der i brevet, at man kan forvente lidt
af en regning. Læs mere
Når andelen af anbragte børn har været en
procent de sidste 100 år, så skyldes det
blandt andet, at familierne til de anbragte
sjældent får hjælp, mener Inge Bryderup, der
er professor i socialt arbejde på Aalborg
Universitet.
Ifølge loven skal der arbejdes med den
dysfunktionelle familie, mens barnet er
anbragt, fordi enhver anbringelse sker med
henblik på hjemgivelse, påpegede Inge
Bryderup i Information i går: - Men langt de
fleste af de 11.-12.000 anbragte børn og unges familier får ingen støtte i forbindelse med
anbringelser. Læs mere
Indsamling af sundhedsdata er en af de største ”dræbere” i det
danske sundhedsvæsen på linje med dårlig hygiejne og sjusk.
Hvordan kan det nu være? Kan man virkelig dø af at få indsamlet
sine data? Ja, det kan man, for mens lægen og sygeplejersken har
travlt med at dokumentere og registrere, overser de dine
symptomer og får ikke begyndt den rette behandling i tide. Læs
mere
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Dennies Kristensen pas på du
bliver ved at holde tungen lige i
munden:
FOA anmelder pårørende for
overvågning. Hvem er jagtet vildt
FOA?
Dette er skrevet på baggrund af
den artikel som har været i
medierne om FOA ville
anmelde de pårørende selv om den
ansatte er fyret. Der er mange
problematikker i dette. Der er den
følelsesladet, ansættelsesforholdet og privatlivets råderet.
1. Den følelsesladet problematik er svær for der er nok ikke 2 som er enige her, så
den springer vi let hen over.
2. Det at være ansat i en virksomhed som har med syge mennesker at gøre kan være svært og
meget hårdt. I disse spare tider, hvor der hele tiden lægges pres på den ansatte giver ikke absolut et
bedre arbejdsmiljø og slet ikke et godt forhold til evt. brugere som de syge jo er uanset alder. Her
synes det dog at være på sin plads at uanset hvor dårlig en arbejdsplads så skal dette ikke gå ud
over brugerne hverken verbalt eller fysisk. Der er ingen undskyldning for brugen af krænkelser
overfor en bruger uanset ens arbejdsforhold. Tænk lige på hvordan en betjent har det når der er
blevet skud efter denne ville du så synes det var i orden betjenten stak den første som kom denne i
vejen et par på skrinet, nej det tror jeg ingen er tjent med. - Det 3. punkt er netop det som FOA
lægger op til med at anmelde de pårørende og det er det som artiklen og dermed interessant for alle
uanset om man er på plejehjem eller i eget hjem. - Du har som borger lov til at sætte kamera op i din
bolig og du må også godt lydoptage alt hvad der foregår i din bolig. Så er spørgsmålet om dette skal
forbydes for det er jo i bund og grund det som FOA lægger op til og dermed kan den almindelige
borger ikke mere overvåge sin bolig, hvis FOA vinder denne sag med mindre der sker en
diskriminering af de ældre og syge som får offentlig hjælp. - Det må da være betryggende for
pårørende at kunne sætte kamera op og følge med i om ens ældre bliver overfaldet eller ligger og er
hjælpeløse på gulvet. Det skal selvfølgelig ske med tilladelse fra den ældre. Som FOA vil have det
så vil en ældre ikke i fremtiden kunne dokumentere en krænkelse eller overgreb fordi den ældre er
dement eller har andre sygdomme som gør den ældres udsagn ikke kan bruges i en retssag. Det er
da krænkelse af de ældres retssikkerhed. Jeg kan ikke forstå hvorfor man inden for FOA og det
offentlige er så bange for overvågning, når det er i orden at det offentlige overvåger alle de steder
de kan komme til det. Der findes også andre virksomheder som i mange år har overvåget deres
ansatte selv om begrundelsen er en anden. I butikkerne, banker og mange andre virksomheder
overvåges der uden problemer, så hvorfor ikke i private hjem, når det offentlige er på besøg.
Det kan godt være vi alle skulle tage det med overvågning op til revision og tænke over hvorfor der
overvåger og om det er i orden at overvåge. Det kan også være det ligger noget positivt i at
overvåge eller skal vi overvågning til livs. Læs mere

Her kan I hente vores folder og vidresende den online det spare på papiet
Du kan også printe den
Ønsker du aktindsigt kan du printe en færdiglavet dukoment ud.

Vil du søge aktindsigt:
Så send en besked på mail eller PB så får du tilsendt et dokument du bare skal skrive det navn på
og derefter sende til kommunen.
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Her kan man tydelig se medicinindustrien ikke ønske at
hjælpe folk med at blive rask. De vil bare give folk medicin
så de kan skovle milliarderne ind.
Der er ikke nogen hemmelighed, at vi alle er bange for at få
kræft. I dag er det en af de største dødsårsager. Heldigvis kan
sygdommen bekæmpes! Man kan også beskytte sig mod den,
men det lader ikke til at det har interesse hos
medicinalvirksomhederne at sprede oplysninger om en
vidunderlig frugt fra Mellemamerika.
Har du hørt om gravioli? Den kaldes også cherimoya eller
guanabana. Det er en unik frugt, ikke kun på grund af dens egenskaber (som du kan læse om her) frugttræerne blomstrer hele året, og i alle årets måneder kan man få denne lækre frugt! Læs mere

Det ser ikke ud til det vil tage nogen ende med
fagbevægelsen smuldre væk.
Utilfredse Falck-folk: Stifter ny forening i protest 1.600
ambulance - folk er gået sammen om at danne en ny
forening. Det sker i kølvandet på, at mange Falck-folk i
foråret gik hjem i protest. Læs mere

N år man har hørt radio nyheder den seneste tid, har man hørt opsvinget er på
vej op, det er Behandl os ordentligt så ret sikker på der ikke gælder folk uden for
arbejdsmarkedet på overførelses indkomst, der er vi ret sikke på kniven skære helt
ind til benet…

Ny dagpengeregl fra 01-07-2017:
Bliver ramt på fortiden, det er kun bananrepubliker der laver love der virker bagud
” De bliver ramt af en særlig bestemmelse i de nye dagpengeregler, som trådte i kraft 1. juli. Akasserne skal nu gå otte år tilbage og se, om der er ledige medlemmer, som sammenlagt har haft
mere end fire år på dagpenge siden 2009. - Er der det, får medlemmerne kortet en måned af deres
dagpengeret, så de i stedet for en normal dagpengeperiode på to år kun har ret til dagpenge i et år
og 11 måneder. I kroner og øre betyder det farvel til 18.403 kr. før skat ” Læs mere
En ny slags epidemi truer mennesket på livet:
En ensomheds-epidemi i de rige lande øger risikoen for alt fra psykisk sygdom til hjerte-karsygdomme, siger et forskerhold efter en stor forskningsgennemgang. - Ensomhed og social isolation
er et stigende sundhedsproblem, advarer forskere i et nyt studie. - I sidste ende kan det ensomme
liv resultere i en langt tidligere dødelighed, og det kan endda overskygge fedme som folkesygdom.
Læs mere
Har almendige borger retssikkerhed i Danmark?
Den retssikkerhed den almendige borge i Danmark har, er det har mulighed for at få en sag afprøvet
i byretten, landsretten og højesteret. - Der er mange retssager som ser ud til på afgørelsen at KL
kunne have haft en finger med i spillet.
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BOO & bisidder:
BOO udføre ikke bisidderhjælp men vi har en bisidderlist hvor nogle bisidder er med på som så kan
kontaktes at dem der skal bruge en bisidder og så skal bisidderen og borgeren finde ud af om de kan
samarbejde om den pågældende sag. – Har BOO ikke bisidder i det ønskede område så undersøge
om evt. frivilligcentret, partint rådgiver eller Sind skulle have en bisidder.
BOO har også online bisidderhjælp, hvor folk kan skrive til en bisidder, som så vil svare på spørgsmål
via mail. Se listen & Bisidderhjælp pr. mail
BOO går ind for nedsat arbejdstid:
Vi ved at nedsat arbejdstid skaber nye ordinære arbejdspladser her og nu så snart arbejdstiden bliver
nedsat, vi ved også den nemmeste måde at få arbejdstiden nedsat på er hvis den arbejdende
befolkning kræver at få nedsat arbejdstiden. - Der er firma i Danmark som har sat arbejdstiden ned til
30 timer, IT-virksomheden IIH Nordic indførte den 1. februar 2017 permanent en 30-timers arbejdsuge.
Ugebrevet a4 arbejdspladser afprøvede 30 timers ugen sådan gik det. Her er også oplysning om
svenske firmaer. - Læs mere om det på facebook
Fagbladet FOA har spurgt Datatilsynet og Peter Blume, professor i arbejdsret på Københavns
Universitet, hvilke regler der gælder for skjulte optagelser af ansatte.
Bliver du optaget i det skjulte på dit arbejde? For nyligt blev to ansatte på Plejecentret
Blomstergården i Sorø afskediget, efter at pårørende havde lavet skjulte lydoptagelser fra
plejeboligen, som blev offentliggjort af TV2 ØST.
Men hvilke regler gælder egentlig, hvis du som ansat bliver optaget i det skjulte.
1) Må en borger optage en samtale uden at fortælle om det? - Skjulte optagelser, som kan
identificere ansatte, hvad end det er stemme, billeder eller video, er som udgangspunkt ikke lovligt,
fordi det strider med persondataloven om indsamling af personoplysninger. Alligevel er der nogle
undtagelser at være opmærksom på som ansat.
2) Hvornår er skjulte lydoptagelser lovlige? - Skjulte lydoptagelser er lovlige, så længe den, som
optager, selv deltager i samtalen. Man må altså gerne som borger lave skjulte lydoptagelser af sin
læge eller sin sosu-assistent uden at give dem besked. Det er derimod ulovligt, når det er en
tredjeperson for eksempel en pårørende, som laver de skjulte lydoptagelser.
3) Skjulte videooptagelser. - Hospitaler, institutioner og private boliger, hvor ansatte har deres
arbejdsgang betegnes som ikke frit tilgængelige områder. Efter straffeloven er det forbudt at filme og
overvåge på ikke frit tilgængelige områder. Det er altså ulovligt at lave skjulte videooptagelser af
ansatte på arbejdspladsen, også i borgerens eget hjem, medmindre at det er blevet oplyst og
godkendt af de ansatte på forhånd.
4) Offentliggørelse af skjulte optagelser. - Som udgangspunkt er det strafbart at offentliggøre skjulte
optagelser, hvis indholdet er krænkende og afslører fortrolige oplysninger om den anden person.
Men der er et stort men, for hvis de skjulte optagelser afslører materiale, som er i offentlighedens
interesse, kan hensynet til at få afdækket sagen være større end hensynet til privatlivets fred. Det vil
altid være en konkret vurdering af den enkelte sag.
5) Må min arbejdsgiver lave skjulte optagelser af mig? - Arbejdsgiver må gerne lave forskellige
kontroller på arbejdspladsen, hvilket også kan være TV-overvågning. Samtidig er arbejdsgiver
forpligtet til at oplyse de ansatte om kontrollerne, de skal altså være blevet gjort opmærksom på
overvågningen. Mange institutioner har for eksempel synligt videoovervågning, men det er af hensyn
til personalets sikkerhed, og der skal være skiltning om overvågningen.
6) Hvad kan du gøre, hvis der er lavet en skjult optagelse med dig? - Hvis du bliver opmærksom på,
at en borger laver skjulte optagelser af dig, skal du sige fra og underrette ledelsen, som har ansvaret
for dit arbejdsmiljø.
Kilde: Peter Blume, professor i arbejdsret ved Københavns Universitet, og Datatilsynet.
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