Behandl os ordentligt (Græsrod) Månedsbrev-november-2012 (Nr.11)
www.behandlosordenligt.dk
1.- Video:
Hvem er OK = hvem er ikke OK?: http://youtu.be/OO4i8a_0AdY
Er du ok? - Næh, det er vi ikke!: http://youtu.be/9FlDDA7JQqE

2.–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
3.-Oplysning:
Der synes at være kun én fagforening i Danmark i dag parat til at arbejde for White Trash, og dette er
BOO (process os Ordentlig), som betyder, "behandle os ordentligt". Denne fagforening ikke er anerkendt
af nogen anden fagforening, ignoreret af alle, fordi det ikke er en del af planen om at tillade White Trash
at være ligitimate medlemmer af samfundet, medmindre de på en måde kan udføre et mirakel at
konvertere deres Dire Straits til succesrige borgere. Andre lande kæmper for at følge vores
velfærdssystem. Vi kæmper for at ødelægge vores velfærdssystem.
Skrevet af Lesley Christensen
Læs mere:https://www.facebook.com/LesleyXChristensen
((Det er oversat fra Engelsk på google oversæt))

4.- Åbent brev til LO-Bossen (Harald Børsting)
Harald Børsting ’du’ burde om nogen være ham der stod frem i pressen og sagde nu må vi vise at
fagbevægelsen kæmper for at hjælpe de svageste i samfundet.
For os ser det ud som om du har mistet fodfæstet hvad angår de svageste og kampen for velfærd for
disse mennesker.
Derimod ser det ud til at det går fint med at sidde højt på flæsket sammen med de andre som også bare
tænker på at skrabe til sig.
Men vi forstår godt du har mistet kontakten til dem du kæmpede for i dine unge dage, hvor du røg som
en rumraket til tops i fagbevægelsen, for nu har du jo en timeløn som lægger på samme plan som dem
på overførelses indkomst for hver 14 dag når man regner alle de goder du har.
Vi har fuld med i alt fagbevægelsen har fortaget sig de sidste mange år og det er jo ikke lige noget at
råbe hurra for med mindre man har en godt job.
Vi har også kommet med et forslag til fagbevægelsen om hvordan I kommer ind i kampen og får noget at
kæmpe for som kan hjælpe alle.
Det hedder konjunktur bestemt arbejdstid samt alle som kan arbejde skal have ret til at være på den
danske arbejdsmarked med andre ord vi skal ’deles’ om det arbejde som er nu.
Vi har ikke fået noget tilbage melding hvorfor ved vi ikke, så derfor vil vi spørge dig om du er klar på at
mødes med os og få en snak.
Vi har hørt det skal være bedst at gå til hoved i sted for r…., nu glæder vi os til at se om hoved er mere
klar på at tage imod en udstrakt hånd fra græsrodsbevægelsen ”Behandl os ordentligt” vi bliver flere og
flere.
Så fik jeg svar på vores åbne brev til Harald Børsting:
Kære Peder,
Mange tak for din mail.
For det første vil jeg gerne gøre det klart, at jeg har fuld forståelse for jeres frustration over den høje
arbejdsløshed og økonomiske krise. Dog synes jeg tonen i jeres henvendelse er meget hård. Jeg kæmper
som LO-formand hver eneste dag for vores medlemmer. Både ift. at sikre løn, arbejdsvilkår, pension,
barsel og meget andet. Så at antage, at jeg har mistet fodfæstet og læner mig tilbage, mener jeg
bestemt ikke tilfældet. Tværtimod.
Jeg er ikke enig med jer i at vi bør dele det eksisterende arbejde. Det vil føre til stagnation og dermed
mindre velfærd. Vi ved hvem det går ud over, nemlig de svageste.
Dernæst vil jeg blot sige, at jeg hver dag modtager mange forespørgsler om diverse møder. Det er
desværre ikke alt, jeg har tid til i en travl kalender, så jeg må desværre takke nej til jeres
mødeinvitation.
Med venlig hilsen
Harald Børsting

LO • Landsorganisationen i Danmark
Islands Brygge 32D, 2300 København S. Tlf. 35 24 60 00

5.- Udtalelse fra et af vores medlemmer som har brugt vores logo til møde med kommunen:Marie
Alfa Mathiessen: Vil sige tak for forskellige råd, som jeg har fået af jer, lige nu er jeg i gang med en
meningsfuld aktivering (Økonomikursus) i stedfor jobsøgningskursus for 4-5 gang.
Peder Bæk: Det er dejligt vores råd.. kan bruges til noget!
Marie Alfa Mathiessen: Det kan virkelig bruges, da jeg argumentere første gang, fik jeg at vide: det er
enten eller, så sagde jeg, at jeg har krav på det og det, i følge loven, så kom der gang i sagerne, kom på
økonomikursus, hvor jobcenter betalte hele kurset.. nok også fordi jeg havde sat en mærkat med jeres
logo på min foldemappe, da jeg var til møde =; o) tror at det kan gør udslag.

6.-D. 1.november bliver for fremtiden gå på gaden dag for dem på overførelses
indkomst:
Gå på gaden dag … Så alle kan se os! 1.november-2012 ”grøn” dag
Alle arbejdsløse, kontanthjælpsmodtager, sygeramt, diverse pensionister, fleks jobber, hjemløse, folk der
får 0 kr. Køb/lav en ’grøn’ armbånd som I skal gå med hele dagen, d 1.novemberkom så vidt muligt på
gaden i dit lokale område.
Så kommuner og politiker kan se hvor mange vi er og vi vil have en ordentlig behandling ’nu’.
Er der mere I vil vide så skriv til:
Tomas Vogter vogter616@gmail.comeller Peder Bæk pederbk@yahoo.dk
Læs mere: http://www.facebook.com/OrganiserDeLedige
www.behandlosordenligt.dkog tp://www.behandlosordenligt.dk/45952776
P’s:Send den vider til alle I kender og kan bruge den!

7.-OPLYSNING: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/

ellerhttp://www.facebook.com/groups/ordentligt/ hjælp også med der kommer endnu flere ind på siden.
Derer 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 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.

8.-

Ny kontaktperson i Esbjerg + ny klummeskriver: Cathrine
Laursenhttp://www.facebook.com/cathrinesundlaursenvelkommen til hende.
Samt en ny klummeskriver: Hanne Lærke Sommer http://www.behandlosordenligt.dk/128605079

9.-Mette Frederiksen nyder du de arbejdsløse bliver gjort til sorteper??
Det er kun arbejdsgiverne og HKI der får noget ud af dette her??
Så er den gal igen med det private jobfirma HKI.
For nogle måneder siden var det galt med HKI´s meningsløse arbejdsprøvninger, hvor ledige skal lave
collage. Nu handler det om, at jobfirmaet, på deres hjemmeside, direkte annoncerer med, at kunne
tilbyde arbejdsgiverne personale uden det vil koste dem en krone til løn eller forsikringer.
Jobfirmaet HKI´s hjemmeside informerer virksomhedsejere om at:
• Virksomheden møder en potentiel ny medarbejder
• Virksomheden og den ledige har mulighed for at se hinanden an
• Den ledige bliver opkvalificeret og øger mulighederne for at få foden inden for på arbejdsmarkedet
• "Virksomheden skal hverken betale løn eller forsikring"
http://www.hki.dk/virksomhed_virksomhedspraktik/
• Virksomheden kan til enhver tid opsige praktikken med dags varsel.
Jobfirmaet tilbyder tilmed arbejdsgiveren at ordne alt administrativt papirarbejde i forbindelse med
indgåelse af aftalen om virksomhedspraktik.
Hvorfor ansætte medarbejdere på normale vilkår, når jobfirmaet HKI kan levere gratis personale?
Jobfirmaet får, med stor sandsynlighed, betaling fra kommunen for at placere ledige i praktik.
Arbejdsgiveren kan glæde sig over at have gratis personale i flere uger.
Den ledige står tilbage med sorteper, og må pænt finde sig i at blive udnyttet på det groveste af
jobfirmaet og en arbejdsgiver.

Læs om Eva Krog: http://www.behandlosordenligt.dk/128605080
Hvis I 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!
Vi vil opfordre alle som er med her i græsrodsbevægelsen ”BOO” og på facebook at få lagt
Skype på deres pc’er http://www.skype.com/intl/da/home?intcmp=wlogoså man kan snakke
sammen helt gratis.

Vores krav til alle politiker fremover, det er rimligt at de har følt det på egen krop!
Sæt "BOO" picbadges på jeres billede!!http://www.behandlosordenligt.dk/41537220
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
Mangler du en bisidder?:http://www.behandlosordenligt.dk/128605071
Læs også: http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/679571/posting/vil-harald-børsting-kvælegræsrødderne
Husk sæt altid vores logo på det papir I sender til kommunen, jobcentret og a-kassen
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Vigtigt!!

Og du får en mødeindkaldelse til et møde lige meget hvad.
Så mød altid op eller vil de trække dig i din ydelse.
En god ting er altid at tage en bisidder med (en bisidder kan være hvem som helst bare en du har tillid og er tryk ved
at have med)
HUSK: Det er dig der bestemmer hvem du vil have med!!
Hvis du ikke kan finde en bisidder så mød op alligevel (du har så flere muligheder hvad du kan gøre).
Hvis de møder 2 personer op og det ikke står i din mødeindkaldelse så spørg hvor det står og kan de ikke finde det så
sig du bare vil have møde med 1 person. Svar altid kort på de spørgsmål du får lad være at diskutere med
sagsbehandleren hvis du ikke er inde i loven. Hvis de vil vide en masse du ikke synes du kan svare på så sig du vil have
et nyt møde så kan du også nå at finde en bisidder. Er du blevet tilsvinet, trådt på eller på andre måder føler dig
uretfærdigt behandlet så send mig en mail om det og jeg vil se om vi kan gøre noget: pederbk@yahoo.dk
Husk også at sætte vores logo på det papir du tager med Hvis man lavede en erklæring hvor man udpegede bisidderen
som én gangs partsrepræsentant til det relevante møde så må de også udtale sig...
Spørgsmål: Kan det lade sig gøre vi sammen kan lave en liste over bisidder over hele landet som vi alle kan lægge på
vores hjemmesider og facebook grupper.
Det kunne måske gøre sådan der var flere som kunne tænke sig at være bisidder samt vi ikke skal opfinde den dybe
tallerken hver gang.
Og husk vi skal hjælpe hinanden det gør os endnu stærkere i kampen for at få en bedre behandling…
Lesley Christensen :
Jeg forudser en fremtid hvor alle udsatte i EU samles om at lave petitioner der få de nødvendige millioner af
underskrifter så vi kan opnå at påvirke EU beslutninger. Derfor opfordre jeg BOO til, at effektivisere budskaber og
hjemmesiden - gør klar til internationaliseringen.
Det gør andre foreninger ikke.
De svageste i samfundet har ikke officielle anerkende myndigheder til at repræsentere dem. Det gælder også i andre
lande. Vi kan være førende til at sikre at vi FÅ disse repræsentanter.
Budskaber skal kunne accepteres af mange, være universelle.

ALLE - selv de rige - ønske at vi kan opnå et samfund hvor der ikke er fattigdom, sult, misligholdelse af rettigheder, osv.
Opgaven er stort, lige begyndt, vi er uerfarne, men vi KAN godt ændre vores samfund, vores verden.
Hvis du er på den ene eller anden form for overførelses indkomst.

M.v.h.

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

