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1.- Video: Skal vi arbejde mere med socialarv så vi kan få den brudt?:
http://youtu.be/ufdah5Kj5JY
Lykkepiller dur ikke der skal andet til: http://www.facebook.com/v/10151252623451309

2.– Løsning på arbejdsløsheden:
Konjunktur bestemt arbejdstid samt plads til alle på det danske arbejdsmarked uanset hvor meget du
kan arbejde: http://www.behandlosordenligt.dk/128605076 &
http://www.behandlosordenligt.dk/128605060

3.- Nyt om lokal-kontaktperson:
Vores Kontaktperson i Roskilde: Susanne Faxe vælger desværre at stoppe på grund stress, men siger hun
måske vender tilbage senere… vi ønsker alt godt for dig.

4.- Vigtigt alle over 55 år som er med i efterlønsordningen læs her:
Udvidelse af ordningen med seniorjobNyt 28.12.2012:
Folketinget har den 19. december vedtaget lovforslaget om en udvidelse af retten til seniorjob. Det
betyder, at medlemmer, der fylder 55 år eller mere i 2012, bevarer retten til seniorjob uanset forhøjelsen
af deres efterlønsalder. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.
Læs det hele her:http://www.behandlosordenligt.dk/36438547

5.-Læsebreve:
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/891096/posting/vi-vil-have-job-garanti
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/855767/posting/kan-man-kalde-det-mobning
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/851226/posting/lad-os-få-sammenholdet-tilbage
http://www.behandlosordenligt.dk/51270072
http://www.behandlosordenligt.dk/36438529
http://www.behandlosordenligt.dk/55871789

6.-

Hvad skal der ske i 2013?:

Demo: juli/august foran Christiansborg!
Oplysning: Det er en demo som skal vise alle dem som falder ud af samfundet.
Den enkle person skal spørge sin a-kasse/fagforening om en togbillet tur/retur til København.
Herefter meddeles om de fik eller ikke fik billetten senest den 1.juni-2013?
Til: BOO-Demogruppe: Niels Gregersen Tlf.: 42 51 19 51 E-mail: famgregersen@email.dk

7.-Oplysningfind os på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/pederbk/ ellerhttp://www.facebook.com/groups/ordentligt/ eller
http://www.facebook.com/groups/279001142906/ , http://www.facebook.com/groups/300094625321/
Derer kommet mange nye Sympatisør medlem ((det er også gratis så det skulle man kunne klare
økonomisk)) men jeg håber ”I” vil hjælp med der kommer endnu flere.. Brug for hjælp:Så gå ind på
hjemme siden: http://www.behandlosordenligt.dk/51270069
Og se hvem du kan kontakte og få den hjælp du har brug for!!

8.-Et lille spørgsmål?

”Kan man kalde det ’mobning’ det der sker når man skubber folk ud over kanten så de ikke længere er
en del af det danske samfund? Vi undre og utroligt meget over fagbevægelsen som i sin tid blev startet
for at hjælpe de folk som havde brug for hjælp, det kunne man give dem ved man løftede i fælles flok,
hvordan kan det som sker nu så ske? Samt hvordan kan politiker i de partier som startede på at hjælpe
de svageste i samfundet tåle at se på det som sker nu? Har man fået akademiker syge eller hvad?

9.- Har du været arbejdsløs i længere tid?:

”

Og vil du gerne tilbage på arbejdsmarkedet eller føler du dig presset af det nuværende system? Så vil vi
gerne i kontakt med dig i forbindelse med en ny seriøs DR2-serie om langtidsledige. Kontakt os
uforpligtende på: dagpengestop@sandtv.dkeller ring på 21 85 81 00. Mange venlige hilsner, Christian
Vorting Producent, Sand TV

10.-Vigtig oplysning hvis du vil miste dine dagpenge:
http://www.behandlosordenligt.dk/128605070 & Styr selv dine møder med a-kassen:
http://www.behandlosordenligt.dk/55871784

Det Sorte Register "Den offentlige gabestok"www.detsorteregister.info
Hvis I synes det ser håbeløs ud så tænk på at bare en myg sætter sig på kuglen så vil kuglen ændre
retning og ikke ramme sit mål så der er intet der er håbeløs!

Vores krav til alle politiker fremover, det er rimligt at de har været på arbejdsmarked og følt
på egen krop! i stedfor man bliver født ind på borgen.

----- ¤¤¤¤¤ ----Vi vil opfordre alle som er med her i græsrodsbevægelsen ”BOO” og på facebook at få lagt Skype på
deres pc’er http://www.skype.com/intl/da/home?intcmp=wlogoså man kan snakke sammen helt gratis.
Se videoen: http://www.behandlosordenligt.dk/45952758
Vores sang sunget/skrevet: Arne Wurgler: http://www.behandlosordenligt.dk/55871796
Køb trøjermed BOO’ logo her: http://www.behandlosordenligt.dk/41537222
Mangler du en bisidder?: http://www.behandlosordenligt.dk/128605071
Husk sæt altid vores logo på det papir I sender til kommunen, jobcentret og a-kassen

www.behandlosordenligt.dk
Så lige en meget vigtigt oplysning vi lukker ikke kl.16:00 men kan træffes hele dagen!
Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere
P’s: Er der nogen der har styr på at indstille PDF filer så billederne bliver mere tydeligt?
Mvh.

