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1.- Mette Frederiksen meddelte os hun ikke vil møde os, sagde noget med der var nogen
som havde skrevet til hende om at vi ikke havde ret, til at talte de arbejdsløses sag, men husk
vi er en græsrodsbevægelse, der er mange der bakker os op og der kommer flere og flere, så
det må være en undskyldning for hun ikke vilsnakke med os !!

2.-Vores tur til Christiansborg:Fredag d 30.marts kom vi til Christiansborg kl.10:45, vi havde
en fra Tv Odense ser rødt med samt Jesper som er journalist med. Mette Frederiksen havde
meldt afbud, hun ville ikke snakke med os !!
Og da vi ankom til hovedbanegården meldte Mogens Jensen (A)fra .. lidt usmageligt efter
vores mening. Men det beviser vel en eller anden sted at socialdemokraterne er blevet for fine
til at mødes med græsrodsbevægelse og de der er hårdest ramt i samfundet !!
Et lægger helt fast vi forsætter med endnu mere kamp for dem på overførelses
indkomst !!
Kl. 11:20 mødte vi Christian Juhl (Ø) og fik en rigtigt god snak samt han lyttede på hvad vi
havde at fortælle ... en god ting. Derefter snakkede vi med Ejgil Andersen (SF) Han tog også
godt imod os samt lyttede til de vi havde at sige og derefter fik vi en god snak.
Tilsidst mødte vi Kristian S (DF) der blev vi også taget godt imod, men der var langtfra den
forståelse og gode debat. Vi synes der kom nogle ting frem fra og om hvad der sker og ikke
sker ude i samfundet .. alt i alt godt. Vi gjorte også meget "kraftigt" opmærksomt på at man
skal være bedre i til at holde øje med at de love der bliver lavet bliver udført på den måde de
var tænkt og ikke tillade kommunerne misbruger dem !!!
Samt den med man skal søge 2 jobs i ugen (et krav fra a-kassen) det ville Ejgil Andersen
undersøge om der er blevet ændret, for hvis det er ændret og det bare er a-kasserne der
forsætter ... så er det jo dem vi skal have i ørne på !!
Mvh. Steffen & Peder

3. -Så indkalders der til et vigtigt møde ! Tidspunkt:Torsdag d 19.april - 2012 kl. 10:30
Sted:PlejecenterOthello Herfordparken 1-7000 Fredericia
Der er ca, 200 m fra banegården til hvor mødet holdes !!
Mødet handler om: Hvad kan/vil/skal vi ??Kurser, møder, debatforum, have CV nr., have folk i
aktivering, folke-køkkener, hvad kan vi bruge frivillige-huse til, kan vi bruge skolerne til noget
?, hvad er vores fremtidige plan ?, VIGTIGT tag alt/alle ide' og forslag du har med til mødet !
Vigtigt Husk:
Vi må ikke spise medbragt mad i plejecentret, men der kan købes kaffe + mad til billige penge
! Tager i selv noget med må "I" spise det udenfor !
Husk: ”I” er alle håndplukket til at være med til at gøre livet og hverdagen bare en lille smule
letter for de 800-950.000 på overførelses indkomst !
Hovedformålet:Er når vi forlader mødet er vi enigt om hvad vi vil/gør og hvilke rammer vi
kan gøre det inden for!! Vigtigt: Er der nogen der ønsker at komme med så send mig lige en
sms eller mail om hvem du er og hvorfor du gerne vil med !

4.-Efterlysning:Vi søger efter nogen til at hjælpe ved forskellige ting .. nogle eks. Lave
folder/flyers, sekretær job, hjælpe med at arrangere møder rundt om i landet, reklamere
for/om ”Behandl os ordentligt” og mange flere ting i fremtiden!!
Du er meget velkommen til at hjælpe os om du er pensionist, efterlønner (og ikke har noget
med arbejdsmarked at gøre) eller er på en eller anden overførelses indkomst, vi kan bruge alle
hænder der vil hjælpe i en god sags tjeneste!!
Er du en af dem der vil hjælpe er du meget velkommen til vores møde i Fredericia !!

5.-Vi kan/skal ikke lave overenskomst eller køre retsager, men kan hjælpe med råd og
vejledning fra personer der har været igennem lidt af hver og kender til mangt og meget gå
ind på hjemme siden: http://www.behandlosordenligt.dk/51270069

6.- Obs. er der nogen der gerne vil være kontakt-person eller kender i nogen så smid lige en
mail med navn og hvad for en område i kommer fra !

7.-"Hatten af for at min a-kasse for at man vil gøre noget for at ændre på "arbejdsløse"
dårlige behandling. Derfor vil man bruge ordet "Jobjæger" hm! hm! ... ikke godt nok !!
Der er 160,000 som er i arbejde "NU" som ønsker at skifte job de er jo også "Jobjæger" men
er om ingen omstændigheder ud for den behandling som dem der er "arbejdsløse" !!!!
Der er også nogen der kalder de arbejdsløse for 'ledige' så spørger hvad forstår man ved at
være ledigt ??? man kan være ledigt på boligmarkedet, kærlighedslivet (parforhold) det dur
ikke !!
Arbejdsløs = en der ingen arbejde har og det kan der ikke laves om på !!!
... Skal der andet navn til vil arbejdsreserve passe bedre !!!
Med hvad er alt det vær hvis man ikke går ind og ændre grundkærnen i det her virvar og
overgreb af dem på overførelses indkomst .......................
Kom nu danske fagbevægelse/a-kasse det må i kan gøre bedre det i har vist er en ......OMMER
!!!!
https://www.facebook.com/Projektrespekt

Håber i alle har det godt og ikke bliver mishandlet med diverse kurser
aktivering/praktik eller løntilskud !! ?
Video om jobcentre der er ramt af vold:http://front.xstream.dk/tvmv/?id=13101
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