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1.- Video:
http://vimeo.com/35132484
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.- Konjunktur bestemt arbejdstid-hvad betyder det?:
http://www.behandlosordenligt.dk/128605060
4.- Ny lokal-kontaktperson:
Fredericia: Allan Schou.

5.- I anledning at det er dec. Sender vi lige nogle jule historie med som I kan nyde:
Fru Jensens Jul - Julehistorie 2012 – husk også at følge med i julekalender på hjemmesiden:

http://www.behandlosordenligt.dk/38661214
6.-Oplysning:
Om du er skuespiller, håndboldspiller, fodboldspiller, kommunal politiker, havnearbejder, theaterdirektør,
sanger, musiker, sejler, turist, dj, arbejdsløs, sygemeldt, lære, pedel, dronning, pjerrot, hjemløs,
kontanthjælpsmodtager, fleksjobber, pensionist, sagsbehandler eller politimand så har du et til fælles du
vil behandles ordentligt: http://www.behandlosordenligt.dk/38661217

7.-Hvad sker der lige her?: Venstres folketingskandidat i Aarhus og kontorchef i Aarhus kommune,
Bünyamin Simsek, er efter valgnederlaget kommet med et noget alternativt forslag på sin facebookprofil.
Simsek, der lige akkurat ikke kom i folketinget, lagde kort efter valgresultatet i nat denne status på sin
væg:
- Stolt over at være Liberal og venstre mand efter 10 år med ansvar og nødvendige beslutninger at
danskerne har gjort os til Danmarks parti nr. 1 - måske grundlov skulle effektueres og kriminelle og
kontanthjælps modtager skulle fratages deres stemmeret. :-)
Bünyamin Simsek var fredag aften på Aarhus rådhus, hvor de personlige stemmer blev offentliggjort, og
her måtte han forklare den kontroversielle status.
- Jeg hørte i P4, at det står i grundloven, at de har stemmeret, og så skrev jeg det som en spøg. Jeg har
forsøgt at få humor ind i min valgkamp, men hvis nogen mener, jeg er gået over stregen, så beklager jeg
og fjerner det, sagde Bünyamin Simsek til TV2 Østjylland uden at virke specielt sjov.
Simsek kan måske forklare sin knap så gennemtænkte status med, at følelserne sad uden på tøjet efter
valget.
Både Bünyamin Simsek og hustruen Fatma Øktem stillede op til folketinget for Venstre, og fredag aften
blev det afgjort, at det syvende og sidste Venstre-mandat i Østjylland gik til Fatma Øktem.
Hun fik over 3000 personlige stemmer i hele Østjylland.
- Jeg er meget, meget glad og stolt. Jeg er beæret over den tillid, østjyderne har vist mig, sagde Fatma
Øktem, der alene i Horsens-kredsen fik 1909 personlige stemmer.

8.-

Hvor er det vi ser problemet: Man skal aldrig lade sig lede af personer, der aldrig har produceret
noget. Eller der aldrig har solgt noget udover sig selv ....!!
Denne generation har været vidne til et af historiens sjældne magtskifter. Kapitalismens dominans er
bragt til en afslutning. I dag bærer de intellektuelle stafetten. Gennem en langvarig og undergravende
kamp blev de næringsdrivende og produktionsarbejderne sat på plads. Universiteterne udgør vor tids
magtbaser som herregårdene i middelalderen. Herfra udruges den nye dominansklasse.
Selvejersamfundet dannede en strålende epoke i Danmarks og de vestlige landes historie. Hvordan bar
de intellektuelle sig ad med at nedkæmpe denne sociale succes? Det handler bogen om. Samtidig gøres
der rede for, hvorledes det boglige borgerskab fik greb om politik og stat.
En opstigende klasse fører nye ideologier i felten, der er i stand til at undergrave den eksisterende orden.
Uddannelsesideologien viste sig effektiv. Boglige studier udgør de intellektuelles stærkeste våben. Med
eksamenspapirer vil intellektuelmagten konkurrere. Men opfindelsen af økologismen kom næsten til at
betyde mere. Denne autoritære ideologi nedbrød ejendomsretten. Dermed var vejen til toppen ryddet.
Hvad kan man forvente af de intellektuelles regimente? Hvilken type samfund synes ideelt for en boglig
klasse?
Hvor levedygtigt er intellektualismen? Regimentet styrkesider og dets svage punkter drøftes i bogens
sidste kapitel. Sagt og skrevet af Steen Steensen
Forfatteren kritiserer de intellektuelle og deres prægning af udviklingen i Danmark gennem den sidste
halvdel af det 19. århundrede og det 20. århundrede.

9.-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/eller
http://www.facebook.com/groups/279001142906/http://www.facebook.com/groups/300094625321/hjælp
også med der kommer endnu flere ind på siderne.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/51270069Og 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.
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.

Sæt "BOO" picbadges på jeres billede!!http://www.behandlosordenligt.dk/41537220Se videoen:
http://www.behandlosordenligt.dk/45952758Vores sangsunget/skrevet: Arne Wurgler:
http://www.behandlosordenligt.dk/55871796Køb trøjermed BOO’ logo her:
http://www.behandlosordenligt.dk/41537222Mangler du en
bisidder?:http://www.behandlosordenligt.dk/128605071Læs også:
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/679571/posting/vil-harald-børsting-kvælegræsrødderneHanne Lærke Sommer ”Tanker i tiden" http://www.behandlosordenligt.dk/128605079
Husk sæt altid vores logo på det papir I sender til kommunen, jobcentret og a-kassen
M.v.h.

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

