”Behandl os ordentligt” (Græsrod) Månedsbrev-januar-2012 (Nr.1)
Hej velkommen til 2012 håber vi vil blive rigtigt mange der bakker "Behandl os ordentligt" op samt give en hånd med
til de ting vi laver fremover.
Mvh
Peder Bæk

1.http://www.behandlosordenligt.dk/45952767”Behandl os ordentligt”vil forsøge at stable en sommerferie
på benene for dem der er økonomisk hårdt trængt konceptet hedder ”Telt-sommerferie-2012”
Kontakt Henning Andersen Tlf.: 52667090 E-mail:henningratholder@gmail.com … P's. Vi er
klar på at gøre et stykke socialarbejde

2.”Behandl os ordentligt” Arbejder også på at kan holde ”Juleløses jul” til næste jul en godt placeret
sted i Jylland så der er god mulighed for at komme med tog til stedet !
Det bliver for de folk der er enlige, skilt og dem der ikke har andre steder at holde jul 2012
Mere oplysning så snart vi ved mere … skulle der alle rede være nogen der er klar på at hjælpe
og ved det nu så kontakt: pederbk@yahoo.dk

3.En af vores vigtigste opgaver er at få Mette Frederiksen til at få ændret retten til at optjene ny
dagpenge-periode! Der er flere måder at gøre det på evt. ved at lade løntilskuds periode,
praktik, aktivering, kurser og uddannelse tælle eller også sætte optjenings perioden ned til 425
timer.
Jeg har inviteret Mette Frederiksen til Odense i januar til et møde hvor vi skal have så mange
så muligt arbejdsløse, kontanthjælpsmodtager samt sygeramt og alle andre som har lyst og vil
med til at fortælle Mette Frederiksen den er rivende galt! (hun har ikke svaret endnu men bare
roligt jeg bliver ved at tage fat i Mette Frederiksen indtil ”VI” får et svar !!) Der skal samles
mindst 200 personer! Det burde kunne lade sig gøre ved fælles hjælp!
”Behandl os ordentligt” er meget utilfreds med måden fattigdoms debatten har forgået på det
er kun de rigeste af de fattige der er kommet til orde og blevet snakket om.
Det skal vi (BOO)være med til at ændre så befolkningen samt politikerne forstå at der er
mennesker der er så fattige at de bliver tvunget ud i kriminalitet for at få det daglige brød.

4.Så skal vi huske at et af vores vigtigste opgaver er at få så mange ARBEJDSLØSE,
KONTANTHJÆLPSMODTAGER SAMT SYGERAMT OG ANDRE DER HAR LYST TIL AT STØTTE OG
BAKKE OS OP de skal bare sende en mail til pederbk@yahoo.dk fortælle de bakker os op …. lov
mig gør det I kan!!http://www.behandlosordenligt.dk/38661216 Sig det til alle du kender de skal
melde sig ind som "Sympatisør medlem" det koster 0,00 kr. men det der betyder noget er vi
er mange .... rigtigt mange det kan politikerne ikke li' og så lytter de til os !!!!
Mvh. Peder Bæk
www.behandlosordenligt.dk
https://www.facebook.com/groups/pederbk/
Steffens Klumme: Læs den her http://www.behandlosordenligt.dk/55871798

