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1.-Oplysning: Jeg var i Esbjerg d 14-08-2012 hvor jeg skulle holde
et møde, efter mødet kom Kanal Esbjerg’ de lavede noget til en Tvprogram om ”BOO” som vil blive sendt senere på kanal Esbjerg …

2.–Spørgsmål?

Har Mette Frederiksen nogen sinde været ude i det virkelige liv og
lavet et stykke realt arbejde som kunne skaffe valuta til landet?
Eller har hun gået på overførelses indkomst fra hun forlod skolen?
Hun er jo også på overførelses indkomst ”nu” endda den høje!
Hun vil sikker komme til at være på overførelses indkomst til hun skal
bæres her fra.
Så er det jeg spørger hvordan kan sådan en dame se på at andre der
har været med i produktionen og skaffet valuta hjem til Danmark i
mange år falder ud af dagpenge systemet og det er ikke engang den
høje sats de får og kun i 2 år eller højest i 4 år hvis de har været med
i overgangsordningen … føj for pokker siger jeg!!

3.-Sådan skal:
aktivering/praktik/løntilskud loven forstå es!

Vi kan ikke ændre love og regler endnu … men vi kan oplyse folk om
hvordan love og regler skal/kan bruges:
Meget vigtigt hvis folk på kontanthjælp kommer i aktivering! Husk
arbejd ikke helt vild du får kun din kontanthjælp og ikke så meget
som 25 øre mere!
Er du på dagpenge og blive sendt ud i praktik så husk hvad praktik
betyder = du skal finde ud af om du kan li’ det du er kommet ud i og
evt. tænke dig at få et job inden for dette område, derfor skal du se
hvad der blive lavet samt spørge om de ting du ikke forstår der skal
også være en der viser og vejleder dig når du udføre arbejdet eller er
det ikke praktik, da kan også ganske roligt tage en kop kaffe mere!!
skulle du være så heldigt at komme i løntilskud så husk ved løntilskud
skal du også have en til at vise og lære dig op i det du evt. kan få et
job inden for løntilskud er et form for læretid.

4.-Efterlysning:

Er der nogen der kunne tænke sig at komme med i vores Ide-gruppe
så læs lige det her:
http://www.behandlosordenligt.dk/51270075oghttp://www.behandlos
ordenligt.dk/36438517kan i gå end for det og mener i der skal gøres
noget så skriv lige en mail om hvem i er og hvad i står for
tilpederbk@yahoo.dk
Vi har fået 3 nye i Ide-gruppen Leif Leszczyński, Lotte Lykke& Tina
Rebsdorf ..velkommen !

5.-Vigtig oplysninger:
Aktivering: Fraseptember skal ledige i aktivering ikke længere
tvinges på det samme jobsøgningskursus igen og igen. I stedet for
skal ledige i praktik, løntilskud, uddannelse eller fx. certifikatkursus på
et AMU-Center. Er du glad for at der kommer nye regler?
http://avisen.dk/ mette-f-slut-med-meningsloes-jo
bsoegning_179610.aspx
Efterlønspenge:3F advarer nu mod, at man hæver sine
efterlønspenge, hvis man risikerer at ryge på kontanthjælp inden for
den nærmeste fremtid. Det sker efter flere eksempler, hvor
kommunerne har nægtet kontanthjælp til medlemmer, der har hævet
deres efterlønspenge.
Det sker, fordi de har hævet pengene, mens de var på en anden form
for ydelse, for eksempel sygedagpenge. Så bliver efterlønsbidraget
nemlig til formue. Og ifølge reglerne, er man ikke berettiget
kontanthjælp, hvis man har penge selv.
Sådan er reglerne: Normalt kan man ikke få kontanthjælp, hvis man
har penge selv.
Efterlønspenge er undtaget. Det betyder, at kommunen skal se bort
fra udbetalt efterlønsbidrag for personer, der samtidig modtager
kontanthjælp.
Det er ordet "samtidig", der gør forskellen. Har man hævet pengene,
mens man for eksempel fik sygedagpenge og senere søger om
kontanthjælp - ja, så er efterlønspengene formue, og dermed kan
man ikke modtage kontanthjælp.
Kilde: Bekendtgørelsen om kapitalpensioner, retsinformation.dk.

6.- Se lige her! Hvor godt ”avisen” Politiken behandler os:

Her er hvad der bliver skrevet til mig hver gang ”BOO”/jeg sender en
læsebrev til Politiken.
”Kære Peder Bæk
På grund af den store tilgang af stof til debatsiderne har jeg desværre
ikke haft mulighed for at placere dit indlæg, hvorfor jeg med
beklagelse må sige nej tak i denne omgang. Når det er svært at få
optaget læserbreve/debatindlæg i Politiken, skyldes det, at vi
modtager langt flere, end vi har plads til at trykke. Vi må derfor
dagligt skuffe mange læsere. Men i udvælgelsen af indlæg til trykning
bestræber vi os på, at hele paletten af dagsaktuelle emner så vidt
muligt kommer til udtryk i spalterne.
Med venlig hilsen - Niels Nørgaard - DEBATREDAKTØR”
Jegvil anbefale alle at lade være med at købe ”Politiken” nu når de
ikke kan bruge noget af det som vi har sendt til dem … så har vi heller
ikke noget at bruge ”dem” til.
7.-OPLYSNING:
Findos på FacebookHar 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/
http://www.facebook.com/groups/ordentligt/
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..
Brug for hjælp:Så gå ind på hjemme
siden:http://www.behandlosordenligt.dk/51270069
Og se hvem du har brug for at komme i kontakt med.
Hotline: Her kan du ringe og spørge/fortælle
Tlf.20 90 55 15 Peder Bæk.

8.- Spørgsmål?

Så har vi også en der hedder Helle Thorninger har hun nogen sinde
bidraget med et stykke realt arbejde som kunne skaffe valuta til

landet?
Eller har hun gået på overførelses indkomst fra hun forlod skolen?
Hun er jo også på overførelses indkomst ”nu” endda den høje det
kunne godt lyde til hun har glemt det!
Hun vil sikker komme til at være på overførelses indkomst til hun skal
bæres her fra, prøv at lav et regnestykke på hvad hun har modtaget
på overførelses indkomst.
Så er det jeg spørger hvordan kan sådan en dame se på at andre der
har været med i produktionen og skaffet valuta hjem til Danmark i
mange år falder ud af dagpenge systemet og det er ikke engang den
høje sats som Fru Thorninger, prøv også at lav et regnestykke på
hvad de har modtaget på overførelses indkomst?
Det var måske en ide at overveje om vi skulle kræve at man ikke kan
blive politiker inden man har prøvet at være på arbejdsmarked i en
vis antal år? så vil man måske have mere føling med hvad der skete
ud i det virkelige liv og så var Helle aldrig blevet statsminister!!
9.-Hans Nielsen fra Kolding skriver:
Det er da den bedste ide jeg har set længe. Hver gang vi sender en
mail eller et brev til offentlige myndigheder, så vedhæft eller sæt
"Behandl os ordentligt" logoet på! Det er i bund og grund det vi alle
ønsker; at blive behandlet ordentligt. - På den måde vil de snart ikke
kunne se nogen steder hen på deres fine kontorer uden at blive
mindet om at de skal behandle folk ordentligt, for mærket vil være
overalt.

**********
Hvis vi synes det ser håbeløs ud så tænk på at bare en myg
sætter sig på kuglen så vil kuglen ændre retning og ikke
ramme sit mål så der er intet der er håbeløs!

---- ¤¤¤ ----

Vores krav til alle politiker fremover, 10 år på arbejdsmarked eller
ingen adgang til Christiansborg! det er rimligt at de har
følt de på egen krop!
”Behandl os ordentligt” & Occupy hjælper hinanden

dem at få oplysninger ud!

Sæt "BOO" picbadges på jeres billede!!http://www.behandlosordenligt.dk/41537220
Sidste nyt fra Steffen Hansen:http://www.behandlosordenligt.dk/55871798
Se videoen:
http://www.behandlosordenligt.dk/45952758
Vores sangsunget/skrevet: Arne Wurgler:http://www.behandlosordenligt.dk/55871796
Køb trøjermed BOO’ logo her: http://www.behandlosordenligt.dk/41537222

M.v.h.
"BOO's-Styregruppe"
400.000 hits på hjemmesiden …. Ikke så dårligt !

www.behandlosordenligt.dk

Så lige en meget vigtigt oplysning vi lukker ikke kl.16:00 men kan træffes hele
dagen!

