”Behandl os ordentligt” (Græsrod) Månedsbrev-december-2014 (Nr.-12)
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 video http://youtu.be/18aik0OC8Sg
Vigtigt altid gratis at være at medlem, få info, stille spørgsmål om de problemer man har.
Brug vores logo/folder
Vi søger efter Frivillige se her.
Kontakt Behandl os ordenligt

Hvad vil Behandl os ordentligt i fremtiden:
 Vi starter en ny facebook gruppe Lad det gro om at få ting til at gro, lige fra vindueskarm til kolonihave hvor vi vil følge udviklingen gennem billeder og video…
 Vi har også start gruppen Deling af arbejdet hvor vi vil komme med input om hvad fordel der er ved arbejdsdeling, samt oplyse om hvem og hvorfor folk går ind for arbejdsdeling…
Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:







Det glæder os at høre at bortvisningen ikke var i orden:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/10/29/194119.htm
Et hold skatere tog til Indien for at bygge landets første offentlige rampe, hvor børn og unge nu
både lærer tricks på hjul og engelsk. Ideen har siden spredt sig til Bolivia og Sydafrika:
http://verdensbedstenyheder.dk/news/skateparker-giver-fattige-boern-et-break/
Da Dorthe Pilgaard skulle i fleksjob, stod hendes arbejdsgiver Dantherm parat med åben dør. Men
kommunen spændte i første omgang ben.
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/13bbf776f18242b79099ea46062fd34d-20141029-danthermkaempede-for-at-beholde-dorthe
27-årige Morten Ravn ejer webshoppen Alter Ego Empire, hvor han sælger tryk til t-shirts og
skateboards. Han har opgivet en lejlighed på Vesterbro for at flytte hjem til otte kvadratmeter
hos sine forældre. - http://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2440773/morten-

ravn-er-en-af-dem-108000-unge-er-hverken-i-job-eller-uddannelse/
 Fællesskabet er ved at blive opløst Hvorfor evner de gamle partier ikke at se, hvad der rører sig i
folket? http://politiken.dk/debat/ECE2441553/faellesskabet-er-ved-at-blive-oploest/
 En planlagt massefyring i Lolland Kommune kommer til at gå ud over elevernes undervisning, siger lærernes formand. - Det er en katastrofe. Det er en katastrofe for folkeskolen i Lolland Kommune, og det er en katastrofe for folkeskolereformen. http://www.tveast.dk/artikler/laerere-

i-chok-over-massefyring-det-rammer-undervisningen
 Sjælland skiller sig ud som den landsdel, hvor der er allerstørst forskel mellem rig og fattig. Kløften i indkomster vokser oven i købet, viser ny analyse. Eksperter advarer om, at Vestsjælland og
Lolland-Falster sygner hen i arbejdsløshed og negativ social arv Ulighed-spalter-Sjælland

Video der kan være oplysende:








I Norddjurs Kommune er der flere sager med borger, der sider fast i kontanthjælpssystemet
end i andre kommuner: http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/10/28?video_id=51808&autoplay=1
LAURA HINTZ, studerende: Det er nu 6 år siden, jeg dimitterede fra en folkeskole på Midtsjælland. De ting, jeg gennemlevede i min folkeskoletid, ønsker jeg ikke, at nogen andre skal gå
igennem. http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2428522/ingen-af-jer-forstod-hvor-ondt-detgjorde/
Undskyld, Laura: Jeg var en af dem, der gjorde Laura Hintz' skoletid til et mareridt. Det er jeg
ulykkelig over i dag. http://politiken.dk/debat/ECE2441023/undskyld-laura/
http://youtu.be/OnCB1HIXKww
Kørestol og rulletrapper? https://www.facebook.com/video.php?v=378855432273150
Om § 34: http://youtu.be/oRABR7oZNwk

Diverse om sygdom:
















Får du det kronikertilskud, som du har ret til? Sidste år gik over 32.000 danskere glip af at få
en stor del af deres medicin mod kronisk sygdom betalt.
http://www.diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2014/tusindvis-gaar-glip-afkronikertilskud.aspx
Det danske sundhedsvæsen forskelsbehandler patienterne, så de svageste og mest udsatte patienter ofte får mindre hospitalshjælp end de rigeste og mest veluddannede danskere.
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2440727/svage-patienter-faar-mindrehjaelp-paa-hospitalet-end-rige-patienter/
5 ekstra dage unødigt i en hospitalsseng. Så længe har nogle af Region Hovedstadens borgere i
år i gennemsnit ligget færdigbehandlede og ventet på at komme hjem, fordi deres kommune ikke
har kunnet tilbyde dem plejehjemsplads eller den nødvendige hjemmehjælp.
http://www.tv2lorry.dk/artikel/240823?rss
- Vi tror, der er en sammenhæng mellem lærernes høje sygefravær, folkeskolereformen og den
nye arbejdstidsaftale. Det er en ganske stor omvæltning, og vi følger udviklingen meget nøje og
tager det meget alvorligt. http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-11-14-foreninger-slaaralarm-efter-tv2-afsloeringer-af-laereres-sygefravaer
Efter to måneder på arbejdsmarkedet måtte jeg sygemelde mig. - Jeg vil have lov til at bruge
den tid, det kræver at lave kreativ og spændende undervisning. http://pol.dk/2456114
Lørdag aften faldt en 82-årig mand 5-7 meter ned fra 2. sal på sygehuset Sønderborg. Hør datteren fortælle om de forfærdelige døgn, de har fulgt efter.
https://www.facebook.com/marbonde?fref=ufi
Lise Hansen (navnet opdigtet) oplevede, at Aarhus Kommune tjekkede hendes fortid og afviste
at ansætte hende, fordi en tidligere arbejdsplads sagde, at hun havde for meget sygefravær.
Det skriver JP Aarhus. http://www.avisen.dk/kommune-snagede-i-lises-sygdom-du-er-ikkeansat-all_295242.aspx?fk=1&deck=A
For lidt D vitamin kan være livsfarligt:
http://www.youtube.com/attribution_link?a=DiqUjMEqDIA&u=%2Fwatch%3Fv%3DFLBtBeortYs
%26feature%3Dshare

Kontanthjælp:


Ulla har små børn, men kan ikke få det til at køre rundt. Hun føler at folk ser ned på hende, fordi
hun er alene med børnene og på kontanthjælp. Hun går ud om natten og skralder, så hun har
mad til næste dag. Hun har ingen til at passe børnene og er bange for at de vågner.

http://www.denoffentlige.dk/mona-er-enlig-mor-paa-kontanthjaelp-og-broed-et-tabujeg-spurgte-andre-enlige-hvordan-de-klarer-sig#.VFR4dImOcuM.facebook


Som arbejdsløs bliver jeg mødt med fordomme - men at være arbejdsløs betyder altså bare, at
jeg ikke har et arbejde. http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2445458/jeg-bliver-

stemplet-som-dum-og-doven/
 Brug 5 minutter på denne video. Du kan have penge til gode hos kommunen. Det handler om
særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens § 34. http://youtu.be/oRABR7oZNwk

 Hvad er det for en gang makværk de dagpengemodtager der falder ud af dagpengesystemet har
fået tilbudt: http://finans.dk/live/politik/ECE7207687/Ny-kontanthj%C3%A6lpsydelse-stiller-dehidtil-skrappeste-krav-til-ledige/


Hvis ikke det lykkes Niels Peder Nahmensen at finde et arbejde inden 25. januar, ryger han på
kontanthjælp. Hør hans historie i videoindslaget.
http://www.foa.dk/Forbund/Nyheder?newsid=C13767CC-94B0-444A-A11CBA229AF69AE4&utm_source=Facebook&utm_medium=Referral&utm_campaign=UlighedKosterNi
elsRygerPaaKontanthjaelp

Førtidspension:


19-årige Mathias Søndergaard lever til daglig med stærke smerter, efter en BMX-ulykke i 2011.
Alligevel siger et rygte i byen, at han passer et job som avisbud. Det rygte kan have haft
indflydelse på en afgørelse i kommunen. http://www.tv2nord.dk/artikel/325622:Regionalenyheder--Sag-om-Mathias--fOertidspension-skal-gaa-om?rss

Fattigdom/hjemløs:
 Hvert tiende danske barn lever i fattigdom Flere børn i Danmark lever i relativ fattigdom. Det viser en ny rapport fra FN's børneorganisation Unicef.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/10/28/224808.htm
 Hvad er det der adskiller hjemløse kvinders situation fra hjemløse mænds? Ifølge SFI anslås der
at være knap 6000 hjemløse i Danmark, hvoraf ca. 22 pct. er kvinder. Hjemløseområdet er således domineret af mænd. Mange hjemløse kvinder vidner om seksuelle overgreb og vold i de miljøer de bevæger sig i. http://hjemlos.dk/blog/2014/11/05/vold-mod-kvinder-kan-foere-

til-hjemloeshed/

 Skralder fra Nordjylland:
https://www.facebook.com/video.php?v=1492443401019607&fref=nf




Mange ledige hjælpes ikke af kontantydelsen. - AK-Samvirke mener også det er et problem, at
aftalen om kontantydelse ikke gælder for de ledige, der allerede har mistet dagpengeretten.
http://ak-samvirke.dk/nyheder/ny-kontantydelse-i-finanslovsaftalen
Hjemløse anholdt for at søge ly for regnen. - Sammenlignet med 'fodbold-fjolset': 12 hjemløse
anholdt og tvunget til at betale bøder for at søge ly under halvtag på skole under skybrud
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/hjemloese-anholdt-for-at-soege-ly-for-regnen/5310399

Psykiatrien:













Hvert 10. barn i skolealderen har brug for hjælp til at håndtere psykiske problemer. Skoler kan
spille en essentiel rolle, når det handler om at spotte de børn, der har brug for hjælp. Det viser
ny international forskning. http://psykiatrifonden.cmail2.com/t/j-l-drqykk-oqftduh-d/
Halvdelen af alle danskere bliver påvirket af vinterhalvårets mørke. Hver tredje påvirkes så
meget af vinterens mørke og kulde at de frygter den på forhånd og 1 ud af 5 går føler sig
deprimerede. Det viser ny undersøgelse fra Psykiatrifonden.
http://psykiatrifonden.cmail2.com/t/j-l-drqykk-oqftduh-y/
Sådan kommer du igennem vinteren: http://psykiatrifonden.cmail2.com/t/j-l-drqykk-oqftduh-j/
Vandkamp, bordtennis eller bowling på hospitalsgangen er vejen frem. I hvert fald i Ballerup,
hvor de i årets første ni måneder har reduceret antallet af bæltefikseringer fra 328 til 73 .
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Koebenhavn/2014/11/06/071703.htm
Det er naivt at tro, at ulighed kun er et problem, hvis det gør de fattige fattigere, eller hvis det er
uretfærdigt. Men sandheden er den, at vi reagerer på ulighed på måder, som psykologisk set er
dybt forankrede i os. Vores tendens til at siddestille rigdom udadtil med indre værd betyder, at
ulighed farver vores perception eller forståelse af det sociale. Det kalder på dybe, psykologiske
reaktioner – følelser af dominans og undertrykkelse, overlegenhed og underlegenhed – og det
påvirker måden vi ser og behandler hinanden. http://magasinetpolitik.dk/hvordan-ulighedudhuler-sjaelen/
Mange børn og unge under 18 år med psykiske lidelser får alt for meget medicin og i for høje
doser. http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2190566/psykiater-bryderenigheden-boern-og-unge-bliver-overmedicineret/
Hvis dæmonerne viser sig, kan man indlægge sig selv. Efter knap et år med brugerstyrede senge
i psykiatrien er både patienter og personale meget positive overfor ordningen.
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oestjylland/2014/11/20/070951.htm

Deles om arbejdet Deling af arbejdet:





Her var det måske en ide at dele om arbejdet: http://www.avisen.dk/merete-maatte-overnattepaa-jobbet-ingen-loen-for-ov_291049.aspx
Lad os deles om arbejdet så kan denne lovbog bruges til at tænde pejsen op med .......:
http://youtu.be/aVtpYAXF7HU
Arbejdsdeling: http://youtu.be/YMtBbR8qYD0

Arbejdsdeling "NU”!!!! http://interpres.wordpress.com/2014/01/21/ilo-flere-end-200-millionerarbejdslose-i-verden/

Oplysning til seniorer:


Kommunerne skal skaffe arbejdsmarkedets grå guld et job, hvis de ikke selv kan finde arbejde.
Det overvældede kommunerne i starten, men nu går det fremad flere steder.
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/MidtVest/2014/10/31/080413.htm

Frivillig:
 Mere end 7.000 frivillige arbejder nu ulønnet indenfor ældreområdet i Østjylland. Men det er
langtfra kun i den kommunale ældrepleje, at ulønnet arbejde hitter. Hjemmesiden Frivilligjob.dk
har over.. http://www.tv2oj.dk/video/52010

Lidt om finansloven:


Aftale om finansloven for 202015.pdf

Selvmord:


En overrepræsentation af selvmord i Ringkøbing-Skjern Kommune får nu politikerne til at overveje indsatsen på området. Det sker efter, at seks unge mennesker inden for de seneste to år har
taget deres eget liv. http://www.tvmidtvest.dk/indhold/kommune-vil-goere-noget-ved-selvmord

Digital post:


Hvis du er blevet kimet ned af aggressive sælger så kan man beskytte sig imod dette på
linket www.borger.dk Når man står på denne liste er det faktisk ulovligt at ringe op til en for at





markedsføre deres produkter, eks. el selskaber, teleselskaber, osv,osv. Hvis du alligevel skulle
blive ringet op, så husk at bede dem om at slette dit nr. og mind dem om at det er ulovligt at
kontakte dig uanset hvor de har dit tlf. nr. fra, når du står på denne liste. - Når du er logget ind
på boger.dk (Link nederst her i opslaget)skriver du i søgefeltet > Robinsonlisten, derefter klikker
du på > Selvbetjening. - Beskyttelse mod direkte markedsføring (Robinsonlisten) Derefter på det
grønne felt ”Start”. Derefter på ”Næste” til du er færdig når du vælger hvilken områder du vil
beskyttes på. Slutter af med ”Bekræft”. - Derefter kommer der et link til Postdanmark hvor du
også kan fravælge reklamer osv. i postkassen + adresse beskyttelse. Artikel i Søndagsavisen om
dette. http://sondagsavisen.dk/boligogpenge/2014-10-30-danskerne-bombes-af-telefonsaelgeresadan-stopper-du-det/
Få jer nu en E-boks ellers bliver det det helt store tagselvbord når kommunerne begynder at
sanktionere borgere og fratage dem deres ydelser, pga. manglende adgang til E-boks!
http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/ECE2435381/13-millioner-danskere-er-ved-at-missefoerste-digitale-postgang/
Vi betragtes ikke længere som ligeværdige borgere i et samfund, der er vores, men som »kunder« hos staten. Ja, vi er end ikke længere borgere, vi er digitale undersåtter.
http://www.b.dk/kronikker/digitale-undersaatter

Efterlysning:




Claus hjort Frederiksen foranstaltede 2009 et forsøg med syge borgere. En gruppe syge borgere
skulle aktiveres min. 10 timer om ugen. Hvis ikke de deltog i aktiveringen ville de få frataget deres sygedagpenge. - Jeg var syg på det tidspunkt og følte aktiveringen på egen krop. Jeg raskmeldte mig for at komme ud af aktiveringen, selv om jeg stadig var syg. - Over 10 mennesker i
Danmark sagde nej til aktiveringen og fik derfor frataget deres sygedagpenge. - Hvorvidt forsøget var lovligt eller ej er aldrig blevet afklaret i en retssal. Jeg vil gerne have afklaret om syge
mennesker uretmæssigt har fået frataget deres sygedagpenge og et dårligere helbred til følge. Det skal vi have afklaret i en retssal. - Jer, der var med i forsøget, kontakt mig venligst. - Hilsen
Steffen Hansen mob.: 60 95 53 51 SteffenHansen@behandlosordenligt.dk
Er der nogen som kan li' at arbejde med video optagelse? - Samt sørge for det komme på you
tube... Det skal være på frivillig basis i en god sags tjeneste ... Eller kender I nogen som kunne
have lyst, så sende en mail pederbk@behandlosordenligt.dk eller sms på 20 905 515.

Søg julehjælp:
 Søg julehjælp + juleaften
 Telefonerne hos julehjælpen i blandt andet Bykirken i Odense har åbnet for bestillinger af julepakker. http://www.tv2fyn.dk/article/488680:Julehjaelp-paa-vej
 Jule aften i Aarhus:http://www.aoa.dk/byliv/aaben-juleaften-for-alle-byens-borgere
Oplysning:


Hvis man er arbejdsløs på dagpenge, kontanthjælp og er sendt på en eller anden form for kursus
skal man altid huske at melde fra hvis man ikke kan kommer/bliver syg eller koster det jobcentret stopper udbetalingen i de dage I ikke kommer på kurset … vigtigt sende en mail så du har datoen som bevis hvis der opstår problemer … mange har fået en økonomisk klip i øren det skal vi
forsøge at undgå..

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 få gratis hjælp:
 Gratis advokathjælp og retshjælp over hele landet liste.pdf
M.v.h.

