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1.- www.osrtv3.dk/Video/1-Lokalt/Behandlosordentligt-paa-Christiansborg.wmv Her er en video om
vores ((((( Steffen & Peder ))))) til Christiansborg.. der skal lyde en stor tak til Niller fra Tv-Odense!

2.- Lille ”fodnote”
De politikere som sidder på flæsket ’NU’ har trukket hesten til truget for at drikke men den drikker ikke!
hvad gør man så? giver den nogle tæsk for den skal drikke ((((((de har ikke endnu opdaget der ikke er
vand i truget!))))))
”Ø” forsøger så at få vand i truget! men de kan ikke komme hen til truget fordi der er nogle ’smølfer’ der
holder vagt ved truget samt flæsket fordi de vil op på flæsket når de andre falder ned.
Det triste er at dem der sider på flæsket og dem der holder vagt har ikke andet i hoved end side på
toppen af flæsket de ser ikke hesten bliver dårligere og dårligere…
Det værste er at det er hesten der skal trække ploven! hvad gør vi nu lige hvis hesten bliver så dårligt at
den ikke kan trække ploven så bliver der ingen korn til grisen!
Det er der flæsket kommer fra … Hvor vil de så side dem der plejer at side på flæsket?
Tænk lige over det!.

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.-OPLYSNING:

Jeg blev kontakten af en der ikke synes at vedkommende kunne blive hørt på jobcentret og a-kasse
derfor har vedkommende ((((som vi kalder X)))) skiftet a-kasse en del gange på det sidste.
Jeg bliver spurgt om jeg vil med som bisidder hvilket jeg svare ja til, vi møder op på a-kassen kl. 09:45
A-kasse damen startede med at sige til X du har godt nok skiftet a-kasse nogle gange, hvor til X svare
jeg synes ikke jeg kan få den hjælp jeg har brug for!! hvortil a-kasse damen svare så er du kommet det
rette sted vi er til for at hjælpe dig !
Fordi X var kaldt til rådighedsvurdering var fordi jobcentret tvivlede på om X står til rådighed på
arbejdsmarked ud fra den jobplan jobcentret havde lavet ((((( der skal så siges den jobplan jobcentret
havde lavet, havde de gjort på baggrund af en samtale med X !! X havde ikke efterfølgende fået lov at se
jobplanen og godtage den, X havde også klaget over den var forkert og ville have den ændret men det
havde jobcentret ikke ville kommenter på))))) ”så spørger jeg hvad forgår der lige her!!!
A-kasse damen klager over at X havde sendt mange mail til både a-kassen/jobcentret hun mente X
fremover skulle skrive i mere venlig tone samt lytte til hvad jobcentret ønskede ((( hvad !!! siger jeg lige
)))
A-kasse damen gentager det vi gør er for at hjælpe dig! (((((( for mig at se er det a-kassen vil at skære
medlemmet til så de passer i de kasser kommunerne/jobcentret laver til de arbejdsløse , i sted for at
hjælpe den arbejdsløse med at få det hjælp lige nødagtigt vedkommende har brug for ))))))
A-kasse damen siger til X du skal opgrader din CV samt lytte til hvad jobcentret kan tilbyde selv om du
har været på nogle af de kurser før kan du godt tage på dem igen der kunne være kommet noget nyt ind
i kurserne og husk det jeg fortæller dig er for at hjælpe dig , hvis du ikke gør det er du ikke til rådighed
på arbejdsmarked det vil sige du mister dine dagpenge ….. HALLO siger jeg er det at hjælpe medlemmet
(((((( det er jo som han der havde en flue til at side i panden, da han kammerat så det sagde han sid
stille så skal jeg nok slå den ihjel hvor efter han tog en stor hammer og slog fluen ihjel …. Hertil vil jeg
sige hvis det er den form for hjælp man for så ville jeg også tænke over hvor meget a-kasserne er vær =
0 )))))).
For mig at se sider jobcentrene/a-kasserne bag deres store skrivebord med masse af pc’er hvor de kan
finde alle de love de kan slå de arbejdsløse oven i hoved med .. som små diktatorer der har deres på det
tørre !!
Hvis der er andre der har været udsat for noget lignede! så bøj ikke nakke og tag imod endnu flere slag
men skriv om din oplevelse til pederbk@yahoo.dk læs også her: www.behandlosordenligt.dk
P’s: Vil lige oplyse om det er en a-kasse der er med i LO-Fagbevægelsen

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

Hotline: Her kan du ringe og spørge/fortælle Tlf.20 90 55 15 Peder Bæk.

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!

Nye kontaktpersoner: Løgstør- Bjarne Dan Mikkelsen E-mail: vaegtergade@stofanet.dk
Tønder- Karin Sønnichsen E-mail: karinsonnichsen@yahoo.dk

7.-Debat møde om arbejdstiden:
En ide' vi skal lave sammen med Occupy CPH.
Hvis og så frem vi skal med i denne konstruktion (Og det skal "VI")
Så kunne jeg tænke mig dem bygget op på denne måde at man lavede noget hvor der skulle være en
demo på torvet/rådhuset samt et møde som handler om arbejdstid=arbejdsliv (hvor vi et mødelokale vil
debatter med fremmødte om at ændre deres liv, syn på livet, arbejdstid) vi skal have så mange som
muligt med både på overførelses indkomst og dem som er i arbejde!!!
Vores tune rundt i landet skal hedde "Tour ”de” arbejdsliv?"

8.- Jeg ved ikke om du er klar over det, eller har brug for at vide det

(nogen har måske brug for det)
Hvis man har indbetalt til efterlønsordningen, og overvejer at hæve pengene, kan det godt lade sig gøre,
selvom man er på kontanthjælp.
På trods af, at man ikke må have formue, kan de ikke røre pengene, modregne eller andet
Dog skal man lige tænke sig lidt om, for søger man om ekstraydelser lige bagefter, vil man få afslag.
Har man gæld til Skat, bør man måske også lige undersøge om de kan tage pengene, inden man hæver
dem.
Et meget vigtigt ting man skal huske er hvis man hæver efterlønnen så mister man retten til senior job!

9.-Møde/foredrag i Randers: - Arbejdstid = arbejdsliv, hvad vil/ønsker vi? Tidspunkt:

Torsdag d 21.juni – 2012 kl. 09:00 – 11:00 Sted: Dynamoen ApS - Vestergade 59 - 8900
Randers C Hør Peder Bæk fra græsrodsbevægelsen ”Behandl os ordentligt” Fortælle bl.a. om:
Lov junglen for overførelses indkomst.
Være med i debatten om ”arbejdstid”! Arbejdstidsnedsættelse; kan det være løsningen på
velfærdssamfundet?
VIGTIGT: GRATIS ADGANG
Håber i alle har det godt og ikke bliver mishandlet med diverse kurser aktivering/praktik eller løntilskud!?

Så lige en meget vigtigt oplysning vi lukker ikke kl.16:00 men kan træffes hele
dagen!
Opråb!! Skal vi se om vi ”HVER” kan skaffe 2 nye medlemmer her inden næste månedsbrev!!
Vores sangsunget og skrevet af: Arne Wurgler: http://www.behandlosordenligt.dk/55871796
Køb trøjermed BOO’ logo her: http://www.behandlosordenligt.dk/41537222
Hvis duer på facebook så læg denne link ud: http://www.behandlosordenligt.dk/41537228
Mvh.
Peder Bæk
Tlf. 20905515 E-mail: pederbk@yahoo.dk
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