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1.- Video:

Skal vi have flere frivilligt til at lave det arbejde kommunen ikke kan levere: http://www.osrtv3.dk/Video/1Lokalt/L-FrivilligVelfaerd2013.wmv
Hvad er det lige som forgår i kommunerne?: http://www.tv2nord.dk/arkiv/2013/06/10?video_id=41644&autoplay=1
Hvordan erdet at kommepå jobcentret:http://youtu.be/9L4VK74KGv0
Reklame for ”behandl os ordentligt”: http://youtu.be/qDuXIrr7T-o

2.– Møde i Skive lørdag den 15.juni-2013:

Sted: Tambohus, Ungdomsskolen-Skive, Frederiksdal Allé, 7800 Skive. Deltagere: Peder Bæk, Lissi Andersen, Ivan Holst
Nielsen, Flemming Nielsen, Steffen Hansen, René Erbs, Bjarne Andreasen, Lesley Christensen. Oplysning: Ivan Holst Nielsen
lavede en video til reklame for ”Behandl os ordentligt”. Der var en kort runde hvor hver deltager introducerede sig selv.
Herunder blev det synlig at der er mange fælles oplevelser og holdning i behandling af menneske som blev udtrykt som
"galimatias" "asocial" og "ydmygelse". BOO har udvidet sig: I dag har vi 10 FB sider samt hjemmesiden. Vi er en
græsrodsbevægelse som kendes af mange - lige fra menig mand, fagbevægelse, politiker og journalister, de arbejdsløse og
folk i job, til grupper der har medlemmer i Danmark, Sverige, Norge og Europa. Styre gruppen har deltaget i flere
foretagende: Bl.a. har Steffen Hansen og Peder Bæk deltaget i debat på Rødding højskolen om emnet "Demokrati Storm". Her
blev der synliggjort at DJØF, Venstre politiker og arbejdsgiverforeningen er uenig med BOO i forhold til den Danske model.
BOO har tilbudt at deltage i flere relevante møder, debatter og udvalg - bl.a. til Carsten Koch - og understreget fordelen
med BOO deltagelse: "vi er eksperter" eftersom vores grupper bestå af folk der har personlige erfaringer med aktuelle
problemer og behov. Meninger og holdninger syntes at være afgjort forinden indkaldelse til vælgermøder. Afgørelser virker
forudbestemt medens tilbud fra BOO om at bidrage syntes at være ”syltet”. ”Er de bange for os?”. ”Behandl os ordentligt”
Facebook grupper: Vi acceptere ikke reklame for parti-politik eller link der ikke vedrør det vi kæmper for og debatterer. De
betegnes som spam og administratorerne skal fjerne dem hurtigst muligt. BOO Administrator og Styrelsens Opgaver: Mange
har ikke kendskab til, hvordan de forskellige love og regler rammer folk. Det er bla. ”Behandl os ordentligt” opgave at oplyse
folk om det. BOO kan/skal bruge og samarbejde med alle der dele vores holdninger men have FOKUS på vores MAX FACTOR
og hoved argumenter. BOO Fordele: BOO er tilgængelige og aktiv mange steder. Vi har et stærkt koncept, tilbyde nye tiltag
og dække behov som andre aktorer ikke gøre – vi ”ramme plet”. BOO tal såsom antal senior job, arbejdsløse i nyttejob - har
vist sig at holde stik og være mere pålidelig end andre. ”tallene holder vand”. Et godt og behagelig møde. Deltagere fik
mulighed for at lære hinanden at kende og vi fik en bedre forståelse for, hvor vi er, hvor vi vil hen og hvordan vi nå dertil.

3.- DEMOKRATISTORM. Hvordan løser vi Danmarks problemer? Oplysning:
Jeg var inviteret til et debatmøde på Rødding Højskole som skulle handle om: 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. Det danske
arbejdsmarked: Kl. 14.00-16.30: Debat med Peder Bæk (”BOO”), Jakob Engel-Schmidt (V), Lisa Herold Ferbing (DJØF), PovlChristian Jensen (DA): ”Er der en ny dansk model?”. Jakob Engel-Schmidt (V) havde intet nyt at byde på, ment der skulle
være endnu bedre at starte egen virksomhed op … Lisa Herold Ferbing (DJØF), Povl-Christian Jensen (DA): ment den danske
model er god og synes der er mange elementer i den som skal bevares (sjov nok var de 2 enig som 2 vandråber … men det kan
jo ikke komme bag på nogen når man ved der er personer der bliver opskolet i den danske fagbevægelse og senere springer
over i dansk arbejdsgiverforening) Peder Bæk kom med forslaget om konjunktur bestemt arbejdstid hvor alle deles om det
arbejde som er her og nu.. Da temaet var ”Er der en ny dansk model?” mener vi det er relevant at komme med ideen her …
Reaktionen fra de 3 andre Jakob Engel-Schmidt (V) Lisa Herold Ferbing (DJØF), Povl-Christian Jensen (DA): de var faktisk enig
alle 3 om det var en rigtigt dårligt forslag … Lisa Herold Ferbing (DJØF) gik endda så vidt at hun sagde at der var masse af
arbejdspladser der skal bare graves endnu mere efter dem, det må så undre os at der er nogen fra DJØF der har faldet ud af
dagpengesystemet? har Lisa Herold Ferbing (DJØF) ikke gravet nok eller ved hun ikke hvordan man bruger en skovl?
Efter dette debatmøde må jeg sige at det kom frem i dagens lys der kommer absolut intet nyt fra fagbevægelsen,
arbejdsgiverforening og politiker, de kan kun snakke i de ting de kender, jeg er lige ved at tro de er bange for nytænkning.
Jeg vil sammenligne fagbevægelsen, arbejdsgiverforeningen og politiker med DSB de kan kun køre hvor der er skinner og det
eneste de kan debatter/snakke om er om de skal holde 2-5-8 minutter ved de forskellige stationer og så eller køre vide …

Synes på ingen måder der kom noget nyt/konstruktivt ud af denne møde, så kan kun konstatere at skal der ske noget nyt i
det danske samfund så skal vi selv sørge for det:

4.- Denne mail kan bruges når du søger aktindsigt:

http://www.facebook.com/download/preview/565173643501783

5.-Læsebreve:

http://www.information.dk/462787
http://arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/konjunkturbestemt-arbejdstid
http://arbejderen.dk/indland/hj%C3%A6lpen-bliver-mindre-og-kravene-bliver-flere

6.-

Angående seniorjob:

Dem der er berettiget til seniorjob efter 01-10-2014 kan blive tvunget på 60 % eller 80 % af dagpenge
satsen i det første år og 3 måneder.
Det er rystende hvad man går med til at lave i folketinget..
Det må være på grund af det ikke
kan ramme dem selv de har sagt ja.
Så vores opgave er at oplyse hvad muligheder folk har for at omgås loven nu når den er vedtaget ....
Læs mere her: http://www.behandlosordenligt.dk/45952758

7.-Oplysning find 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/434967173259949/
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.-ADVARSEL. Kend skemaerne, før du evt. præsenteres for dem hos lægen eller psykiateren:

Og nægt at udfylde dem, for næsten ingen kan undgå at få nok point til at få en diagnose. Se bl.a. symptomlisten:
Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAMs forslag til diagnostik og udredning af de såkaldte funktionelle lidelser:
http://vejledninger.dsam.dk/media/files/10/funkt-lidelser-ark1-blaat.pdf
Det kan være smart at kunne genkende skemaet til udredning af funktionelle lidelser, hvis man skulle blive
præsenteret for sådanne uden at være oplyst om, at det er det det går ud på, hvilket ofte sker.
Nederst på første link, kan man endda se, hvor mange point man skal have for at score ’helbredsangst’ eller
’alkoholproblem’. Halleluja... Og deres forslag til forebyggelse og behandling af de såkaldte funktionelle lidelser:
http://vejledninger.dsam.dk/media/files/10/funkt-lidelser-ark2-roedt.pdf
2. link her er en meget kort udgave af Term-modellen ... føj, hvor jeg ikke kan lide den manipulatoriske sprogbrug...
Jeg troede ellers, vi havde fået kritiseret det STOISKE ud af deres modellen, men nej den STOISKE læge er
genopstået, ham som STOISK overhører patientens klager... føj for den. Han vil jeg nødig møde... Her kan man læse
om psykiaternes selvopfundne somatoforme forstyrrelser:
http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/?mode=showPage&pageId=53
Det hele kan studeres værktøjslinjen her, og der ligger flere andre interessante ting:
http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/
Man kan også downloade HELE vejledningen der, hvis man skulle få en ubændig trang til at læse den.
God fornøjelse med dette indblik i psykiaternes forunderlige vildveje… veje man skal holde sig LANGT
væk fra efter min mening.

9.-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_source=other_multiline&action_obje
ct_map=%7B%
2210200653418010953%22%3A372701852830145%7D&action_type_map=%7B%2210200653418010953%22%3A%22picbadges%3Apost%22%7
D&action_ref_map=%5B%5D

10.-Politikerne på Københavns Rådhus diskuterer collage-skandalen i jobfirmaet HKI.

Flere politikere på Københavns Rådhus har bedt beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev give en forklaring på,
hvilket formål det tjener, at arbejdsløse laver collage hos det private jobfirma Hans Knudsen Instituttet, HKI.
Politikeren Heidi Wang ønsker, at borgmesteren skal redegøre for forløbet på Hans Knudsen Instituttet, som
Magisterbladet beskriver i juni 2012.
Hun vil desuden have oplyst, om den kreative aktivering for ledige fortsat finder sted i Københavns Kommune. Heidi
Wangs spørgsmål og dertil hørende svar, fra beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev, kan læses her:
http://www.kk.dk/~/media/E302FF1AD08D4FCF8C021C11A1CF08EE.ashx
Politikeren Cecilia Lonning-Skovgaard stiller også kritiske spørgsmål til beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev
angående det skandaleramte jobfirma HKI.
http://www.kk.dk/~/media/CD461942959343F8971B5F962A1DAB9D.ashx

11.-Prøv at bevare tilliden til dig selv:

"Prøv at bevare tilliden til dig selv. Stol på dine rettigheder. Lær at sige fra. Det vigtigste for den syge er at forstå,
når ydmygelserne er for store, at du er en del af et politisk spil, der handler om at holde syge nede."

12.-Fattigdomsgrænsen:

Men fattigdomsgrænsen er 103.000 netto. Dvs. alle enlige på en almindelig kontanthjælp, altså 96.000 netto betegnes
som fattige.
Fremskridt! Dog undrer det mig stadig, at regering tilsyneladende lever i et andet årstal end os andre, måske 1960?!
Ganske få samlevere har fællesøkonomi, og det er derfor også helt hen i vejret med gensidig forsøger pligt, uanset om
man er gift eller samlevere!
Gad vide hvordan vi får folketingsmedlemmerne plus embedsmænd tilbage til 2013?
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/06/07/093351.htm

13.-Her er nogle tal om hvor mange der er på diverse overførelses indkomst:
http://www.behandlosordenligt.dk/51270061
http://bm.dk/sitecore/content/BM/dk/Forside/Tal%20og%20tendenser/Noegletal

14.-Nye folk i ”Behandl os ordentligt”:

Mediemand (video): - https://www.facebook.com/ivanholst- Ivan Holst Nielsen
Ny med administratorer på vores facebook gruppe:Maja Thorup
Spørgsmål om medicin så skriv til:Erling Dahl Thomsen Christiansen: http://www.behandlosordenligt.dk/51270069
Person der forlader os: Lene Bach du må have held og lykke fremover..

15.-Leah Lesley Christensen skriver:

BRØK PENSIONISTER - DEM SKAL VI AF MED!!!!!!!!!!!!
I Danmark har man først lov til at være syg nok til førtidspension når man har levet her 40 år, efter den fyldte 15. år.
Blive man syge forinden, så fratages retten til en fuld pension.
Selvfølgelig, hvis man har den opfattelse at enhver person der er så syge at de blive førtidspensionist SNYDER OG
BEDRAGER så kan man godt forstår at loven forhindre disse SNYLTERE fra at kunne få lov til at få en fuld pension.
Med den logik må man så også konkludere at alle LÆGERNE LYVE når de siger at et menneske SLET IKKE ER I STAND TIL
AT ARBEJDE I OVERHOVED. Hvorfor lyve lægerne?
Når man er visiteret til førtidspension må man så tror på at SOCIAL RÅDGIVER BEDRAGER SYSTEMET ved at visitere folk
til førtidspension.
Man må også konkludere at FOLK BESTEMME SELV NÅR DE ER SÅ SYGE AT DE IKKE KAN ARBEJDE, eller vil systemet
selvfølgelig ikke tillade at disse skal STRAFFES FORDI DE ER SYGE med en NEDSAT YDELSER RESTEN AF LIVET.
Derfor er det logik for burhøns at disse personer der LADE SOM OM DE ER SYGE skal udsættes for ydelser der gøre at
de reelt er i FÆNGSEL RESTEN AF LIVET for en liv som andre har de ikke råd til.
Hver gang kontant hjælps ydelser nedsættes skal disse PARASITTER naturligvis også NEDE i indkomsten for de skal slet
ikke tror på at HELE BEFOLKNING VIDE AT DE BURDE VÆRE PÅ ARBEJDSMARKEDET uanset det som lægerne skrive og
siger og sociale rådgivere og ankestyrelsen og andre myndigheder har afgjort. MYNDIGHEDER LYVE når de bevilge at
disse personer kan få lov til at være førtidspensionister.
Alle ved at disse menneske skal vi helst tvære ude af deres MISBRUG AF SYSTEMET og derfor skal de vide at sådanne
LUKSUS SOM MEDICIN og andre gode vil de aldrig nogen sinde have lov til at have råd til.

16.-Vigtig hvis du på kontanthjælp og skal have ferie:

Oplysning om ferie:
Du har mulighed for at holde 5 ugers ferie om året med kontanthjælp, hvis du har modtaget kontanthjælp uafbrudt i
et år op til afholdelsen af ferien. Din ferie må du gerne holde i udlandet.

----- ¤¤¤¤¤ ----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
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

----- ¤¤¤¤¤ ----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
Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere

