Behandl os ordentligt (Græsrod) Månedsbrev-juni-2013 (Nr.6)
www.behandlosordenligt.dk
1.- Video:
Video-1- http://youtu.be/Y_6-LnwcNkA Video-2- http://youtu.be/sjCJs92-G9I
Det er bare ikke godt nok SRSFØ … det er en ommer!!!
http://common.tv2.dk/mpx/player.php/guid-68553671.html

2.– Ja vi skal lave en fagforening møde i Skive:
Så fandt vi en dato ... håber du kan .... Møde i Skive Lørdag den 15. juni-2013 kl. 10:00
>>>>>Stedet/adresse kommer når du tilmelder dig!!<<<<< Her vil vi Bla. Snakke om at starte en
fagforening for folk på overførelses indkomst ... P's: Giv lige besked om du kommer ....

3.- DEMOKRATISTORM. Hvordan løser vi Danmarks problemer?
Politikerne mangler svar på tidens største udfordringer, og de svar, de har, har de svært ved at forklare.
Hvor er løsningerne? Det spørger RÆSON og Rødding Højskole om på en stor konference fra 1.-7. juni
2013. Du kan læse om hel ugen her: http://www.roedding-hoejskole.dk/index.php?demokratistorm

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

5.-Læsebreve:
http://arbejderen.dk/udland/73-millioner-unge-kan-ikke-finde-et-job
http://www.avisen.dk/vi-passer-stadig-godt-paa-pengene_220031.aspx
http://www.avisen.dk/vi-passer-stadig-godt-paa-pengene_220031.aspx
http://www.ugebreveta4.dk/2013/201321/Tirsdag/Langtidsledige_mister_personlig_hjaelp.aspx

6.-

Kender I denne ?:

§80.Kommunalbestyrelsen skal anvise midlertidigt husly mod betaling,hvis en enlig eller en

familie er husvild. Betalingen må ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der anvises, eller
den sædvanligeboligudgift på stedet for en enlig eller for en familie af denne størrelse.

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/
https://www.facebook.com/groups/282657711871170/
https://www.facebook.com/groups/654273601254198/
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.-Flere nye Facebook gruppe siden sidst:
https://www.facebook.com/groups/429113003851914/
https://www.facebook.com/groups/282657711871170/
https://www.facebook.com/groups/654273601254198/

9.- Skal vi hjælpe hinanden?:
Ved at samle endnu flere der vil bakke os op samt melde sig gratis ind her:

http://www.behandlosordenligt.dk/38661217

10.- Her kan du gå ind hvis du vil lægge en ”BOO” logo på din Facebook billede:
http://www.picbadges.com/behandel-osordentligt/2622386/?fb_action_ids=10200653418010953&fb_action_types=picbadges%3Apost&fb_sourc
e=other_multiline&action_object_map=%7B%2210200653418010953%22%3A372701852830145%7D&
action_type_map=%7B%2210200653418010953%22%3A%22picbadges%3Apost%22%7D&action_ref_
map=%5B%5D

11.- Nye personer som hjælper ”BOO”:
Mette Heap - https://www.facebook.com/mette.heap?hc_location=timeline
Inge B. Johansen - https://www.facebook.com/zonastro9
Runa Dorph-Petersen Espersen - https://www.facebook.com/runa.espersen
Ivan Holst Nielsen - https://www.facebook.com/ivanholst?hc_location=stream

12.- OBS!-kender du nogen på den gamle førtidspensionsordning så oplys den om det her:
((Advarsel)) Politikerne prøver for tiden at overtale ældre førtidspensionister til at underskrive en
erklæring om at de kan bliver overført til den nye ordning, med en økonomisk gulerod der er taget fra
deres førtidspensionist år, lige før de rammer folkepensionen, så den rammer dem tidligere, dette
sparede beløb blive nu defineret som en forhøjelse af pensionens kr beløbet, så en underskrift kan
forestås som en økonomisk gevinst, når den gives til systemet, mens fakta er at folk på lang sigt ikke for
mere.... Selve underskriften formål består reelt i at der godtages aktivering og hvis aktiveringen viser at
der kan arbejdes i et vist omfang så kan pensionen annullerende... Da stort set alle ældre
førtidspensionister har ret til at arbejde i et eller andet omfang hvis de kan, vel skatte oplysninger
formodentlig nu blive vendt hos de personer der arbejder i det omfang de kan og må., hvor efter de kan
blive praktikanter i en form for arbejdes-prøvning. Hvor efter systemet vel vurderes om disse forsat skal
beholde deres ældre førtidspension. Så hvis du kender nogen så gør dem lige opmærksom på at hvad de
enlig underskriver. Med tak her for.

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
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