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Jeg er stolt af vi har mange der skriver på: www.behandlosordenligt.dkhjemmeside: Steffens'

Klumme:http://www.behandlosordenligt.dk/55871798og
Lailas' Klumme: http://www.behandlosordenligt.dk/55871784og
Kronikker: af Jørn Jensen: http://www.behandlosordenligt.dk/45952769og
Peders Blog: http://www.behandlosordenligt.dk/45952770 og
Peder Bæks' Blog på avisen.dk: http://avisen.dk/brugere/peder/default.aspxog
'Debatten': http://www.behandlosordenligt.dk/55871789
Vi håber der vil komme rigtigt mange gode indlæg, kronikker samt debat indlæg !!

2.-Jeg er også rigtigt stolt af vi får flere og flere der støtter ossamt personer der vil være lokalkontaktpersoner og der er sandelig også nogen der er frisk/klar på at være med til at starte ny fagforening
”hvor medlemmet er i fokus og dennes behandling” der er 4 Robert, Kim, Claus, Peder som vil mødes og
snakke konceptet igennem!!

3.-

En af vores vigtigsteopgaver 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.
Mette Frederiksen Har sagt hun ikke kommer til Odense på grund af tidspres, med vi må gerne komme over i
beskæftigelsesministeriet, der vil vi så tage 4 mand over venter lige på en dato! (hun har ikke svaret endnu
men bare roligt jeg bliver ved at tage fat i Mette Frederiksen indtil ”VI” får et svar !!)

”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 forståat der er mennesker der er så
fattige at de bliver tvunget ud i kriminalitet for at få det daglige brød.

4.-http://www.behandlosordenligt.dk/45952767”Behandl os ordentligt” forsøge at stable en
sommerferie på benene for økonomisk hårdt trængt konceptet hedder ”Telt-sommerferie-2012” Viarbejder
også på ”Juleløses jul”til næste jul en sted i Jylland så der er god mulighed for at komme med tog til stedet
(Fredericia)!Kontakt Henning Andersen Tlf.: 52667090 E-mail: henningratholder@gmail.comeller:
pederbk@yahoo.dk

5.-Få alle i kender til at melde sig ind i ”Behandl os ordentligt” se her:
http://www.behandlosordenligt.dk/38661217

6.-Hvis der skulle være nogle af jer eller nogen i kender der har lyst til at skrive læsebreve så er der også
mulighed for at få dem lagt på hjemmesiden så der er flest muligt der ser det:
http://www.behandlosordenligt.dk/36438529

7.-

Hvad mener 'I' om denne tiltag LO-Fagbevægelsen har taget ? Jeg var selv til mødet synes det virkede

som om det er noget de har gjort for de lige som skulle gøre noget !!
Konference om arbejdsløshed 29. november 2011

Er de arbejdsløse, ikke arbejdsløsheden, problemet?
Konferencen fandt sted hos Metal København i Nyropsgade. — Af konferenceprogrammet:
»Holdningen til arbejdsløshed og arbejdsløse harde sidste ti år forandret sig. Under den borgerlige
regering er de arbejdsløse i stadig højere grad blevet set som et problem for markedet – i stedet for at
markedets eksklusion af arbejdsduelige mennesker er blevet set som et problem. – Dannelsen af en ny
regering i efteråret 2011 giver mulighed for at ændre det politiske sigte for arbejdsmarkedspolitikken.«
Mødeledere: Allan Leegaard (Rør & Blik) og Jan Rasmussen (Metal Hovedstaden).
http://medie1.dk/prd015dk.htm

8.-Husk formålet: Behandlosordentligts formål er at give interesserede i Danmark mulighed for at
samles om deres fælles arbejde for at forbedre forholdene for arbejdsløse.
Vores Hoved krav:
Vi vil have ændret dagpenge loven så man kan optjene timer (950 timer) til ny dagpenge periode under
aktivering/praktik, kurser, omskoling, uddannelse og løntilskud.
Kan det ikke lade sig gøre:
Så skal optjenings perioden kun være (425 timer) og krav til a-kasse medlemmet:Du skal stå tilrådighed på
arbejdsmarked samt være klar til at omskole og uddanne dig mere opfylder du de krav skal du aldrig kunne
mindste retten til dagpenge.
Der udover skal dagpenge perioden stoppes under aktivering/praktik, kurser, omskoling, uddannelse og
løntilskud. med øjeblikligt virkning.
Aktivering/praktik og løntilskud:må ikke være medvirkende til der bliver fyret medarbejdere på
virksomheden, samt har man fyret medarbejder kan man ikke få nogen aktivering/praktik og løntilskud
Kontanthjælpsmodtager:
Hvis kontanthjælpsmodtager sendes i aktivering skal de kan optjene retten til dagpenge, formålet må være at
få dem tilbage til samfundet i sted for at skubbe dem ud af samfundet.
Sygeramt:
Hvis man er sygeramt skal man have sygedagpenge ind til man har en afklaring på sygdommen.

Hvis der er nogen som har lyst til at lave en klumme om fagbevægelsen så skriv lige !

Angående seniorjob ordningen + efterlønnen: Læs mere her på hjemmesiden:
http://www.behandlosordenligt.dk/4595277...
Kan vi blive ved at affinde os med alle de forringelse i efterlønnen, seniorjob, kontanthjælp,
fattigdoms-debatten eller skal vi til at lave punkt demonstrationer rundt om i de store byer i
Danmark ???

Mvh. Peder Bæk
http://www.behandlosordenligt.dk/
https://www.facebook.com/groups/pederbk/ og https://www.facebook.com/groups/ordentligt/
Flere Facebook side man også kan være med på som arbejdsløs, sygeramt, førtidspensionist,
kontanthjælpsmodtager eller bare har lyst at være med i 'debatten':
https://www.facebook.com/groups/157037254394167/
https://www.facebook.com/groups/153135812761/
https://www.facebook.com/groups/34817073288/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.145228875521667.22069.100001036668530&type=1
https://www.facebook.com/groups/282917151736044/

