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Vigtig – vigtig – vigtig - vigtig – vigtig
Hjælp os med at sprede vores nyhedsbrev vidt og bredt

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

Koden til hjemmesiden:

Kontanthjælp:


Det nye kontanthjælpsloft. Læs mere



– Regeringen skyder helt ved siden af med den her reform, og jeg er meget bekymret for konsekvenserne. De
lavere ydelser rammer især børnefamilier, og det er urimeligt. Børn skal ikke vokse op i fattigdom, siger Ejner
K. Hols. Læs mere



Æret være kontanthjælpsmodtagerens minde. Læs mere



Regeringens nye besparelser på kontanthjælpen vil koste
en enlig mor på kontanthjælp med et barn 2300 kroner
om måneden. http:Læs mere

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

Anbragte børn/unge:


Udsatte børn i 'livsfare': Familiechef erkender lovbrud
Udsatte børn i Randers kommune risikerer livsvarigt
svigt, mens enkelte ligefrem er i livsfare, forklarer kommunens egne medarbejdere ifølge DR. Læs mere



Nye regler for magtanvendelse over for anbragte unge
En ny aftale skal gøre det klart, hvornår ansatte må bruge magt over for anbragte børn og unge. Læs mere



Har du ret til erstatning fra kommunen?
Det skal være lettere for børn og unge at få erstatning
fra en kommune, hvis den har undladt at gribe ind ii forhold til overgreb eller omsorgssvigt. Læs mere

Oplysnings video:


Hvis dit barn har astma, er der hjælp at hente i animationens verden. Den findes på hjemmesiden Astmanaut.dk, hvor Anna og hendes far har hjemme. Filmen og
hjemmesiden skal hjælpe børn med astma og deres forældre med at få helt styr på sygdommen, og samtidig
gøre det lettere at forklare omgivelserne, hvad barnet
egentlig fejler. For selv om cirka hver tiende skolebarn
har astma, så er det faktisk tabu for mange børn, påpeger overlæge på Regionshospitalet Viborg Josefine
Gradman, der er med i projektet. Læs mere & se video

Må man ytre sig på sin arbejdsplads:


Er du i tvivl, om du må ytre dig kritisk om forholdene på
din arbejdsplads?
I indslaget om denne sag om ytringsfrihed forklarer advokat i FTF Helle Hjort Bentz, hvordan det hænger sammen.
Se video



Hver tredje FTF’er frygter at miste deres job, hvis de ytrer sig kritisk om forhold på arbejdspladsen. Men i langt
de fleste tilfælde har de ansatte reglerne på deres side,
påpeger jurist. Læs mere

Hjerneskade:

 Hver tredje borger med hjerneskade får forkert sagsbehandling 35 pct. af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade får ikke den rigtige sagsbehandling. Tallene er
alarmerende og bør føre til politisk handling, mener Hjernesagens direktør. Læs mere


Når hjemmeplejen pludselig siger, at de daglige gymnastikøvelser med den hjerneskadede er for belastende rent
fysisk for deres personale, hvad kan man så som pårørende og hjerneskadet stille op? Nogen, der har erfaringer
med dette dilemma? Klagemuligheder? Andre måder at forebygge, at der sker tilbagegang i det fysiske funktionsniveau? Teknologiske hjælpemidler, der kan afhjælpe arbejdsmiljøproblemerne? Spørger
https://www.facebook.com/malene.grouleff?fref=nf har I
forslag så send dem til hende i PB.



Fra den 1. januar 2016 bliver kronikertilskud givet automatisk til berettigede borgere – læger skal derfor ikke
længere søge om det. Læs mere

Medicinsk cannabis og natur medicin:


Selve ordet er en direkte oversættelse fra USA men her i
Danmark er det ordet selvmedicinering med cannabis
olier et mere etisk rigtig udtryk for Medicinsk Cannabis.
Cannabis olier er forskellige fordi hver hamp plante er
helt unik og inderholder af de ca. 84 forskellige Cannabinoid, der alle har en medicinsk virkning, har forskellig
sammensætning fra plante til plante. Kun klonede hampplanter har ens sammensætning af Cannabinoider.
I cannabis er THC en af de aktive stoffer der er berusende. Læs mere



38-årige Jack: Uden cannabis ville jeg køre mig selv i havnen. - Cannabis er ulovligt i Danmark, men for mange
mennesker med alvorlige sygdomme, kan cannabis have
en positiv effekt. En af dem er Jack Mikkelsen, der har
sclerose. Mød ham her. Læs mere



Det har længe været en velkendt teori blandt forskellige
konspirationsteoretikere, men nu erkender den amerikanske regering officielt, at cannabis rent faktisk er i stand til
at slå kræftceller ihjel.
På regeringens officielle hjemmeside om kræftråd er der
nemlig netop blevet tilføjet et helt afsnit om cannabis og
cannabinoider, skriver blandt andre britiske Metro. Læs
mere

Diverse om sygdom:


Hvis man går rundt med type 2-diabetes uden at få behandling, så kan det føre til amputationer, blodpropper,
nyresvigt og i værste fald koste livet. Derfor er det et
kæmpe problem, at omkring 200.000 danskere har sygdommen uden at være klar over det. I dag er det Verdens Diabetesdag, og Diabetesforeningen bruger anledningen til at opfordre danskere til at lade sig teste med
en hurtig blodprøve - især hvis andre i din familie har diabetes. Læs mere



Forældre og piger græder over fyringer på HPV-center
Massive fyringer på HPV-center i Region hovedstaden
modtages med chok, gråd, håbløshed og mistanker om
urent trav. Liselott Blixt indkalder til stormøde på Christiansborg Læs mere



Der er udsigt til, at syge borgere kan få penge tilbage af
systemet.
Ankestyrelsen har netop meldt ud, at styrelsen skal i
gang med at gennemgå en lang række sager, hvor
kommunerne har stoppet sygedagpengene med tilbagevirkende kraft. Læs mere



I gennemsnit er ca. 15 pct. af de danske lønmodtagere
overbelastede som følge af et hårdt psykisk arbejdsmiljø.
Det svarer til ca. 300.000 personer. Der er store omkostninger forbundet med et hårdt psykisk arbejdsmiljø.
Risikoen for at komme på sygedagpenge er 30 pct. større for personer med et hårdt psykisk arbejdsmiljø i forhold til personer med et almindeligt arbejdsmiljø.
At et hårdt arbejdsmiljø gør folk syge er dyrt for staten
og et tab for de syge selv. Et hårdt arbejdsmiljø er derfor
noget, der er værd at forebygge. Læs mere



Overlæge: Jeg bliver vred, når jobcentrene ikke lytter til
mig
Det kan ikke passe, at jobcentrene bare kan tilsidesætte
udtalelser fra speciallæger, når de skal vurdere syge
borgeres arbejdsevne, mener overlæge Steen Hupfeld.
Læs mere

 Når immunforsvaret går til angreb på kroppen
Over 300.000 danskere lider af en autoimmun sygdom,
hvor kroppen bliver selvdestruktiv. Forskerne ved ikke,
hvorfor immunsystemet kan blive en fjende i stedet for en
ven. Læs mere



Peter Nielsen har en bindevævssygdom, slidgigt i knæ og
fødder, muskelskade i ryggen, tennisalbue, søvnapnø og
astma. Alle diagnoserne er ifølge den tidligere chauffør
færdigudredt og under behandling - men Herlev Kommune fratog ham sygedagpengene 1. november, fordi de
mener, at Peter Nielsens helbredstilstand er uafklaret.
Læs mere



48-årige Lonnie Lindholdt Thomsen fra Christiansfeld, der
lider af en årelang kronisk hovedpine, blev henvist til
ekspert-klinik på Odense Universitetshospital og troede
ikke sine egne øjne, da hun fik en tid den 14. september
2017. Læs mere



"Jeg kan bare se mine patienter blive mere og mere syge,
mens de kastes rundt i systemet"
- Jobcentrene lytter ikke til mine vurderinger og sender
mine patienter ud i ressourceforløb, der gør dem endnu
dårligere, lyder det fra praktiserende læge Benny Ehrenreich. Læs mere



Kommuner til kritiske læger: Vi er bedst til at vurdere, om
syge kan arbejde. - Det er ikke lægernes job at vurdere,
om syge borgere kan arbejde eller ej. Det skal de overlade
til jobcentrene, lyder det fra Kommunernes Landsforening.
Læs mere



Ankestyrelsens praksis er blevet et problem for kommunernes ordentlige behandling af syge borgere. Gør noget
ved det, lyder opfordringen til forligskredsen bag førtidspensionsreformen. Læs mere



Minister må sætte sine folk på plads. - Ankestyrelsen
sidder på hænderne. Tusindvis kan have sygedagpenge
til gode. Læs mere

Arbejdsløse:


Man snakker om der skal flere ud på arbejdsmarkedet.
Man snakker rigtigt meget om uddannelse er vejen frem
til job.
Sjovt nok strammer man reglerne for optagelse på alle
vores undervisningssteder, det giver flere ufaglært.
Politikerne og fagbevægelsen snakker om 2020-2030 og
30-40.000 nye job.
Alt peger på i løbet af de næste 20 år forsvinder der
800.000 job fordi robotter overtager jobbene.
Hvorfor viser alle dem der er på arbejdsmarkedet ikke at
de vil række hånden frem og være med til at hjælpe de
folk der ikke kan få job? ved at kræve arbejdstiden skal
sættes ned.
Hvis vi tager alle de milliarder der bliver brugt på praktik,
aktivering, løntilskud, sygdom på grund af nedslidning,
kontanthjælp, så er der snild økonomi til at give den arbejdende befolkning kompensation for de 5 timer de skal
gå ned i arbejdstid.
Vi får en bedre arbejdsmiljø mindre nedslidning ingen der
arbejder meget og nogen der ingen arbejder har ....
Vis du har hjerte og vil kæmpe for nedsat arbejdstid ....



Kan betonarbejderen og sosu - assistenten arbejde til de
er 68 år? Spørgsmålet står centralt i den pensionsdebat,
der er spiret frem i de seneste uger. Folketinget debatterede fredag forslaget om at hæve pensionsalderen til 68
år for dem, der er i starten af 50’erne. Samtidig er efterlønnen under afvikling. Konsekvenserne bliver dramatiske for folk, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet og
ofte har fysisk krævende job. Læs mere



Besked til arbejdsløse: Din mentor? Det er da din sagsbehandler. - Arbejdsløse i flere forskellige kommuner oplever
at få tildelt deres egen sagsbehandler som mentor. Men
den dobbeltrolle kan give problemer, siger forskere. Læs
mere



Op mod hver fjerde dansker arbejder i dag på atypiske
vilkår. Nogle kalder det daglejeri, andre hylder fleksibiliteten. Men de atypiske bliver mere typiske, og deleøkonomi og globalisering accelererer udviklingen, siger eksperter. Læs mere

”Ny dagpenge forlig”

Førtidspensionister:


Under 400 ældre har fået tilkendt en seniorførtidspension
mod en forventning om over 3000
* Har du højst fem år til folkepensionsalderen, og har du
langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, så har
du siden 2014 kunne ansøge kommunen om seniorførtidspension. Læs mere



Når kvinder ender på kanten af arbejdsmarkedet, skyldes
det ofte mere komplekse sygdomsforløb. Mange gange
kan det være psykiske lidelser. Det er forholdsvist nemt
for en sagsbehandler at se, hvordan en brækket ryg skal
udløse førtidspension. Og når kvinder oftere har komplekse forløb med en sammensætning af fysiske og psykiske lidelser, får de altså sværere ved at få tilkendt førtidspension. Læs mere



Fra 2010 til 2014 er antallet af nye førtidspensioner faldet
med 2/3. Men udviklingen dækker over meget store forskelle på tværs af landets kommuner.
Mens der i Gribskov Kommune rent faktisk er sket en stigning i tildelingen af førtidspensioner fra 2010 til 2014, er
der i samme periode sket et fald i Faaborg-Midtfyn Kommune på hele 93 procent.
Det viser en kortlægning, Altinget har lavet på baggrund af
statistik fra Ankestyrelsen. Læs mere

Ældreområdet:


Demente ældre svigtes: Sosu'ens kolleger sparet væk
Hver tredje sosu er alene om ansvaret for syge og ældre
borgere, viser ny undersøgelse. Det fører til farlige situationer og dårligere pleje af især demente. Læs mere

 En række ældre i Kerteminde var på barrikaderne mandag. De larmede med gryder og havde skrevet skilte med
tekster som "Undskyld vi er her lidt endnu".
Årsagen er mad. Besparelser i Kerteminde Kommune betyder nemlig, at køkkenerne på plejehjemmene i kommunen bliver fjernet til fordel for et centralt køkken, der leverer maden til ældrecentrene. Læs mere
 Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne håndterer servicelovens regler om magtanvendelse over for
borgere med demens. Et af resultaterne er, at lidt over
halvdelen af sagerne ville være blevet hjemvist eller ændret, hvis borgerne havde klaget. http://lLæs mere


Skal børn bade – skal voksne, skal ældre?
Politikere, der erstatter frit bad på plejehjem med vådservietter, har ikke opdaget, at DDR er død. Læs mere



Dement beboer overfaldt kræftsyg. - Pårørende til 85årig plejehjemsbeboer retter skrap kritik af Herning
Kommune efter grov voldssag på Fuglsangsø Centret.
Læs mere



Odense Kommune bruger 22 millioner kroner fra regeringens ældremilliard. - tirsdag indgik en forligskreds i
byrådet i Odense Kommune et aftale om Odenses budget
for 2016. Forligspartnerne er blandt andet blevet enige
om at tildele Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 22
millioner kroner af regeringens ældremilliard. Læs mere



Målretning af de forebyggende hjemmebesøg er
under ændring i Folketinget: - I dag skal alle borgere
som fylder 75år have et forebyggende hjemmebesøg og
det skal ske igen når borgeren fylder 80 år. - Den nye
lov som der lige nu er flertal for i Folketinget men endnu
ikke endeligt godkendt. Hvis loven bliver godkendt vil
den træde i kraft den 1. januar 2016. - Kommunerne
skal først foretage forebyggende hjemmebesøg når en
borger fylder 80 år. Dog skal alle borgere have tilbud om
et tryghedsbesøg når de fylder 75 år.
Ligeledes skal kommunerne forpligtiges til at foretage et
hjemmebesøg til borgere mellem 65år og 79 år som er i
risikogruppen med særlige behov. - Besøgene må ikke
foregå som uanmeldte besøg. Borgeren skal også selv
give tilsagn for at borgeren ønsker besøget. - Det forebyggende hjemmebesøg til 80 årige er et forebyggende
hjemmebesøg som skal være med til at se om borgeren
behov, men også om der kan foretages noget forebyggende som tegn på sygdom eller andet. Med den nye lov træder det forebyggende først i kraft
som 80 årig, mens det vil hedder et tryghedsbesøg og
ikke vil indebære det forebyggende. Men hvor tryghedsbesøgene er øget til aldersgruppen 65år til 79år.
Kommunerne bliver så frit stillet hvordan disse tryghedsbesøg skal foregå. Det kan være lige fra at der sendes
brev ud om et møde i eget hjem som uden for hjemmet.
Det kunne også som politikkerne har udtalt et kollektiv
arrangement. - Problemet kan blive at en borger som har
fået en blodprop og mistet en evne til at klare sig selv
afviser et brev fra kommunen og dermed ikke får den
hjælp som er vigtigt, da ingen fra kommunen reelt ser
denne person og opdager behovet. - Der står heller ikke
noget om hvor tit borgeren skal have tilbudt et tryghedsbesøg.

- Hvordan kommunerne vil opdage at borgeren har fået
et behov for hjælp, mener vi at det vil blive svært for
kommunerne at opdage, når de ikke mere skal foretage
et forebyggende besøg som et personligt besøg. Der
imod skal de hente deres informationer fra computeren
dvs. når ægtefælden dør, ved længere varende sygehusophold osv. - Der bliver alt for mange smuthuller for
kommunerne til at glemme, ikke set eller andet for at
frasige sig ansvaret om at lade en borger i stikken når
borgeren bliver syg og ellers skulle have hjælp. - Denne
lov kan vi kun se at dem i risikogruppen for sygdomme
bliver ringere stillet og det er på baggrund af at kommunerne skal spare og dette bakker de politiske partier op
omkring. Alt samtidig med at de rige får skattelettelser.
Vi vil komme med mere, når politikkerne har den endelige lov og godkendelse af denne

Politiker siger noget men gør noget helt andet!

Steffens blogs:


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

Fattigdom/hjemløs:


Blå Kors åbner tre nødherberger
16. november 2015. - Hjemløse kan overnatte ved Blå
Kors i København, Aarhus og Aabenraa. Læs mere



I mere end 100 år har Kirkens Korshær udført et gigantisk
socialt arbejde blandt mennesker på samfundets sociale
bund. Det er ikke et arbejde, der vækker den store opmærksomhed, for Korshæren er aktiv "Dér, hvor ingen andre er," som er titlen på den bog jeg skrev om Korshærens
historie op til 100 års jubilæet i 2012. Det er et arbejde
der udføres på steder, hvor vi pæne mennesker ikke kommer, og i øvrigt foregår meget af det om natten. Læs mere



“Vi fik beskeden om lukningen på et møde den 4. november. Før det har vi intet hørt,” fortæller Jette Street. Undervisningscenter Frederikssund tilbyder hensyntagende
undervisning til borgere i den socialpsykiatriske målgruppe. Det vil sige, at det er svage borgere, der ofte har en
psykiatrisk diagnose, som kommer i centret. Her får de
undervisning i kreative fag i små klasser på omkring 10
elever. Gennem undervisningen er det meningen, at brugerne skal blive bedre til at klare et normalt liv. Læs mere

Efterlysning:


Holder I julefrokost eller andre frokoster og der skulle
være mad rester I ikke selv vil anvende så kontakt os..
Så henter vi og deler resterne ud til folk der har brug for
det i Viborg, Skive område.
Kontakt os: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk
eller Tlf.: 20 90 55 15

Vi har ikke brug for flere fattige!!
Vi skal derimod kæmpe for at få færre fattige!!

Psykiatrien:


Debat: Kvælende omsorg fastholder psykisk syge i systemet. - Hvis man udelukkende giver psykisk syge og udsatte omsorg, så er man med til at fastholde folk i et sygdomsbillede, mener pædagog og terapeut. Læs mere



Psykisk syge kvæles i omsorg. - Mange pædagoger og behandlere i det offentlige fastholder mennesker med psykiske lidelser i behandlingssystemet i årevis på grund af
overdreven omsorg. Læs mere



Ensomhed kan være medvirkende årsag til depression og
selvmordstanker. Man ved ikke, om problemet er stigende,
siger erhvervspsykolog i Psykiatrifonden Ditte Charles til
Søndagsavisen. Hun mener, at der er en tendens til, at
rammerne for, hvornår man "er på den rigtige måde" er
blevet mere snævre. Læs mere



Hvis dit humør svinder i takt med dagslyset i de mørke
måneder af året, er du måske i risiko for at udvikle en vinterdepression. Vinterdepression fik sit navn i 1980’erne,
hvor det på engelsk blev til ”Seasonal Affective Disorder”,
forkortet til SAD. Og det engelske ord ”sad” betyder, som
mange nok ved, ”trist”. Læs mere



Mange af os er i tvivl om, hvad vi skal gøre, hvis vi for eksempel går forbi en grædende kvinde i fodgængerfeltet.
Forskning viser, at jo tidligere man får hjælp, jo bedre og
hurtigere kommer man sig efter en psykisk sygdom eller
lærer at leve godt med den. Læs mere

Ny facebook gruppe:


https://www.facebook.com/groups/1032254423493539/?r
ef=browser

Nedsat arbejdstid:


Hvorfor kæmper LO i Norge for korter arbejdstid
når LO i Danmark ikke gør det?? - GOL / OSLO (AP)
Chefen for Forbunds største fagforening, Mette Nord
Fagforbundet, siger alvor vil løfte kampen for seks timers
dag i Norge. - Arbejdstid i Norge er ikke ændret siden
1986, da vi gik fra 40 timer om ugen til 37,5 timer; 7,5
timer pr. dag. - Mener alvorligt
- Der er så mange gode argumenter for at indføre seks
timers dag, har vi igangsat et arbejde, der giver os
mulighed for at løfte den ind i de vigtigste bosættelser i
de kommende år, siger Mette Nord, formand for
Confédération s forbund, fagforening. - Vi har haft dette
mål i mange år, men det er først nu, at vi mener alvorligt
er det tid til at sætte på dagsordenen, siger hun til VG.
- Kontroversiel, leder Stein Lier Hansen norske Industries
(NHO). - Industrien har ikke råd til, siger direktør Jørn
Eggum i LO næststørste fagforening, Fælles Forbund.
For første gang siden den nordlige overtog som chef for
Fagforbundet af magtfulde præsident, for to år siden,
hun går på barrikaderne - til at kæmpe, indtil en ny
større reform: Arbejdstiden skal reduceres fra 7,5 til seks
timer. - Ikke alt i én slurk.
Forsætter næste side …

- Vi vil ikke tage det hele på én gang; det skal ske over
tid, men målet er at få seks timers dag i 2020-2022. Vi
er overbeviste om, at den rigtige vej at gå for Norge. Vi
vil påbegynde arbejdet i de vigtigste forlig næste år, men
implementeringen er formentlig realistisk fra 2018 og
frem, fordi vi nødt til at sætte på plads, pensionen først.
- Nyheder: Hver tredje job går ud til Norge Kontroversiel
- Mette Nord har absolut ingen argument for 6-timers
dag, men det er kontroversielt og vil vække debat. Fuld
lønkompensation er ikke et problem, siger direktør Stein
Lier Hansen i NHO Association, Federation of norske
Industries. - Men han havde ikke lukke døren helt. Dette er en vigtig debat. Selvom vi har en 37,5 timer om
ugen, det virkelige arbejde tid i Norge til store grupper
ned til 33 timer om ugen. Men problemet og
udfordringen er, at vi er 4-5 timer under svenskerne i
ugentlig arbejdstid, så spørgsmålet er, om vi har råd til.
Jeg vil hellere sige, at vi skal arbejde mere, ikke mindre,
end vi gør i dag, om velfærd skal være afdækket.
Han bemærker, at nord er villig til at give. - Hun siger, de
skal have fuld lønkompensation, men også moderate
afvikling. Fuld løn kompensation siges, at ud af
spørgsmålet. Og meget moderat løsning, vi har brug for
alligevel. Den kender sandsynligvis Nord.- Du nævner, at
hun har nogle gode argumenter. Hvad er den bedste?
- Jeg tror, hun er rigtigt, at mere vil derefter være i stand
til at stå i den fulde jobbet. Familie argument formentlig
også ramt. Men der er en anden måde at opnå de hun
berørte mål, og det er, at fagforeningerne acceptere
arbejdsgiveren tilbyder mere fleksibilitet på
arbejdspladsen. - Han siger, at de skal vurdere
stikprøveprogrammer med 6-timers arbejdsdag. Adskillige mennesker har prøvet det med gode resultater,
herunder Toyota Norge. Men vi er nødt til at se meget
mere på erfaringer, før de indgår. Jeg ser de har indgivet
en langsigtet perspektiv for 2020-2022. Det kan give
mening, siger Lier Hansen.
- Betyder det, at du vil acceptere løn fryser f.eks i 2018?
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- Vi skal være åbne, så vil vi vende tilbage til, hvad der
specifikt kræves for at gennemføre en sådan reform.
Indført pension kan tage tid, men det er vigtigt at løfte
6-timers dag nu, fordi vi har brug for at diskutere,
hvordan at balancere beskæftigelse, forbrug og
fordelingspolitik, siger North. - Vil blive lyttet til
Hun understreger, at det ikke er et spørgsmål om at
komme til nul, men at de stigninger i penge bliver taget
ud af lavere arbejdstid: Mådehold er LO og
arbejdstagerbidrag til at reducere arbejdstiden.
Nord leder LOer langt den største fagforening med over
340.000 medlemmer. Til sammenligning LO næststørste
fagforening, Fælles Forbund, 149.000 medlemmer.
- Vi er store, og jeg forventer, at vi vil blive lyttet til, når
vi på vegne af vores medlemmer foreslå sådan en
omfattende reform.- De væsentligste argumenter
Læs også: Kampen om magten i LO.
Har også gået De Grønne i 6-timers dag, men uden løn
kompensation. - Vi vil have fuld lønkompensation, men
indse, at vi er nødt til at give noget, og at systemet
derfor må indfases over flere moderat afvikling
Nord fremhæver seks væsentligste argumenter for 6timers dag er fremtiden.
1. - Miljø argument er en af de vigtigste. . Ifølge
perspektiv meddelelse forbrug og indkomst vil tredoble
frem mod 2060. Det er ikke bæredygtighed Nogle af
væksten velfærd kan bremses med reducerede timer,
siger hun og fortsætter:
2. - Så ser vi en stigende arbejdsløshed som følge af olie
kursjustering Norge ansigt: Kortere arbejdstid giver flere
mennesker til at få job.
3. Hun siger, at det også kan betyde, at flere vil vælge
fuldtidsjob. - Kortere arbejdsdag vil gøre det lettere for
mange, der i øjeblikket kører i reduceret position, at
indvilge i at fuld beskæftigelse. Det vil bidrage til at
skabe tillid til beskæftigelsessituationen. Der er behov for
mange flere hænder på arbejde: Den aldrende vende
helt ind de kommende år og kortere arbejdstid
LO LO MOT
- Industrien har ikke råd til. Det indebærer en
omkostning på 20 procent.
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Det vil få alvorlige konsekvenser for vores
konkurrencedygtig industri, siger direktør Jørn Eggum i
LO næststørste fagforening, Fælles Forbund: - Det vil
gøre det meget sværere for virksomheder, der
konkurrerer med udlandet for at sælge deres varer. - Det
vil ikke give i omkostningerne på 20 procent, hvis delene
er taget ud gennem mådehold i bosættelser? - Jeg ser
det. Jeg kan også se, at dette er langsigtede tanker, der
er godt, at luftes. Hun er rigtigt, at det kan gøre
familielivet bedre, og at folk i tunge arbejde krævende
job kan have brug for det, så prøv ordninger har vist.
Men der er sådanne stikprøveprogrammer LO kongres i
2013 vedtaget, og som vi vil evaluere, før vi tager nye
skridt, siger han og tilføjer: - Vi har netop haft vores
nationale konvent i forbund, hvor det ikke indtaste et
enkelt krav om 6-timers arbejdsdag. Den siger noget,
siger Howard.
vil gøre det mere attraktivt at gælde for pleje- og omsorg
erhverv. Vi har brug for en anslået 100.000 nye stillinger
med henblik på at give folk en værdig alderdom de
næste tyve år.
Se også: LO-Gerd vil afskaffe aupair-ordningen
Indvandrere
4. Hun sagde, at seks timers arbejdsdag også kunne
bidrage til at gøre folk stå længere i jobbet. - Pension
Reformen kræver folk til at arbejde længere. Nedsat
arbejdstid vil give mindre stress i det daglige, så folk i
60'erne kan blive længere i jobbet. Det vil også påvirke
den særlige pensionsalder.
5. Næste argument påpeger hun, er indvandrer bølge.
- Vi er nødt til at opbygge et samfund, der tillader den
hurtigst mulige integration i samfundet. Seks timers dag
vil gøre det nemmere for vores nye borgere at få et job.
6. Det sidste argument, familien:
- I en familie og kvindeligt perspektiv er også vigtigt at
lette at begge kan anvendes. Seks timers dag er en
meget god familie nyheder.
Læs også: Million Løn til fagforeningsledere
- I en tid hvor renten er på vej mod nul, og eksperter
forudser store økonomiske forhold i mange år; er ikke
helt forkert at arbejde mindre?
Forsætter næste side …

- Nej, vi er nødt til at hæve dine øjne til at se, hvad slags
samfund, vi vil have i fremtiden. Hverken Norge eller
verden ud fra et miljømæssigt synspunkt har råd til at
øge udgifterne som
LO største forbund
Fagforbundet 342 394 (88)
Fellesforbundet 148 677 (44)
Handel og kontor 67601 (23)
Energi 59922 (16)
NTL 50621 (14)
El & IT comp. 37.476 (12)
Norsk Arbeidsmandsforbund 32385 (10)
Sammenfatningen viser antallet af medlemmer ii de
største fagforeninger i LO pr. 4. kvartal 2014. I parentes
antal delegerede på sidste LO kongres, indsamlet 260 fra
fagforeningerne.
Meget som vi gør. Især nu, foran FN-klimatopmøde i
Paris, er vi nødt til at stoppe op og se, hvad vi som
nation skal gøre for at hjælpe med at redde klimaet. Når
seks timers dag en meget god måde at gå, som vil sikre
både velfærd og flere mennesker arbejder, siger Nord,
der i øjeblikket deltager LO Stats kartel konference på
Gol. - Hun fører en hær af embedsmænd - herunder
planteskole personale, sygehjælpere og plejepersonale.
- Mange arbejder på deltid
- Mange går i reducerede positioner, fordi de føler, at
arbejdsbyrden er for stor, hvis de skal gå på fuld tid.
Nedsat tid, er jeg overbevist om, at flere af dem vil sige
ja til fuldtidsstilling. Det vil være et stort plus, siger hun.
- Du sidder i bestyrelsen for Labour-partiet. Har du støtte
det? - Jeg repræsenterer i denne sammenhæng
forbundet mine, men der er også igangværende arbejde i
partiet, og jeg er sikker på, at vi sammen vil lykkes at
finde praktiske løsninger for at nå målet.

Bisidderkursus:


BOO tilbyder gratis bisidder kurser. Vi lægger ud med kurser
i nedenstående byer og håber på du vil være med til at giver
et medmenneske den støtte det er at være bisidder Tilmelding til kurserne finder du her under Kurser
Kurserne vil blive afholdt:
Horsens
Sted: Sund By Butikken
Adresse: Åboulevarden 52, 8700 Horsens
Dato: 13. januar 2016
Klokken: 18.00 til ca. 22.00 (ring på klokken, da døren er
låst)
Seneste tilmeldingsdato er den 6. januar 2016
Skive
Sted: Møllegården
Adresse: Møllegade 5, 7800 Skive
Dato: Den 16. februar 2016
Klokken 18.00 til 21.00
Seneste tilmeldingsdato er den 9. februar 2016
Viborg
Sted: De Frivilliges Hus
Adresse: Vesterbrogade 1, 880 Viborg
Dato: Den 23. februar 2016
Klokken 18.00 til 21.00
Seneste tilmeldingsdato er den 16. februar 2016
Holstebro
Sted: Kultur og Frivillighuset i Holstebro
Adresse: Nygade 22, 7500 Holstebro
Dato: Den 22. marts 2016
Klokken 18.00 til 21.00
Seneste tilmeldingsdato er den 15. marts 2016

Nykøbing Mors
Sted: Morsø Folkebibliotek
Adresse: Støberiet, Holgersgade 7, 7900 Nykøbing Mors
Dato: Den 29. marts 2016
Klokken 18.00 til 21.00
Seneste tilmeldingsdato er den 22. marts
Tilmelding til kurserne finder du her under Kurser

Bisidder team:

Gå aldrig til møde uden bisidder!!!

Til de frivillige i Behandl os ordentligt
Vi takker alle JER der hjælper os med at gøre BOO synlig. Uden jeres
hjælp ville vi i dag ikke kunne hjælpe så mange mennesker som vi gør. Vi
håber derfor endnu flere vil slutte op omkring os og give en hånd med for
det bliver der brug for.
Vi takker
• alle som er administratorer i BOO grupperne
• alle kontaktperson i eget lokalområde
• alle som er med til at udbrede BOO navnet ved at dele foldere ud
• alle som er med til at udbrede BOO navnet ved at gå med vores T-shirt
eller logo
• alle som er med til at vejlede i BOO grupperne
• alle som er med til at skrive tekster og meget andet
Styregruppen vil især rette en særlig tak til Louise og Alice som i
gruppen for kontanthjælpsmodtagere har svaret på så mange af
medlemmernes spørgsmål og mange gange de samme, men de holde ud
og derfor en særlig tak til dem. De har også været en stor hjælp, nu hvor
mange er bekymrede over hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde
for dem.
En anden tak og ikke mindst velkommen til vores tegner Astrid
Christensen. Hun har allerede tegnet en masse flotte tegninger for os, så
vi har noget at lægge ud både i grupperne, men også på BOO
hjemmesider. Så velkommen til Astrid.
En tak skal også lyde til Rita som vil undervise interesserede i at blive
bisiddere for BOO. Hun har lagt meget arbejde i at få et kursus op at stå
og endelig er det lykkedes i Horsens til januar 2016. Der er også andre
steder, hvor der vil blive afholdt kurser, så kig forbi hjemmesiden.
Vi har desværre måtte sige farvel til Flemming Nielsen som har været
med os i flere år. Flemming blev ramt af sygdom og har nu valgt at
stoppe i Behandl os ordentligt fordi han vil prioriterer sin tid på andet. Vi
takker Flemming for den gode tid sammen og ønsker hermed Flemming
held og lykke fremover.
Husk I er altid velkommen til at rette henvendelse til styregruppen med
spørgsmål og gode ideer.
Mange gode hilsner
Fra styregruppen

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
Søg julehjælp

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.”

