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1.-Sådan er det kommet til at se ud inde på job net når du klikker .... så spørger jeg
hvorfor? er det fordi det ser mere menneskeligt ud eller hvad? . For der er stadigvæk
sådan du skal gør det ... jeg fatter ikke en skid !!. gør I ? (Vi har nu registreret, at du har
tjekket dine jobforslag Husk at du skal tjekke dine jobforslag igen senest søndag d. 29.
april 2012. Du kan se, hvornår du har tjekket dine jobforslag under historik).
2.-Græsrodsbevægelsen ”Behandl os ordentligt” holdte møde torsdag d 19.april på
bevægelsens 2 års fødselsdag i Fredericia. Der blev vedtaget at der skal være en
styrings gruppe på 10 personer samt vi er og skal blive ved at være en
græsrodsbevægelse.
Vi vil gøre et stort arbejde på at få folk som er i arbejde til at melde sig ind i græsrodsbevægelsen
som Sympatisør medlemmer fordi det også er en sag der vedrør dem.
Folk der er i arbejde påvirkes kraftigt af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtager i den grad at man
ikke tør kræve støre lønstigning, på grund af der kommer mange i aktivering/praktik/løntilskud
som presser andre ud i arbejdsløshed.
De mange der kommer i aktivering/praktik/løntilskud får jo kun deres dagpenge eller kontanthjælp
derfor er de med til at presse lønnen i så stor grad at det er rystende!! Men der er en part der ikke
er utilfreds med det.. arbejdsgivere!! Vi ved også det påvirke arbejderne så de nemmer, kan se
gennem finger med sikkerheden på arbejdspladsen, mange flere bliver fostret samt får stress, det
forstår man jo når helvede er hedt under dem og de er bange for at komme bag i arbejdsløskøen.
"Behandl os ordentligt” vil forsøge at få kontaktpersoner i alle kommuner i landet så vi meget
nemmer, kan høre om det ting der sker for folk på overførelses indkomst når de er på job centre
og hos kommunen. Der er mange kompetente folk med en lang livs erfaring og mange oplevelser i
ryksækken tilknyttet til ”Behandl os ordentligt” som er parat til at hjælpe og lytte til de der har
brug for hjælp.
Så lige en meget vigtigt oplysning vi lukker ikke kl.16:00 men kan træffes hele dagen!
3.– Hjælp os jer der er på Facebook: Hjælp med at finde links og slå dem op på denne side....Hjælp
også med at hente links fra denne side til din egen væg.
Det er også vigtigt at du sætter 20 - 30 "synes godt om" hver dag (Det er nemlig det, der får
opslagene op på dine venners nyhedssider). https://www.facebook.com/groups/pederbk/
4.- Vigtigt: Skal bruge meddeler (Kontaktpersoner) i alle kommuner som infomere os om hvad der
sker i de forskelige (jobcenter, kommunekontor). Vi vil også gerne lav en bisidder korps så vi har
mindst en bisidder i hver kommune, som kan lægge på hjemmesiden til dem der har brug for en
bisidder i deres område.
Er der nogen som kan få noget reklame ind på arbejdspladserne måske gennem tillidsmanden? For
dem som er på arbejdsmarked bliver i høj grad påvirket af det som sker med de på overførelses
indkomst. Er der nogen som er gode til at sy (er der nogen der kan sy logoer også på sejl til både)

og gerne vil give en hånd med når der skal laves flag og banner med logo på… samt andre ting! så
skriv til: pederbk@yahoo.dk
5.- Vi kan/skal ikke lave overenskomst eller køre retssager, 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 kontaktperson eller kender i nogen så smid lige en mail
med navn og hvad for et område i kommer fra!
7.- Debat møde om arbejdstiden: Jørgen Scharff Nielsen, Steffen Hansen og Peder Bæk er klar på
at komme og være med i debat om arbejdstiden, skal den sættes ned eller skal vi deles om det
arbejde som er Undersøg om der er nogen som gerne vil med i sådanne møder spørg jeres
fagforenings afdeling om de vil holde sådan en møde.
8.- Lille god historie: Jeg var med Kuno på jobcenter i Holstebro som bisidder fordi han ikke kunne
få job centeret til at skrive det som skulle stå i jobplanen, de havde skrevet noget helt andet og
mente ikke edb-systemet kunne ændre det, trods de at Kuno havde skrevet til dem flere gange og
vil have det ændret inden han ville skrive under de svarede ham ikke før han skrev han var blevet
medlem hos ”Behandl os ordentligt” og satte vores logo på mail ‘en.
Så blev han kontakten og fik at vide han skulle komme til en møde med afd. Lederen og efter vores
lille møde kom en ny (korrekt) jobplan som han kunne skrive under på !!
”TIL DIN OPSLAGS TAVLE”
Hvis DU virkelig ønsker at hjælpe nogen, må DU først finde ham, hvor han er og begynde der.
Det er omsorgens hemmelighed. Kan DU ikke det, er det kun et blændværk, hvis DU tror,
DU kan hjælpe et medmenneske. At hjælpe nogen indebærer, at DU forstår mere end han gør,
men først må DU forstå det, han forstår.
Kan DU ikke det, vil DIN forståelse ingen nytte være til.
Al sand omsorg begynder med ydmygelse.
Hjælpen skal være ydmyg, i sin holdning til den han vil hjælpe.
Han skal forstå, at det at hjælpe ikke er at herske, men at tjene.
Omsorg forudsætter tålmodighed, såvel som indrømmelse af ikke at have ret og af ikke at forstå
det, den anden forstår.
Med venlig hilsen
René Hakon Erbs Jeg støtter
"svages" kampe. er fra den gamle skole, hvor der fandtes næste kærlighed.
Håber i alle har det godt og ikke bliver mishandlet med diverse kurser aktivering/praktik eller
løntilskud! ?
Vores sang sunget og skrevet af: Arne Wurgler: http://www.behandlosordenligt.dk/55871796
Køb trøjer med BOO’s logo her: http://www.behandlosordenligt.dk/41537222

Hvis du er på facebook så læg denne link ud: http://www.behandlosordenligt.dk/41537228
Mvh.
Peder Bæk
Tlf. 20905515
E-mail: pederbk@yahoo.dk

