Behandl os ordentligt (Græsrod) Månedsbrev-marts-2013 (Nr.3)
www.behandlosordenligt.dk
1.- Video: Nu er der rigtigt mange kommuner hvor der er flere på overførelses indkomst:
http://youtu.be/ZdI_6fkikvQHvad gjorte man i 70’erne? http://youtu.be/fJKu4FO50ec
Her er en video der handler om hvad der sker med vores velfærd:
http://www.osrtv.dk/Videoer/EU-og-Velfaerdssamfundet-Vol.3-Velfaerd-til-salg-Kort.wmv

2.– Nyt Nyt:
Vi har fået tilknyttet Miriam Azoulay Koldttil vores hjemmeside:
http://www.behandlosordenligt.dk/51270069hun vil gerne hjælpe med jobansøgninger og cv.

3.- Nyt om lokal-kontaktperson:

Ny Kontaktperson i Ringkøbing/Skjern område: Jan Engelst Nielsen 6900
Skjern
4.- Husk:
STATEN EJER INTET... som den ikke først har taget fra borgerne.
Det er borgerne som har tjent til driften, af systemet i Danmark...
... Systemet er en belastning for produktionsapparatet...
At vi 5.6 millioner ikke formår at yde 7 milliarder med
eksport, er grænseoverskridende uigennemtænkt af borgerklassen...

5.-Læsebreve:
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/912866/posting/åbent-brev-til-statsministeren-og-carstenkock
http://www.behandlosordenligt.dk/36438544
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/917871/posting/det-giver-jo-ingen-mening
http://www.behandlosordenligt.dk/36438553
http://www.behandlosordenligt.dk/45952777
http://www.behandlosordenligt.dk/55871789

6.- Desværre aflyst:
Demo: juli/august foran Christiansborg!
Oplysning: Er desværre blevet aflyst på grund af for lidt tilmelding, der var kun 7 der havde tilmeldt
sig og det er for lidt siger Niels, BOO-Demogruppe: Niels Gregersen Tlf.: 42 51 19 51E-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.-Ny Facebook gruppe ”Behandl os ordentligt” Vestegnen:
http://www.facebook.com/groups/170796093068424/ styret af: Bettina Antonie Clausen
http://www.facebook.com/bettina.clausen1... Vi ønsker held og lykke.
Ønsker du at starte et lokalt område Facebook gruppe under ”Behandl os ordenligt”
Så se og læs her: http://www.behandlosordenligt.dk/36438539

9.- Er der nogen som har lyst til at være med:
Til at starte fælleskøkken/spisning op rundt om i Danmark så folk på kontanthjælp kan få
noget billigt mad samt socialt sammenhold ? så kontakt mig lige på mail: pederbk@yahoo.dk

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
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.

----- ¤¤¤¤¤ ----Se videoen:http://www.behandlosordenligt.dk/45952758

Vores sang sunget/skrevet: Arne Wurgler:
http://www.behandlosordenligt.dk/55871796

Køb trøjer med 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

M.v.h.

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

