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1. Impressie van de nabespreking van de FSUfilmavond ‘MEER MENS, MINDER BUREAUCRATIE’
14 februarie 2017, DE BIOS DRACHTEN.

Aan het eind van de film ‘I, Daniël Blake’ wordt op de afscheidsdienst van de overleden
Daniël Blake zijn laatste brief voorgelezen. Hier de – vertaalde – tekst van deze brief:
-

Ik ben geen cliënt, geen klant of een uitkeringstrekker. Ik ben niet werkschuw, ben
geen schooier, bedelaar noch een dief. Ik ben geen Burgerservicenummer of een
cursor op een beeldscherm. Ik heb mijn belastingen betaald, nooit een cent te
weinig en daar ben ik trots op. Ik kijk niet op tegen iemand die hoger is in rang
maar ik kijk iemand recht in de ogen. Ik wil geen liefdadigheid. Mijn naam is Daniël
Blake, Ik ben een man, geen hond. Ik vraag om mijn rechten. En ik verzoek u mij
met respect te behandelen.

IK, DANIEL BLAKE BEN EEN BURGER, NIETS MEER, NIETS MINDER. DANK U.
De film ‘I, Daniël Blake’ is net bekeken door de 110 bezoekers, die even moeten bijkomen.
Het is te merken dat de film veel indruk heeft gemaakt.
>>> Lees hier de impressie van de nabespreking van de FSU-filmavond
----------------------------------------

2. Tips voor ‘MEER MENS EN MINDER
BUREAUCRATIE’ in Fryslân.
Net als hierboven al wordt beschreven in het verslag van de filmavond, klik hiervoor op
de link van de impressie, is het mogelijk en misschien wel gewenst om hierop aktie te
ondernemen. Het FSU heeft hiervoor een aantal tips op een rijtje gezet die te lezen zijn
door op onderstaande link te klikken.
>>> Tips voor MEER MENS EN MINDER BUREAUCRATIE in Fryslân

----------------------------------------

