Behandl os ordentligt (Græsrod) Månedsbrev-september-2013 (Nr.9)
www.behandlosordenligt.dk
1.- Video:
Video om ulovligt aktivering i Glostrup: http://www.lorry.dk/arkiv/2013/7/24?video_id=81430
Mette Frederiksen at du vil være det bekendt … FØJ!: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p3/p3-nyheder5805#!/
Reklame for ”BOO”: http://youtu.be/dl25QBdPI1k

2.–

Oplysning:
Der er flere som har spurgt om vi ikke skulle danne et parti i ”BOO” regi? men svaret er og bliver nej!
Hvis vi går ind i politik vil vi ganske langsomt smuler væk og det vil vi ikke derimod vokse os store og
stærke … vi har mange for eks. På at lidende græsrodsbevægelse er blevet ødelagt af politik …

3.- Det er endnu et bevis på at:
Politiker og fagbevægelsen ikke har fingeren i jorden..
Lad os deles om arbejdet "NU" det vil give ødet optimisme og gøre det meget mener for folk at finde ud
af hvilke kurser og uddannelse de skal vælge når de er i arbejde.
Vi går om ingen omstændigheder ind for at dele dårlige tider for de skal blive mere dårlige ... vi går ind
for at vi alle skal være en del af samfundet og have ret til et job og hvem siger det skal være 37 timer?
for det er et job ..... http://youtu.be/B5twgQpicto

4.- Læsebreve/artikler oplysning der kan være vigtigt:
http://arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/forsikringer-mod-arbejdsl%C3%B8shed
http://arbejderen.dk/kommentar/fors%C3%B8rgerpligt-i-strid-med-grundloven
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/b26f1be00c9148cfac87c30302e7dcff-20130808-alarm-lft-ger-risikofor-bkkenlsning
http://arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/fysisk-syge-sendes-til-psykiater
http://www.avisen.dk/blogs/heidichristensen/har-politikerene-ikke-misforstaaet-ordetreform_41825.aspx
http://vinnims.wordpress.com/2013/08/22/60-kr-for-en-pakke-cigs-omsorg-besparelse-eller/
https://www.facebook.com/notes/mette-thorsager/at-v%C3%A6re-i-systemet/241442965885672

5.-Ulovligt aktivering i Glostrup:
Hvad er det her for noget forbandede svineri at sætte kontanthjælpsmodtager til..
Det skal der udannet folk til.. asbest er farligt ...
Hvor har vi fagbevægelsen henne.. HALLO vågn op!!
Hvad med de folkevalgt kommunalpolitiker skal de ikke se på sådan en sag.. de kan da ikke vende det
blinde øje til!! ?
"BOO" siger: Vi må så bare håbe, at et så vanvittigt projekt i Jobcenter Glostrup aldrig bliver til noget.
De ledige kan ikke sige nej til det potentielt sundhedsfarlige arbejde - så mister de retten til
kontanthjælp... det er jo hul i hoved!!
I et forsøg på at spare penge har Glostrup Kommune besluttet at lade 20 kontanthjælpsmodtagere stå
for nedrivningen af to udtjente daginstitutioner, vel vidende at de er fyldt med farlige materialer som
asbest og pcb
Video: http://www.lorry.dk/arkiv/2013/7/24?video_id=81430
Som du sikkert allrede er klar over, så er nedrivningsprojektet sat i bero.
http://www.avisen.dk/kommune-vil-sende-ledige-i-farligt-asbest-job_227633.aspx
så er den fulde historie op til denne artikel: http://newsbreak.dk/kommune-udskyder-omstridtasbestaktiveringsprojekt/at fagforeninger og arbejdstilsyn har fået banket en anelse fornuft ind i Glostrup
Kommune.

6.-"BOO" har påpeget det mange gange ...:
Men det kan ikke siges tit nok!!
Da man indførte arbejdsmarkedsydelse til dem der faldt ud af dagpengesystemet, så ramte man lige
seniorjobberne.. kan ikke se hvad det skal til for?
Husk hvis du falder ud af dagpengesystemet inden 01-01-2014 og har ret til en seniorjob ... tænk dig

godt om inden du siger ja til noget de vil sende dig ud i .... det kan komme til at koste dig masse af
kroner!!!
http://www.def.dk/Nyheder/2013/Dansk-El-Forbund-Dagpengeaftalen-koster-seniorer-dyrt.aspx

http://www.behandlosordenligt.dk/38661215

7.-Find os på Facebook:
http://www.behandlosordenligt.dk/36438544
Med venlig hilsen fra facebook administratorerne.

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

9.- Vigtig hvis du på kontanthjælp/revalidering 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/revalidering uafbrudt i et år op til afholdelsen af ferien. Din ferie må du gerne holde i
udlandet.

10.- Nye folk i ”Behandl os ordentligt” administrator eller andet arbejdsfunktion:
Lissi Andersen, Ben Borgen,Søren Jensen , Aino Bredtved, Henrik Plambek

11.- Hvorfor bruger kommunerne ikke denne § noget oftere:
http://www.dukh.dk/netradgivning/fortidspension/midlertidig-fortidspension

12.- Er du på kontanthjælp kan du se/finde regler her:
https://www.borger.dk/
http://bm.dk/
http://bm.dk/da/Tal%20og%20tendenser/Satser%20for%202013.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik.aspx

----- ¤¤¤¤¤ ----Husk at tjek om du har feriepenge!!: http://www.avisen.dk/sidste-udkald-100-mio-i-glemteferiepenge_230624.aspx
Efterlysning, vi har brug for folk i lokalområderne til at hjælpe vores kontaktpersoner:
Vi vil gerne have flere som vil hjælpe vores lokalekontaktpersoner.
Det er altid nemmer/sjover hvis man er flere til at hjælpe hinanden.
Det I skal hjælpe med er:
- info/oplysningsmøde …
- omdele info/oplysninger
Var det måske noget for dig?
Kontakt:
Peder Bæk
E-mail pederbk@yahoo.dk
Lokalkontaktperson http://www.behandlosordenligt.dk/36438549
HUSK der har aldrig været mere brug for os end ”NU”!

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!!

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.
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Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere
P’s: Her er en masse god læsning: http://www.henrikherloevlund.dk/((Henrik Herløv Lund, Økonom, cand.
scient. adm. Jeg er kendt fra Det Alternative Velfærdskommission (DAV I og II). Jeg er uafhængig af
partipolitiske interesser (er ikke medlem af noget parti) og uafhængig af økonomiske interesser (jeg
modtager ikke tilskud fra foreninger o.l.). Jeg udarbejder analyser og holder foredrag)).
Kender i denne lov? EU-traktatens artikel 107--- EU-traktatens artikel 87 omhandler forbud mod
statsstøtte: Det er forbudt medlemsstaterne at yde støtte til private virksomheder, medmindre dette er
godkendt af Kommissionen.
Af denne artikel fremgår det, at statsstøtte eller støtte, som ydes ved
hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form - og som fordrejer eller truer med at fordreje
konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner - anses for
uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. --Det er altså forbudt at give virksomheder fordele, medmindre virksomhederne leverer en modydelse, der
svarer til det afgivne (dog: "de minimis regler"). --- Det er typisk, hvis en mindre gruppe tildeles en
fordel - en branche eller dele af en branche, men ikke alle.
sanktioner
Forbuddet sanktioneres oftest med bøder.--- Modtageren af en ydelse under en ulovlig aftale skal
samtidig tilbagebetale den fordel, denne har fået - med renter. --- Statslige institutioner skal opfylde
betingelserne.
Det er antaget, at universiteter i den sammenhæng sidestilles med statslige institutioner. (1)
(1) Det kan selvfølgelig overvejes i en konkret opstået sag at bruge som forsvar, at et universitet ikke
kan sidestilles med en statslig institution i og med et universitet har status som selvejende institution.

