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1
.- Se videoen: http://www.behandlosordenligt.dk/45952758

2
.- Lille ”fodnote”
S=SF siger intet om de 541.000, som nu tvinges i job på grund ar
tilbagetrækningsreformen og derfor får vi 541.000 flere ledige som ender på
ægtefælle-forsørgelse
En katastrofe for 541.000 familier.
Jeg håber, at disse 541.000, deres ægtefæller, deres børn og deres forældre
vil stemme på EL næste gang

3
.– Find os på Facebook:
Har du været ude for nogle oplevelse god/dårlige eller vil du bare gerne dele
dem med andre så skriv dem på:
https://www.facebook.com/groups/pederbk/ eller
http://www.facebook.com/groups/ordentligt/hjælp også med der kommer
endnu flere ind på siden.

4
.- OPLYSNING:
Der er kommet mange nye Sympatisør medlem ((det er også gratis så det
skulle man kunne klare økonomisk)) men jeg håber ”I” vil hjælp med der
kommer endnu flere..

5
.- 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!!
Hotline: Her kan du ringe og spørge/fortælle Tlf.20 90 55 15 Peder Bæk.

6
.- Tænk lige over det!: Peter Sejersen skriver:
Faktum er, at vi lever i et klassesamfund! Der er en klasse, som lever af at
arbejde for andre, og der er en klasse, som lever af at andre arbejder for
dem. Interessemodsætningen er åbenlys. Arbejderen vil have mest muligt for
deres arbejde. Arbejdsgiveren vil betale så lidt som muligt for at få arbejdet
udført.
Sådan er det i dag. Sådan var det også for 113 år siden, da arbejderne og
arbejdsgiverne indgik september forliget. Med årene har arbejderne fået
væsentlige bedre kår. Det skyldes alene det forhold, at arbejderne har været i
stand til at stå sammen i fagforeninger. Det ændrer imidlertid ikke ved det
helt grundlæggende. Der er to klasser, som har væsentlige
interessemodsætninger. Og nu vil rigtig mange af jer sige, at klassesamfundet
er dødt, og at I ihvertfald ikke er arbejdere. Jeg er ked af at måtte sige det, I
lever i en drøm. En dag vil I vågne midt i jeres livs mareridt og konstatere, at
alt det, som andre gennem hårdt arbejde og store menneskelige ofre byggede
op, er blevet revet ned. Faktum er også, at når det først er blevet revet ned,
så er det hulens svært at bygge op igen. Og så kan I bruge aftenen på at tænke
over, hvem der har glæde af det!
Det er det vi skal kæmpe for nu og fremadrettet ellers går vi hen og bliver
vores egen værste "fjende”!!

7.Møde/foredrag i Esbjerg-Frederikshavn: Arbejdstid = arbejdsliv, hvad
vil/ønsker vi? http://www.behandlosordenligt.dk/36438532
Vi kommer også forbi Rinkøbing og Aalborg. 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? Flere
oplysninger læs her: http://www.behandlosordenligt.dk/36438532 VIGTIGT:
GRATIS ADGANG

8.En lille bøn blev hørt!:
I kraft af 2 medlemmer og en arbejdsløs forening fra Sverige lykkes det os at
få pengene samlet ind til hjemmesiden så vi kan køre den næste år. ”I” er
altid velkommen til at samle noget ind til os, der er mange muligheder f eks:
hvis man er flere samlet til kaffe eller hyggeligt samvær kan man forslå at

hver person giver 2 kr. til ”OS”!!
Reg: 9312 Konto: 0000379883
M.v.h. Styregruppen.

Vigtig oplysning!
Grotesk ferie-regel rammer ærlige arbejdsløse
Fire feriedage koster en uges dagpenge. Fem dage koster ingenting.
Forvirret?
En uges ferie for egen regning på Stevns Camping forlænger dagpengeperioden
med en uge. Nøjes du med at sove i telt fra mandag til torsdag, men modtager
dagpenge om fredagen, har du brugt én uge af dine i alt 104 ugers
dagpengeret.
Forvirret? Det er der også en del arbejdsløse, der er.
- Det virker da totalt ulogisk. Jeg har ret til dagpenge i en vis periode, men
den periode bliver kortere, hvis jeg bruger min ferie drypvis frem for i hele
uger, siger Ulrik, der efter en akademisk uddannelse har gået ledig i et år og
tre måneder.
Koster dagpenge i sidste ende
Ulrik ønsker ikke at stå frem ved navn, da det er "dårlig reklame" at brokke sig
over forholdene som arbejdsløs, når man brændende ønsker sig et job.
Men han er ikke den eneste, der har undret sig over, at A-kasser kun kan regne
i hele uger, når det gælder forlængelse af dagpengeperioden.
Chefkonsulent Ingmar Jørgensen fra A-kassernes Samvirke bekræfter, at
feriereglerne skaber forvirring - og er kilde til en vis frustration.
- Vi er da klar over, at det kommer bag på en del dagpengemodtagere. Og det
er klart, at det for nogen
vil betyde, at deres dagpenge ikke rækker så længe, som de havde regnet
med, siger han.
Samme ferie, forskellig dagpengeperiode
Forvirringen opstår, fordi ferie er opgjort i antal dage, mens dagpengeretten
består af 104 uger.
Antallet af uger skal forstås aldeles bogstaveligt. Altså som uger, hvor man
modtager dagpenge.
Det gælder også, hvis man modtager dagpenge i færre end ugens fem
hverdage, fordi man holder ferie for feriepenge fra tidligere job eller
feriedagpenge, som man har optjent i sin dagpengeperiode.
Dagpengemodtagere har ret til fem ugers ferie som alle andre. Hvis de
konsekvent holder ferie drypvis, kan det betyde, at de løber tør for dagpenge

flere måneder tidligere, end hvis de havde holdt ferie i hele uger - selv om
mængden af brugte feriedage er ens.
- Hvis man ikke tænker sig om, vil det være adskillige ugers dagpengeret, man
kan miste. Det stiller klart høje krav til, at A-kasserne oplyser korrekt om
reglerne, siger Ingmar Jørgensen.
A-kassen sagde ingenting
Den arbejdsløse akademiker Ulrik føler dog, at han er blevet dårlig rådgivet af
a-kassen AAK. Han har løbende fået underskrevet feriekort i a-kassen, uden at
han er blevet gjort opmærksom på, at det kan være en ulempe, hvis han
ender med at være arbejdsløs samtlige 104 uger.
- I den situation vil det betyde, at mine dagpenge løber ud tre uger tidligere,
end hvis jeg havde holdt den samme ferie pulje sammen i hele uger, siger han.
Forsikringschef i AAK Niels Bjerre forklarer, at alle ledige indledningsvis bliver
vejledt om, at for hver uge, de får udbetalt dagpenge, tæller det i det
samlede regnskab.
- Men udgangspunktet er, at vores medlemmer holder ferie, når de gør. Og i
den situation mener vi ikke, at vi skal opfordre dem til at holde ferie i hele
uger i stedet, siger han og tilføjer, at det er 'atypisk', at ledige holder ferie
drypvis ferie frem for hele uger.
Forskningschefen vurderer dog, at forkortelsen af dagpengeperioden fra fire til
to år, som trådte i kraft i maj 2010, nødvendigvis må betyde, at flere ledige
kommer til at opleve, at skævt fordelt ferie vil æde af deres samlede
dagpengeperiode.
Kræver lovændring
Ifølge A-kassernes Samvirke er der teknisk set intet, der forhinder, at Akasserne regner i dage frem for hele uger.
- Jeg er fuldstændig enig i, at det er misvisende, og giver anledning til
forvirring, men det kræver en lovændring, siger chefkonsulent Ingmar
Jørgensen, og fortsætter:
- Men med de regler, vi er sat til at forvalte i dag, kan vi kun opfordre til, at
man afholder ferie i hele uger, hvis man vil være på den sikre side.
Ændring af sygedagpenge loven!
Vidste ”I” det?
§ 53 a
. En person har ikke ret til sygedagpenge på søgnehelligdage.
Det vil sige man ikke kan på sygedagpenge hvis du bliver syg op til påske, jul
og andre helligdage!!Ændringen startede d 02/07-2012 det var noget der blev
lavet fordi der skulle være råd til skattelettelse

Læs mere:
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=sygedagpengeloven&source
=web&cd=5&sqi=2&ved=0CHAQFjAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ret
sinformation.dk%2Fforms%2Fr0710.aspx%3Fid%3D142423&ei=wU0
RULv0B6nN4QSA3oCgBg&usg=AFQjCNE-p6avHBAVzYgtZFU3lGbWbP7HQ
Det er en god ting at vide når man søger job!:
Det siger loven
Fra Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet:
Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse eller
erhvervsuddannelse søges eller foretrækkes en person af en bestemt race,
hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller
national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med
handicap.
Det må heller ikke angives, at der ikke ønskes en person med de i 1. pkt.
nævnte kendetegn.
Kilde: retsinfo.dk
Håber i alle har det godt og ikke bliver mishandlet med diverse kurser
aktivering/praktik eller løntilskud!
Så håber jeg ”I” alle vil gøre alt, hvad ”I” kan for at gå imod denne slagt
udnyttelse af folk?
Oplysning:
”Behandl os ordentligt” & Occupy hjælper hinanden der vor vi kan!!
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!!
http://www.behandlosordenligt.dk/41537220
Sæt "BOO" picbadges på jeres billede!!

Sidste nyt fra Steffen Hansen:
http://www.behandlosordenligt.dk/55871798
Se videoen:
http://www.behandlosordenligt.dk/45952758
Vores sang
sunget og skrevet af: Arne Wurgler:
http://www.behandlosordenligt.dk/55871796
Køb trøjer
med BOO’ logo her: http://www.behandlosordenligt.dk/41537222
Hvis du
er på facebook så læg denne link ud:
http://www.behandlosordenligt.dk/41537228
Mvh.
“BOO-Styregruppe”
Talsmand: Peder Bæk
Tlf.20905515
E-mail: pederbk@yahoo.dk

http://www.behandlosordenligt.dk/
Når man læser hvad de snakker om i folketinget, må det jo undre en desto
mere at der ikke sker noget ude i kommunerne?
Magisterbladet har den 15.6.2012 skrevet en artikel om jobfirmaet HKI´s
usaglige collagearbejdsprøvninger under overskriften ”Ledige laver collager
hos privat jobaktør”.Magisterbladet, på side 17.
http://www.dm.dk/~/media/Magisterbladet/Mag2012/Mag1112.ashx
”BOO” vil gerne takke Pia Andersen for at have kommet med disse
oplysninger!!

Og vi kan kun endnu engang opfordre alle der bliver sendt ud i
aktivering/praktik/løntilskud om at klage over deres jobplan samt stritte imod
alt hvad de kan!!
Folketingets LovsekretariatChristiansborg1240 København K
Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden
81 061 København KT 72 20 50 00E
bm@bm.dkwww.bm.dk
CVR 10172748EAN 5 798 000 398 566
Folketingsmedlem Rosa Lund (EL) har den 22. maj 2012 stillet følgende
spørgsmål nr. S 3352,
som hermed besvares.
30. maj 2012J.nr. 2012-0007026
Spørgsmål nr. S 3352:
”Hvad er ministerens holdning, til at ledige henvises til det private jobfirma
HKI for at blive arbejdsprøvet i at lave collage, og at deres arbejdsevne
vurderes ud fra, hvordan de løser collage-opgaven?”
Endeligt svar:
Når en borger møder beskæftigelsessystemet, skal udgangspunktet altid være,
at borgeren går styrket derfra med bedre muligheder for at komme ind på
arbejdsmarkedet. Jeg kan ikke gå ind i den konkrete sag, som spørgeren
henviser til. Men det er min klare holdning, at vi generelt bruger for mange
ressourcer i beskæftigelsesindsatsen på meningsløse tilbud og
arbejdsprøvninger, der fastholderfolk på offentlig forsørgelse. I stedet skal vi
bruge kræfterne på at udvikle og forbedre den enkeltes kompetencer og
ressourcer. Det er der fokus på i regeringens udspil til en reform af
førtidspension og fleksjob, og det vil der være fokus på i kommende reformer
herunder af hele kontanthjælpssystemet. Samtidig er det vigtigt at slå fast, at
det er den enkelte kommune, der har ansvaret for de konkrete tilbud i forhold
til den enkelte borger. Det følger heraf, at den enkelte kommune har ansvaret
for at vurdere, hvornår andre aktører skal inddrages i beskæftigelsesindsatsen.
Det er derfor også kommunens ansvar at følge op på, om den indsats, en ledig
får hos anden aktør, er i orden.

Hvis en borger er utilfreds med sit forløb hos en anden aktør, kan borgeren
henvende sig til kommunen og gøre opmærksom på det, så kommunen
harmulighed for at følge op over for aktøren. Borgeren har derudover mulighed
for at klage over sit tilbud om aktivering. Hvis en borger ønsker at klage over
en afgørelse, som kommunen har truffet om et aktiveringstilbud, skal borgeren
klage til kommunen. Hvis kommunen holder fast i sin afgørelse, sender
kommunen sagen videre til Beskæftigelsesankenævnene.
Venlig hilsen
Mette Frederiksen (A)

