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Alle rettigheder tilhører © Behandl os ordentligt

Behandl os ordentligt er også i Lemvig:
Behandl os ordentligt til byder Bisidderhjælp og Gældsrådgivning
Bisidderhjælpen er en hjælp til at klæd dig på til møder og hvor vi
fortæller dig om love og regler vedr. din sag. - Gældrådgivning er
en vejledning om hvordan og hvad du selv kan gøre for at få styr
på din økonomi. - Aftalt et møde på e-mail:
bisidderhjaelpen@behandlosordentligt.dk
Så mødes vi i Aktivitetshuset Bredgade 5, 7620 Lemvig
Yderligere oplysninger: boo@behandlosordentligt.dk

Behandl os ordentligt fortæller om. Hvad foreningen kan
gøre for dig og om Støtteforening Hjælp til Hjælp. - Hør
hvordan foreningerne hjælper borgerne i det daglige. Mandag den 19-02-2018 & Tirsdag den 20-02-2018 Kl.
17:00 – 21:00. - I Aktivitetshuset Bredgade 5, 7620 Lemvig
Vi byder på kaffe og sandwich. - Husk tilmelding senest 0502-2018 kl.20.00 pga. bespisning Henvendelse til e-mail:
boo@behandlosordentligt.dk sms 20 90 55 15
Dagsorden:
kl. 17:00 – 18:00 fortælles om det frivillige arbejde i Behandl
os ordentligt
kl. 18:00 – 18 30 serveres der sandwich og kaffe
kl. 18:30 – 19 30 fortælles der om det frivillige arbejde i
Støtteforeningen Hjælp til Hjælp
kl. 19:30 – 21:00 her kan der stilles spørgsmål og få en snak
med en frivillige
Behandl os ordentligt er også i Skive:
Behandl os ordentligt til byder Bisidderhjælp og
Gældsrådgivning.
Bisidderhjælpen er en hjælp til at klæd dig på til
møder og hvor vi fortæller dig om love og regler
vedr. din sag. - Gældrådgivning er en vejledning
om hvordan og hvad du selv kan gøre for at få styr
på din økonomi. - Aftalt et møde på e-mail:
bisidderhjaelpen@behandlosordentligt.dk
Så mødes vi i 7800 Skive
Yderligere oplysninger:
boo@behandlosordentligt.dk
Populismen er så rå, at det vækker mindelser fra 30’erne
Den anden oplevelse fik jeg ved en markering af Krystalnatten, 9.
november 1938, i Svendborg den 9. november 2017, hvor Georg Metz
holdt en formidabel tale. Læs klummen

Behandl os ordentligt ønsker alle en god jul, hvor end du
befinder dig. - Vi håber du får så god en jul som muligt.
Samt du bliver mæt og har en hyggeligt aften.

Se Behandl os ordentligt’s hjemmeside

Behandl os ordentligt har samlet masse af legetøj sammen
og pakket det ind, er nu klart til at dele pakkerne ud, så nu kan
du søge om en gave til dit barn, hvis du ikke har mulighed for at
købe en gave

Det er muligt at søge efter julehjælp hvis du og dine børn
ikke har mulighed for at holde juleaften.
Det er gavekort på 400 kr. man kan søge

Godt for ligestillingen

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=194324

Hjemløse er nu afskåret fra at bruge kontanter i København og andre byer,
hvor der indføres pengeløs handel efter kl. 20.
De hjemløse har i forvejen problemer med at få dankort fordi de ingen adresse
har, men nu ser det ud til at der er løsning på vej i form af at de hjemløse kan få et
dankort ved at hente deres kode på kommunen. Læs mere

Vi mangler folk til at hjælpe med at soter, pakke og udbringe julegaver
i 4600 Køge område til børn under 15 år der ikke har midler til
julegaver, kontakt Lissi på sms eller telefon 53376939 og få mere at
vide om hvorfor, hvordan og hvornår.
Alle er velkommen til at give en hånd med og der er mange forskellige
gøremål, i en god sags tjeneste.

Vi kan også bruge folk til at hjælpe i 7800 Skive med at
sorter, pakke og udbringe julegaver til børn under 15 år der
ikke har mulighed for at få en julegave, kontakt Peder på
sms eller telefon 20905515. - Og få mere at vide om
hvorfor, hvordan og hvornår.
Alle er velkommen til at give en hånd med og der er mange
forskellige gøremål, i en god sags tjeneste.

Satser for 2018 finder i her, de kommer snart på vores hjemmeside

Retshjælpsforsikring forringer de dårligst stillede adgang
til retfærdighed
Tænketanken Justitia er udkommet med en rapport om hvordan
en resthjælpsforsikring er med til at give en social utryghed.
Der er i rapporten set på om retshjælpsforsikringer
sammenholdt med fri proces sikrer borgerne en reel og lige
adgang til retfærdighed.
En retshjælpsforsikring kan være en begrænsning for den enkelte i at få ført en sag ved domstolene.
Retshjælpsforsikringen har som regel begrænsninger som på det familieretlige områder, men det er
også på det økonomiske område at en retshjælpsforsikring kan blive et problem. De fleste som har
en sådan forsikring skal selv lægge en selvrisiko på 10% som kan blive op til mange tusinde kroner.
Ikke nok med selvrisikoen, så har de fleste også et loft på selve dækningsbeløbet.
Når der søges om fri proces, så kan denne aldrig søges af borgere med retshjælpsforsikring og det
er også selv om borgeren opfylder betingelserne for fri proces.
Det vil i dag sige at økonomisk svage borgere bliver endnu dårligere stille ved at have en
retshjælpsforsikring, da disse borgere ikke kan betale den selvrisiko der forlanges og i den anden
ende heller ikke kan få fri proces pga. borgeren har en retshjælpsforsikring, selv om borgeren ikke er
i stand til at gøre brug af forsikringen.
Vi vil følge med i om dette ændres ved lov eller på anden måde, men som det ser ud nu skal du
være opmærksom på om du også har en falsk tryghed i at have en retshjælpsforsikring.
Du kan læse hele rapporten her
http://justitia-int.org/rapport-retshjaelpsforsikring-social-skaev-tryghed/

Julen er de godes feers tid, men selv her
tænkes der i profit.
Mens de store organisationer tænker julehjælp,
så tænker disse også i at lave aftaler. Disse
aftaler er gode for butikskæderne for det giver
dem en fast årlig indtægt uden at røre en finger.
Fødekæden af profit er at staten jo gennem
deres puljer er med til at favorisere de store
organisationer med meget store beløb og andre
landsdækkende foreninger med beløb på 50.000
kr. og der under gør at de store organisationer
kan lave aftaler med butikskæderne om store
rabatter og samarbejde som den almindelige landsdækkende forening slet ikke kan. Årsagen er den
at de store organisationer har en kapital, så vil de altid kunne klare sig.
Det mærkes især i år meget tydeligt at alle butikskæderne har lavet aftaler med de store
organisationer og dermed er andre foreninger sat ud af spillet om at kunne få lidt ekstra, så de kan
hjælpe nogle få ekstra med julehjælp.
I år har vi prøvet at skrive til samtlige butikskæder om de vil være venlig at give os nogle få ekstra
gavekort som vi kan dele ud som julehjælp. Alle butikskæderne melder klart ud at de ikke har
overskud til at tage sig af andre end dem de har lavet aftale med. Selv om der er tale om beløb over
50.000 kr.
Vi tænker på hvordan vi kunne undgå at købe disse gavekort, da vi ikke mere ønsker at støtte den
slags butikskæder, men vi har jo intet valg for det er jo madvare til julen der er brug for ude i de
enkelte børnefamilier, så vi har måtte købe disse gavekort selv om vi ikke har kunne forhandle os
frem til nogle ekstra gavekort.
Endnu et tegn på at det er kapitalisterne som vinder og de fattigste som er taberne.

Grønland har også hjemløse:
Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen (IA), har i et
paragraf 37 spørgsmål spurgt Naalakkersuisut om hvor
mange hjemløse der er i landet.
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Sara Olsvig (IA)
oplyser, at der ikke foreligger data over hjemløse borgere i
Selvstyret. Derfor har Naalakkersuisut kommunerne og
fundet frem til at der er 878 hjemløse.

Man kan jo undre sig over samfundet er bygget op på den
måde at man går mere op i hvad der er lov og ret end i at
folk har et godt liv
Anholdt for at give sin søn cannabisolie
Forleden troppede to betjente op hos Christel. Hun havde
købt cannabisolie til sin søn i USA, og det er ulovligt. Nu
frygter Christel, at hun ikke længere kan få den hjælpende
olie til sin syge dreng. Læs mere

Behandl os ordentligt kan frygte det kun er
starten, fremover vil man kunne bortvise alle uden
for arbejdsmarkedet på overførelses indkomst fra
de støre byer.
Regeringen tillader at smide hjemløse helt ud af
kommuner: »Begyndelsen på en heksejagt«
Regeringen vil skærpe lovgivningen, så det
fremover skal være muligt at udvise hjemløse fra
en hel kommune i op til to år. Men det er et
voldsomt indgreb i menneskerettighederne og
begyndelsen på en heksejagt, mener
organisationer. Læs mere
Der er stærkt bekymrende, at der ikke er ledige pladser på hjemløseherberger i
hverken København eller omegnskommunerne, lyder det fra
hjemløseorganisation. Læs mere

DAGPENGEREFORM: A-KASSECHEFER: NYE REGLER ER CHOKERENDE
OG HÅBLØSE
Nu pibler det frem i flere store a-kasser med sager om ledige, som har fået en
ekstremt lav dagpengesats efter reform. Læs mere

Kors i hytten hvor bliver jeg træt engang imellem!
Vi indfører 225-timers regler, kontanthjælpslofter, førtids - og flexjob
reform osv. Vi taler ned til ledige. Vi taler om ”dem” og ”os”. Ja, vi er
blevet så socialt blinde, at vi ikke kender hinanden. Hvor mange fra
den førende middelklasse kender en kontanthjælpsmodtager? Hvor
mange bor nabo med en? Gør du?
Manglende viden om, hvordan mennesker lever er ved at ødelægge
vores samfund. Det er helt galt, når en minister bare foreslår, at fattige borgere kan flytte til en ny
bolig? Eller når en kommune anbefaler borgere at flytte til en anden kommune? Eller når en minister
siger, at fattige da bare kan tage sig et job. Læs mere
Behandl os ordentligt spørger: Er det beviset på man sætter
penge højre end medlemmet
Officielt: Fagbevægelsens guldæg solgt for 8,2 milliarder
Forsikringsselskabet Tryg køber Alka for en samlet købesum
af 8,2 milliarder kroner. Handlen forventes gennemført i første
halvår 2018.
Alka har omkring 380.000 kunder og bruttopræmieindtægter på omkring 2,5 milliarder kroner årligt.
Med opkøbet vil Tryg have en markedsandel på over 20 procent i Danmark. Læs mere
Fagboss affejer kritik af salget af 'arvesølvet': Vi har benyttet os af demokratiet
Bølgerne gik højt på hovedbestyrelsesmødet, da beslutning om Alka gik igennem. Det afslører Kim
Simonsen, der er forbundsformand i HK og formand for bestyrelsen i Alka. Læs Mere
3F's hovedbestyrelse har godkendt et salg af Alka til Tryg Forsikring. - 3F's medlemmer og
forbundet vil efter handlen have uforandrede vilkår og fordele ved forsikringer i Alka, fastslår 3F's
forbundsformand Per Christensen. Læs mere

