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Vigtig – vigtig – vigtig - vigtig – vigtig
Der snakkes meget om at stå sammen, nogen mener folk
skal deltage i demo, problemet er bare mange har svært
ved at komme ud til forskellige demo som omhandler
folk udenfor arbejdsmarkedet på overførelses indkomst.
Derfor anbefaler Behandl os ordentligt at folk bruger vores logo på alle de mail de sender til Kommunen, jobcentret embedsfolkene, politiker, bank folk og andet
godtfolk … så de kan se vi alle er del af et fællesskab
som står sammen og hjælper hinanden.
Det koster ikke penge at deltage i det tager ikke meget
ekstra tid, men vi er sikker på det har en stor effekt…

Bliv medlem video http://youtu.be/18aik0OC8Sg
Vigtigt altid gratis at være at medlem.

Vigtig – vigtig – vigtig - vigtig – vigtig

Støtteforeningen ”Hjælp til Hjælp”:


Se vores hjemmeside, www.hjælptilhjælp.dk

Nyhedsbrevet:
 Læses mange gode, vigtige oplysninger her
http://boo-nyhedsbrev.dk/

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:


Danmark har plads til 200.000 flygtninge
Men vi har forinden brug for et ikke voldeligt ”forår” i Europa og USA
af journalist Jesper Petersen
Millioner af civile har i det sidste årti været på flugt fra
Vest - støttede eller Vest - skabte krigsrædsler og eftervirkninger. Men siden NATOs månedlange bombardement
af Libyen i 2011 - der officielt skete for at beskytte civilbefolkningen, men i stedet dræbte over 30.000 civile og
drev 1 million på flugt - er flygtningestrømmen fra Nordafrika til Europa eksploderet. Allersenest udvidet med en
stor flygtningestrøm fra Syrien. Ca.12 millioner syrere er
på flugt.
Gaddafi advarede Vesten om dette inden han blev myrdet. Ligesom han advarede om at en omstyrtelse af hans
Libyen ikke ville bringe demokrati og fred, men derimod
al Qaeda og det der var værre.
Det er svært at tro, at Europas og USAs ledere ikke
kendte konsekvenserne af krigseventyrene i Den arabiske Verden.
Men hvad enten det skyldtes uvidenhed eller lukrative
forretningsmuligheder, bl.a. i krigsindustrien (Mærsk omsatte alene i 2003/04 for 36 milliarder kr. på at sejle våben m.m. for Pentagon til Irak) dumper Vestens ledere
som repræsentanter for ægte demokrati og fredelig
sameksistens.
Også derfor fordrer mit forslag herunder til løsning af
den aktuelle flygtningekrise et ”Vestligt forår”, hvor befolkningerne her i højere grad tager kontrol med udviklingen. Som det allerede ses i disse dage, jævnfør bl.a.
danskernes markant ændrede, positive holdning og
hjælp til de mange især syriske flygtninge, der lige nu
strømmer ind via Sydøsteuropa og Tyskland.
Sagen er, at det faktisk er muligt at finde plads til et par
hundredetusind flygtninge i Danmark. Politisk og økonomisk bliver det ikke nemt. Men reelt set, i forhold til den
konkrete, fysiske virkelighed, er det faktisk muligt.
Ligesom hele verdens befolkning kan stå skulder ved
skulder på Lolland-Falster – og overbefolkningsproblemet
således primært er et livsstils- og overforbrugsproblem –
kan flygtningekrisen løses til gavn for både flygtninge,
Danmark og resten af verden.
Der skal bare tænkes nyt. Som Gandhi udtrykte det: ”
”The world has enough for everyone's need, but not
enough for everyone's greed.”
Med lidt mere visionær tænkning og mod kan Danmark
sætte en positiv global dagsorden, efter i årevis at have
gjort det modsatte.

For et århundrede siden var hver 2. dansker beskæftiget
i landbruget. I dag er det en brøkdel. Erhvervet varetages af kæmpemaskiner og nogle få tusind industriarbejdere, med høje omkostninger for natur, miljø, kultur og
samfund.
Samtidig er dansk landbrug tynget af en historisk stor
gældsbyrde. Ca.360 milliarder (360.000 millioner!) kroner skylder det reelt bankerotte erhverv. Dertil skal lægges et kvart århundrede med milliardregninger til skatteborgere for den ene ineffektive vandmiljøplan efter den
anden i et forsøg på at dæmme op for skader på natur
og miljø.
Løsning: Eksproprier landbrugsjord, der i forvejen er truet af at gå fallit og overdrag den til flygtninge (og danskere, som allerede foreslået af en gruppe landmænd),
som er villige til at dyrke mad til dem selv og omverdenen. Fremfor svinefoder, styret af en usund (økonomisk)
tankegang.
Der klages ofte over, at de flygtninge, der kommer til
Danmark, er uuddannede og derved en byrde for Danmark. De ”kloge” flygtninge vælger andre lande, lyder
det. Mange flygtninge er imidlertid eminente til at dyrke
deres egen mad og på minimalistisk og biologisk bæredygtig vis sørge for sig selv, som havedyrkere og småbønder. Ved at stille krav om biologisk bæredygtig dyrkning kan Danmark samtidig få stoppet de meget omfattende miljøproblemer industrilandbruget har skabt.
200.000 nye husmænd i Danmark vil løse en bred vifte
af de problemer Danmark har i dag. F.eks. vil affolkningen af landet blive stoppet. Men meget mere end dét. Vi
bliver et multikulturet og genetisk supersundt land med
selvstændige, biologisk bæredygtige indvandrere/medborgere, der via jordstykker i genoplivede og
nyskabte landsbysamfund får mulighed for dyrke deres
egen mad samt en mindre produktion til salg.
Med udsigt til støt voksende kollaps og kriser i den stadig
mere biologisk og økonomisk ustabile industri-kultur kan
ovennævnte radikale omlægning af det danske landbrug
blive en af vore bedste fremtidsinvesteringer.
For at stoppe flygtningestrømmen ved kilden må vi øjeblikkeligt ophøre med at løse Mellemøstens og andre
verdensdeles problemer ved at sønderbombe det ene
land efter det andet, da det jo åbenlyst kun gavner våbenindustri, terrorisme, overvågning o. lign.
I stedet bør det internationale samfund målrettet arbejder på at få ændret de forkerte grænsedragninger i
mange 3. verdenslande, f.eks. i Afrika og Mellemøsten,
hvis grænser er bestemt af kolonitidens besættelsesmagter.

Mange ustoppelige konflikter i Afrika, Mellemøsten og
andre 3. verdenslande skyldes således især, at de oprindelige stammegrænser er ignoreret. Som bl.a. beskrevet
i Marc Ferro’s ”Kolonialismens sorte bog”, med undertitlen ”500 års forbrydelser”.
Dansk Røde Kors og andre har foreslået, at en del af
Danmarks U-landshjælp omdirigeres til at hjælpe flygtninge.
Der kunne imidlertid skaffes mange, mange flere penge.
F.eks. ved at kræve de flere hundrede milliarder dollar
(samt renter siden 2011), som vestlige banker (bl.a.
Danske Bank) har ”stjålet” fra Gaddafi’s Libyen, udbetalt
til at løse Europas, Nordafrikas og Mellemøstens humanitære problemer.

Har du gode spare tips:


Så er der andre som kan have brug for dem. - Dine spare
tips kan hjælpe, så send dem ind til os og vi vil lægge dem
ind helt øverst på siden. - Vi accepterer ikke spare tips
som er reklamerende for virksomheder. - Du kan indsende
dine Spare tips ved at udfylde formularen eller sende dem
til. - Peder Bæk E-mail: pederbk@behandlosordenligt.dk



Vigtig oplysning om dit drikkevand. Læs mere

Vigtigt:
Husk altid uanset hvad der bliver sagt på Christiansborg
skal der være flertal for det bliver vedtaget..

HUSK ... at slå på politiker virker
på samme måde som at slå naboens
hund hver gang man ser den, der
skal noget andet til det holder
ikke i længden!!
Foder med egen hale politik er meget populært i Danmark, når det handler om folk uden
for arbejdsmarkedet på overførelses indkomst

Kontanthjælp:


En kvindelig ansat på jobcentret i Frederikssund var
mandag klokken 14.22 udsat for en særdeles ubehagelig
oplevelse, da hun holdt møde med en 33-årig mand fra
Jægerspris, oplyser specialkonsulent Henrik Duus fra
Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis. Læs mere



Ewan O'Nell er så syg, at han ikke kan holde til mere end
12-15 minutters arbejde - om ugen! Det har han lægens
erklæring på.
Alligevel har Ewan O'Nell endnu engang modtaget en afgørelse fra kommunen, der sender ham i arbejdsprøvning
med en seng - det er en del af processen med at få tilkendt førtidspension - eller at få et flexjob. Se video



En af de mange statuer af hjemløse som står rundt om i Viborgs
gågade …

Lille sjov nyhed:


Retten i Aarhus har i dag afgjort, at det var ulovligt, da ledelsen på Aarhus Havn læste sms-beskeder på en arbejdstelefon tilhørende arbejdsmiljørepræsentant Frants B.
Rasmussen. Han og to kolleger blev efterfølgende fyret.
Læs mere

Medicinsk cannabis og natur medicin:


Syge søger råd om cannabismedicin: Patienter inviteres til
cannabis-weekend på Egholm. Kræftens Bekæmpelse advarer. Læs mere



Landbruget vil have cannabis - kommision
Landbrug og Fødevarer vil ikke gå glip af en milliardindustri, og vil have undersøgt legalisering af cannabis. Se video



Mistede hørelsen fuldstændig på højre øre, for 2 år siden
nu. Var netop færdig med gymnasium, og påbegyndt universitet i Århus. Sund og rask dreng på 22 år, som bliver
ramt, af noget som man ikke kunne ønske sig sin værste
fjende fik. Læs mere



Gamle nordiske grøntsags sorter er bedre end medicin til
type 2 diabetes (gammelmands-sukkersyge). Se video



Skal det være lovligt at bruge medicinsk cannabis til at
dulme smerter?
Syv ud af ti danskere vil gøre medicinsk cannabis lovligt,
har en undersøgelse tidligere vist. "Leif" fra Aalborg producerer sin egen cannabisolie. Er det i orden? Se video



https://youtu.be/u91WXOmiOL4

Diverse om sygdom:


Informationer går tabt og der sker fejl, når patienter på
sygehusene bliver behandlet af et stort antal skiftende
læger. Se video klip



Seks borgere fra Slagelse har fået oprejsning, efter de fik
frataget deres sygedagpenge som direkte konsekvens af
en omstridt psykiaters speciallægeerklæringer og diagnoser. Det skriver Fagbladet 3F. Læs mere



Syge bliver udnyttet i fleksjob. Mange oplever at få løn
for færre timer end de arbejder. Sådan lyder kritikken fra
Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere. Læs mere



I TV 2-dokumentaren "Patienten, der fik nok" har vi fortalt
om, hvordan der ofte er alt for mange læger inde over en
enkelt patient, og de problemer det giver, at der ikke er en
behandlingsansvarlig læge.
63-årige Johna Karrasavidis blev netop et eksempel på de
åbenlyse problemer, der kan opstå, når der ikke er én læge, men mange læger, inde over et sygeforløb. Se video



Hver evig eneste uge smider Slagelse Sygehus omkring
2,2 tons mad ud.
Det skyldes, ikke overraskende, at der bliver lavet alt for
meget mad til patienterne – og på de fleste dage er det
hvert tredje måltid, der går direkte fra ovn til skraldespand. Læs mere

Arbejdsløse:


”Lad os nu se” Både beskæftigelsesministeren og LOformanden tror på, at der inden nytår er forhandlet et
bredt forlig om dagpenge på plads i Folketinget. Socialdemokraterne er klar til overarbejde i efteråret for at nå
en løsning. A-kassechef Verner Sand Kirk håber, at reformen gennemføres i flere faser for hurtigst muligt at
komme ledige til undsætning. Læs mere



Det er jo nemt at sige hvis man har sit på det tørre ....
Når dagpengekommissionen om kort tid afleverer sin længe ventede rapport, vil det uden tvivl give anledning til
svære diskussioner.
Det vurderer LO's formand, Harald Børsting, der selv sidder med i kommissionen som repræsentant for den store
lønmodtagerorganisation.
- Det er her, vi skal passe på. Passe på ikke at fare i totterne på hinanden, siger Harald Børsting lørdag i sin tale
ved Socialdemokraternes kongres i Aalborg. Læs mere



Mens Europas flygtningedebat raser på tværs af kontinentet, har regeringen nu sat gang i en større plan for at
overbevise EU om, at alle unionens borgere ikke uden videre skal have adgang til danske ydelser.
- Det indre marked og den frie bevægelighed er utrolig
vigtig for Danmark. Men der må også være respekt for de
forskelligartede velfærdssystemer i Europa, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) til Politiken.
Læs mere



Ikke alle er enig!
Fagforeningerne skal holde sig fra at indgå i anbefalinger
fra dagpengekommissionens forslag. Det vil nemlig ifølge
beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, Finn Sørensen,
udelukke forhandlinger om reelle forbedringer.
- Hvis først fagforeningen lægger stemme i et dårligt forlig,
så bliver det brugt som udgangspunkt for de politiske forhandlinger, siger Finn Sørensen. Læs mere

Hvad sker der lige her?

 Over hele landet indkaldes præster til tjenstlige samtaler
hos biskopperne. På fire år er der holdt 128 af de irettesættende møder, viser nye tal fra stifterne. Samtalerne
kan få den konsekvens, at ingen tør være kritiske. Læs
mere

Førtidspensionister:


Et særligt forløb, der skal nedbringe antallet af nye førtidspensionister, har ikke stor effekt.
Det er dyrt at tilkende en borger førtidspension. Derfor
skal folk på kanten af førtidspension i Odense igennem et
såkaldt ressourceforløb på helt op til fem år, for at se, om
ikke de kan få et fleksjob eller en anden type beskæftigelse. Læs mere

Ældreområdet:


Det bliver mindre sjovt at være ældre i 2016. Ny undersøgelse viser, at nedskæringer og serviceforringelser –
ikke mindst på ældreområdet – er det, der skal få budgettet for næste år til at hænge sammen i en lang række
kommuner. Læs mere

Fattigdom/hjemløs:


Man smider flere og flere ud af samfundet, så er det da
klart der vil opstå sådanne steder ... Se video



Jon er en af de mange hjemløse: Antallet af hjemløse i
Hovedstadsområdet er voldsomt stigende - særligt i de
nordsjællandske kommuner. Her skal vi møde Jon Jensen. Se video



Unge under 30 år er oftere end tidligere gæster på landets herberger.
Og en af dem, der ikke kan skaffe sig selv et tag over
hovedet, er 25-årige Lars Ostenfeldt, der de seneste fire
år er røget ind og ud af forsorgshjem. Se video



Hjemløses opfordring: Lad være med at sparke nedad
De to hjemløse Csaba og Simon håber at møde flere glade mennesker på gaden.
Af Jens Gjesse Hansen
Er du så heldig at have tag over hovedet hver nat, bør du
finde smilet frem, når du møder hjemløse på gader og
stræder. Sådan lyder opfordringen fra to hjemløse, der er
trætte af at møde alt for mange sure og stressede folk på
gaden:
- I skal bare huske at være glade. Jeg hører alt for
mange sure kommentarer, og hvis man kommer med
sure kommentarer til én, der ligger i rendestenen, kan
man ikke være et særligt lykkeligt menneske selv, siger
Simon Nielsen.
Han gæstede P1-programmet Hjernekassen på P1
forleden sammen med sin "hjemløs-kollega" Csaba:
- De fleste mennesker sparker nedad, og så er det
selvfølgelig den hjemløse, der bliver ramt. Folk er alt for
fortravlede og sure. Prøv at gå en tur ned ad Strøget en
mandag formiddag. Selv om der kun er 40 mennesker,
kan de ikke finde ud af at være høflige. De snerrer og
har travlt. De dømmer hinanden, selv om de overhovedet
ikke kender hinanden. De har helt glemt, hvordan man
opfører sig, siger Csaba.

En snotter i hovedet
De to oplever ofte ubehagelige episoder, når de færdes
på gader og stræder i hovedstaden:
- Den anden dag forsøgte jeg at sælge nogle aviser i
metro-stationen ved Kongens Nytorv. Jeg stod nedenfor
trappen, og så kommer der en mand ned ad trappen, og
han snotter mig lige i hovedet. Der tænker man også:
"Hvis man kan finde på at gøre sådan noget, så er der et
eller andet helt galt." Hvad får han ud af det? Jeg
kommer jo ikke længere ned at ligge, selv om han
spytter mig i hovedet. Og en af mine venner har oplevet,
at han en dag vågnede, og så var hans sovepose
overhældt med tændvæske, siger Simon Nielsen.
"Mød os med et positivt sind" er altså ønsket fra de to
hjemløse - samt at have mønter klar, hvis du får
mulighed for at købe hjemløseavisen Hus Forbi:
- Husk at have nogle kontanter, for jeg lever af at sælge
Hus Forbi. Det er ikke noget, jeg bliver rig af, men det
hjælper mig da med at overleve, siger Simon Nielsen.
Hus Forbi er et omdrejningspunkt for mange hjemløse.
Avisen har et oplag på 70.000, og ifølge Csaba er der
2.000 sælgere:
- Man kan sådan cirka tjene 200 kroner hver anden dag
på at sælge avisen, og man skal som minimum have 70
kroner for at kunne klare sig igennem en dag. Så har
man råd til mad og toiletbesøg - men ikke til bad og
tøjvask, siger han.
Amatørerne er væk om vinteren
Livet på gaden er bedst, når der ikke er for meget støj og
uro. Derfor er de to hjemløses favorit-årstid ikke den
lune sommer, som man måske ellers kunne forestille sig:
- Selvfølgelig er det rart, når solen skinner, men
efterhånden er der alt for mange fjolser ude på gaden
om sommeren. Jeg kan godt lide, når det regner, rusker
og sner. Så har jeg gaden for mig selv - så er
amatørerne væk. Men det er da klart, at det er hårdest
at leve på gaden om vinteren, siger Csaba.
Simon Nielsen er enig:
- Jeg sover også ude om vinteren - så har man
selvfølgelig bare en bedre sovepose. Det var noget af det
første, jeg investerede i. Om sommeren er der mange
flere fulde mennesker på hverdagsaftener, og der er
mere uro. Om vinteren er det meget hyggeligt, når der
er hængt julelys op på Strøget. Der er en helt anden
atmosfære, siger han.

Han har fundet et godt hjørne ved Rundetårn på
Købmagergade, hvor han ligger:
- Der er en butik, der har sådan nogle indhak, så du altid
kan ligge tørt og trygt, lige meget hvordan det blæser og
regner, siger Simon Nielsen.
Kan ikke anbefales
Og så er der den fordom, der handler om, hvorvidt folk
selv vælger at blive hjemløse. Til det siger Csaba:
- Jeg har selv valgt det. Det gjorde jeg for 6-8 år siden,
da jeg fandt ud af, at jeg ikke kan klare at være alene i
en lejlighed. Så ryger jeg ud i alt sådan noget med
alkohol og stoffer. Ude på gaden kan jeg godt tage mig
sammen. Jeg har mit hjemløse-arbejde, jeg kender
gadereglerne og ved, hvem alle er. Dér kan jeg tage mig
sammen og lukke den dumme dør til alt det med alkohol
og stoffer fra min fortid, siger han, men tilføjer dog:
- De fleste vælger det ikke selv. Der er ikke noget godt
ved at være hjemløs, men du kan lære at leve med det.
Men du får en vis frihed ved at være hjemløs?
- Den eneste frihed, jeg får, er friheden til at kunne løbe
væk og stikke af. Til gengæld for det får jeg så også
frihed til at fryse og savne og skal tage mig sammen
hvert eneste sekund igennem dagen. En af gadens regler
er, at det bliver farligt, når du står stille, for så får folk
øje på dig. Og 80 procent af dét, folk har at sige til dig,
er ikke godt. Så det gælder om at bevæge sig - om at
samle flasker og gå hele tiden. Så holder man også
varmen, siger Csaba.
Simon Nielsen er født i Sønderjylland og er uddannet
erhvervsfisker. Men så blev han kørt ned af en bil og
ødelagde ryggen. Derfor endte han på gaden.
- Det er hårdt på gaden, men ja, det giver dig også en
vis frihed, som du godt kan blive lidt afhængig af. Man
skal prøve at leve i nu'et for at forstå det. Den eneste
plan, jeg har, handler om at komme igennem dagen i dag.
Ud over det lægger man ikke nogen planer, siger Simon
Nielsen.
I øjeblikket bor han i øvrigt ikke på gaden:
- Jeg har lige fået et midlertidigt klubværelse, fordi jeg
blev opereret for ti dage siden. Men jeg ved ikke, om jeg
kan holde ud at bo der i længere tid, siger han.
Hør radio udsendelsen



Den hjemløse aarhusianer Jacob Vagn Jacobsen var mandag på restaurant ’Den Lille Kro’, hvor han fik tre retter
god, gedigen restaurant-mad.
- Det er stort. Det er helt fantastisk. Bare det at komme på
restaurant, det er meget længe siden, siger han. Se video



Videoen om David Se video



Hjemløse Johanne på 19: Jeg kan kun få hjælp, hvis jeg
bliver misbruger
Selvom Johanne kun er 19 år, er det anden gang, hun
ikke har noget sted, hun kan kalde sit hjem. Men fordi
hun hverken er misbruger eller har psykiske problemer,
er det svært for hende at få støtte. Læs mere



En ny rapport fra SFI viser, at antallet af hjemløse i Sydjylland er steget over de seneste to år. Flest hjemløse er
der i Esbjerg Kommune. Læs mere



Kan fattigdom måles i kroner og øre? Nej siger socialminister Karen Ellemann, der nu skrotter den fattigdomsgrænse, som den tidligere regering indførte i 2013. Hør
radio udsendelsen



Hjemløse er desværre en fast del af bybilledet i Aarhus
ligesom i andre storbyer. Kan vi undgå, at de havner
der? Og hvad vil det kræve at samle et menneske op fra
gaden. Kan kommunen, frivillige og virksomheder i fællesskab gøre en indsats for at komme problemet til livs?
Og hvordan kan vi skabe boliger, der svarer til de hjemløses behov? Vi har inviteret en håndfuld spændende
personligheder til at give deres bud. Vær med i en vigtig
debat, hvor alle skal høres, især de svageste.
Panel:
Kjeld Holm, fhv. biskop i Aarhus stift - Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig - Hans Halvorsen, medlem af byrådet og formand for Beskæftigelsesudvalget - Lene Akselsen, beboer i Storbylandsbyen - Lene Hjorth, afdelingsdirektør i Koncern-CSR Jyske Bank/BRFkredit Se video



Denne rapport indeholder resultaterne af den femte kortlægning af hjemløshed i Danmark i 2015. Kortlægningerne har været gennemført hvert andet år siden 2007. I
denne kortlægning er antallet af hjemløse borgere opgjort til 6.138 personer i uge 6, 2015. Det er
318 personer flere end ved den forrige kortlægning i
2013, svarende til en stigning på 5 pct. Sammenholdt
med 2009, hvor tallet var 4.998 personer, er der siden
2009 sket en stigning på 23 pct. Antallet af hjemløse er
steget betydeligt i aldersgruppen mellem 25 og 29 år,
hvor der i 2015 blev registreret 797 personer i denne aldersgruppe mod 616 personer i 2013. Cirka halvdelen af
de hjemløse borgere har været hjemløse i under ét år,
hvilket viser, at der sker en fortsat nytilgang af borgere,
der kommer ud i en hjemløshedssituation. Rapporten viser også, at det er under en tredjedel af de hjemløse
borgere, der er skrevet op til egen bolig eller et botilbud,
og at kun en fjerdedel af de hjemløse borgere har en
kommunal handleplan. Download Rapporten Hjemløshedi-Danmark-2015.pdf



Fredens Havn lever endnu
"Det flydende kvarter" kalder beboerne deres hjemmebyggede boplads på vandet ved Christiania. "En losseplads" kalder kommunen den. I fredags skulle alle både og
planker så være ryddet - men "Det Flydende Kvarter" er
stadig at finde på vand-overfladen. Se video



6.138. Så mange hjemløse blev der talt i uge seks i februar 2015 Det viser rapporten ”Hjemløshed i Danmark
2015”, som SFI (Statens Nationale Forskningscenter for
velfærd) for nylig offentliggjorde.
Optællingen er lavet på baggrund af indberetninger fra
omkring 1.470 sociale tilbud og lokale myndigheder, som
har berøring med hjemløse. Tallene er derfor udtryk for et
øjebliksbillede af hjemløsheden i netop uge 6 i 2015, hvor

indberetningerne har fundet sted og ikke hvor mange,
som har oplevet at være hjemløse i løbet af året. Det tal
vurderes ifølge SFI til at være væsentligt højere.
Ifølge indberetningerne var der i 2015 23 procent flere
hjemløse end for seks år siden, hvor SFI, efter samme
metode som i 2015, første gang kortlagde omfanget af
hjemløshed i Danmark. En trist udvikling, mener bestyrelsesformand i projekt UDENFOR, Preben Brandt, som særligt stiller spørgsmålstegn ved sammenhængen mellem
endnu en stigning i antallet af hjemløse og statens mange
millioner af strategi-kroner.
”500 millioner kroner hjemløsestrategi er spildt. Alle mulige forklaringer, fx om mangel på billige boliger osv. preller
helt af på mig. Dårlige undskyldninger hjælper ikke den,
der er hjemløs og har håbet på bedre levekår” siger bestyrelsesformand i projekt UDENFOR, Preben Brandt.
Hver tiende hjemløs sov på gaden i uge seks i februar og
er udsat i mere end én forstand
Ud af de 6.138 personer, som var berørt af hjemløshed i
uge seks, var 609 såkaldte gadesovere og udsatte på flere
parametre end ”blot” det at mangle en bolig.For eksempel
viser tællingen, at 57 procent af gadesoverne led af psykisk sygdom, 73 procent havde et misbrug af enten alkohol, hash, medicin, eller narkotika, mens 28 procent havde en fysisk sygdom. Hovedparten af de talte gadesovere
var desuden mænd (86 procent). Karakteristika - som
Preben Brandt udmærket genkender fra sin mangeårige
arbejdserfaring blandt gadens mest udsatte.
”Jeg har mødt disse mennesker gennem mange år. Ofte
bliver det sagt, at de er svære at hjælpe, fordi de ikke vil.
Min erfaring er, at det lige så ofte har været hjælpesystemerne, der ikke kunne eller ville hjælpe” fortæller Preben
Brandt, som desuden bekymrer sig over det stigende antal
unge hjemløse, som ifølge tællingen også i høj grad er
præget af både misbrug og psykiske lidelser.

Ud af de i alt 1172 unge hjemløse mellem 18-24 år anslås
det, at 77 procent enten har problemer med misbrug eller
psykiske lidelser. En tendens, der, ifølge Preben Brandt,
kalder på handling nu.
”Det er så nemt at glide lidt af, når det handler om tal og
statistik. Lad os se i øjnene, at stor set hver eneste af de
1172 unge har haft et vanskeligt liv og er sårbare og bange for nye nederlag. Og hver eneste har en drøm om leve
et almindeligt liv,” understreger Preben Brandt afslutningsvis.
DEFINITION AF HJEMLØSHED
”Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over
egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er
henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.”
Undersøgelsens definition af hjemløshed bygger på den
europæiske klassifikation for hjemløshed, ETHOSdefinitionen, der er udarbejdet af FEANTSA, men tilpasset
danske forhold.



Fattigdom 1



Fattigdom 2



Fattigdom 3



Fattigdom 4

Må jeg lydoptage et møde og er det til nogen gavn…


Oplysning om optagelse på diktafon og referat: Mange
kommuner ønsker ikke du lydoptager et møde 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 for har du først fået nej,
så må du ikke lydoptage, men bliver nødt til at bede om
en ny sagsbehandler som vil deltage i mødet
Mange siger et referat er lige så godt som en optagelse
men nej mange ord bliver ændret så de næste der læser
referatet får et andet indtryk af hvad der er
foregået/aftalt på mødet det kan have fortale
konsekvenser i en evt. ankesag eller retssag!!!
Vi anbefaler alle at lydoptage de møder du deltager i for
at få alle ord med som er sagt på mødet. Det gør vi fordi
vi mener du som borger har god hjælp af en
lydoptagelse
Man kan så stille det spørgsmål er det til noget gavn ?
Hertil vil jeg svare ja det er til gavn
Du kan afspille det i ro og mag og lidt af gangen, så du
får alt med
Du kan høre om der bliver sagt måske, kan eller skal for
dette har stor betydning
Når du har modtaget referatet fra mødet kan du gøre indsigelser til referatet

Psykiatrien:


Samlebåndspatient på kolbøttefabrikkenJeg vil gerne
fortælle om livet på den lukkede psykiatriske afdeling,
hvor skrøbelige skizofrene og hardcore kriminelle bliver
stuvet sammhttp://www.information.dk/545417en og
behandlet med standardiserede pakkeløsninger. Læs
mere



Vælg dit barns aldersgruppe og test dine reaktioner på en
række områder, der typisk kan skabe konflikter i hjemmet.
Når du har taget testen og udfyldt dit navn og e-mail
adresse mm., får du resultatet. Vi sender dig også en email med Psykiatrifondens Forældreguide – her finder du
inspiration til at håndtere en masse af de situationer,
hvor vi som forældre kan blive udfordret af vores børn.
Læs mere



Angst og depression koster 12 milliarder kroner hvert år i
tabte arbejdstimer, viser ny rapport. Resultaterne skal
føre til konkret og ambitiøs forebyggelse, mener
Psykiatrifonden. Læs mere



Psykiske lidelser som angst, depression og skizofreni er
blandt de fem sygdomme, der oftest sender danskerne
ud af arbejdsmarkedet. Det koster både samfundskroner
og livskvalitet. Det viser en ny rapport. Læs mere



Vil du være bedre til at hjælpe nogen, der har det dårligt
psykisk? Du kan lære at give psykisk førstehjælp på et af
vores kurser over hele landet. Læs mere

Nedsat arbejdstid:


Husk nedsat arbejdstid skaffer en masse nye job
Lige meget hvad politiker, fagbevægelsen siger, så vil der
blive brug for flere hænder hvis dem der er i arbejde vil
være på arbejdspladsen korter tid.

Ikke alle får nyt tøj selv om der går hul i bukserne …

Julehjælp kan søges:

 Hvert år samler de danske kirker ind, så udsatte familier i
Danmark kan fejre jul. Julestipendierne formidles via Børnesagens Fællesråd til enlige forsørgere, der har en meget
dårlig økonomi. Der er tale om mindre beløb. Læs mere

Oplysninger du måske kan bruge:
Her kan du få gratis hjælp:
Gratis advokathjælp og retshjælp over hele landet liste.pdf

Find os på facebook: Organisation behandlosordentligt
Der er kommet 1 ny facebook grupper:

Hvordan kan man spare
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.

Ingen Partipolitik i behandl os ordentligt!!

M.v.h.

”Der tages forbehold for tastefejl mv.”

Efterlysning:
Hvor i København kan vi låne gratis lokaler til at holde et
infomøde?
Det skal være i oktober ...
Vi skal også bruge et sted på sjælland, byd ind med hvor
du mener og evt. vil hjælpe til …
Send en mail hvis du kender nogle steder ...

