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www.behandlosordenligt.dk

1.- Video:
http://www.osrtv3.dk/Video/1-Lokalt/Behandlosordentligt-paa-Christiansborg.wmv
http://youtu.be/uW17HBFVH7M- Skønt at høre hvad de helt unge mener!
http://youtu.be/OqiP98RSE8E- vi mener den eneste løsning er at dele det arbejde som er her og
nu.
http://youtu.be/Bikid2D-yZw - lidt oplysning…
http://youtu.be/kCyN94qaMM0- lille sjov film.

2.– Ja vi skal lave en fagforening:
Ja vi skal lave en fagforening for folk uden for arbejdsmarked/lavløns området, hjemløse, studerene SU,
førtidspensionist, sygeramt, kontanthjælpsmodtager, fleksjob, dagpenge og lavløns område, der kommer
flere oplysninger når vi er kommet længer, vi regner med fagforeningen bliver konstrueret i midten af
maj en af de afgørende ting er det skal være billigt så de grupper vi repræsentere kan være med.

3.- Spørgsmål?:
1. maj bør være de folk der er på overførelses indkomst dag fremover ...
"BOO" er 120 % klar på at være med på den ide og deltage som taler...
Vi synes det er lidt sjovt at det er politiker og fagbevægelsen som er taler til 1. maj..
Hvad ha de gjort de seneste 10-12 år???
Tænk over det.. samt begynde at tænke på hvem der skal være taler næste år!!

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

5.-Læsebreve:
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/1025003/posting/er-empati-og-forståelse-det-sammesom-man-ved-hvad-der-sker
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/1022719/posting/spørgsmål
http://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/bjarne-s%C3%B8rensen/fagbev%C3%A6gelsen-skal-ikketr%C3%A6kkes-med-ned
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/1039135/posting/har-i-tænkt-over-hvad-det-er-som-skerlige-nu
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/1073549/posting/der-er-intet-nyt-i-reformen-afkontanthjælp
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/1091060/posting/tiden-er-inde-til-at-tænke-nyt

6.-

Vigtigt for folk på kontanthjælp:

http://m.bt.dk/f/?redirect=www.bt.dk%2Fpolitik%2Ffakta-her-er-kontanthjaelpsreformen
http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2013/04/Bred%20politisk%20aftale%20om%20kontanthjaelp.aspx
7.- Oplysningfind os på Facebook:
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/
http://www.facebook.com/groups/227931650683406/http://www.facebook.com/groups/4349671732599
49/
https://www.facebook.com/groups/279524045515087/
https://www.facebook.com/groups/BOO.EUROPE/
https://www.facebook.com/groups/429113003851914/

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 fraFacebook grupper ”Behandl os ordentligt” nu 7 stk.:
Sønderjylland: http://www.facebook.com/groups/227931650683406 styret af: Kristina Bejer
Nordentoft Eversen & Henning Jensen
Nordjylland: http://www.facebook.com/groups/nordjyskboo/ styret af: Lene Bach har fået ny med
administrator: Birgitte Træbing Nielsen
Vestegnen:Ny med administrator: Charlotte Hjælm
Nu også på Svensk:http://www.facebook.com/groups/434967173259949/ - Linda Åberg Luthman Inger Eriksson -Bo Johansson ... Vi ønsker held og lykke.
Norsk:https://www.facebook.com/groups/317075555086427/Johan R. Sjöberg & Inger Eriksson
Engelsk:https://www.facebook.com/groups/279524045515087/Leah Lesley Christensen
Debat gruppe: https://www.facebook.com/groups/429113003851914/ Annelise Rose, Søs Nielsen.

9.-Facebook gruppe på svensk, Norsk & Engelsk:
”Behandl os ordentligt” Har startet en Facebook gruppe på svensk takket være Linda Åberg Luthman Inger Eriksson -Bo Johansson, Norsk Johan R. Sjöberg og Inger Eriksson og på engelsk Leah Lesley
Christensen det er vi taknemligt for.

10.- Husk!!! tilmelding til seniorjob:
Du kan få seniorjob, hvis du: Har opbrugt din dagpengeret, Er fyldt 55, Har mindre end 5 år til efterløn
alderen, Har ret til efterløn.
Seniorjob er ordinært arbejde i kommunen, og det kan ske op til 3 måneder før du ar opbrugt din
dagpengeret og op til 2 måneder efter dagpengerettens ophør.
Kommunerne er ikke forpligtiget til at betale kompensationsydelse før 2 måneder efter ansøgning om
seniorjob.
Det er derfor vigtigt, at der søges mindst 2 måneder før dagpengeretten ophøre, da kommunen i så fald
skal betale en kompensationsydelse svarende til hvad man ellers skulle have haft i dagpenge, indtil
seniorjobbet tilbydes.
Nu starte vikampen 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 sangsunget/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

