Behandl os ordentligt (Græsrod) Månedsbrev-april-2013 (Nr.4)
www.behandlosordenligt.dk

1.- Video:
http://www.tv2east.dk/video/2013-01-03/ryger-ud-af-dagpengesystemet
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Samfund_Jura/Den_nye_ungdomsarbejdsloeshe
d.htm
http://www.tv2fyn.dk/video/60374 Hvad fanden er det for noget svineri!
Demo’ er fint nok vi skal bare selv sige hvad vi vil... fordi vi ved hvad det handler om!
http://www.tv2fyn.dk/article/399260?autoplay=1&video_id=60456
Johanne er god til at sige tingene ... det må man ikke lade sig forblinde af.. husk lige samtidigt
har EL sagt de ikke vil vælte regeringen fordi del vil blive værre med Lars L. ved roret.. så er
det lige jeg spørger hvem er det so kommer til at lægge de sidste stemme til
kontanthjælpsreformen? er det ikke den så frygtede Lars L.? ............jeg glæder mig helt vild
til I begynder og siger som "Behandl os ordentligt" vi vil selv sige og fremføre det vi vil/mener
og ikke lade de folk som svæver langt over os fremføre det vi vil ... det kan de ikke fordi de
ikke ved hvordan vi har det, de lever også i en helt anden verden.
Lidt skræmmende og endnu et bevis for vi skal dele arbejdet: http://youtu.be/ZdI_6fkikvQ
Det venter lige om hjørnet … Uha det er ikke lovende: http://youtu.be/-49XG94ODx8

2.– Skal vi lave en fagforening?:
Får I den hjælp I har brug for? hos kommunen/fagforeningen/a-kasse?
Eller skulle os ca. 1 million på overførelses indkomst lave vores egen fagforening?
Jeg ved fra pålidelige kilder at fagbevægelsen ikke vil hjælpe folk der falder ud af dagpenge
systemet samt kontanthjælpsmodtager!! .... skræmmende!! Vi er nogen der arbejder med
ideen…
Send en mail hvis I synes ideen er god: pederbk@yahoo.dk

3.- Nyt på hjemmesiden:
Her kan du finde logo du kan bruge på det papir/mail du sender til jobcentret, a-kassen,
fagbevægelse og kommunen: http://www.behandlosordenligt.dk/36438523

4.- Denne mail kan bruges når du søger aktindsigt:
http://www.facebook.com/download/preview/565173643501783

5.- Læsebreve:
http://politiken.dk/debat/profiler/bundegaard/ECE1917648/alle-er-deres-egenkommunikationschef-paa-facebook/
http://piopio.dk/uligheden-tager-til-i-tyskland/
http://www.information.dk/453784
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/1014885/posting/fagforeningerne-viser-deressande-jeg-ingenting
http://www.behandlosordenligt.dk/51270072
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/1022719/posting/spørgsmål

6.-Tænk lige over dette:

Det undrer mig? Folk klager
over fagbevægelsen intet udretter samt politikerne laver en masse juks.
Trods det ser mand stadigvæk fagforenings folk samt politiker kommer ud og holder tale under
demonstrationer. Man ser også der er mange grupper som kæmper for uretfærdig behandlet
kategorier, finder en eller anden populær person de sætter ind som protektor eller
ambassadør, herved tro de der er nogle døre der nemmer åbnes. Det der sker, er de sætter

mere og mere det som har blevet kæmpet for ud på et sidespor, fordi protektor eller
ambassadør ikke kender til de problemer på egen krop og kan derfor ikke fremlægge det på
samme måde. Så husk hvis det vi ønsker er at der skal ske ændringer til vores fordel, så må vi
selv kæmpe kampen til ende. Vi kender om nogen hvor skoen trykker, samt hvad vi ønsker
der skal ændres, derfor må vi ikke overlade det til nogen som færdes hos og sammen med
dem der har givet os de dårlige betingelse at leve under det vil der kun komme noget miks
mask ud af…
Derfor skal vi stå så tæt sammenat ikke engang en rødspætte der svømmer på højkant kan
komme igennem.

7.- Oplysningfindos påFacebook:
https://www.facebook.com/groups/pederbk/, http://www.facebook.com/groups/ordentligt/
http://www.facebook.com/groups/279001142906/ ,
http://www.facebook.com/groups/300094625321/
http://www.facebook.com/groups/170796093068424/ ,
http://www.facebook.com/groups/353358381445491/

Brugforhjælp:Sågå 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”:
Fyn:
http://www.facebook.com/groups/353358381445491/styret af: René Hakon Erbs
http://www.facebook.com/opel.calibra.399 ... Vi ønskerheld og lykke.
Nordjylland: http://www.facebook.com/groups/nordjyskboo/ styret af: Lene Bach
http://www.facebook.com/lene.bach... 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.- Nye lokal-kontaktpersoner:
Så har vi fået en ny lokal-kontaktperson i: Slagelse = Karrinna Tind og Sæby = Lene Bach
Lige så der ikke skal forlægge misforståelse:
Vi har nu 2 kontaktpersoneri Skjern Marianne Andersen & Jan Engelst Nielsen.

10.- Nyt: Påhttp://www.behandlosordenligt.dk/51270069
Hvis du har spørgsmål vedrørende/om Gensidig forsørgelsespligt, førtidspension,
kontanthjælp, enkeltydelser så skriv og spørg: Carina Leuenhagen Jensen - E-mail:
leuenhagen@live.dk
Nu starte vi kampen på at vi alle deles om det arbejde som er her og nu ... så håber vi I
kommer og kæmper med... se videoen den viser hvis vi hjælper hinanden kan vi klare alt!
http://youtu.be/t3DDjeVeJu4

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

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

Mangler du en bisidder?: http://www.behandlosordenligt.dk/128605071
Husk sæt altid vores logo på det papiret/mail I sender til kommunen, jobcentret og
a-kassen Her kan du finde logo: http://www.behandlosordenligt.dk/36438523
M.v.h.
www.behandlosordenligt.dk
Så lige en meget vigtigtoplysning vi lukker ikkekl.16:00 men kan træffes hele dagen!
Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere
Skal vi alle finde en der vil melde sig gratis ind i:
http://www.behandlosordenligt.dk/38661217Inden vi har 3 år fødselsdag det kan gøres ved at
sende en mail, besked på Facebook eller fortælle dem vi/I møder…

