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Başarı engel tanımıyor
Sabit Tüfekçi, Danimarka’da bedensel özürlü
olmanın hayatta başarlı olmak için bir
engel olmadığını gösteren en güzel
örneklerden biri. 31 yaşındaki Tüfekçi
Kopenhag’da bundan 5 yıl önce kurduğu ve
özürlülere yönelik
Handicapportalen.dk
adlı bir şirketin sahibi.
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Bu kadarı da fazla

Güle güle Karaoğlan
Türkiye
Karaoğlan’ı
uğurladı.
Siyasette
dürüstlüğün
simgesi olan
eski Başbakanlardan Bülent
Ecevit’i, başkentteki son
yolculuğuna 100 bini aşkın
vatandaş uğurladı.
2 ve 12’de
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Efter karikaturkrisen har debatten
Damed præsten Jonna Dalsgaard
Interview

Religionen misbruges til at skabe konflikter
om religionen været delt. Debatten
handlede om ytringsfrihed eller
blasfemi. Men debatten om at
forholde sig til religionen på en
respektfuld måde uden at dele
hinanden i muslimer, kristne eller
jøder, men borgere i Danmark, har
ikke været markant.
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HABER Ecevit’in ölümü
Akşamdan kalma hali

B

ush, “Saddam Hüseyin’in elinde kitle
imha silahları var” dedi, ama o silahları
bir türlü bulamadı.
***
Anders Fogh Rasmussen, “kitle imha
silahlarını bulamamış olmamız bu silahların var olmadığı anlamına gelmez” dedi.
***
Bush ve Blair Saddam Hüseyin ile El
Kaide’nin yakın ilişki içinde bulunduklarını
söylediler, ama bunu ispat edemediler.
Bu ilişkinin olmadığı bugün biliniyor.
***
Blair halkın gözünden düşüyor.
***
Bush ise ara seçimleri kaybetti. Kendisi ve
etrafındaki şahinler azınlık durumuna
düştüler.
***
Anders Fogh Rasmussen ve yanında savaş
sonrası Irak’tan ihale kapmayı hayal eden
tayfası da kamuoyu araştırmalarında
rampa aşağı gidiyorlar.
***
655 bin Iraklı yaşamını yitirdi.
3 milyon kişi çadırlarda yaşıyor.
3 bin Amerikalı asker hayatını kaybetti.
6 Danimarkalı asker öldü.
***
Irak’taki “teröre karşı savaş” toplam 340
milyar dolara maloldu, günde 250 milyon
dolar savaşta kullanılıyor.
***
“Teröre karşı savaş” batılı ülkeleri terör
eylemlerinin hedefi haline getirdi.
***
İdam cezasına karşı olduklarını söyleyen
batılı politikacılar ve aklı başında bir çok
insanın gözünü birdenbire kan bürüdü.
***
Lütfen sayın okur, bu yazının devamını
sen getir.
(Danca’sı sayfa 17’de)
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Anker Jörgensen’i
çok üzdü
Bülent Ecevit’in ölümü tüm Türkiye’yi yasa
boğarken, Danimarka’daki eski dostlarından
birini de kedere boğdu. Ecevit’in ölüm haberini
duyan Danimarka eski başbakanlarından Sosyal
Demokrat Partili Anker Jörgensen üzüntüye
boğuldu.
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8 Mayıs’ta geçirdiği
beyin kanamasının
ardından yattığı yataktan kalkamayan
eski başbakan, CHP ve
DSP genel başkanlarından
ve Türkiye’de bir döneme
damgasını vuran devlet
adamı, politikacı ve siyasi
rakipleri tarafından bile dürüstlük örneği olarak gösterilen Bülent Ecevit tedavi
gördüğü Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Hastanesi’nde 5
Kasım gece yarısı vefat etti.
Bu arada, 8-9 Kasım tarihlerinde Kopenhag Büyükelçiliği’nde Bülent Ecevit için
bir taziye defteri açıldı. Bir
çok vatandaşımız, Bülent
Ecevit hakkındaki duygu ve
düşüncelerini taziye defterine yazdı.

Ecevit ve eşi Rahşan hanım
benim evimde konuğum oldular. Danimarka geleneklerine göre birlikte Noel kutladık. Çok güzel bir akşam
geçirdik birlikte” dedi.
Jörgensen, değerli dostum
dediği “Ecevit”in Danimarka’da yayınlanan Danca bir
şiir kitabının yayınlanmasında da ön ayak olduğunu ve
kitabın önsözünü yazdığını
söyledi.
Anker Jörgensen ayrıca,
eski Almanya şansölyesi
Willy Brandt ile birlikte o
zamanlar Türkiye’de Ecevit’in başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin,
Avrupa’daki Sosyal Demokrat Partileri çizgisinde
olması için yardımcı olup,
uğraş verdiklerini sözlerine ekledi.

Anker Jörgensen: ‘Çok
değerli bir dostumu
kaybettim’

Bülent Ecevit’in ölümü tüm
Türkiye’yi yasa boğarken,
Danimarka’daki eski dostlarından birini de kedere
boğdu. Ecevit’in ölüm haberini duyan Danimarka eski
başbakanlarından Sosyal
Demokrat Partili Anker Jörgensen üzüntüye boğuldu.
1972-1982 yılları arasında
4 dönem Danimarka başbakanlığı yapan 84 yaşındaki

Danimarka basını
Ecevit’in ölümüne
geniş yer verdi
Anker Jörgensen, Ecevit’in
ölüm haberini öğrenince çok
üzüldüğünü söyledi.
Kopenhag’daki evinden telefonla konuştuğumuz Jörgensen, ’Çok sevgili yakın
dostumun uzun zamandır
hasta olduğunu biliyordum,
sizden aldığım ölüm haberi

beni çok üzdü. Çok değerli
bir dostumu kaybettim, kederliyim’ dedi.
Jörgensen üzüntüsünü ifade ettikten sonra Ecevit’le
olan bazı anılarını da anlattı.
Ecevit’i çok değer verdiği iyi
bir dost olarak tanımlayan
Jörgensen, ‘Bir Noel akşamı
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Bülent Ecevit’in ölüm haberi, Danimarka yazılı ve görsel basınında geniş yer aldı.
Danimarka’da basını, ‘Bülent Ecevit öldü’ başlığıyla
duyurdukları haberlerde,
Türkiye’nin, yarım asırdır
siyasete damgasını vuran değerli bir siyasetçisini kaybettiği görüşüne yerverdiler.
(Haber)
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Danimarka bir açıyor, bir kapıyor
24 yaş sınırı kuralı aile birleşiminde kendini hissettirmeye başladı. Yabancıların evlilik yoluyla yaptıkları aile birleşimmelerinde büyük düşüş olduğu gözlenirken, AB dışından gelecek kalifiye yabancı işgücüne kapılar açılıyor.

Cengiz Kahraman

Köprünün altından
çok sular geçti

B

ülent Ecevit’i ilk kez ilkokul 4. sınıftayken, Denizli’de Delikliçınar meydanında yapılan büyük bir
mitingde görmüştüm. Meydanda toplanan halk sürekli onu alkışlıyor, Karaoğlan diye bağırıyordu. Bizim
evde de ondan söz edilirken hep Karaoğlan denilirdi.
Yıllar sonra Danimarka’da gazeteci olarak göreve
başladığımda Bülent Ecevit ve eşi Rahşan hanımı biraz daha yakından tanıma fırsatım oldu.
Ecevitler resmi ve gayri resmi olarak bir çok kez
Kopenhag’a gelmişlerdi.
Ecevitler İskandinavya ülkelerinin yönetim biçimlerine, demokrasilerine, hukuk sistemine, sosyal refah
sisteminin işleyişine büyük bir hayranlık duyuyorlardı
ve bu sistemi Türkiye’ye yerleştirmek hayalleriydi.
Ecevit çifti, ‘Bir daha dünyaya gelsek İskandinavya
ülkeleri gibi sorunlarını çözmüş bir ülkede yaşamak
isterdik’ demişlerdi.
Ecevitlerin Danimarka’sı Türkiye’ye nisbeten çok
daha iyi görünse de artık çok değişti. Köprünün altından çok sular geçti ve Ecevit’in hayran kaldığı Danimarka’dan geriye eser kalmadı diyebiliriz.
Ecevit’in Danimarka’sı artık sosyal refah sisteminde yaprak dökümü yaşıyor ve iktidardaki hükümet de
yabancı karşıtı Danimarka Halk Partisi’nin desteğiyle ayakta durabiliyor. Parti içi demokrasileri rafa kaldıran iktidar partileri, bazı bakanlarının Danimarka
Halk Partisi ile işbirliğini içlerine sindiremediklerini
söylediklerinde onları susturma yöntemini seçiyor.
Ecevit’in bir zamanlar hayran kaldığı Danimarka’da
artık, bir bakan hükümetin Danimarka Halk Partisi ile yaptığı işbirliğinden duyduğu rahatsızlığı ulu
orta söylediğinde “Eğer bugün bu bakanlık koltuğunda oturabiliyorsan, bunu Danimarka Halk Partisi’ne
borçlusun” denilerek uyarılıyor.
Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi Danimarka’nın adı artık 24 yaş sınırı ile, Irak’ta işgalci olmakla, İsrail’in Gazze’de yaptığı ve onlarca çocuğun,
kadının yaşamını yitirdiği saldırıya tepkisiz kalmakla
ve Birleşmiş Milletler’de İsrail’i kınayan oylamada
çekimser oy kullanmakla anılıyor.
“Irak’a demokrasi getirmek için girdik” deyip de,
“Irak’a Batı benzeri demokrasi getirmemiz imkansız,
şiddetin önüne bile geçemiyoruz” diyerek itirafta bulunan, Saddam Hüseyin’e idam cezası verilmesi kararında “İdam cezasına karşıyız, ama bu Irak’ın içişleridir” diyen bir Danimarka ile karşı karşıyayız artık.
Maalesef, uygarlığı temsil ettiğine inanan ve Müslümanları terörist olarak gören bir zihniyetin yerleşmekte olduğu, yabancı düşmanlığının gün geçtikçe
arttığı bir Danimarka kaldı geriye.

����������������������������������������
cengiz.kahraman@haber.dk

Y

abancılar Yasası
kapsamındaki 24
yaş sınırı kuralının
yürürlüğe girmesiyle yabancıların kendi ülkelerinden yaptıkları evliliklerde
ve aile birleşimlerinde büyük
düşüş yaşandığı belirlendi.
Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ülkede yaşayan göçmenler ya kendi
aralarında ya da Danimar-

larla yaptıkları evliliklerde kuralın uygulanması zorunartış olduğu gözlendi.
luydu. İşe de yaradı. Zorla
evlilikler sürdüğü ve uyum
24 yaş sınırı büyük bir sorunu yaşandığı sürece bu
kuralda değişikliğe gidilmebaşarı
yecektir. Ancak uzun bir döBaşbakan Anders Fogh Ras- nemde 24 yaş sınırı kuralına
mussen, 24 yaş sınırı kura- gerek kalmayabilir ve kaldılının hükümet için büyük rabiliriz” diye konuştu.
bir başarı olduğunu vurgu- Bilindiği gibi, 24 yaş sılayarak, bu kuralın değiş- rınır kuralına göre eşini
meyeceğini savundu ve, “Bu Danimarka’ya getirecek kikuralın devam etmesinden şinin kendisinin ve eşinin
yanayım ve daha uzun yıl- 24 yaşını doldurmuş olması
lar bu kural devam edecek- gerekiyor.
tir” dedi.

Bakan Hvilshöj:
“Kural işe yaradı”

kalılarla evlilik yolunu seçiyorlar. Uyum Bakanı Rikke
Hvilhöj da, 24 yaş sınırının
işe yaradığını söyledi.
Jyllands-Posten gazetesine
göre, geldikleri ülkelerden
evlenen göçmenlerin oranı
2001 yılında yüzde 62.7 iken
bu oran, bu oran 2005 yılında yüzde 37.9’a düştü. Yine
aynı dönemde göçmenlerin
kendi aralarında yaptıkları
evlilikler ve Danimarkalı-

Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj de, 24 yaş sınırı kuralı
nedeniyle göçmen gençlerin
eskisi gibi zorla ya da görücü
usülü evliliğe zorlanmadığını belirterek, “Yabancılar
politikasında istediğimiz
hedefe ulaştık. Göçün önüne geçtik ve kuşaklar boyu
göçmenlerin eşlerini kendi
ülkelerinden getirmelerini
durdurduk. Belediyelerimizden ‘çok yabancı geldi,
nasıl hakından geleceğiz’
yönündeki şikayetler gelmiyor artık” diye konuştu.
24 yaş sınırı kuralının bazı
çiftleri de zor durumda bıraktığını bildiklerini de ifade eden Bakan Hvilshöj, “Bu

Danimarka kapıyı aralıyor
İşbaşındaki hükümetin göreve geldikten sonraki uygulamaları ile ne iş, ne de
turistik ziyaret gerçekleştirmenin imkansızlaştığı
Danimarka’ önümüzdeki
ilkbaharda uygulamaya konacak yeşil kart sistemi ile
AB dışındaki ülkelerden,
kalifiye yabancı işgücüne
kapılarını açacak.
Yüksek eğitim almış, dil
bilen ve diğer mesleki donanımlar asahip gençlerin Danimarka’da oturma ve çalışma izni almalarına olanak
sağlayacak olan yeşil kart
uygulaması puan sistemine
dayanıyor.
Danimarka’da iş bulmak
amacıyla yerleşebilmek; eği-

tim, iş tecrübesi, yaş, maaş
geliri yabancı dil bilgisi gibi
beş ayrı alandaki kriterler
üzerinden
hesaplanacak
toplam 80 puana ulaşmak
gerekiyor. Doktora ve master yapmış olan 30 yaşın
altındaki kişilerin peşinen
40-50 puan kazanacakları
yöntemle Danimarka’nın
gelecekte ihtiyaç duyacağı
iş gücü açığını kapatması
planlanıyor.
Uygulama ile ilk etapta 6
aylık oturma izni verilecek
ve Danimarka’ya gelmesine izin verilen kişiler bu 6
ayda iş arayabilecekler. Sadece eğitim aldıkları alanda
çalışabilecek olan kişilerin
başka alanlara kaymaları
durumunda oturma ve çalışma izinleri iptal edilecek.
Yeni uygulama konusunda
Danimarka’nın bir tanıtım
kampanyası yapması planlanırken, uzmanlar yüksek
eğitimli işgücünü Danimarka’ya çekmenin iki nedenle
güç olacağını belirtiyorlar.
Birincisi karikatür krizi
nedeniyle Danimarka’nın
ırkçı ve yabancı düşmanı
bir ülke damgası yemiş olması, ikincisi ise Danimarka’nın elde etmek istediği
kalifiye yabancı işgücünün
diğer ülkeler tarafından da
istenmesi.
(Haber)

SF Türk dernekleri ile
toplantı yapacak
S
osyalist Halk Partisi, SF’ten
milletvekili adayı olan Özlem
Çekiç, parti genel başkanı Villy
Sörendal ile birlikte 23 Kasım
günü Türk dernekleri ile bir
diyalog toplantısı düzenlediler.
Toplantı ile ilgili olaraka konuşan parti genel başkanı Sörendal,
Danimarka’da yaşayan Türk kökenli seçmenlerle olan diyaloğu-

muzu pekiştirmek, aynı zamanda
ortak sorunlarımızı tartışmak istiyoruz. Özlem Çekiç de, diyalog
toplantısının Türk derneklerine
yönelik olduğunu söyleyerek,
“Biz, etnik azınlıklarla içiçe bir
parti olmak ve onların sorunlarını gündemin ilk sıralarına taşımak isteyen bir partiyiz” dedi.
(Haber)

23 Kasım günü saat 17’de Danimarka Parlamentosu’nda yapılacak toplantı hakkında daha geniş
bilgi almak isteyen dernek yöneticileri ve üyeleri
23 33 61 67 numaralı telefonu arayabilirler.

�������������������
������������������
Avukat Dicle Duran´ın yanımızda işe başladığını gururla duyururuz.
Bütün hukuki sorunlarınıza Türkçe danışmanlık vermeye hazırdır.
Lund Elmer Sandager toplam 65 personelden oluşan bir Avukatlık firmasıdır. Bunlardan 28´i Avukattır. Firmalara
danışmanlık da dahil her alanda hukuki sorunların çözümünü üstlenir. Müşterilerimizi memnun edecek sonuçlar almaya
özen gösterir. Bize her konuda başvurabilirsiniz.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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MB KEBAB FOOD A/S
SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ

KURBAN

Kurbanlıklarınızı
şimdiden
ayırtabilirsiniz

12 yıldır hizmetinizde

Kasaplara
toptan et
ürünleri satışımız
devam ediyor

Danimarka’nın her tarafına
dağıtım servisimiz vardır.
Mamüllerimiz Sjaelland adasında
MEGA HOUSE tarafından
dağıtılmaktadır.
FYN ve JYLLAND bölgelerinde de
servisimiz vardır.

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye
gösterdiğimiz özende yatmaktadır

Korskildeeng 3

www.mbkebab.dk

Pişmiş kebap,
hjemmelavet
burger

Tüm sağlık kurallarına
uygun helal mamüllerimizle
hizmetinizdeyiz

MB KEBAB FOOD A/S
Tlf: 5761 9502 Fax : 4361 0131

2670 Greve

E-mail:info@mbkebab.dk
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HK uyum için sahaya iniyor
Sadi Tekelioğlu

Ballerup’tan Batıkent’e Ecevit

B

azı kavramlar vardır, hep duyarız, hepimiz biliriz o kavramlarla anlatılmak istenen şeyi. Ama
ne anlatılmak istenen olayı yaşamışızdır, ne de anlatılan nesneyi. Olayla ya da nesneyle karşılaşınca
farkına varırız o kavramın bizim için önemini.
Üniversite yıllarında, Ankara’da bir süre Etimesgut kasabası yakınlarındaki Batıkent sitesinde kalmıştım. O sitenin mimarisi benim için alışılmışın
dışında bir şeydi. Türkiye’nin başka yerlerinde görmeye alışık olmadığım bir anlayışla inşa edilmişti
Batıkent.
Neredeyse bozkırın ortasında yüzlerce birbirine bitişik irili ufaklı dairelerde memurlar, akademisyenler, öğrenciler kalıyordu. Batıkent bir uydu kentti.
Rahmetli Bülent Ecevit’in Türkiye’de gerçekleştirmek istediği uygulamalardan biriydi.
Üniversite eğitimimim ardından yolum Danimarka’ya düşünce ve Albertslund ve Ballerup’ta benzer
yapıları görünce bir tuhaf olmuştum. Evet Ankara’daki Batıkent sanki Albertslund ve Balleruptaki yerleşimlerin bir kopyasıydı. Sanki değil öyleydi.
Ecevit ilhamını o zamanlar İskandinav sosyal refah
modellerinden alıyordu.
Benim için de uydu kent kavramı Ballerup ve Albertslund’u görünce yerli yerine oturmuştu. Rahmetli Ecevit’in uydu kent, köy kent projeleri bu
kavramın yerli yerine oturmadığı kişilerce alaya
alınmasına neden olmuştu kimbilir. Kısaca Ecevit’in o planı yanılmıyorsam Batıkent projesi ile sınırlı kalmıştı.
Geçen hafta toprağa verdiğimiz bu dürüstlük örneği politikacımızın siyasi çalışmalarında esin kaynağı olan ülkelerden Danimarka’nın onun yaşamında
da önemli bir yeri vardı. Kimseye haber vermeden
çıktığı tatillerde eşi rahşan ecevit’le soluğu Kopenhag’da alırdı.
Burada yaşayan Türklerin yerel siyasette elde ettikleri başarılarla övünürdü. 12 Eylül yönetiminin
kendisine siyasi yasaklar getirmesinin tartışıldığı
bir Tv programında siyasi rakiplerinden biri halkımızın cahil olduğunu, siyasi manipülasyonlara açık
olabileceğini söyleyince Bülent Ecevit çok kızmış,
Danimarka örneğini vermişti. Türkiye’deki köylerden Danimarka’ya gelen işçilerin bir çok belediyede
meclis üyeliği kazandığını söylemişti, siyasetçilerin
halkı küçük görmesini hiç bir zaman kabul edemeyeceğini söylemişti.
Fazla söze gerek yok. Türkçeyi en güzel konuşan,
dürüst bir politikacı, kibar bir insan bizlere veda
etti. Cennet mekanı olsun.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Sıra beklemeden İşitme Cihazınıza sahip olun!
Kulaklık kullanmak ayıp değildir, bizi arayın yaşam
kalitenizi yükseltin!
5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile
ücretsiz işitme cihazı.
Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz
ayarlama-bakım servisi

Danimarka’nın en büyük
sendikalarından HK uyum sorununun
çözümüne katkıda bulunmak için
sahaya iniyor. Geçtiğimiz Nisan ayında
genel idare kurulunda bir uyum
manifestosu yayınlandı. HK Danimarka
halkokullarında yeniden anadili
derslerinin başlatılmasını da istiyor.
Cengiz Kahraman

H

K’nin çeşitli
yerel temsilcilklerinde bu
alanda yapılacaklar konusunda HK’nin göçmen
kökenli üyelerinin çoğunlukta bulunduğu Sjaelland
adası, Odense, Doğu Jutland bölgeleri ile Kopenhag’da şimdiden toplantılar yapılmakta.
HK, ikinci başkanı Karin
Bancsi uyum konusunda izleyecekleri politika ve uyum
sorunun çözümüne yönelik
olarak belirledikleri 7 hedef ve hedeflerin belirlenmesindeki çıkış noktaları
konusunda HABER’e açıklamalarda bulundu.

Anadili eğitimi başlasın

Karin Bansci, halihazırda
HK’nin göçmenlerin uyumu konusunda duyarlı olduğunu ancak geçtiğimiz
Nisan ayında aldıkları kararlarla artık bu konuda
daha fazla görev
üstlendiklerini
belirtti ve özellikle uyumu güçleştiren en önemli sorunun halk okullarındaki eğitim
kalitesiyle ilgili
olduğunu söyledi,
“Halk okullarındaki temel
eğitim eksiklerle dolu olursa, öğrenci eğitimine devam
ederken çeşitli güçlüklerle
karşılaşıyor. Bunun sonucu ya başarısız oluyor ya da
başladığı eğitimi yarıda bı-

rakıyor. Bu yüzden üzerine
yoğunlaşacağımız alanlardan biri de halk okullarında verilim eğitim kalitesini
yükseltmek olacak. Örneğin
ilk olarak aklımıza gelen girişimlerden biri anadili eğitimi. Anadilini iyi konuşan
bir öğrencinin yeni bir dili
öğrenmesinin ve sağlıklı
bir psikolojiye sahip olmasını
kolaylaştırdığını
gösteren sayısız araştırma
vardır. Bu araştırmalardan
yararlanılması gerektiğine
dikkat çekeceğiz”
Karin Banscı meslek eğitimlerini terk eden öğrenci oranının yüzde 40-50
civarında olduğunu söyledi
ve, “Bu oran kabul edilemeyecek kadar yüksektir.
Araştırmalarımız da temel
donanımların eksik olmasını ve eğitime başlamadan
önce verilen rehberlik eğitiminin eksik olduğunu gösteriyor. Ayrıca meslek eğitimlerinin yapısının da bazı
durumlarda sorun olduğunu
gözlemledik” dedi.
Meslek eğitimi
alan gençlerin
bulmak zorunda oldukları staj
yerleri konusunda da önemli sorunlar yaşandığını söyleyen Karin
Bansci, “Her ne
kadar staj yerlerinin sayısı
arttırılmış olsa da bunlardan göçmen kökenli öğrenciler yararlanamadılar.
Hükümet de Skolepraktik
(Okul stajı) denilen uygulamayı kaldırınca göçmen kö-

Artık horlamaya SON!
asonor ®

♦ Danimarka ilkokullarında göçmen kökenli
öğrencilere verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesi
♦ Meslek okullarındaki eğitimlerini yarıda
bırakan göçmen kökenli öğrenci sayısının
azaltılması
♦ Meslek okullarına giden öğrenciler
için gerekli staj olanaklarının
arttırılması
♦ HK Danimarka’da göçmen kökenli
çalışanların kendilerini evinde hissedebilecekleri bir sendika olma
yolunda çalışacak
♦ HK göçmen kökenli genç
çalışanların HK
sendika çalışmalarında
daha aktif bir rol almaları
için çalışacak
♦ HK işsiz göçmenlerin
bir an önce bir iş sahibi
olmaları için çalışacak
♦ HK Danimarka’da
göçmenlerin uyumu
konusunda en yenilikçi
ve aktif sendika olma
olacak

Karin Bansci

da göçmen kökenli üyelerin HK’nin düzenlediği etkinliklerde özlenen oranda
yer almadıklarını söyleyen
Bansci, hali hazırda üye
olan göçmenler arasında
işyeri temsilcisi ve güvenlik
temsilcisi sayısını da arttıracaklarını söyledi. Göçmenler
arasında sendika üyeliğinin
mecburi bir üyelikmiş gibi
görüldüğünü, sendika üyesi olmanın bir çok avantajı
beraberinde getirdiğini göçmen kökenli üyelere anlatmaları gerektiği söyleyen
Bansci, “Kısaca sendika nedir, ne değildir? Konusunu
da üyelerimize anlatmamız
gerekiyor” dedi. Bansci son
olarak sendika imajının
göçmen kökenli üyelere
anlatılmasında çalışanların
ve potansiyel üyelerin aileGöçmenler sendikalarda
lerine yönelik bilgilendirme
aktif olsunlar
çalışmasının da önemli olduHer ne kadar üye oranında ğunu söyledi.
ülke geneli yakalanmış olsa
cengiz.kahraman@haber.dk
kenli öğrencilerin müracaat
edebilecekleri staj yeri sayısı sınırlı. Hali hazırda var
olan staj yerlerinden ise etnik Danimarkalı öğrenciler
yararlanıyorlar. Staj yerlerinin arttırılması gerekiyor”
şeklinde konuştu.
HK üyeleri arasında 16
bin civarında göçmen kökenli üye olduğunu bildiren
Karin Bansci bu oranın Danimarkalı çalışanlar arasındaki üyelerle aynı olduğunu
söyleyerek, HK’nin göçmenleri üye olarak bünyesine
almakta başarılı olduğunu
söyledi ve, “Bundan sonraki aşamada artık göçmen kökenli üyelerimizin sendikal
çalışmada da aktif olmaları
için çalışacağız dedi.

TÜRK VİDEO
PROFESYONEL
VİDEO ve FOTOĞRAF ÇEKİMİ

horlamayı durdurur

ÖZEL GÜNLERİNİZİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİN!

Uzmanlarımızla Türkçe
konuşarak ücretsiz işitme testi
yaptırın, 14 gün içinde işitme
sorununuz ortadan kalksın.

- Horlama uyku düzenini bozar.

Türkçe hizmet !!!
Siz gelemiyorsanız,
arayın, biz size gelelim.
İşitme sorununuzu
Türkçe anlatın.

- Eczaneler, Matas ve Helsam mağazalarında
bulunur.

Yaşam boyu duymak için
Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø
Tlf: 39 40 10 50 - www.audiovox-lab.dk

HK’nin daha iyi bir uyum için
belirlediği hedefler:

- Horlama tansiyonu yükseltir.
- Horlamaya asonor® ile kolayca son verin.

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk
- Etkisi belgelenmiştir.
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Düğün, nişan, doğumgünü gibi her türlü eğlence
ve özel günlerinizde video ve fotoğraf çekimi
için hizmetinizdeyiz.

BİZİ ARAYIN!

TLF: 23 31 30 15
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Danimarkalılar göçmen
komşu istemiyor
Göçmen kökenli müşterilerine satılık ev göstermek
için gittikleri yerlerde halkın olumsuz tepkisi ile karşılaşan Danimarkalı emlakçılar, bazen ev sahipleri
tarafından tehdit edildiklerini de belirtiyorlar.

haber

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK

İnternet bağlantılı cihazlarımız gelmiştir.
Çanak anteninizi internete bağlayın, istediğiniz
kanalı izleyin.

Güvenlik amacıyla kamera ve
kapalı devre televizyon sistemleri

Ü

lke genelindeki 14 bölgeden
13’ünde emlakçılar göçmenlere
satılık ev göstermeye gittiklerinde Danimarkalı ev sahiplerinin olumsuz tepkisi ile karşılaşıyorlar.
Danimarka Radyosu DR’nin yaptığı bir
kamuoyu yoklaması, Danimarka halkının
göçmenlerle komşu olmak istemediklerini
ortaya çıkardı.
Ölstykke kentinde emlakçılık yapan Realmaeglerne’den Nancy Pedersen, “Göçmen
kökenli müşterilerimize ev göstermeye gittiğimizde bazen Danimarkalı ev sahiplerinin burada göçmen istemiyoruz” şeklinde
itirazlarıyla karşılaştığını söyledi.
Pedersen ayrıca, bazen ev sahipleri tarafından göçmenlere ev satmamaları konusunda tehdit edildiklerini de belirterek,
“göçmenlere burada ev satarsanız, başınıza neler geleceğinden sorumlu değiliz” gibi
tehdit edildiğinden yakındı.
Ülke genelinde 451 emlakçı ile görüşen
DR, görüştüklerini emlakçıların yüzde
15’nin Nancy Pedersen gibi tepki aldığını
ve tehdit edildiğini bildirdi.
Danbolig Rödovre’den emlakçı Lars
Brandt, bu rakamın aslında daha yüksek
olduğunu ve bazı meslektaşlarının sessiz
kalmayı tercih ettiklerini söyledi.

Danimarka’daki düşünce kuruluşu Taenketank’ın başkan yardımcısı Erik Bonnerup da, Danimarkalıların göçmen komşu istememelerinin uyumu engellediğini
ifade ederek, “Durumu iyi olan göçmenler
gettolardan taşınıp kendi evlerini satınalmak istiyorlar, ama bu kez halkımız onları istemiyor, bu da uyumu engelliyor”
diye konuştu.
Öte yandan, Danimarkalıların kendilerine
benzemeyen insanlara karşı olan hoşgörüsü de gün geçtikçe zayıflıyor.
Epinion tarafından yapılan başka bir
araştırmada, Danimarka halkının özellikle komşuluk ilişkilerinde daha hoşgörüsüz
olduğu ortaya çıktı.
Araştırmaya göre, 1999 yılında halkın
yüzde 15’i bir çingene ile komşu olmak istemezken bugün bu oran yüzde 36’ya çıktı.
Yine 1999 yılındaki bir araştırma, ruhsal
sorunları olan kişilerle komşuluk yapmak
istemeyen Danimarkalı oranının da yüzde
14’ten yüzde 34’e çıktığını ortaya koydu.
Suçlu kişilerle komşuluk yapmak istemeyenlerin oranı ise yüzde 50’ye vardı.

F

ötex, Bilka ve Kvickly
gibi süpermarket ve
mağazaların çıkardıkları ve ücretsiz dağıtılan
reklam gazetelerinde kullanılan fotomodeller arasında
göçmen kökenlilerin çok az
olduğu ve toplumu yansıtmadığı ortaya çıktı.
Nyhedsavisen gazetesinin yaptığı bir araştırmaya

HEAD 3500 + uni. modül gömülü.
Her türlü kart çalışır

YENİLİK !!!
inb 0,2 db maximum single 125,inb 0,2 db maximum (2 çıkışlı) 298,inb 0,2 db maximum (4 çıkışlı) 398,-

999,- Kron’dan başlayan fiyatlarla

İnternet bağlantılı bu yeni cihazımızla
artık bir çok şifreli kanalı izleme
olanağı bulacaksınız.
Komple set
1x receiver
1x Lnb
1x 70 cm çanak
15 m kablo

(Haber)

Reklam gazetelerinde kullanılan 620 fotomodelden
sadece 4’ü etnik kökenli.
göre, sözü edilen firmaların çıkardıkları reklam
gazetelerinde yeralan 620
fotomodelden sadece 4’ü
göçmen kökenli ve şirketler fotomodeller arasında
ayrımcılık yapıyorlar.
Süpermarketler zinciri
Kvickly’inin de sahibi olan
Coop Danmark’tan yapılan
açıklamada, şirketin personel politikaları arasında
toplumun yansıtılması ilkesinin de yeraldığı belirtildi.
Ancak şirketin Ağustos ve
Eylül aylarındaki reklamlarda kullandığı 112 fotomodel arasında hiç bir et-

HEAD 500 Fte receiver emilatörlü

IDTE MX serisi

Hoşgörü çemberi daralıyor

Modellerde ayrımcılık
Süpermarketler ve mağazalar çıkardıkları ücretsiz reklam gazetelerinde
göçmenleri fotomodel
olarak tercih etmiyorlar.

ADRES ARAMAYA
PAYDOS!
Navigatörlerimizde artık tüm
Avrupa ve Türkiye haritası
mevcuttur. Danimarka’dan
köyünüzün veya sokağın
adresini girin ve kapınıza
kadar sizi götürsün.Türkçe
menü ve sesli

nik kökenlinin olmaması
dikkat çekti.
Coop Danimark enformasyon müdürü Jens Juul
Nielsen, reklamlarda göçmenlerin fotomodel olarak
kullanılmamasına şaşırdığını belirterek, “Şirketimizin
personel politikasıyla hiç
uyuşmuyor. Toplumun her
kesiminin yansıtmak istiyoruz. Gerçekten çok şaşırdım. Gereken düzeltmenin
yapılmasını sağlayacağım”
diye konuştu.
(Haber)

Multischalter 9/8
1250,-

(Triax)
110 cm 698,85 cm 350,80 cm 300,70 cm 200,60 cm 200,40 cm 200,-

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ
Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız

www.satdiscount.dk

KOPENHAG
Nørrebrogade (220)
Heimdalsgade 1
2200 København N
Tlf: 3581 5999
Mobil: 5188 8675

www.satdiscount.dk

ÅRHUS
Mustafa Özçelik (Tavukçu)
Edwinrahrsvej 32/stand 92
8220 Brabrand
Tlf: 8625 1510
Fax: 8625 1591
Pazartesi günleri hariç haftanın hergünü
saat 10.00-18.00 arası açıktır.
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İki ülkede birden askerlik yaptı
Polis onları istiyor, Silahlı kuvvetler onları istiyor Kısaca Danimarka’da
artık her işkolu göçmenleri kendi saflarına çekmek için yarış ediyorlar.
Bunda hem önyargıların yıkılmaya başlaması, hem de artan işgücü açığı
önemli rol oynuyor.
Sadi Tekelioğlu

S

üleyman Dikmen Danimarka Deniz Kuvvetlerinde inzibat. Danimarka’daki tabirle Militaer
Politi, yani askeri polis. Silahlı
kuvvetler mensuplarının sosyal

yaşam içindeki davranışlarından
onlar sorumlu.
35 yaşındaki Süleyman Dikmen Danimarka’da doğup büyümüş. 1969 yılında Danimarka’ya
göç eden Denizlili üç çocuklu bir
işçi ailesinin en küçüğü o. 1995
yılında Danimarka ordusunda

askerlik çağrısı alınca başlamış
üniformalı yaşamı. Aslında ben
Burdur’da bedelli askerlik yaptım, ama Danimarka kabul etmedi, süreyi yetersiz buldular
ve Danimarka’da da askerlik
yapmam gerektiğini söylediler.
Mecburen ikinci kez girdiğim

askerlik mesleği hoşuma gitti
ve gerekli eğitimleri alarak kaldım askerlikte.
İnzibat birliğinde görevli Süleyman Dikmen’in tek amacı ise
halen görevli olduğu birlikte en
üst düzey rütbeye ulaşmak.
“Askerlik çok cazip bir meslek
hem bedenen hem ruhen devamlı
dinç olmanızı sağlıyor. Disiplinli
bir yaşam sürdürmenizi sağlıyor”
diye konuşan Dikmen askerlik
mesleğini yaparken diğer iş arkadaşları tarafından herhangi bir
şekilde ayrımcılığı uğrayıp uğramadığını veya kendisi ile alay
edilip edilmediğini sorduğumuzda, “Hayır, kesinlikle böyle
bir şey sözkonusu olmadı, zira
bu meslekte herşeyin bir sınırı
vardır. Şakalaşma da sohbet de
belli bir sınıra kadar yapılır. Bu
yüzden benim iş arkadaşlarımla
ilişkilerim profesyonel düzeyde
kalıyor hep” diyor.
Danimarka’da Müslüman ülkelerden gelen gençlerin Danimarka ordusunda askerlik
yapmak istemediklerinin basına
da yansıdğını söyleyen Süleyman Dikmen, “Bu talihsiz bir
durum. Burada bir yanlış anlama söz konusu, zira Danimar-

ka Silahlı Kuvvetleri sınırötesi
harekatlara katıldığında saldırgan olarak katılmıyor. İnsani
amaçlarla oraya gidiyor. Sivil
halka yardım, eğitim ve altyapı sorunlarının çözülmesinde
yardımcı oluyor. Yani Danimarkalı askerler Müslümanlarla savaşmaya gitmiyorlar. Bu
yüzden bu mesleği seçmemenin
gerekçesi bu ise, bu talihsiz bir
durum” diye konuşuyor.
Süleyman Dikmen, genellikle
insani operasyonlar için yurtdışına asker gönderme geleneğinin

bulunduğu Danimarka’da askeri personel olmak, askeri eğitim
almak, istenirse sivil hayatta da
bir çok kapıyı açabilecek bilgi
ve beceri kazandırdığını söylüyor ve, “Askerlik mesleğinde
bıkanlar hangi sektörde olursa
olsun, belli bir kalitede eğitim
ve iş disiplinine sahip oldukları
için tercih ediliyorlar” diyor.
Süleyman, Irak ve Kosova’da
bazı görevler için kısa süreli
olarka bulunmuş, ayrıca Kırgızistan’da da bir süre görev
yapmış.

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ

eftf.

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 1134 - Mobil: 4053 1514
E-posta: info@meramrejser.com
BİLAL ÖZER:
Mobil: 2123 5256

KURBAN BAYRAMI İLE YILBAŞI tatilleriniz için yerinizi şimdiden ayırtın,
cazip fiyat olanaklarımızdan yararlanın
Kopenhag - İstanbul ve İstanbul aktarmalı Türkiye’nin her şehrine uygun fiyat
ve bağlantılar için rezervasyon konusunda bizi arayınız.
Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik,
öğrenci, senior citizen (60 yaş üzeri) özel fiyatları
Miles&Miles
THY Miles&Miles programına katılın, THY ile devamlı yolculuklarınız
sonunda toplayacağınız puanlar size bedava bilet kazandırsın !

&
National ve Alamo güvenceleriyle Türkiye’nin her yerinde oto
kiralayabilir, istediğiniz yerde teslim edebilirsiniz.

DÜNYA GÖZ HASTANESİ VE ÇAPA MİLLET HASTANESİ’NDE
Göz ve diş tedavisi - Saç ektirme.

Gözlüklerinizden kurtulmak istiyorsanız ya da gözlerinizde sorununuz varsa, sorun etmeyin. Meram
Rejser ile gidin, İstanbul’da Dünya Göz Hastanesi’nde gözlerinizi makul fiyatta tedavi ettirin.
Diş tedavisi ve saç ektirme operasyonları için Çapa Hastanesi ile işbirliği olanağımızdan yararlanın
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Sizin başarınız için çalışıyoruz
Bizi ya da size en yakın toptancıyı arayın,
birlikte güçlenelim
Satış noktalarımız Cash & Carry :
Danimarka genelinde 28 tane S-Engros (Size en yakın S-Engros
bulmak için Tlf: 43 30 14 04’ ü ya da Anadolu Kød’ü arayın)

Sjælland

Dağıtım noktalarımız:

• Anadolu Kød,
Tlf: 38 10 92 82
• Gima Catering, Tlf: 43 42 44 24
• Jacob Full House, Tlf: 33 23 00 19
• Catering Engros, Tlf: 70 80 88 88

Fyn

• OdenseMultifood
Odense, Tlf: 66 12 14 65

Bornholm
• S-Engros, Rønne

Jylland

• AB Catering, Nørresundby,
• AB Catering, Holsterbro,
• BP Foodservice, Randers,
• BC Catering, Ålborg,
• Carl Jacobsen, Fredericia,
• Serhat Catering, Holsterbro,
• Discount Cash & Carry, Horsens,
• Catering Engros,

Tlf: 96 37 41 00
Tlf: 97 42 52 00
Tlf: 70 26 22 11
Tlf: 98 38 01 33
Tlf: 75 92 11 04
Tlf: 97 43 28 22
Tlf: 75 68 20 22
Tlf: 70 80 88 88

Anadolu Kød ApS
Hassellunden 11 B - 2765 Smørum Tlf.: 3810 9282 Faks: 38107343 www.anadolu.dk
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Nurettin Söyler:

El bagajınızda sıvı
malzeme var mı?

“İngilizce’den 03 aldım,
hayatım değişti”
Sadi Tekelioğlu

N

6 kasım 2006 gününden itibaren Avrupa Birliği sınırları içindeki
havaalanlarından yapılacak uçak yolculuklarında el bagajlarında
bulundurulacak sıvı malzeme miktarına sınırlama getirilmiştir.
Tuvalet çantanızı ve HER TÜRLÜ sıvı içeriği teslim ettiğiniz
bagajınıza koyunuz
El bagajları için aşağıdaki uygulama geçerlidir:

urettin
Söyler..Nordea Bankası Genel merkezinde yatırım
danışmanlığı bölümünde
proje görevlisi olarak çalışıyor. 25 yaşında ve içinde
çalıştığı bina kadar şaşırtıcı
bir yaşam öyküsü var Nurettin’in.
Nurettin 1989 yılında,
Danimarka’da çalışmakta olan babasının yanına
gelmiş annesi ve kardeşleri ile birlikte. Kulu’nun
Kırkpınar köyünden. Daha
8 yaşındaymış o zamanlar.
Türkiye’de bir köy ilkokulunun 1. sınıfını bitirmiş. Danimarka’da ilkokulu bitirdikten sonra canı çalışmak
istememiş. 9 yıllık ilkokul
yaşamı onu “bıktırmış”
Nurettin’in, bugün elde
ettiği başarısını anlatmaya başlarken ilginç bir anı
geliyor aklına, “Canım okumak istemiyordu. Çalışıp
geziyordum. Bir arkadaş
grubuna katıldım. Cazip bir
grup olduğunu söyleyemem.
Bugün geri dönüp bakınca
utandığım şeyler yapmaya
başlamıştık, Neyse o yoldan
hemen geri dönmeye karar

cek şeyler konusunda endişeliydiler” diye konuşan
Nurettin Söyler önce bir yıl
hazırlık sınıfında okumuş,
hem Cambridge Üniversitesi’nin düzenlendiği İngilizce
sınavından hem de Mühendislik Fakültesinin 8 ayrı
dersinden geçince Londra
Greenwich Üniversitesi’ne
kabul edilmiş. Ve hızla bitirdiği Üniversiteden İşletme Mühendisliği diplomasını alarak Danimarka’ya
dönmüş.
Elinde diplomayla geldiği
Danimarka’da bir endişe
sarmış Nurettin’i, “Acaba
ismim ve milliyetim iş bulmamama engel olabilir mi?”
düşüncesi ister istemez kor-

verdim. Ticaret Lisesi’ne
başladım, ite kalka da olsa
iki yıllık eğitimi bitirdim. O
okulu bitirme sınavlarında
İngilizce’den 03 aldım. Sınava girip de alınabilecek
en kötü not. Notu bana
bildiren mümeyyiz (censor) alay ederek ‘Tebrik
ederim, 03 aldın’ dedi. O
olayı hiç unutmuyorum.
Bana çok koydu. Hem kötü
not almak, hem de bunu
birinin bana alay ederek
söylemesi üzerinde çok düşündüm” diyor.
İngilizce öğrenmeye karar veren Nurettin Söyler
bir arkadaşının tavsiyesi
üzerine İngiltere’ye gidip
İngilizce kursuna kayıt
yaptırmış. 1 yıl orada kaldıktan sonra Üniversite
eğitimini de İngiltere’de
almak istediğini ailesine
söylediğinde önce karşı çıkmış babası. “İnandırmakta
güçlük çektim. Hem benim
okuyacağıma inanmıyorlardı, hem de gurbette yabancı
bir ülkede başıma gelebile-

kutmuş. Ama kendisine ve
diplomasına güvenmeye de- Nurettin, ulaştığı başavam etmiş.
rıda aile desteğinin çok
önemli bir yeri olduğunu
söylüyor ve, “Onlar bana
Korktuğu başına
güvenip maddi ve manevi
gelmedi
Çok geçmeden bir danış- destek sağlamasalar bunmanlık firması tarafından lar olmazdı. Gençler soaranmış. “CV’nizi okuduk rumlulukların bilincinde
ve sizi bir konuşmaya da- olsunlar, Anne babalar da
vet ediyoruz” demişler. çocuklarına güvensinler” diSonrasi malum. Nurettin yen Nurettin, “Anne babaişe alındıktan sonra da ların korkusunu anlıyorum,
tüm gözlerin kendisi üze- ama çocukları da gerektiği
rinde olacağını ve kendisi- zamanda el frenini çekerler,
ne verilen görevleri başa- merak etmesinler, bu konurıp başaramayacağını, iş- da çocuklarına güvensinler
yerinde diğer Danimarkalı ve güvendiklerini hissettirmeslektaşlarıyla uyum sag- sinler” diyor.
layacakmıyım endişesi ve Çalıştığı ortam ve üzerinde çalıştığı konuları kendi
korkusuna kapılmış.
“Korktuklarımın hiçbiri ba- aile çevresinde ve geldiği
şıma gelmedi. İş arkadaşla- köyündekilere anlatmakta
rımla ilişkilerim gayet iyi, güçlük çektiğini söyleyen
şeflerim beni beğeniyorlar, Nurettin, “Çok ilginçtir.
kısacası burada çalısmak- Benim İngiltere’de eğitim
tan cok memnunum en almış olmamla gurur duazından çok güzel ve büyük yuyorlar. Danimarka’da
bir yerde kariyerime başla- Üniversite bitirmiş olsam
dım ” diyen Nurettin’in şefi onlara belki tamamen norAllan Holm ile de kısa bir mal gelecekti”

● Her biri 100 mililitreyi geçmeyen (100 grama karşılık
gelmektedir) ambalajlar içinde sıvı, jöle, sprey, krem, kozmetik
ürünleri* ve diş macunu bulundurabilirsiniz.
● Birden fazla, sıvı malzeme içeren ambalajları el bagajınızda
bulundurabilirsiniz. Bunlar, saydam, açılıp kapanabilen, bir
litrelik plastik torbalar içinde bulundurulmalıdır.
● Ayrıca yolculuğunuz esnasında kullanacağınız, ilaç, bebek
maması ve perhiziniz için gerekli diğer sıvı maddeleri de
yanınıza alabilirsiniz. Bu ihtiyacınız ve sıvının gerçekliği
güvenlik personeline ispat edilebilmelidir.
● Sıvı içeren kapların bulunduğu torba ve varsa ilaçlar, güvenlik
kontrolü snasında el bagajından çıkarılarak güvenlik
personeline gösterilmelidir.
● Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra daha önce olduğu gibi
alışveriş yapabilirsiniz. Bu alışverişlerinizde alacaklarınız kapalı
bir torba ile size teslim edilecek ve ancak varış noktasına
ulaştıktan sonra açılabilecektir.

* Sıvı ve sıvı benzeri maddeler kapsamına; jöleler, kremler, tazyikli
kutularda bulunan katı ve sıvı maddelerin karışımları; örneğin, traş
köpüğü ve spray kutuları girmektedir. Ayrıca her türlü içecek, diş
macunu, saç jölesi, parfüm, ruj, parlatıcı ruj, göz boyası ve benzer
maddeler içeren diğer karışımlar da sıvı ve sıvı karışımı olarak
kabul edilmektedir.
www.slv.dk veya www.cph.dk sitelerinde daha fazla bilgiye
ulaşabilirsiniz.
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ayaküstü sohbet yapıyoruz.
Kendisinin çalışmasından
çok memnun olduğunu ve
etnik kökenli açlışan sayısnının artmasını istediğini
söyleyen Holm, ama verdiğimiz iş ilanlarına maalesef fazla başvuru gelmiyor
göçmen kökenli gençlerden,
umarız bu değişir ileride bu
sayı artar” diye konuşuyor.

İngilizce dersi de
veriyor

Nurettin Söyler’in kendi
işinde başarılı olmanın dışında başka amaçları da
var. Boş zamanlarında 9 ve
10’uncu sınıf öğrencilerine
İngilizce ders yardımı veriyor ve bunun için de yurtdışında okumuş ve iyi tecrübesi olan bir kaç arkadaşıyla birlikte Kutup Yıldızı
Derneğini kurup buradaki
9 ve 10’uncu ve lise gençlerimize yurtdışında öğrenimlerine devam etmek isteyen
gençlere danışman olarak
yardım etmek ve aynı anda
da İngilizce, Matematik,
Fizik derslerinde ders yardımı vermek istiyorlar. Bu
konu hakkında foreningennordstjerne@hotmail.com
adresine yazıp geniş bilgi
alabilirsiniz.
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Her beş Danimarkalıdan biri idamdan yana

D

animarka halkının
beşti biri idam cezasından yana. Özellikle hükümetin dışarıdan
destekçisi Danimarka Halk
Partisi seçmenleri idam cezasının tekrar yürürlüğe
konmasını istiyorlar.
Danimarka’da Institut for
Konjuktur-Analyse, IFKA
tarafından yapılan bir ka-

muoyu yoklamasına göre,
Danimarka halkının beşte
biri idam cezasına karşı değil, özellikle hükümetin dışarıdan destekçisi Danimarka
Halk Partisi seçmen tabanı
idam cezasının tekrar yürürlüğe konmasını istiyor.
Kamuoyu yoklamasında
1000 kişiye sorulan ”Danimarka’da idam cezası ile ce-

zalandırılacak suç işleniyor
mu?” sorusuna halkın beşte
biri ”evet” yanıtını verdi ve
idam cezasının tekrar yürürlüğe konmasını istedi.
Özellikle iktidardaki Liberal-Sağ hükümetini dışarıdan destekleyen Danimarka
Halk Partili seçmenler ile
düşük eğitimlilerin idam cezasının tekrar uygulanma-

sını istemeleri Danimarka
Halk Partisi yöneticilerinde
şaşkınlık yarattı.
Ölüm cezasının asla parti
politikası olmadığını belirten Danimarka Halk Partili parlamento hukuk kurulu başkanı Peter Skaarup,
”Yapılan bir haksızlık başka
bir haksızlıkla cezalandırılamaz” dedi. Ancak Skaarup,

cinayet işleyenlere ve çocuklara tacizde bulunanlara Danimarka’da şuanda verilen
cezanın yetersiz olduğunu
ve daha ağır ceza verilmesinden yana olduklarını söyledi.
Kamuoyu yoklamasına göre
parti seçmeninin yüzde 46’sı
ölüm cezasından yana.
Danimarka parlamentosu
ölüm cezasını 22 Aralık 1993

yılında kaldırmış ve BM’in
ölüm cezasının kaldırılması
yönündeki konvensiyonuna katılmıştı. Danimarka,
İkinci Dünya Savaşı’nda
Nazi Almanyası işgali altındayken işlenen suçlar nedeniyle 46 kişiyi idam cezası ile
cezalandırılmıştı. Daha sonraki yıllarda ise idam cezası
uygulanmadı.

Göçmen kadınlar istenmeyen
gebelikten korunacak
Göçmen kadınlar arasında istenmeyen gebelik ve
kürtaj Danimarkalı kadınlara oranla oldukça yaygın.
Kopenhag Belediyesi
Halk Sağlığı, göçmen
kadınlar arasında yaygın
olan istenmeyen gebelik
ve kürtajı mercek altına
alıyor.

K

openhag Belediyesi
Halk Sağlığı yetkilileri göçmen kadınları istenmeyen gebelikten
korunma yöntemleri ve
kürtaj konusunda bilgilendirmek amacıyla kolları
sıvıyor.
Halk Sağlığı’ndan yapılan
açıklamada, bir çok göçmen
kadının istenmeyen gebelikten nasıl korunacağını

bilmediği, kürtajın oldukça
yüksek olduğu ve bu sorunun önüne geçebilmek için
bir uzman ebenin göçmen
kadınları bu alanda bilgilendirmekle görevlendirildiği bildirildi.
Öte
yandan
Kopenhag’daki hastanelerde görevli hemşirelerin de göçmen kadınları bu alanda
aydınlatmaları konusunda
bilgilendirildiği belirtildi.
Özellikle 20-40 yaş arası
göçmen kadınlar arasında kürtajın Danimarkalı
kadınlara oranla oldukça yüksek olduğunu ifade
eden Kopenhag Halk Sağlığı’ndan Sağlık koordina-

törü Lisa Duus, bir çok
göçmen kadının gebelikten korunma yöntemlerini
bilmediğini ve bedenlerini
tanımadıklarını belirterek,
“bir çok kadın yumurtlama
dönemi nedir ve ne anlama
gelir bilmiyor” dedi.
Sağlık kurumlarından edinilen rakamlara göre, her
bin Danimarkalı kadından
18’i kürtaj yaptırırken, her
bin göçmen kadından 22.8’i
kürtaj yaptırıyor. Kürtaj,
özellikle Türkiye, Pakistan, İran ve Eski Yugoslavya’dan gelen kadınlar arasında oldukça yaygın.
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OBA REJSER
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Türkiye Ecevit’i uğurladı
Türkiye, 5 Kasım Pazar gecesi yaşamını yitiren eski Başbakan Bülent Ecevit’i son yolculuğuna uğurladı. Ecevit’in naaşı
GATA, DSP Genel Merkezi ve TBMM’de düzenlenen törenlerin ardından Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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ski başbakanlardan Bülent Ecevit, devlet protokolü, siyasi parti
temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve kalabalık bir vatandaş
topluluğu tarafından son yolculuğuna
uğurlandı.Başta Kızılay Meydanı ile GATA’nın önündeki Tevfik Sağlam Caddesi
olmak üzere birçok meydan ve üst geçide
“Milletimizin Başı Sağolsun” yazan, Ecevit fotoğrafının bulunduğu siyah pankartlar asıldı.
Ecevit’in cenazesi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, tören için 11
bin 500 polis ile 1000 asker görev yaptı.
Bülent Ecevit için ilk tören rahatsızlandığı 18 Mayıs’tan hayata veda ettiği 5 Kasım’a kadar yaşam mücadelesi
verdiği GATA’da düzenlendi. Törene,
Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt,
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
İlker Başbuğ, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Yener Karahanoğlu,
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Faruk Cömert, Milli Savunma Bakanı
Vecdi Gönül, DSP Genel Başkanı Zeki
Sezer, üst düzey askeri personel katıldı.
GATA’dan alınan Ecevit’in naaşı, ilk törenin yapılacağı DSP Genel Merkezi’nin
önüne getirildi. Burada gerçekleştirilen
bir dakikalık saygı duruşunun ardından,
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer bir anma
konuşması yaptı.

TBMM’de devlet töreni

TBMM’deki devlet töreninde ana binanın
giriş merdivenleri katılımcılar tarafından
tamamen dolduruldu. Ecevit’in naaşını
taşıyan cenaze arabası, Dikmen kapısından tören alanına getirildi.
Ecevit’in özgeçmişinin okunmasının ardından, TBMM’de görevli polis memurları, naaşı omuzlarına alarak katafalka
taşıdı. Naaşın katafalka konulmasının
ardından 1 dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu.
Meclis’teki törene, eşi Rahşan Ecevit,
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer,
TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Cumhurbaşkanları Kenan Evren ve Süleyman
Demirel, KKTC Başbakanı Ferdi Sabit
Soyer, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Abdullah Gül, diğer bakanlar, parti genel
başkanları, eski başbakanlar Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller, KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve ABD Büyükelçisi Ross Wilson da katıldı.

Vatandaşlardan laiklik mesajı

Meclis’teki törenin ardından, Ecevit’in

naaşının Kocatepe Camii’ne getirilmesi sırada havaya güvercinler uçuruldu. Kocatepe Camii’nin avlusunda
toplanan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen kalabalık, Ecevit’in naaşını “Halkçı Ecevit. Türkiye laiktir,
laik kalacak” sloganlarıyla karşıladı.
Cumhurbaşkanı Sezer ile Org. Büyükanıt’ın cami avlusuna girişi sırasında da
vatandaşlar, “Türkiye sizinle gurur duyuyor”, “Çankaya laiktir laik kalacak”
sloganları attılar.
Öte yandan, camiye arka kapıdan giren
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise doğruca öğle namazına geçti. Erdoğan cenaze namazında saf tutmak üzere camiden
çıktığında çevreden yuhalama sesleri
duyuldu. Vatandaşların, Erdoğan ve hükümet üyelerine yönelik tepkisi camiden
ayrılırken de sürdü.
Cenaze arabasına kalabalık engeliBaşkentliler ve Türkiye’nin çeşitli illerinden vatandaşlar, cenazeyi, karanfillerle
selamladı. Rahşan Ecevit, cenaze Devlet
Mezarlığı’na ulaşana kadar, yaklaşık 2,5
saat cenaze arabasının arkasından yürüdü. Rahşan Ecevit, çevresindekilerin
ısrarına rağmen bir araca binmeyi kabul etmedi.

Ecevit’in son durağı

Bülent Ecevit’in mezarına 81 il ve
KKTC’den kavanoz içerisinde getirilen
topraklar, DSP il başkanları tarafından
serpildi.
Ecevit’in cenazesi, Devlet Mezarlığı’nda
düzenlenenen törenin ardından, “Simge”
olarak adlandırılan anıttan geçirildikten
sonra, anıtın sağ tarafında bulunan boş
mezarlardan birine defnedildi.

Arşivden bir fotoğraf
Bülent Ecevit, başbakan yardımısı olarak 1997
yılında Kopenhag’a resmi bir ziyaret için gelmişti.
Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit ziyaretinin son
gününde, Türk Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen bir toplantı sonrası kendisini Kopenhag’da
takip eden arkadaşlarımız İrfan Kurtulmuş ve
Cengiz Kahraman ile bir hatıra fotoğrafı çektirmişti. Artık anı olarak kalan bu fotoğrafı sizlerle
paylaşmak istediğimiz için yayınlıyoruz.
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Türk halkının AB’ye ilgisi azaldı

Uffe Elleman Jensen:

Türkiye’de yapılan bir araştırma halkın Avrupa Birliği’ne ilgisinin giderek
düştüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, halkın üçte ikisi Avrupa
Birliği’ne güvenmiyor.

Danimarka başbakanı
Anders Fogh Rasmussen
Türkiye’nin AB üyeliğine
karşıtlığını sürdürürken,
Dışişleri Eski Bakanlarından Uffe Elleman Jensen,
Rumların AB’ye alınmasının büyük bir hata olduğunu ve Türkiye’yi Avrupa’dan dışlamanın tarihi
bir hata olacağını söyledi.

M

illiyet gazetesinin
A&G araştırma
şirketine yaptırdığı araştırmaya göre, AB’ye
girmek isteyenlerin sayısı
son bir yılda hızla düştü.
Araştırmaya göre, “Türkiye AB’ye mutlaka girmelidir” diyenlerin oranı yüzde 32.2 iken halkın yüzde
78.1’i AB’ye güvenmediğini belirtti. AB’ye güven
duyanların oranı ise sadece yüzde 7.2. Halk, İran’ı
daha fazla “dost” görüyor.
Halkın yüzde 76.5’i de üyelik sürecinde Türkiye’nin
önüne daha ağır şartların
geleceğine inanıyor. Katılımcıların yüzde 10.9’u da
daha ağır şartların olmayacağını düşünüyor.
Araştırma, 23-24 Eylül
günleri arasında 32 ilde 2
bin 408 kişiyle yüz yüze
görüşülerek yapıldı. “AB’ye
mutlaka girmeliyiz” diyenlerin oranı azalırken, “AB’ye
kesinlikle girmemeliyiz” diyenlerin oranı arttı. 2002
yılında AB’ye girmek istemeyenlerin oranı yüzde
17.9’ken, bu oran 2006 yılında 25.6’ya yükseldi. “AB’ye
girsek de olur, girmesek de”

“Avrupa verdiği sözü tutmalı”

Fransa, İngiltere, Yunanistan ve ABD’nin yarısı. Bu
oranlar halkın İran’a çok
daha fazla güvendiğini gösteriyor. Fransa’yı dost olarak görenlerin oranı yüzde
2.8’de kaldı.

diyenlerin oranı ise yüzde
33.3. Bu yanıtı verenlerin
oranı 2002 yılında yüzde
14.6, 2005’te ise 18.2’ydi.
‘Fransa dost değil’
Araştırma, Türk halkının
komşu ülkelerin dostluğuna inanmadığını da ortaya
koydu. Katılımcıların büyük
çoğunluğuna göre özellikle
Avrupa ülkeleri Türkiye’nin
dostu değil. Araştırmaya katılanların yüzde 76.1’i Fransa’nın, 73.2’si İngiltere’nin,
yüzde 78.5’i ABD’nin, yüzde
78.1’i Yunanistan’ın, yüzde
56.9’u Almanya’nın, yüzde
64.8’i ise Rusya’nın dost
olmadığı
düşüncesinde.

Burada dikkat çeken husus,
bu araştırmanın, Fransa’nın
soykırım yasasını kabul etmesinden önce yapılmış olması. Buna rağmen Fransa’nın dost olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 76.1.
Araştırmaya göre, “Türkiye AB’ye mutlaka girmelidir” diyenlerin oranı 2002
yılında yüzde 56.5, 2004’te
yüzde 67.5, 2005’te yüzde
57.4, bu yıl yüzde 32.2.
İran’a güven daha fazla
Araştırmada dikkat çeken
diğer bir husus da İran’ın
dost olmadığını düşünenlerin oranının yüzde 43.1
olması. Bu oran, neredeyse

Türk halkı şartların
ağırlaşmasından
endişeli
AB kaynakları, Türkiye’deki AB karşıtlığının
giderek artmasının nedenleri başında, 3 Ekim
2005 yılında Türkiye ile
müzakerelerin başlatılması
kararının ardından üyelik
sürecinde Türkiye’nin önüne daha ağır şartların geleceğine inanması geliyor.
Müzakereler kesilebilir
AB Komisyonu’nun 8 Kasım’da açıklayacağı son
ilerleme raporunda Türkiye’deki reform sürecini
eleştireceği öne sürülüyor.
Yine bazı AB kaynakları,
Kıbrıs konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye
ile üyelik görüşmelerinin
kesilebileceğinden endişe
duyuyor.
(Milliyet, Haber)

başarı elde etti. Tabii ki eksiklikleri var. Ama bunları
tamamlayacak zaman da var.
Reform sürecinde bugün yavaşlama görülüyorsa bundan
biz de sorumluyuz. Reform süreci desteklenmeli ve şartlar
oluştuğunda da üyeliğe alınmalıdır. Aksi taktirde Avrupa
karşıtları, İslamcı güçler güçlenecek. Kimi destekliyoruz.
Batı yanlısı bir Türkiye’yi mi
yoksa İslamcıların kucağına
düşebilecek bir Türkiye’yi
mi? Bu da Avrupa için iyi olritik İlerleme raporu- maz” dedi.
nun açıklanmasının
ardından Danimarka Rumları AB’ye almakla
ulusal televizyonu DR’nin büyük hata yapıldı
ikinci kanalı DR2’deki haber Güney Kıbrıs Rum kesiminin
programı Deadline’da soruları adada birleştirmeyi sağlayayanıtlayan Uffe Elleman Jen- cak Annan planı referandusen, Türkiye’yi Avrupa’dan muna ‘hayır’ demesine rağdışlamaya çalışmak yerine men AB’ye alınmasının büyük
reform sürecinin devamı hata olduğu değerlenirmesini
için Avrupa’nın yardımcı ol- yapan Uffe Elleman Jensen,
ması gerektiğini belirterek, “Kıbrıs’ta Türklerle Rumla“Aksi taktirde Avrupa tarihi rın birleşeceğini sanıyorduk
bir hata yapmış olacak” diye ve AB’ye birleşmiş bir Kıbrıs
alınacaktı. Rumları alarak AB
konuştu.
Türk halkının gururlu bir taraf olmak zorunda bırakıldı.
halk olduğunu ifade eden Bu hataydı. Rum politikacılar
Jensen, Avrupa’nın bu tav- birleşik bir Kıbrıs için çalışrının Türk halkında hayal kı- madılar. Rumlar sürekli enrıklığı yaratacağını ve ‘Avrupa gel olmaya çalışacaklar. AB
bizi istemiyor’ görüşünün yay- Rumlara anlaşmalara uyması
gınlaşmasına neden olacağını için baskı yapmalı. Bu baskı
vurgulayarak, “40 yıl önce AB’den alacağı maddi desteği
Türkiye şartları yerine getir- kesmekle uygulanabilir. Nasıl
mesi durumunda Avrupa’ya Türkiye’ye limanlarını ve hadahil edileceği sözü verildi. valimanlarını Rum gemileri ve
Bu söz tutulmadı. Türkiye uçaklarına açması için baskı
son 8-10 yıldır reform süre- yapıyorlarsa, Rumlara da bascinde büyük çaba sarfetti ve kı yapılmalı” dedi.
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Nørrebro Bazar ApS

Dana, tavuk ve hindi
etlerinden üretilen
kaliteli ve ucuz
Türk sucuk, salam
ve pastırma çeşitleri

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Yağlı, az yağlı Türk
beyaz ve kaşar
peyniri ile sade,
kaymaklı
yoğurt çeşitleri

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres

BAKTAT
ürünleri
Danimarka
bayisi

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden,
bakliyata, makarnaya, sucuğa pastırmaya,
peynire, yoğurda ve sabuna kadar evinizin tüm gıda
ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin edebileceğiniz
marketimize mutlaka uğrayın
Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Tüm sebze ve
meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal
edilmektedir.

Nørrebro Baza
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Başarı engel tanımıyor
Sabit Tüfekçi, Danimarka’da bedensel özürlü olmanın hayatta başarlı olmak için bir engel olmadığını gösteren
en güzel örneklerden biri. 31 yaşındaki Tüfekçi Kopenhag’da bundan 5 yıl önce kurduğu ve özürlülere kucak
açan “Handicapportalen.dk” adlı bir şirketin sahibi ve aynı zamanda genel müdürü.
Cengiz Kahraman

B

aşkent
Kopenhag’da faaliyet gösteren ve 37 çalışanı bulunan “Handicapportalen.dk” adlı şirket,
özürlülere iş bulmaktan tutun da danışmanlık, yayıncılık, seyahat, temizlik gibi bir
çok alanda hizmet veriyor.
Şirket özürlüler için kurduğu özel iş bulma bankası
da oluşturmuş ve özürlüler
için tekerlekli sandalye, yatak, bisiklet, baston gibi bir
çok yardım aracı satıyor ve
tamir ediyor.
Özürlüler için çeşitli projeler de üreten “Handicapportalen.dk” ülkedeki özürlüler
üzerine analizler de yapıyor
bu analizleri belediyelere,
kurumlara, derneklere, kuruluşlara ve şirketlere sunuyor. Yapılan bu analizler
iş piyasasını özürlüler hakkında bilgilendirmekte kullanılıyor. Şirket sadece Danimarka’daki özürlülerle de
ilgilenmiyor. İskandinavya

YAŞAMA SARILDI, BAŞARILI OLDU. Handicapportalen.dk adlı
şirketin sahibi ve genel müdürü olan Sabit Tüfekçi, 5 yaşındayken bir
işçi ailesinin çocuğu olarak Ankara’nın Polatlı ilçesinden Danimarka’ya
gelmiş.

ülkeleri ile yakın bir işbirliği içinde bulunan şirket,
İstanbul’da da Türk özürlüler örgütleri ile bir işbirliğine girmeye hazırlanıyor.
Şirket, adından da anla-

şılacağı gibi çalışmalarını
genelde internet üzerinden
yapıyor ve özürlüleri ve
özürlü yakınlarını yakından
ilgilendiren tüm bilgileri
www.handicapportalen.dk

adlı internet portalı üzerinden de veriyor.
Bilgisayar mühendisi ve
multimedya grafikçisi olan
Sabit Tüfekçi, şirketin hedeflerinin başında, özürlülerin toplumdaki herhangi
bir insandan farkı olmadığını göstermek olduğunu,
özürlüleri iş ve daha iyi bir
sosyal hayata kavuşturmak
olduğunu söylüyor.
Tüfekçi, özürlülerin eşit,
aynı insan haklarına sahip,
saygı görmeyi hak eden bireyler olduğunu ve kariyerleri, ekonomik düzeyleri,
yaşam biçimleri herkes de
olduğu gibi farklı farklı olduğunu belirtiyor.
Özürlüleri sürekli yardım
ihtiyacı olan hiç bir işe yaramayan kişiler olarak görülmesinin çok yanlış olduğunu vurgulayan ve özellikle
hem göçmen hem de özürlü
olmanın özürlü kişileri toplum yaşamından uzak tutabileceğini belirten Tüfekçi,
“Özürlü olmak pasif olmak
anlamına gelmiyor. Göçmen

özürlüler ve aileleri sahip oldukları hakların bilincinde
değiller. Sunduğumuz danışmanlık hizmetiyle özürlülerin sahip oldukları hak
ve görevleri hem özürlülere
hem de ailelerine anlatıyoruz” diyerek faaliyetlerini
anlatıyor.

Özürlü çocuklarınızdan
utanmayın
“Ailem diğer iki erkek kardeşim ile aramızda hiç bir
ayrım yapmadı. Üçümüzü
de okuttu, meslek iş sahibi
yaptı” diyen Sabit Tüfekçi,
ailelere “Özürlü çocuklarınızdan utanmayın, onları
toplumdan gizlemeyin. Onların da diğer insanlar gibi
olduklarını unutmayın” çağrısını yapıyor.
Danimarka’da özürlüler
için çok güzel olanakların
olduğunun da altını çizen
Tüfekçi, “Devlet, belediyeler,
eğitim sistemi aynı yaşlılar
için olduğu gibi özürlüler
için de olanaklar sunuyor,

www.kingostrafikskole.dk

Okulumuzda
Türkçe ve Danca
direksiyon eğitimi
verilmektedir.

her türlü yardımı yapıyor
ve bu yasalarla belirlenmiş”
diyor.
Danimarka’daki belediyeler, kurumlar ve özürlüler
dernekleriyle yakın işbirliği
içinde olduklarını ifade eden
Tüfekçi, özürlü vatandaşlarımızın ya da yakınlarının hiç
çekinmeden şirketine başvurabileceğini de söylüyor.

SÜRÜCÜ KURSU

cengiz.kahraman@haber.dk

Handicapportalen.dk
Şirketin faaliyetleri fiziksel ve
zihinsel özürlüleri kapsamaktadır. Fiziksel ya da zihinsel
özürlüyseniz veya ailenizde
özürlü bir yakınınız varsa ve
daha fazla bilgi almak istiyorsanız Handicapportalen.dk
şirketine Kopenhag’ın Österbro semtinde Omögade
8 numaralı adresine 39 20
64 64 telefondan ya da
www.handicapportalen.dk

internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Otomobil
Kamyon
Motosiklet - Taksi
Yeniden başvuru

İşte büyük fırsat !!!

Gayret sizden, hizmet bizden !!!
Teori dersleri
Cumartesi günleri saat
11.00 - 13.30 arası verilir

Başvurular için
bizi arayın
Türkçe hizmet için:

(

Mehmet Çelik: 2811 0004
İbrahim Çelik: 2855 6970
Zeki Demir : 2491 9668
Danca hizmet için (

Tlf: 33 79 79 79

Toplam paket fiyat :

7.499.-

8 haftalık tam eğitim paketi
(Yasa gereği)
l Teori dersleri ve testler
l Kapalı pist
l Buz pisti
l 16 ders (toplam 24 ders) direksiyon eğitimi

Kingo’s Trafikskole
Kingosgade 13, 1818 Frederiksberg C

Ekstralar:
1 ders direksiyon eğitimi:
275,- Dkr.
Sınav kayıt gideri:
650,- Dkr.
Tercüman giderleri:
300,- Dkr.
01.10.2006 TARİHİNDEN
İTİBAREN ZORUNLU
OLACAK İLK YARDIM
KURSLARINI DA BİZ
VERİYORUZ.
FİYAT:

650,- Dkr.
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SOSYAL DANIŞMANLIK

Fleksjob
Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

F

leksjob tam gün çalışamayan şahıslara, tam
gün çalışıyormuş gibi ücret
ödenmesinden ibarettir. Bu
tür şahıslara işveren aracılığıyla ücretin yarısı (1/2)
veya üçte ikisi (3/2) ödenir.
Fleksjob işgücünü önemli ölçüde yitirmiş şahıslara
tanınan bir hak. Bu haktan
yararlanmak isteyen şahıslar işgüçlerini her türlü işkolunda kısmen kaybetmiş
ve yakın vadede işgücü piyasasına dönemeyecek durumda olmaları gerekir. İşgücünü yitirme nedeni fiziksel, psikolojık veya sosyal nedenler olabilir. 18-65
yaşları arasındaki şahıslar
bu yasal düzenlemeden yararlanabilir. Amaç, bu tür
şahıslara ekonomik yardım
ödeyerek, onları (emekliliğe ayırmaktansa) daha fazla işgücü piyasasında tut-

maktır.
Fleksjob’tan hem işsizler
hem de hâlâ çalışan şahıslar yararlanır ve yararlanabilmek için de herşeyden
önce işgücünün yitirildiği
belgelenmeli. Doktor ve heyet raporları alarak işgüçünüzü yitirdiğinizi, (örneğin unutkanlık, yorgunluk,
hastalık, fiziksek özürlülük
ve benzeri nedenlerden dolayı) tamamen verimli olamadığınızı, bu yüzden de iş
bulamadığınızı, kendinizi
ve ailenizi geçindiremediğinizi açıklamalısınız.
Aynı şekilde hâlâ çalışan
şahıslar da işgücünü yitirdiklerini, artık daha fazla
tam gün çalışamayacaklarını ve bu yüzden şayet bir
yardım yapılmaz ise elindeki işi kaybedeceklerini müracaatlarında belirtmek zorundalar. Müracaat bağlı

bulunduğunuz belediyeye
yapılır.
Fleksjob daha önce belirttiğim gibi ücrete yapılan
destektir. Müracaata belediye olumlu yanıt verdikten sonra, ücrete ne kadar
yardım yapacağı kararlaştırılır. Ücretin yüzde ellisi
veya üçte ikisi ödenir. Bu
durum işgücünün ne kadar
yitirildiğine bağlı.
Örneğin hastalık, özürlülük veya başka sağlıkla ilgili nedenlerden dolayı işgücünü yüzde elli yitirmiş
bir taksi şöförü düşünelim.
Şöför üç senedir işsiz. Tam
gün çalışması mümkün değil. Günde ancak 3-4 saat
çalışabilir. Bu parayla geçinmesi mümkün değil. Belediyeye müracaat sonucu
fleksjob hakkı kazanır ve
belediye bu şahsın ücretini tam güne tamamlamaya

Plastik cerrahi kliniği
Kliniğimizde göbek ameliyatları,
göğüs küçültme, göğüs dikleştirme,
göğüs büyütme, göz kapağı
ameliyatları, kepçe kulak ameliyatları,
yağ aldırma işlemleri ve burun
ameliyatları ile hizmetinizdeyiz.

YENİ HİZMET !!!
iSTENMEYEN TÜY VE
KILLARDAN, KIRIŞIKLIKLARDAN
VE VARİSLERDEN LASER
TEDAVİSİ İLE KURTULUN

PLASTİK CERRAHİ
MÜTEHASSISI
DR. HAYEE TAREEN

Daha fazla bilgi için:
www.plasticsurgeon.dk
adresini ziyaret edebilirsiniz

Plastikkirurgisk Speciallægeklinik
Tlf. 47330030
Telefon müracaatlarınızı hafta içi
hergün 9.00 - 15.00 saatleri
arasında yapabilirsiniz

Adres:
Jernbanegade 42,1
3600 Frederikssund.

karar verir. Taksi şöförü
günde 3-4 saat çalışmasına
rağmen, tam gün çalışıyormuş gibi o alanda geçerli
olan ücreti alır.
Bu durum hâlâ çalışmakta olan taksi şöförü için de
geçerli. Tam gün çalışan
bir şöför, değişik nedenlerden dolayı çalışamaz duruma gelmiş ise, daha işten
çıkmadan belediyeye müracaat ederek, çalışma saatlarını yarım güne veya onun
da altına çekmeye karar
verdiğini artık çalışamayacağını ve bu yüzden ücretine yardım yapılmasını gerektiğini talep edebilir.
Fleksjob alan şahısların
durumu her yıl tekrar değerlendirilir. Amaç bu şahısların hâlâ fleksjob’a ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmektir, yani vatandaşların hâlâ işgücünü

aynı ölçüde yitirip yitirmediklerini denetim altında
tutmaktır. Sağlık durumu
daha da kötüye gidenler,
daha az çalışmalı ve daha
fazla ücret yardımı almalıdır. Belki bu insanların erken emekli olması gerekir.
Bunun tersi de mümkün,
yani sağlık durumu iyiye
gidenler belki de hiç yardım almamalı. Bu tür sorular belediyede yapılan
görüşmelerle her yıl değerlendirilir.
Kısacası, fleksjob erken
emekli olmayı hak edecek
kadar işgücünü kaybetmemiş, ama önemli sağlık şikayetleri olan, hâlâ kısmen
de olsa çalışmak isteyen,
65 yaşın altında şahıslar
için bir olanak. Yararlanmak için hemen belediyenize müracaat edin.
tireli@haber.dk

Komiserim üfleyin
bakalım !!!
Danimarka’da bir emniyet müdürü kendi
emri altındaki memurların yaptığı çevirmede
alkollü çıkınca istifasını verdi.

D

animarka’nın başkenti Kopenhag yakınlarındaki Taarnby’nin emniyet müdürü,
geçtiğimiz hafta kendi emri altındaki trafik devriye ekipleri tarafından durduruldu. Komiserin alkollü
olduğundan şüphelenen memurlar
alkol testi yaptı ve rapor tuttu. Polis Akademisi’ne yaptığı bir ziyaretten dönerken alkollü araç kullandığı tespit edilen komiser görevinden
istifa etti.
Adalet Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada komiserin kanında
kaç promil alkol olduğu belirtilmedi. Ancak bu oranın hapis cezasını
gerektirecek yükseklikte olmadığı
bildirildi. Sevnd Kreitzler adlı komiser Adalet Bakanlığı tarafından
açığa alındığının kendisine tebliğ
edilmesi sırasında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bakan da suçlu

Danimarka’da geçtiğimiz ay Adalet
bakanı Lene Espersen de motosikletli bir kadın sürücüye çarpmış ve
hatalı bulunmuştu. Kazadan sonra
cep telefonu ile ambulans çağıran
ve polisi haberdar eden Adalet Bakanı Espersen geçen hafta ehliyetini şartlı olarak kaybetti.
Adalet Bakanı Espersen eğer ehli-

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

yetini geri almak istiyorsa yeniden
sınava girmek zorunda. Espersen’e
verilen ceza Danimarka’da memnunlukla karşılandı.
Trafik kampanyalarından sorumlu yetkililer, “Herkesin yaptığı hatanın bedelini eşit şekilde ödeyeceğini halkın bilmesi, sağlıklı bir
demokrasi açısından hayati öneme
sahiptir” diye konuştu.
(Haber)

HABER

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3024 5538’i arayınız

HCG PACK ApS
HABER
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»GÜÇLÜ AMBALAJ«

A’DAN Z’YE HER TÜRLÜ AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

Müşterilerinize sunduğunuz
yemeklerin tadı kadar
onların nasıl sunulduğu da
önemlidir
Pizzeria, Restoran, kiosk, grill ve benzeri her türlü
işyerinizin ambalaj ihtiyacını zengin ve kaliteli
çeşitlerimizle bizden temin edebilirsiniz
HCG PACK sizi yarı yolda bırakmaz.
24 saat boyunca hizmet veriyoruz.
Bizi arayın ürün ve hizmet kalitenizi siz de yükseltin.
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞLARIMIZ İÇİN BİZİ ARAYIN
İşyerinizin her türlü ambalaj ihtiyacı için bizi
arayabilirsiniz.
Zengin ve kaliteli çeşitlerimizle 24 saat
hizmetinizdeyiz.

HCG
PAC
K
»GÜÇ
LÜ AM ApS
BALA
TLF: 7
J«
0206
862

Taze ve kaliteli her çeşit
baharat ihtiyacınız
için de bizi arayınız.

»GÜÇLÜ
»GÜÇLÜ AMBALAJ«
AMBALAJ«

»GÜÇLÜ AMBALAJ«
AMBALAJ«
HCG PACK ApS »GÜÇLÜ
Roskildevej 5, 2620 Albertslund
Tlf: 7020 6862 - 2810 6862 - FAX: 4484 8794
e-posta: hcg.pack@hotmail.com
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Krizin bahanesi din oluyor
RÖPORTAJ

DEMOKRASİ VE DİNLERİN DANİMARKA’DAKİ YERİ
nı söylüyor ve ekliyor: “Örneğin,
Jyllands-Posten gazetesinin ifade
özgürlüğü adına yayınladığı karikatürler provokasyondan başka bir
şey değil. Aslında sorulması gereken, insanları katagorize etmek
ve birbirlerini horgörmek yerine
birlikte yaşamanın yolları nasıl
öğrenilir sorusudur.

Yıldız Akdoğan

S

evgili okurlar, bundan
böyle sizlerle yorum
yazılarımla
değil, konuklarımla yaptığım röportajlarla birlikte olacağım.
Bu ayki röportajımda dinin yaşamdaki rolünü üzerinde duracağım. Karikatür krizinin başgöstermesiyle birlikte yapılan tartışmaların ağırlığını ”ifade özgürlüğü mü
yoksa dine hakaret mi?” tartışmalarıyla toplumun ikiye bölünmesi
oluşturdu. Tartışmalarda dine saygılı olmak ve Danimarka’da herkesi yurttaş görmek yerine yurttaşların Müslüman, Hristiyan ve Yahudi gibi dini kimlikleri üzerinde
durulması dikkat çekti.
Bu nedenle bu sayıdaki röportajımızda bir papaz ile konuşmayı ve
onun tartışmalara bakışını yansıtmayı tercih ettim. Konuğumuz ise
günlük yaşamında bu alanda büyük çaba sarfeden bir Danimarkalı
kadın papaz: Jonna Dalsgaard.

Peki neden Jonna
Dalsgaard?
Jonna Dalsgaard 25 yıldır uyum
çalışmalarıyla çok yakından ilgilenmekte ve son 7 yıldır Kopenhag’ın Nörrebro semtindeki Anna
Kilisesi’nde papazlık yapmakta.
Jonna Dalsgaard ayrıca, Hıristiyanlık, İslamiyet ve Musevilik
gibi üç büyük din hakkında bilgilerin artırılması için başlatılan
Dinlerarası bir prjonin de içinde
bulunmakta.
Jonna Dalsgaard için herkesin
eşit olduğunu öğrenmek yeterli
değil. İnsanların farklılıklarına da

Türkiye’de evi var

saygılı olmak çok önemli.

destek vermiş, ancak proje şimdilik sadece Nörrebro semtinde
yürütülüyor. Jonna ise bu projeDinlerin farklılığına
nin kalıcı olmasını ve tüm Kopensaygı göstermek
hag’a yayılmasını umuyor. Böylece
Röportaja başlamadan önce Jon- önyargıların kırılacağını ifade eden
na bize 1900’lü yıllarda inşa edi- Jonna, ”Dindarlar da olumlu katlen Anna Kilisesini gezdirirken, bir kıda bulunabilirler” diyor.
taraftandan da bu kilisenin dinlerarası bir çok projeye evsahipliği Stereotipler gerçekkten
yaptığını söylÿor.
daha kolay
”Son iki yıldır Nörrebro’da yapılan ”Senin inancın, benim inancım, Jonna’ya göre, bilgi, tartışma ve
Birlikte neye inanıyoruz?” adlı dini özellikle görünen manzara çok
bir pilot proje gurubunun içinde- belirleyici. Bir İsrail ziyareti Jonyim” diyen Jonna, projenin içinde na’nın Filistin sorunu hakkındaki
pedagojik tecrübeleri olan Müslü- düşüncelerini büyük oranda etkiman, Hristiyan ve Yahudi kökenli- lemiş. ”Orada başka bir manzara
lerin de bulunduğunu belirtiyor.
ile karşılaştım. Sorun benim için
Grup Nörrebro’daki bütün okul- daha da somutlaştı” diyen Jonna,
ları ziyaret ediyor ve kendi din- Danimarka’daki tartışmalarda da
leri hakkında öğrencilere bilgiler Müslümanlar hakkında sterotip
veriyor.
Müslüman yaratıldığına işaret
Jonna, ”Bunun iki amacı var. ediyor.
Birincisi çocuklara 3 büyük din
hakkında bilgi vermek, ikincisi de
Jonna Dalsgaard: ”Görevim
bu dinlerin farklılıklarını ve benzerliklerini anlatmak. Farklılıkladinin potansiyel gücünü
ra saygı göstermeyi, birbirlerine
olumlu yöne kanalize
saygılı olmalarını bilmeleri çok
edebilmek”
önemli” diyor ve projenin büyük
bir başarıya ulaştığını, öğretmenlerden okullara daha sık ziyaret 11 Eylül ile bir alakası var mı
yapılması yönünde istekler geldi- bunun?
ğini belirtiyor.
Bu projeye Uyum Bakanlığı’da Jonna, ”Aslında daha önceden

başlamıştı. Farklılıktan korkma
taa 90’lı yılların başında başladı.
Bunu kendi çevremde de hissettim
ve sorun çıkmaması için kimlerle
birlikte olacağım konusunda düşünmeye başladım. Benim arkadaş çevrem farklı dini inançlardan,
farklı etnik kökenlerden ve farklı
ideolojik görüşlerden. Bu çevremle
bir araya geldiğimde sorun çıkmamasına özen göstermeye başladım.
’Bu iyi birisi olabilir mi?’ sorulu
cümleden hiç hoşlanmıyorum. Zamanla önyargılar daha da artmaya
başladı ve 11 Eylül bir bahane olarak gösterilmeye başlandi”.
Danimarka’daki tartışmaların
çok uç noktada ve tek taraflı olduğunu belirten Jonna ayrıca, insanların başka insanlarla olan ilişkilerinde kendilerini çıkış noktası
olarak gördüklerini ve herkesi kendisi gibi zannettiğini, bu nedenle
başkalarına olumsuz yaklaştığını
vurguluyor.
Jonna, ”90’lı yıllardan sonra da
Danimarka’daki Müslümanların
başına gelenler de bunlar. Müslümanları tanımayanlar medyadan
ve politikacılardan edindikleri
bilgilerle bakıyor Müslümanlara.
Bundan da genelde siyah beyaz
bir resim ortay çıkıyor. Aslında
gerçek biraz daha nüanslıdır”
diye anlatıyor ve kriz yaratmada din bahanesinin kullanıldığı-

Jonna’nın farklı insanlara karşı
meraklı olması ve farklılık yaratmak istemesini çok güzel Türkçe
konuşmasından da anlayabiliyoruz. Jonna’nın Türkçe’ye olan ilgisi 1980’li yılların başında Türkiye’den gelen kadınların da yeraldığı Göçmen Kadınlar Merkezi’ndeki
çalışmalara katılmakla başlamış.
Jonna Türkçe’yi öğrenmeye başladığını şöyle anlatıyor:
“O zamanlar ‘uyum’ diye bir sözcük yoktu. Sadece birlikte ders yardımı, bisiklete binmeyi öğretme ya
da bir araya gelme gibi etkinlikler
vardı. Orada o kadınlarla birlikteyken kendimi sürekli evimdeymişim
gibi hissediyordum. Bu nedenle bir
çok kez Türkiye’ye gidip geldim,
Türkçe’yi öğrenmeye karar verdim. Bugün Türkiye’de bir yazlığım bile var. Ama papaz olmaya
bundan 7 yıl önce karar verdim”.
Neden bunca yıl aradan sonra
papaz olmaya karar verdin?
Jonna: ”Dini her zaman güzel bir
şey olarak gördüm ve görevim dinin potansiyel gücünü olumlu yöne
kanalize edebilmek. Hepimiz Tanrı
önünde kendi aramızda eşitiz, bu
nedenle birbirlerimizle olan ilişkilerimizde de hangi dine, inanca
mensup olursak olalım, saygılı olmamız gerekiyor”.
Danimarka’da son zamanlarda yapılan olumsuz tartışmalara
rağmen hala Jonna hala iyimser bakıyor ve karikatür krizinin
toplumdaki çeşitlilik tartışmasına faydası olduğunu da düşünüyor ve ”Demokrasi ve din için iyi
oldu” diyor.
yildiz.akdogan@haber.dk
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Religionen misbruges til at skabe konflikter
INTERVIEW

DEMOKRATİ OG RELİGİONERNES PLADS İ DANMARK
at skabe en konflikt eller afstand
mellem grupper. ”Jyllandspostens
tegninger var for eksempel ikke
andet end en provokation i ytringsfrihedens navn. Men spørgsmålet
burde ligeså meget gå på, hvordan
skal vi leve sammen i stedet for at
kategorisere eller håne hinanden”,
siger Jonna.

Af Yildiz Akdogan

K

ære læser.
Fremover vil jeg
ikke skrive
klummer, men i stedet skrive et
interview med udgangspunkt i et
aktuelt tema.
Denne måned har jeg valgt at fokusere på religionens rolle i livet.
Efter karikaturkrisen har debatten om religionen været delt. Debatten handlede om ytringsfrihed
eller blasfemi.
Men debatten om at forholde
sig til religionen på en respektfuld måde uden at dele hinanden i
muslimer, kristne eller jøder, men
borgere i Danmark, har ikke været markant.
rebro, ”Din tro, min tro og hvad
Vi har inviteret en præst, der gør vi sammen tror”, som navnet også
noget ved sagen til dagligt.
indikerer, er det et projekt der har
religion som omdrejningspunkt.
Vi har en gruppe med jødisk,
Hvorfor Jonna Dalsgaard?
muslimsk og kristen baggrund,
Jonna Dalsgaard har beskæftiget der samtidig har den pædagogisig med integration i 25 år.
ske erfaring der skal til. Gruppen
De sidste syv år har hun arbejdet tilbyder besøg på alle skoler på
som præst på Anna kirken på Nør- Nørrebro for at fortælle om deres
rebro. Jonna arbejder med blandt religion. Formålet er delt i to. På
andet et inter-religiøst projekt, den ene side informere vi om de
hvor formålet er at skabe en øget tre store religioner, og på den anviden om de tre store religioner den side viser vi både ligheder og
Kristendommen, Islam og Jøde- forskelle mellem deres religioner.
dommen i skolen.
Det er nemlig ligeså vigtigt, at man
For Jonna, handler det ikke kun taler om forskellene, respekterer
om at lære lighederne, men også dem og dermed hinanden”, siger
om at respektere forskellene.
Jonna smilende.
Projektet er blevet en stor succes,
som blandt andet ses på den store
Respektere religionernes
efterspørgsel fra lærerne, der ønforskelle
sker flere besøg fra gruppen.
Inden interviewet går i gang, får vi Projektet, som er støttet af inen rundvisning i Jonnas arbejds- tegrationsministeriet, er indtil
plads; Anna Kirken på Nørrebro,
som har en historie, der går tilbage
til 1900-tallet.
På vej tilbage til kontoret begynder Jonna at fortælle om mange af
de projekter, som kirken har, men
især det inter-religiøse projekt fylder meget.
”De sidste to år har jeg været tovholder på et pilotprojekt på Nør-

Har et hus i Tyrkiet

videre begrænset til Nørrebro,
men Jonna håber på, at projektet bliver permanent og breder
sig til andre skoler i København,
fordi hun mner, at det vigtigt, at
der informeres og debatteres om
religionerne, så fordommene formindskes. ”Man kan godt være religiøst og bidrage til noget positivt”
fortæller Jonna.

Min mission er at bruge
religionens potentiale
positivt
Stereotyper er nemmere end
virkeligheden
Oplysning, debat og især det
skabte billede er altafgørende for
Jonna.
Hun selv fik nuanceret sit billede
på den palæstinensiske situation
under et besøg i Israel.
”Jeg så et andet billede og jeg fik
sat mange ansigter på konflikten”,
siger Jonna.
Hun peger på, at netop stereotyper er der også blevet skabt i den
danske debat om muslimerne.
Har 11.september noget med det
at gøre?
”Tendensen har egentlig været i

gang længe før det”, svarer Jonna
og fortsætter: ”Helt tilbage i begyndelsen af 90’erne begyndte der
en frygt for forskelligheden. Jeg
kunne mærke det i min omgangskreds og begyndte at tænke mere
over, hvilke mennesker jeg skulle
invitere sammen med hvem for at
undgå konflikt. Mine venner stammer fra forskellige religiøse, nationale og ideologiske baggrunde, og
det begyndte jeg at forholde mig
til. Jeg kunne ikke forholde mig til
sætninger som ”kan sådan en være
sød?”. Siden har tonen og fordommene taget til. Og 11. september
bliver brugt som en undskyldning
hertil,” siger Jonna og tager en
slurk af sin kaffe.
Hun mener, at debatten i Danmark har været alt for ensartet
og spids.
”Man forholder sig til den anden
ud fra sig selv, og derfor bliver den
anden altid fremstillet negativ. Det
er, hvad der er sket med muslimske danskere siden 90’erne. Folk,
der ikke kender muslimer forholder sig til det, som de har fået at
vide af medierne eller politikerne.
Og det er som regel ret sort-hvide
billeder. Virkeligheden er heldigvis mere nuanceret,” understreger
hun og pointerer, at som alt andet
kan religionen godt misbruges til

Jonnas passion for at gøre en forskel, og nysgerrigheden for at lære
andre at kende har betydet, at hun
lærte blandt andet taler flydende
tyrkisk.
Interessen blev tændt tilbage i
1980’erne, hvor hun deltog i et
indvandrerkvindecenter, hvor der
bl.a kom første generations tyrkiske og kurdiske kvinder, der enten var familiesammenført eller
var politisk flygtninge.
”Ordet ’integrationen’ eksisterede ikke dengang. Man lavede
bare forskellige aktiviteter sammen såsom lektiehjælp, undervisning i cykling, eller snakkede sammen. Jeg følte mig meget hjemme
blandt disse kvinder. Derfor rejste
jeg en del gange til Tyrkiet og lærte siden hen også sproget. I dag har
jeg så et sommerhus dernede” siger
Jonna, der først har valgt at blive
præst for cirka syv år siden.
Hvorfor præst efter så mange år?
”Jeg betragter religionen som
noget godt, og min mission er at
bruge religionens potentiale positivt. Vi er alle lige for gud og dermed også for hinanden, derfor er
vi nødt til at behandle hinanden
med omtanke og respekt underordnet, hvilken religion vi tilslutter os”, slutter Jonna med et smil
hen over kaffen.
Trods den seneste tilspidsede debat er Jonna optimist og mener, at
karikaturkrisen måske har gavnet
den mangfoldighed i debatten, som
er godt for demokratiet og religionen.
yildiz.akdogan@haber.dk
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en amerikanske præsident
Bush sagde, at Saddam Hussein havde kemiske våben, men
han kunne ikke finde dem.
Anders Fogh Rasmussen sagde,
at selv om der ikke blev fundet
masseødelæggelsesvåben i Irak
betød ikke nødvendigvis, at de
ikke fandtes.
Bush og og den engelske premierminister Tony Blair sagde, at Saddam Hussein havde tætte forbindelser til Al Qaeda. De har endnu
ikke kunnet bevise denne påstand
Blair mister popularitet.
Bush har tabt midtvejsvalget til
demokraterne, og hans høge nu er
i mindretal både i senatet og i
kongressen.
Anders Fogh Rasmussen og hans
kompagnoner, der drømmer om
milliard indtægter i forbindelse
med med genopbygningen af Irak
mister popularitet hos befokningen for hver dag, der går.
655 tusinde irakere mistede livet
Over 3 millioner irakere blevet
hjemløse.
Over 3 tusinde amerikanske
soldater blev dræbt.
6 danske soldater mistede livet,
og den danske bataljon er under
konstant angreb.
Krigen ”mod terror” i Irak kostede
340 milliard dollars. Det svarer til
250 mio. dollars om dagen.
Krigen ”mod terror” gjorde vestlige
lande til mål for terrorisme.
Politikere og andre fornuftige
mennesker, der ellers er imod
dødsstraf har nu fået blod på
tænderne.
Du kære læser, skriv du selv bare
resten af denne artikel…
(Læs tyrkiske version i side 2)
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At være rollemodel -og lidt til
om at gå forrest
Yasemin, studerende med tyrkisk baggrund og rollemodel for de to parallelsamfund
hun lever i, er opdraget til at gå forrest – og så lidt til.
organisationsarbejde, fester, lejrskoler, flytte ugift hjemmefra osv.
”Altså det eneste jeg sådan har
haft problemer med hvad det der
med det kønsmæssige angår, det
er backgammon. Det synes min
far alligevel var for ufint for en
pige, men jeg har lært mig selv
det, og nu tæsker jeg ham i det
ved særlige lejligheder”.

Af Christine Bille

A

t være rollemodel eller
banebryder er en balancegang mellem på den
ene side at udvikle sig
selv mod det bedre, og på den
anden side at kunne begrænse
sin udvikling, så de fleste andre
kan acceptere, det du gør, forklarer Yasemin Yigit.
”Mine forældre har opdraget
mig til at gøre det rigtige”, siger hun og forklarer, at det ikke
handlede om at indordne sig nogen bestemte normer for kultur.
I stedet handlede det om at tage
det bedste fra kulturerne og fremme de elementer. ”Alligevel har
de, i kraft af deres trang til at
forme os som de ønskede, også
følt, det var nødvendigt at finde
en balance i hvor langt man kunne gå, så man ikke overskred for
mange kulturelt indlejrede normer, så man stadig havde sin
plads i det tyrkiske samfund i
Danmark, mens man udviklede
jeg nogle dage hevet ud af børnegruppens opfattelse af rigtigt og
haven, fordi jeg skulle oversætforkert mod det bedre.”
te for talepædagogerne på en af
kommuneskolerne, så de andre
Svømning, lejrskole, religi- børn i skolealderen kunne lære
onsundervisning...
dansk.”
Forældrene tog små skridt og Odder var en by, hvor der på det
gik foran. Selvom nogle af de- tidspunkt var ca. 25-30 familier
res skridt ikke var sket med over- med tyrkisk baggrund, men allilæg, men snarere skyldtes tilfæl- gevel var det lidt nyt for lærerne
digheder og nødvendigheder, var i folkeskolen. ”Det var lidt svært
de ikke bange for at forsvare i skolen i starten, for mange af
skridtene og opstille deres børn lærerne havde en forestilling om,
som rollemodeller.
at jeg nok ikke havde så let ved
”Det var en tilfældighed, at jeg 3 en almindelig skoletilværelse”,
måneder gammel kom i dagpleje. fortæller Yasemin og fortsætter
Det udtrykker måske min famili- ”de prøvede at tage nogle hensyn,
es indstilling til, at også kvinder som jeg slet ikke havde brug for.
kan og bør være på arbejdsmar- For eksempel gav de mig ekstra
kedet, men egentligt handlede det timer i dansk, i stedet for kristenom, at det var nødvendigt for at domskundskab, fordi de antog, at
få hverdagen til at hænge sam- jeg ikke måtte deltage i kristenmen”, siger hun og fortæller, at doms-undervisningen”. Hun fordet ledte til, at hun var det første tæller, at hun efter et par gange
barn med tyrkisk baggrund i Od- bad om at få lov til at følge den
der kommune, hvor hun er vok- skemalagte undervisning og henset op, der mestrede både dansk des forældre bakkede op om henog tyrkisk. ”Da jeg var fire, blev

Banebrydernes ansvar

des valg, selvom de generelt ikke
syntes deres børn skulle udsættes
for religiøse påvirkninger. ”Desuden synes jeg ”, siger hun bastant
og med glimt i øjet ”det er vigtigt,
at mennesker med et anderledes
kulturelt udgangspunkt sætter
sig ind i, hvad de andre er af for
en størrelse. Og hvad bedre end
at forstå dansken gennem hans
kristne grundsyn!?”.
Til tider var banebryderrollen
meget nøje planlagt, forklarer Yasemin. Hendes far gjorde i særlig
grad noget ud af at tage hende
med og lade hende deltage i aktiviteter, som normalt ikke inkluderer kvinder og børn. ”Det var
ikke alle, der synes det var lige
fedt, men mange syntes efterhånden, det var relevant at få mit bidrag til tingenes tilstand med, og
det løsnede jo sådan lidt op på formerne, ligesom med mange af de
andre ting”, siger hun og opremser en række af de andre ting, såsom fritidsaktiviteter, efterskole,

Samtidig med at Yasemin fik
friere rammer, steg ansvaret
for hendes egen gøren og laden.
”Man finder ud af, hvor påpasselig man skal være, for ikke træde
ved siden af og opføre sig eksemplarisk. Man skal forvalte sin frihed ansvarligt, og det er til tider
en begrænsning -og irriterende,
at andres valg om at leve på en
bestemt måde skal tvinge én til
at tage hensyn til dem.”
Det har altid ligget i kortene, at
Yasemin skulle have en uddannelse og også en der var længerevarende. ”På et tidspunkt blev
jeg optaget på Kolding kunsthåndværkerskole – men det fik
jeg ikke lov til” smiler Yasemin
”Jeg skulle ikke være kunstner,
men akademiker, og det har jeg
ikke noget problem med i dag”.
Barndomsdrømmen var at blive
journalist eller advokat. ”I starten
af mit studieliv var jeg ligesom
kommet fra det, men det er jo alligevel endt med at jeg læser journalistik”, siger Yasemin, der har
en række uddannelser bag sig.
Hun har færdiggjort en bachelor
i samfundsvidenskab og filosofi
og læser for tiden to kandidater
sideløbende, en i journalistik på
Roskilde Universitetscenter og
en i sociologi på Københavns
Universitet.

Etnisk universitet

Det med at studere på universitetet har ikke været den store udfordring for Yasemin, men alligevel mener hun, de som kommer
fra et akademisk miljø har det
nemmere på universitetet. ”Jeg

Skal alting være i kasser?
okay. Og det er sådan set også
okay, at man vil tage mere
eskæftigelseshensyn til drengene i den danminister Claus
ske folkeskole, så der kommer
lighed længere oppe i uddanHjort Frederiksen
nelsessystemet. Men så må det
sagde for et par uger siden i
Nyhederne på TV2, at »indvan- også stoppe. Når hensynet går
drere med deres familiekultur
over i at der skal være drengepasser godt til at passe og pleundervisning og pigeundervisje« - og derfor burde de udgøre ning baseret på »at drenge er
den danske plejesektor. Vi lavilde og piger er stille«. så blider den lige stå et øjeblik. (.....) ver der altså for mange kasser.
Så ser man et program på
Mest fordi hvordan føles det så
den ellers udmærkede tv-kanår man ikke passer ind i de
nal DR2 om den såkaldt truede kasser, er man så ikke rigtig
mand. Og det er egentligt også dreng eller rigtig pige.. tænker
Christine Bille

B

at der er rigeligt af den slags
stereotyper i vores opdragelse
og skolesystem..
Hvorfor er det vi altid skal
putte folk i kasser? Vi kender det vist alle. Såsom tykke
mennesker er dovne; kvinder
med tørklæde er undertrykte;
skraldemænd læser ikke bøger.
At ting er i kasser gør dem jo
næppe sande. Og spørgsmålet
er jo om vi så nogensinde kommer ind bag kasserne og møder det enkelte individ. Ærlig
talt ville det da være lidt trist,
hvis sandheden faktisk fand-

tes i kasserne. Hvis mennesker
aldrig kunne overraske; hvis
den såkaldt stille pige i klassen
drømte om at blive bokser eller hvis den tykke slagter skrev
poesi i sin fritid. Når kasserne
bliver for dominerende, så er
vi slet ikke i stand til at se et
menneskes andre sider, fordi vi
på forhånd har besluttet os for
hvordan verden hænger sammen. Det bliver nemt lidt kedeligt.
Vi kan nok ikke undgå kasserne. Og nogen gange er de
da også nyttige at navigere ef-

ter, hvis man skal finde rundt i
en ny kultur eller i et nyt land.
Men det er vigtigt kun at bruge dem som pejlemærker og
ikke lukkede bokse, som ikke
kan åbnes.
Hermed en opfordring til at
se bagved kasserne og møde
det enkelte menneske fordomsfrit og så finde ud af hvad der
gemmer sig inde bagved – i
stedet for at putte personen i
en kasse og så tro at man ved
præcis hvordan personen er.
Lad jer overraske.
christine.bille@haber.dk
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har altid været begavet nok
til at klare mig rigtig godt
uanset min baggrund som
barn af arbejderklassen og
af indvandrere”, griner hun
og præciserer, at hendes
forældre i dag har uddannelser. Den ene som social
og sundhedshjælper og den
anden som tømrer. ”Men
forskellen på børn som mig
og børn fra akademiske hjem
er miljøet – de snakker ligesom om noget andet over aftensmaden. Noget som kan
være en klar fordel i videnssammenhænge”, siger hun,
”der er en masse begreber og
forståelser, man ikke rigtigt
er blevet introduceret for,
som den akademiske konservatisme, der hersker på
universiteterne ikke rigtigt
anerkender som et problem”. Yasemin siger, at det
kan være et problem for
mange med tyrkisk baggrund, da indvandrerne, der
kom hertil oftest ikke har
haft nogen uddannelse eller
på anden måde har orienteret sig bogligt. ”Mange har
jo ikke haft tradition for at
man læser højt om aftenen,
går på museer, engageret sig
politisk og sådan noget. Alligevel synes Yasemin hun
har været heldig i sit ”valg
af forældre”. ”Mine forældre
har været meget velorienteret omkring politik, samfund og filosofi, så snakken
over aftensmaden har været
temmelig oplyst, og gennem
det, tror jeg nok, jeg er af
de heldigere stillede procenter i forhold til den tyrkiske
befolkningsgruppe i Danmark”, siger Yasemin. Hun
synes ikke, at hun har følt
sig væsentligt anderledes
stillet. ”Der vil altid være
nogen, der vil prøve positivt at særbehandle, og det

har jeg ikke haft brug for.
Jeg skal nok skabe plads til
mig selv, men det er jo været min måde om man vil”,
griner hun, ”men for andre,
kan det jo sagtens være intimiderende det med at starte
på universitetet”, siger hun
alvorligere. ”Jeg har ikke følt
mig fremmedgjort og nogle
gange har det været en bonus, at jeg kunne lidt ekstra
sprog og har indsigt i andet
tankegods”. Selvom der ikke
har vist sig at være problemer for hende, fastholder
hun, at det ikke nødvendigvis er et dækkende billede
for dem tyrkiske ungdom.

at ”mine forældre har formået at give mig et relativt
nuanceret indblik i verden
og fostret en person, der
til tider og til deres store
irritation, ikke kan holde
sin mening for sig selv. Og
alt det takker jeg dem for.
Min balancegang handler i
høj grad om at tage mig den
frihed det kræver, at jeg efter mine egne standarder
har et tilfredsstillende liv,
men en frihed under ansvar
for at gøre det rigtige. Og
det rigtige kan også være
at indordne sig den gængse
holdning.”

Bevingede ord

”JA det er ikke godt at vide”,
griner Yasemin, da hun bliver spurgt om sine fremtidsplaner. ”Forhåbentlig får jeg
et spændende job. Jeg tror
jeg ville være rigtig god som
konsulent, der gik og rettede på alle mulige andres
arbejde, men en forskerstilling eller en politisk stilling
er heller ikke i vejen. Jeg bliver nok ikke fuldtidsjournalist, selvom der selvfølgelig
er en barndomsdrøm om en
cavlingpris.”
Der er vist ingen tvivl om,
at Yasemin er en rollemodel
– og måske lidt mere til.

”Nu har jeg jo så været vant
til at blive trukket frem fra
alle mulige sider som rollemodel for såvel danske som
tyrkiske jævnaldrende, og
hvad skal det egentligt gøre
godt for?”, spørger hun og
svarer på spørgsmålet om,
hvilke råd hun ville give
andre med tyrkisk baggrund. ”Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi som samfundsgruppe får bugt med
den sociale arv. Og et af de
vigtigste elementer i den
proces er at kende sit ophav
og at have forståelse for det
og respektere det. Når det så
er sagt, synes jeg ikke, man
skal acceptere det som sin
egen skæbne”, siger hun og
fortsætter; ”vi lever i Danmark, og det er ikke længere
til låns. Vi skal skabe os en
tilfredsstillende tilværelse
her, hvor vi hverken skal
eller skal ville være andenrangs borgere. Derfor er det
vigtigt, at vi deltager aktivt
i samfundet og tilfører det
det, som vi er bedst til.”
I forhold til sin egen balancegang siger Yasemin,
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Yasemin og fremtiden

Baggrund
Yasemins morfar kom til Danmark i 1960’erne, hvorefter han
familiesammenfører sin familie
bestående af kone og fire børn.
Hendes mor gifter sig med
Yasemins far i 1978 og året efter kommer hun til verden.
Yasemins familie i Tyrkiet har
akademiske uddannelser, mens
hendes familie i Danmark ikke
har det.

Den nødvendige avis
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Af Tine Nielsen

M

ange ting påvirker
det ene år man går
i 9. klasse. For mig
har det indtil videre været
ombygninger på min skole
og Bertel Haarders meget
ufornuftige forandring af
fransk/tysk eksamen fra
mundtlig til skriftlig.
Men det kvarte år, der nu er
gået har også haft en anden
betydning for mig. Jeg har
været praktikant på Haber i
en uge, og det er jeg utroligt

glad for. Først og fremmest
fordi jeg synes at Haber er en
af de vigtigste aviser i Danmark lige nu. Det er et tilbud
til de danskere med tyrkiske
baggrund, der ikke er trygge
ved det danske sprog endnu,
eller bare føler sig bedre tilpas med at læse på tyrkisk.
Avisen er en måde netop de
kan følge med i hvad der sker
her i landet.
Der popper mange gratisaviser op rundt omkring
i øjeblikket, og det er ikke
mange, der er lige så meget

brug for som Haber. I den
uge jeg har været på avisen,
har jeg oplevet mange ting.
Jeg har ikke kun lært hvordan man laver en avis, men
også hvordan man fungerer
sammen på en arbejdsplads.
Det har været anderledes for
mig, da alle på redaktionen
taler tyrkisk sammen, men
alle har taget godt imod mig,
og hjulpet mig på vej. Tilbage
er der kun at sige tak til alle
på Haber. Tak for en dejlig
uge og en oplevelse jeg ikke
glemmer foreløbig.
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Diskrimination af de unge
Af Rune Lund, medlem
af Folketinget for
Enhedslisten

A

lle ved, at det kan
være svært at få
en praktikplads. Alle
ved, at regeringen har gjort det
endnu sværere med nedlæggelse
af skolepraktik. Nu ved vi også, at
det rammer indvandrere og efterkommere hårdest. Regeringen går
derved ind og hindrer unge med
anden etnisk baggrund i at få en
erhvervsuddannelse.
I foråret 2006 viste en undersøgelse, at regeringens nedlæggelse
af skolepraktik har ført til, at flere indvandrere og efterkommere
strander i deres uddannelsesforløb. Tidligere erfaringer viser, at
en del arbejdsgivere sorterer de
unge fra, der har ”fremmede navne”. Den nye undersøgelse viser, at
når der ikke er skolepraktik, ender
en stor del af dem med ”anderledes
navne” uden praktikplads og kan
derfor ikke gøre deres uddannelse
færdig.
I Enhedslisten mener vi, det er
for ringe, at arbejdsgiverne gør forskel på folk på grund af deres etniske eller sociale baggrund. Det er
et udtryk for ”hverdags-racisme”,
som skal bekæmpes ved at stille
krav til arbejdsgiverne. Arbejdsgi-

verne har et ansvar i forhold til at
skaffe praktikpladser til alle.
Samtidig har regeringen også et
ansvar for at have nedlagt skolepraktikken, der var et alternativ
til dem, der ikke kunne finde en
praktikplads. Og regeringen har et
ansvar for at stille krav til arbejdsgiverne om at oprette praktikpladser indenfor det private område.
Regeringen svigter de mange unge
– særligt dem med anden etnisk
baggrund.
Folketinget bør stille krav om, at
der oprettes nok praktikpladser –
også indenfor det private område.
Unge har krav på at kunne færdiggøre deres uddannelse og få et ordinært arbejde. Frihed, tryghed og
værdig indkomst til alle!

Enhedslisten arbejder også for at
sikre et socialt sikkerhedsnet for dem,
der står uden arbejde. Heller ikke her
skal der gøres forskel ud fra etnisk
baggrund: Starthjælpen skal afskaffes – alle har krav på en indtægt, de
kan leve af.

Vi skal afvise racisme og forskelsbehandling. Muhammed, Jens, Susanne og Zeinab har alle krav på
en praktikplads – og bagefter på at
få et arbejde til en ordentlig løn.
Vi vil ikke finde os i diskrimination – vi skal have lige rettigheder
for alle.
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Tycho Brahes verden
Frem til d. 9. April næste år har Nationalmuseet en særudstilling om Tycho Brahes verden. Udstillingen er gratis og
der er noget for enhver smag.
Af Christine Bille

S

tjernehimlen lyser op,
rustningerne skinner og
dukkerne taler. Der er
spillet på alle elementer i den
nye udstilling om Tycho Brahe
på nationalmuseet. Når man
kommer ind i rummet overvældes man med det samme af musik fra renæssancen. Man bliver
hurtigt suget ind i stemningen.
Udstillingen er bygget op omkring Uranienborg – Tycho Brahes observatorium på øen Hven.
Der er græs og halve mure
rundt omkring.
Står og betragter et maleri af
Tycho Brahe og hans stamtræ;
men bliver dog pludseligt revet
ud af mine tanker, da dukken
ved siden af mig begynder at
tale. Jeg har tilsyneladende
stillet mig under en af de mange kupler, der er rundt i lokalet.
Her fortæller dukker forskellige
ting om Tycho Brahe og hans
verden.
Udover plancher med tekst finder man blandt andet skulpturer samt dukker med tøj og rustninger fra hans tid. Der kører
små film i krogene med dans og
tøjmodeshow. I en anden krog
ligger et lig ligeledes fra hans

tid. På trods af at udstillingen
er om Tycho Brahe er der rigtig
meget om renæssancen.
Det mest imponerende ved
udstillingen er ikke alle genstandene, men den stjernehimmel, der er bygget op bagerst
i lokalet. Sammen med stjerneglobuser og måleudstyr føler
mig sig der i mørket henført til
en nat på Stjerneborg på øen
Hven.
Udstillingen kan varmt anbefales – den er spændende og lærerig for både børn og voksne.
Den er virkelig gennemført - og
helt sikkert IKKE lavet på en
Tycho Brahe-dag.

Tycho Brahe:
Tycho Brahe (1546-1601) er uden
tvivl et af de største navne i dansk
videnskabshistorie. Han grundlagde den moderne observerende
astronomi. Tidligere havde man
primært tænkt sig frem til forklaringerne, mens Tycho Brahe nat efter
nat lavede observationer. Med udstyr ingen havde brugt før ham.
I august 1576 påbegyndtes den
kombinerede bolig og observatorium Uranienborg på Hven. Pga.
pladsmangel begyndte byggeriet
af observatoriet Stjerneborg i 1584
på en høj udenfor Uranienborg.
I dag er der kun en række fliser
der markerer omkredsen af, hvor
Uranienborg lå, mens Stjerneborg
stadig ligger på Hven. På Hven er
der ligeledes et stort Tycho Brahe
museum.
Efter Kong Frederik d. 2.´s død
blev Tycho Brahes forhold til den
danske stat, der tidligere gavmildt
havde finansieret hans arbejde (og
adelige levned), dårligt, og Tycho
Brahe sluttede sin karriere i Prag,
hvor han også ligger begravet.
Udover at være astronom og faktisk også digter var Tycho Brahe
også astrolog. Han havde fundet
frem til 32 dage om året som var
virkelige uheldige. (Han fandt også
et par heldige) Derfor har han lagt
navn til at have en ”Tycho Brahe
dag” – altså en dag, hvor alting går
én imod.

HOUSE OF SERPİL

Tøj, Festkjoler & Smykker
Başarıyla geçen 10 yıl
Roskilde şehir merkezinde: kaliteli,
estetik mücevher, ayakkabı ve gece
kıyafetleri çeşitlerimizle
10 yılı başarıyla tamamladık.
10. yıldönümüzde siz müşterilerimiz
için Kasım ayı boyunca yapacağınız
alışverişlerde yüzde 30 indirim
uyguluyoruz.

AÇILIŞ SAATLERİ
Salı-Cuma:12.00 - 17.00
Cumartesi: 10.00 - 14.00
(Açılış saatleri dışında 2062 6843 numarayı arayabilirsiniz)

Hersegade 34A, KL.
4000 ROSKILDE
TLF: 4632 5461

HABER

Kasım/November 2006

haber 23

����������������

���������

����������������

����������

��� ����������������

����������

����������������

�������

�������

������������������������

���������������������

���������������

24

HABER

haber

Kasım/November 2006

EĞİTİM

VANLÖSE BİO’DA AİLE FİLMİ

Çocuklarda Kişilik Gelişimi- 2
(6-12 yaş grubu)

Film, şiir, müzik ve tablolarla Türkiye seyahati
Hem filmi izleyin, hem de yönetmenle sohbet edin.

PROGRAM:
16.30 FİLM GÖSTERİMİ-GÖNLÜMDEKİ KÖŞK OLMASA
18.10 VANLÖSE KULTURHUS-CAFE’DE
TÜRK SOFRASI
18.40 ŞİİR VE MÜZİK
19.30 VANLÖSE KÜTÜPHANESİNDE SERGİ AÇILIŞI
HERŞEY DAHİL: 100 DKR.
SADECE FİLM: 50 DKR.

Bedriye Zelal Doğru

B

ildiğiniz üzere geçen ayki sayımızda 0-6 yaş grubu çocukların kişilik gelişiminden bahsetmiştim ve bu sayımızda da devam
ederek 6 ile 12 yaş arası çocukların kişilik gelişimlerine bakalım.
Bu dönem artık düzenli, huzurlu, elde edilen bilgilerin çözümlendiği bir dönemdir. Bu yaş gelişimin dengelendiği altın çağdır.
9 yaşındaki çocuk büyük bir gerginlik içindeyken 10 yaş çocuğu
uyum ve hoşgörü içindedir örneğin. Ve artık bu yaş grubundaki
çocuklarda çalışma çağı başlamıştır ve çocuk burada daha büyük
bir bilgi ve çalışma dünyasına girmek ister. ‘Öğrendiğim neyse ben
oyum’ düsturuyla hareket eder.
Bununla birlikte bu yaş grubundaki çocuklar için öğrenme kavramı sadece okulda değil, sokakta,
arkadaşlarının evinde ve toplumda karşılaştığı her tür olay ve sekillerde olur.
Çocuk kendi psikolojisi ile artık
gerçek yaşama girmeye hazır gibidir. Bu dönemde çocuk büyüklerin dünyasına egemen olan araçgereçleri kullanmayı öğrenerek, o
toplumun teknolojisinin temelleri-

ni benliğine yerleştirir. Çünkü bu
dönem, çocuğun toplumsal gelişmesinin sadece oyun ortamlarında
bir genişleme zamanı değil, aynı
zamanda gelecekteki sorumlulukları için hazırlanırken toplumun
araçlarıyla uğraşmayı öğrendiği
bir zamandır.
Çocuklar okuma ve yazma becerilerinin öğrenilmesiyle yeni bilgilere kapıları açan pek çok becerileride kazanırlar. Örneğin pasta yapmak, model gemi yapmak,
kesim, çizim vb. yaratıcı faaliyetler. Ve eğer çocuklar bu araçları
kullanmaya özendirilir ve başarıları övülürse çocukta çalışkanlık
ve başarma duygusu gelişecektir.
Çünkü başarılı deneyimler, çocuğa çalışkanlık duygusu, yeterlilik
ve hakimiyet duygusu verirken,
bu dönemde çocuğun karşılaşabileceği tehlike, yetersizlik ve aşağılık duygusudur. Çocuklarımızdan
ne çok az nede çok fazla şey beklememeliyiz ve çabalarından dolayı
onları eleştiri yağmuruna tutmamalıyızki, bu çocukta bir aşağılık
duygusu geliştirir. Çünkü başarısızlık, yetersizlik ve aşağılık duygusu insanın hiç bir şey için iyi ol-

madığı fikrini verir.
Ufak tefek şeylerde dahi olsa,
herhangi bir konuda çocuğumuzun verdiği çabayı desteklemekten kaçınmayalım. Toplumumuzda aileler ve özellikle babalar çocukları üzerindeki otoritelerini
kaybetmemek için çocuklarının
verdiği çabaları veya aldığı sonuçları asla desteklemek istemezler.
‘Şımarmasın’ mazeretinin arkasına saklanıp çocuklarını övgüden
ve destekten mahrum bırakan o
kadar çok aile ile karşılaşıyoruzki günümüzde, beraberinde getirdiği sonuçlar içler acısı ve ailelerimiz halen bu asırda bunu yıkılması zor bir ‘tabu’ olarak görerek,
mevzunun ciddiyetinden habersiz
veya umursamaz tavırlarıyla devam etmektedirler. Ve yeri geldiğinde ise bir çok ailenin ‘kızım
veya oğlum çok çekingen, içine
kapanık ve atılgan değil’ gibi şikayetlerini hemen hepimiz duyuyoruz. İşte bunlardan kaçınmanın
en güzel yolu, onların karşısında
engel gibi görünüp dikilmek değil,
çabalarında destek vermektir!
b.zelaldogru@haber.dk

Sadece çalışanlara ve öğrencilere kiralık daire
CAFÉ - RESTAURANT
LEF-KAS

Her haftasonu farklı müzisyenler eşliğinde
Türk mutfağının lezzetleri yemekleri

100 kişi kapasiteli restoranımızla aileniz,
aile dostlarınız, iş arkadaşlarınızla
birlikte güzel bir gece geçirin.
Doğumgünü, nişan
ve davetlerinizde
birbirinden lezzetli
yemeklerimizi
kapınıza kadar
getiriyoruz.
Cazip fiyatlar için bizi
arayın,
konuklarınızı en iyi
şekilde nasıl
ağırlayacağınıza

ØSTEN FOR SOLEN
LEF-KAS

HVIDOVRE STATIONSCENTER ● 2650 HVIDOVRE

Tlf: 3648 1514
3648 1517

G

öçmenleri
konut
alanında sollama
yöntemleri sonunda Kopenhag Belediyesi’ne
de ulaştı. Bazı bölgelerdeki
saireler sadece çalışanlara
ve öğrencilerekiralanacak.
Göçmenler arasındaki işsizlik oranının yüksek olması
nedeniyle belirlenen bölgelerde göçmenlere otomatik
olarak ev verilmeyecek. Bu
taktik Kopenhag çevresindeki bazı belediyeler tarafından kullanılıyordu.
Kopenhag Belediyesi ile
konut şirketlerini bir çatı
altında toplayan Konut
Şirketleri Birliği arasında
varılan bir anlaşma uyarınca Kopenhag ve Frederiks-

berg’de belirlenen bazı toplu konut bölgelerinde bundan böyle sadece öğrenciler
ve çalışanlar daire kiralayabilecekler. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren Kopenhag
ve Frederiksberg’de belirlenen 500 daireye işsizler yerleşemeyecekler.
Daha önce Kopenhag
çevresindeki bazı belediyelerin özlelikle çok çocuklu
göçmen ailelerine daire
kiralamaktan kaçınmak
amacıyla uygulamaya koydukları plan bu yerlerde
ayrımcılık ve dolaylı yoldan göçmenlere ev kiralamaktan kaçınmak çabası
olarak adlandırılmıştı.
Kopenhag
Belediyesi

NEY

Uyum politikalarından so- yürürlüğe girecek eylem
rumlu daire başkanı Jacob planının bir parçası olduHougaard, varılan anlaş- ğunu söyledi.
(Haber)
manın 1 Ocak tarihinde

FLAMES OF PASSION
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Nerede insan hakları?
Danimarka’nın uyguladığı sert aile birleşimi yasaları 40 yaşındaki felçli, yatalak bir anneyi
oturma izni olmadığı için eşi ve dört çocuğundan ayırıyor. Oturma izni olmadığı için
TALİHSİZ AİLE.
Hediye Ersöz’e
tedavisinin yapılmadığı ve yatağa bağlı kalan, eşi ve çocuklarını tanımakta bile
uygulanan haksız
R
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HABE
zorlanan felçli anneye uygulanan insanlık dışı muamele Danimarka
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Cengiz Kahraman

D

animarka’nın uyguladığı
sert yabancılar yasası nedeniyle Helsingör kentinde
yaşayan eşi Resul Ersöz ve dört çocuğundan Türkiye’de ayrı yaşamak
zorunda bırakılan 40 yaşındaki Hediye Ersöz adlı bir anne, eşi ve çocuklarını görmek için oturma izni
verilmediği için, turist olarak geldiği Danimarka’da beyin kanaması geçirerek felç olmasına rağmen
sınırdışı edilmek isteniyor.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında eşi
ve çocuklarını görmek için turist
olarak Danimarka’ya gelen Hediye Ersöz, Danimarka’da hastalandı. Doktorlar, Ersöz’ün derhal
tedavi edilmesi gerektiğini söylediler. Ancak turist olarak geldiği
için Ersöz’ün tedavi olmasına izin
verilmedi. Tedavi edilmediği için
Türkiye’ye döner dönmez beyin
kanaması geçiren Ersöz, derhal
hastaneye kaldırılıp tedavi altına
alındı. İki ay Ankara Numune hastanesinde yatan anne Ersöz’ün başında Danimarka’da yaşayan kocası bulundu. Danimarka’ya dönmek
zorunda olan eşi Resul Ersöz, eşine
turist vizesi alarak Danimarka’ya
getirdi.
Geçtiğimiz Haziran ayında Haber
gazetesine konuşan Ersöz şunları
söylemişti:
“Türkiye’de fazla kalamazdım.
Bu yüzden eşimi de iki ay sonra
Danimarka’ya turist vizesi ile getirdim. Bu arada eşim daha da kötüleşti. Helsingör’deki ve Hilleröd
kentindeki hastane eşimin oturma
izni olmadığı için tedavisini yapmadı. Sadece acil durumlarda bakmak
zorunda oldukları için tedavi edip
eve gönderdiler. Asıl tedavinin
yapılması için oturma iznine sahip olması gerektiğini söylediler.
Yabancılar Müdürlüğü de eşimin
oturma izni alabilecek şartları yerine getirmediğini belirterek, ülkeyi

terk etmesini istedi”.
10 aydır Danimarka Uyum Bakanlığı’nın insafa gelmesini bekleyen Resul Ersöz ‘e geçtiğimiz hafta
gelen bir mektupta eşine oturma
izni verilmediği belirtildi ve Hediye
Ersöz’ün bir an önce Danimarka’yı
terketmesi istendi.

İnsan Hakları bildirgesine
aykırı
Ailenin avukatı Birgitte B. Andersen Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj’e
yazdığı bir metktupta, bakanlığın
uluslararası İnsan hakları bildirgesinin, bireylerin aileleri ile birlikte
yaşama hakkını belirleyen 8. maddesini ihlal ettiğini hatırlattı ve
Hediye Ersöz’e insani nedenlerle
Danimarka’da oturma hakkı verilmesini istedi.
Avukat Andersen, “ Hediye Ersöz
10 aydır Danimarka’da yaşıyor ve
bu sürede tedavisi yapılmadı. Yemek borusundaki kramplar nedeniyle yemek yiyemiyor. Çocukları
burada okula gidiyorlar. Tüm ailesi
burada yaşıyor. Bu kadına insani
nedenlerle oturma izni verilmeyecekse, kime verilecek” diye konuşurken Hediye Ersöz’ün eşi Resul
Ersöz eşinin Danimarka’ya geldiğinde hasta olmadığını, tedavisini
yaptırmak için de kendisini Danimarka’ya getirmediklerini söyledi
ve, “Eşim burada oturma izni olmadığı için hastanelere kabul edilmedi. Bu ihmalden dolayı hastalandı.”
diye konuştu.
Danimarka’nın yerinden kıpırdayamayan felçli eşini göz göre göre
çocuklarından ayırmak istediğini
söyleyen çaresiz baba Ersöz, “Birileri ne olur bize yardım eli uzatsın. Eşim çocuklarından ayrı kaldığı için hasta oldu. Eşimi benden
ve çocuklarımızdan ayırmasınlar”
diye yalvarıyor.
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17 Kasım’da Danimarka’da

BİRAZ İNSAF. Hediye ersöz’ün eşi Resul ersöz kendine uzanacak bir yardım elini
bekliyor. Çaresiz vatandaşımız ne yapacağını bilmediğini söeyerek dünyaya insan hakları dersi veren Danimarka’ya bu olayın yakışmadığını söylüyor. -Foto: Haber

Kopenhag Park Bio
Østerbrogade 79, 2100 København Ø
Tlf: 3538 3362

Øst for Paradøs
Paradisgade 7, 800 Aarhus C
Tlf: 8619 3122
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HUKUK KÖŞESİ

Çocuk nafakası (Börnebidrag)
Erbil Kaya, Hukukçu

B

abanın çocuğuyla aynı çatı altında
kalmadığı durumlarda.-ki çok sık
rastlanan iır durumdur- ne kadar nafaka ödeyeceği sıkça karşılaşılan bir sorundur. Nafaka miktarının belirlenmesinde bazı durumlar gözönünde bulundurulur. Aşağıda nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınan noktalara
değineceğiz.

Bakım zorunluluğu

Çocuk yasalarına göre anne babalar çocuklarına bakmakla yükümlüdürler.
Çocukların bakımı, eğitimi ve terbiyesi anne babaların durumu ve çocuğun
rahatı gözönünde bulundurularak yapılır. Anne ve babadan biri çocuğunun
bakımını üstlenmiyorsa eyalet yönetimi
(Statsamt) bu tarafa çocuğun nafakasını ödeme zorunluluğu getirir. Bu durumda çocukla aynı çatı altında yaşamayan taraf ödemeyi yapmakla yükümlü olur.

Nafakayı kimler isteyebilir?

Çocuğun bakımı için gerekli parayı isteme ve miktarı belirleme hakkı çocuğun

günlük bakımından sorumlu olan taraftadır. Bu taraf genellikle velayet davalarında çocuğun velayetini almış olan
veya halihazırda velayete sahip olan taraftır. Yani çocuk bakımı için nafaka,
sadece istenmesi durumunda tanınan
bir haktır.

göre belirlendiği için dönemsel olarak
değişiklikler gösterebilir. Ancak normal
nafaka ödemenin altında ayrıca çocuk
için nafaka ödemek zorunluluğu bulunmamaktadır.

nafakası konusunda kendi aralarında
anlaşmaya varırlar. Bu anlaşmaların ne
derece geçerli olduğu önemli bir sorundur. Eşlerin anlaşmaya varmaları- miktarın gerçekçi olmaması durumunda,
eyalet yönetimlerinin miktar belirleme
konusunda karar vermelerine engel deÇocuk nafakası zorunluluğunun
ğildir.Bu eşlerin sosyal durumlardaki
ortadan kalkması
Çocuk nafakası ne için kullanılır?
Çocuk 18 yaşını doldurduğu anda çocuk değişikliğe ve çocuğun ihtiyaçlarının ne
Çocuk için alınacak olan nafaka çocu- nafakası ödeme zorunluluğu da ortadan derece karşılanıp karşılanmayacağı ile
de doğrudan ilgilidir.
ğun ihtiyaçları için kullanılmalıdır. Aile kalkar. Ayrıca çocuk 18 yaşından önce
içinde bu paranın nasıl kullanılacağı ya evlenirse de bu zorunluluk sona erer.
da paylaşımının nasıl yapılacağı başka
Çocuk eğitim alıyorsa ve eğitimi 18 ya- Çocuk nafakası miktarının
bir tartışma konusudur, ancak prensip şından sonra da devam ediyorsa bazı
değişmesi
olarak ödenen para sadece çocuğun ihti- durumlarda 24 yaşına kadar nafaka
Çocuk yasaları, değişen ekonomik koyaçları için kullanılmalıdır.
ödenmesi durumu söz konusu olabilir.
şulları da gözönünde bulundurarak bu
konuda değişikliklere gidilmesine olaMiktarın belirlenmesi
nak sağlar. Makul gerekçelerle yapılan
Özel durumlar
Çocuk nafakasının belirlenmesinde bir
Anne baba olarak bazen örneğin, çocu- değişiklik isteklerini eyalet yönetimleçok unsur devreye girer. Miktar belirle- ğun lise diplomasının alması gibi, önce- ri dikkate alırlar. Değiştirme istekleri
nirken çocuğun ihtiyaçları, anne babaden hesapta olmayan giderler ortaya çı- öncesinde belirlenen miktarın değşmenın ekonomik durumu ve onların iş ola- kabilir. Çocuk nafakasının miktarının
si için bazı özel şartların yerine gelmenakları gözönünde bulundurulur.
arttırılması konusundaki ana kural or- si gerekmektedir. Gerçekten çok önemli
Anne ve babanın ekonomik olanakları taya çıkan masrafın yüksek olmasıdır.
değişiklikler olması durumunda ancak
kısıtlıysa çocuğun kaldığı yere göre geçocuk nafakasının miktarı değişebilir.
çerli olan miktarda karar kılınır. Çocuk Çocuk nafakası anlaşması
erbil.kaya@haber.dk
nafakası toplumdaki ekonomik duruma Boşanma durumunda bir çok eş çocuk

İşte olanaklarımız:
750 kişilik salon (500+250), salon kirası, masa
dekorasyonları,
çiçek ve mumlar da dahil olmak üzere servis,
toparlama, bulaşık ve temizlik, meşrubat
(Cola, Fanta, Su), davet boyunca sınırsız miktarda kahve,
çay. 200 kişinin üzerindeki rezervasyonlarınızda kişi
başına cazip fiyatlarımız için bizi arayınız.

ORIENT SELSKABSLOKALER
1 0 0 1 N AT
w w w. o r i e n t s e l s k a b e r. d k
TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
Menü 1:
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma,
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar
meşrubat, sıcak-soğuk içecekler, salon
kirasi ve masa dekorasyonları fiyata dahildir.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF:
3966 6560
3122 5222

Menü 2:
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla
masa dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri,
çerez
Menü 3: Lüks Paket
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto, lüks fileto ve
çeşitli mezeler. Masa dekorasyonları sizin
zevk ve isteğinize göre yapılır.

BİZİ ARAYIN, PİŞMAN OLMAYIN

Kına geceleri için geçerli cazip
fiyatlarımızı öğrenmek için bizi arayınız

haber
www.haber.dk

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

Sesiniz, Gözünüz,
Kulağınız
Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk
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ZOR-BAS
RESTAURANT & TAVERNA
Türk & Yunan mutfağı
Her ay sürpriz sanatçılar
İşte! Kasım ve Aralık ayındaki sanatçılarımız
Noel yemekleri ve Yılbaşı gecesi için rezervasyonlarınızı
şimdiden yaptırın!

Yunus Bülbül
ve Asu

23 Aralık
Cumartesi akşamı
Müslüm Gürses,
Yunus Bülbül ve
Asu sizlerle

Müslüm
Gürses

Türkiye sahnelerinin parlayan yıldızları ve Danimarka’dan tanıdığınız
müzisyenlerimizle unutulmaz eğlence gecelerini bizde yaşayın

Salı - Cumartesı günleri Akdeniz mutfağının en güzel,
en lezzetli yemekleri ve müziğiyle hizmetinizdeyiz

Ramazan
Kaya

FATO

Michallis Kelakios ve
Apollo orkestrası

Özel günleriniz ve kutlamalarınız için yaklaşık 150 kişilik restoranımızla
hizmetinizdeyiz. Her pazar bayanlar matinesi
Mutfağımız Saat 17.00’dan itibaren açık olup, canlı müzik programlarımız her Çarşamba,
Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları saat 20.00’de başlamaktadır

Jagtvej 171

2100 København Ø Tlf: 39 29 18 30
Mobil: 21 75 47 71
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Göçmenler işgücü açığını kapatamaz
Sosyal yardımla geçinen işsiz göçmenlerin işgücü açığını kapatmada
yeterli olmayacağı ifade edildi.

Bilal Köse, BG Bank

Akaryakıt fiyatlarındaki
düşüş ayda 500 kron daha
kazandırıyor

S

on aylarda akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüş günlük hayatta da hissedilmeye başlandı.
Otomobili olan ve de akaryakıtla ısınan sıradan bir
aile şimdiki enerji fiyatlarında bir değişiklik olmaması durumunda yılda 6 bin 200 kron, ayda 500
kron tasarruf edecek.
Akaryakıt fiyatları Ağustos ayı başlarında tırmanışa geçerken ve bir varil petrol 80 dolar iken şimdi bir varil petrol 57 dolara düştü. Litresi 11 krona
kadar yükselen benzin fiyatları 9.25 krona civarına
düşerek tekrar normale döndü. Dünyada petrol fiyatları düşerken benzin fiyatlarının aynı derecede
düşmemesi Danimarka’da alınan enerji vergilerinden kaynaklanıyor. Normal bir litre benzin fiyatının 6 kronu katma değer vergisi (moms) ile diğer
vergilere gidiyor.
Kalorifer yakıt fiyatlarında da henüz benzin fiyatlarındaki kadar olmasa da düşüş yaşandı. Ağustos
ayında 1000 litrelik bir depo 8 bin 400 krona dolarken, bu miktar bugün 7 bin 600 krona düşmüş durumda. Fiyatlardaki düşmenin Danimarka piyasasına yansıması ise uzun sürmektedir. Önümüzdeki
haftalarda 750 kronluk ek bir düşüşün yaşanacağını beklemekteyiz. Akaryakıt almayı düşünüyorsanız beklemeniz faydalı olabilir.
Tabii ki özlenen, petrol fiyatlarının daha da düşmesidir. Fiyatlardaki düşme bu hızda devam ederse her iki ayda bir bütçenizde 500 kronluk bir fazlalık ortaya çıkacak demektir.
Buna rağmen uzmanlar aile bütçesinin bu beklentilere göre planlanmaması gerektiği konusunda
uyarıda bulunuyorlar. Petrol fiyatları hiç hesapta
olmayan faktörlere göre belirlenmektedir. Özellikle de Ortadoğu’da günden güne değişen siyasi hava
önemlidir.
Ayrıca beklentiler Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), petrol fiyatının bugünkü seviyeden daha aşağılara düşmesini önlemek için toplam
petrol üretimini kısma kararı alabileceği yönündedir, zira petrol fiyatlarındaki her düşüş tabii ki petrol ihraç eden ülkelerin zarara uğramasına neden
olmaktadır.
Biz ise şimdilik akaryakıt fiyatlarının bu derece
düşmesine sevinmeliyiz ve kalorifer yakıt fiyatının da bir ihtimal daha düşeceğine ümit etmeliyiz.
Para tasarrufu da ısıtıcı bir etki yapmaktadır.
bilal.kose@haber.dk

Göçmenler arasında
işsizliğin yüksek olduğu
10 şehir, uyum çalışmalarının artırılmasının
işgücü açığı sorununu
çözmeyeceğini bildirdi.

H

aftalık Ugebrevet A4 dergisine
göre, göçmenler
arasında işsizliğin yüksek olduğu 10 şehrin
uyumdan sorumlu yöneticileri, işgücü açığı sorununun
işsiz göçmenlerle giderilemeyeceğini bildirdiler.
Bu açıklamalar, hükümetin
işgücü açığını kapatabilmek
için göçmenlerin uyumuna
daha fazla ağırlık verilmesi
yönündeki girişimlerini de
boşa çıkarmış olacak.
Hatırlanacağı gibi en son
olarak başbakan Anders
Fogh Rasmussen, uyum
projesi kapsamında bazı
geçtiğmiz ay göçmen kökenli gençlerle ülkeyi dolaşıp
işverenlerden uyum çalışmalarına ağırlık vermeleri-

”Gerçekçi değil”

Odense belediyesinin gelişmeden sorumlu daire başkanı Ib Thieme Rasmussen,
“Vasıflı olan işsiz göçmenler
ve Danimarkalılar iş piyasasına girdiler. Geri kalanlar
ya dil bilmiyorlar ya da vasıfları ve iş tecrübeleri yok.
Kalanlarla işgücü açığının
kapatılabileceğine inanmak
hiç gerçekçi değil” dedi.
Benzeri açıklamalar diğer
belediyelerden de geldi. İşsiz göçmenlerin yarısına yakınının sorunun çözümüne
katkıda bulunabileceği, diğer yarısının ise dil, sağlık,
vasıf ve uzun süreli işsizlik
gibi nedenlerle çözüme bir
katkı sağlayamayacağı görüşü bildirildi.

Hala umut var

Odense belediyesinden 7
bin 800 kişi sosyal yardımla geçiniyor. Daire başkanı
Ib Thieme Rasmussen ise
bu işsizleri üç gruba ayırı-

yor. Rasmussen’e göre işsizlerin üçte biri çalışabilir
durumda, diğer üçte birinin
eğitim almasına ihtiyaç var,
sonuncu grupta olanların ise
iş bulmaları olanaksız.
”İlk üçte birlik grubun büyük çoğunluğuna iş bulmaya başladık, geri kalan grup
için umudumuzu yitirmedik”
diye konuşan Rasmussen,
geri kalan işsizlerin sosyal
yardımdan kurtulmaları için
çalıştıklarını bildirdi.

Kadınlar çoğunlukta

Aarhus Üniversitesi profesörlerinden Peter Nannestad da özellikle işsiz göçmen
kadınların iş bulmakta zorlandıklarını söyledi. Nannestad, “Örneğin Türkiye’den
çok kısa bir eğitimle gelmiş
ve Gellerupparken dışında
hiç bir yer görmemiş bir kadının iş bulması imkansız”
derken, sendikalar belediyelerle yapılan işbirliğince
gerçekleştirilen projeler sayesinde bu sorunun da giderilebileceğini, ancak büyük

çaba harcanması gerektiğini belirtiyorlar.

Hükümetin gözü açıldı

Bu arada, hükümetin uyum
politikasını eleştiren Sosyal
Demokratların uyumdan sorumlu sözcüsü Lotte Bundsgaard, son beş yıldır hükümetin sürekli göçmenlere
saldırdığını, ancak işgücü
açığının ortaya çıkmasıyla
hükümetin gözünün açıldığını ve şimdi gözünü göçmenlere diktiğini söyledi.
Bundsgaard, “İşin kolayına
kaçmamak gerekiyor. Doğu
Avrupa’dan işçi getirmek
işin kolayına kaçmaktır.
Mücadele edip işsiz göçmenleri iş sahibi yapmak hükümetin görevidir” şeklinde
konuştu.
(Haber)
Ugebrevet A4’e göre işsiz göçmenlerin çoğunlukta bulunduğu
10 şehir sırasıyla şunlar:
Kopenhag, Aarhus, Odense,
Aalborg, Bröndby, Aalborg,
Höje Taastrup, Albertslund,
Ishöj, Hvidovre ve Esbjerg.

Tyrkiet Eksperten’e ikinci kez başarı ödülü

D

animarka iş dünyasının saygın günlük
gazetelerinden Börsen’in ülkedeki başarılı ve
en hızlı büyüyen firmalara
verdiği “Gazelle” ödülü son
iki yıldır üstüste Türk tur
operatörlerinden Scanway/
Tyrkiet Eksperten’e verildi.
Scanway/Tyrkiet Eksperten Enformasyon ve Pazarlama müdürü Michael
Klose, Börsen gazetesinin
son iki yıldır firmalarına
başarı ödülü vermesinden
büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu ödül şirketimizin ne kadar başarılı
olduğunun bir göstergesidir.
Bu ödülü kazanmak isteyen
şirketlere büyük şartlar koyuyorlar. Biz son iki yıldır
üstüste kazandık. Danimar-
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DANA søger iværksættere...

Vi tilbyder

Tilværelsen som selvstændig er en livsstil. Der sker hele tiden noget nyt, og du
skal lynhurtigt træffe en beslutning. DANA
sikrer din økonomi og tilbyder samtidig
hurtig og effektiv rådgivning.

• Personlig service
• Events
• Salgsmøder
• DANA PlusForsikring
• DANA PlusPension
• DANA Ledighedsforsikring
• Gratis rådgivning via nettet

DANA er Danmarks eneste a-kasse kun
for selvstændige. Vi har fokus på at give
iværksættere de bedst mulige vilkår.

ni istemişti.

Vibevej 11 • 2400 København NV • 70 21 75 75
www.dana-akasse.dk • www.dana-net.dk

düzenliyor.
Geçtiğimiz yaz sezonunda
120 bin civarında turist ve
kış sezonunda da yaklaşık
50 bin turist taşıyan Tyrkiet
Eksperten bu kış sezonunda
artış hedefliyor.

Eksperten Bolig Emlak
Fuarında

ka’nın en büyük üçüncü tur
operatörüyüz. Amacımız
önümüzdeki iki yıl içinde
Danimarka’nın en büyük
ve en ucuz tur operatörü
olmak” diye konuştu.
Tyrkiet Eksperten’ten edinilen bilgilere göre, şirketin
kış kataloguğunun çıktığı ve

ELEMAN ARANIYOR
Tekstil branşında çalışacak
tecrübeli bayan eleman
alınacaktır.
TEL: 00 49 163 736 68 62
Mail: xadoo-berlin@arcor.de

ELEMAN ARANIYOR

Brönshöj’da bir pizzacı pizza
yapmasını bilen bir eleman arıyor.
Daha geniş bilgi için müracaat:
Tlf: 38 80 16 40

EVLENMEK İSTİYORUM
Kopenhag’da oturan 3 çocuklu
dul bir beyim. Kendi işim var,
ekonomik durumum gayet iyi.
Evlilik amaçlı olarak bayanlarla
arkadaşlık kurmak istiyorum.

kış sezonuna yeni destinasyonlar eklendiği bildirildi.
Tyrkiet Eksperten, kış sezonunda Türkiye’nin yanısıra Tayland, Hindistan’ın
Goa tatil bölgesi, İspanya
Grand Kanarya adaları,
Yunanistan, Bulgaristan ve
Dubai’ye charter seferleri

Bu arada, 25-26 Kasım tarihleri arasında Bella Center
sergi sarayında bir Emlak
Fuarı düzenlenecek. Başta
Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve İspanya, İtalya,
Fransa gibi ülkelerinde yeralacağı emlak fuarına Tyrkiet
Eksperten’in bir yan kuruluşu olan Eksperten Bolig’de
katılıyor.

haber
ha
Sesiniz
Gözünüz
Kulağınız

Telefon:
50 20 17 04.
AZ KULLANILMIŞ SATILIK
EV EŞYALARI
Mobilya takımı 3+2+1: 2000 kr., Yemek
masası + 6 sandalye 1000 kr., 3 tane Türk
dokuma halısı 1000 kr., Buzdolabı 300
kr., 2 lamba 300 kr., Masa 100 kr.
Müracaat: Tlf: 3871 4458

(Haber)

Haber’e ulaşmak için

www.haber.dk

haber@haber.dk

HABER EKONOMİ
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DEMiRHAN HELAL KASAP
Helal usullerle kesilmiş, temiz,
kaliteli et ürünleri için bize
mutlaka uğrayınız.
Dana ve kuzu, kıyma, pirzola, biftek,
kuşbaşı et çeşitleri ve tavuk
ürünleri ile, mutfağınızın her türlü
ihtiyacı bakliyat ve baharat çeşitleri
ile hizmetinizdeyiz.

ISTEDGADE 58
1650 KÖBENHAVN V
TLF: 3323 2308

Kendi imalatımız olan
hazır köfte, pastırma ve sucuklarımızın
tadına mutlkaka bakın

2007’YE MOSAİK DÜĞÜN
SALONLARINDA GİRİN
İŞİNİZ GIDA ÜRETİM VE TİCARETİ ÜZERİNE Mİ ?

Sürpriz yarışmalar, eğlenceler,
ikramiyeler ve daha nice sürprizlerle dolu
yılbaşı gecemiz için bizi aramadan
kimseye söz vermeyin
YILBAŞI EĞLENCEMİZ
SADECE AİLELER İÇİNDİR.
AİLESİZ GELENLER
KESİNLİKLE KABUL
EDİLMEYECEKLERDİR.

MOSAIK SELSKABSLOKALER
HAYDNSVEJ 2 (VED ELLEBJERG STATION)
2450 KØBENHAVN SV
TLF: 36 305 306
www.mosaiksalon.dk

İşyerinizi,1 Temmuz 2005’ten itibaren geçerli yasalara
uygun hale getirmek için bazı ruhsatlara sahip olmak,
bazı kurslara katılmanız gerekmektedir
Har du spørgsmål om:
ü
ü
ü
ü

Næringsbasen
Næringsprøve
Kursussteder og prøver
Ny lovgivning i fødevarbranchen

To kurser i december
Hygiejne - Kasseføring
Tilmelding på tlf.:
3337 4242

S-E-E’ye üye olun elektronik eşyada %10
egenkontrol’de %20 indirim sağlamak için bizi arayın
Ring:
Mandag - Fredag 10.00 - 14.00
på 3337 4242
SEE
Halmtorvet 15, 1700 København V
www.s-e-e.dk

Ring og aal tid for personlig rådgivning og
vejledning
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HABER BİLİŞİM
FERHAT BİNGÖL
www.ferhatbingol.com

BİLGİSAYAR & INTERNET

Google’da kim ne arıyor?

E

minim duymuşsunuzdur. Türkiye’de daha iki
yaşına basmamış bir bebek annesininde yardımıyla defalarca tecavüze uğramış. İhbar sonucu yakalanan şahıslar jet hızıyla yargılanıyor ve velayet
ellerinden dün itibariyle alınmış durumda. Bu iğrenç olay sonrası Türkiye kendi kendini çocuk pronosu konusunda yargılamaya başladı. Tabii, iğrençliklerin ardı arkası kesilmiyor.
Tüm olaylar sürerken bazı gazeteler Google arama motorunun aylık istatistiklerine girerek Türkiye’nin dünyada çocuk pornosu arama da bir numara
olduğunu duyurdu. Hemen ardından emnniyetten
bir açıklama gelerek, aramaların Türkiye’den değil,
Türkiye’de bulunan sunucular üzerinden bağlanan
kişiler tarafından, yani dünyanın dört bir tarafından, yapıldığını açıkladı.
Ben arıyorum tarıyorum bir türlü bu gazetelerin ulaştığı o ’en çok İzmir, İstanbul ve Ankara’dan
aranmış’ istatistiklerine bir türlü ulaşamıyorum.
Bir süre sonra incelemeyi bıraktım çünkü emniyetinde açıkladığı gibi bulsam dahi bu istatistikler gerçeği yansıtmıyor. Peki neden gazeteler bu iğrenç
olayı günlerce yayınladıktan sonra halen başka başka buluşlarla karşımıza çıkıyor. Sebebi basit, Can
Dündar Milliyet gazetesindeki yazısında ’anlayana’
çok güzel laf atmış. Toplum bilincinin çöktüğü, başkalarının acılarından faydalanarak kendi hayatını
’bak beterin beteri var’ tadında analiz etmeye çalışan bir kitleye, ’kan, gözyaşı ve iğrenç bir cinsellik’
satan bir medya eşlik edince yapılanlar az bile kalıyor.
Olayın gerçek tarafı, Türkiye’nin (ve dünyanın)
artık bu iğrençliğe bir dur demesi gerektiği. Cinsel
içerikli sitelerin kontrolü geçtiğimiz sene .xxx uzantılı sitelere dönüştürülmesi yöntemiyle bir güvenliğe oturtulmaya çalışıldı ama bu konuda liderliğe oynayan ABD yönetimi maalesef yolun yarısında çark
etti. Bence Türkiye ve Danimarka bu konuda bir
başkasının harekette bulunmasını değil kendi insiyatifiyle harekete geçmesini öğrenmeli. Bu iğrençlik
ve aşağılık insanlar İnternet ortamından temizlenmeli. Ayrıca İnternet üzerindeki trafikleri bize onları gerçek hayatta da nasıl yok edebileceğimizi gösterecektir.
Ben tüm bunları düşündükten sonra Eylül ayı Google istatistiklerindeki Danimarka ve Türkiye’de
aranan ilk 10 kelimeyi araştırdım. İşte sonuçlar. Sıralama aranma oranına göre çoktan aza doğrudur.
Gelecek ay görüşmek üzere...

Türkiye
Kraloyun: Kumar sitesi
Yonja: Online arkadaşlık sitesi
Milliyet: Ulusal gazete
Ssk: Sosyal Sigortalar Kurumu
Galatasaray: En büyük Futbol
takımı
Fenerbahçe: İkinci büyük futbol takımı
Hürriyet: Ulusal gazete
Meb: Milli Eğitim Bakanlığı
rüya tabirleri: Rüyalarınızı yorumlayan siteler
ösym: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
fanatik: Ulusal Spor Gazetesi
burçlar: Buç siteleri
sabah: Ulusal Gazete
turkcell: Ulusal mobil telefon
şirketi
siberalem: Arkadaşlık Sitesi
Sonuçlara göre toplum analizi:
Geçen ay en çok aranan kelimelere bakarsak Türkiye insanı Gazete okumaya meraklı,
İnternet’ten arkadaş bulmanın
sağlam bir fikir olduğunu düşünen, bazı batıl inançları olan,
sportif ve eğitime meraklı bir
kitle gibi görünüyor.
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Danimarka
Arto: Arkadaşlık sitesi
Krak: Harita, güzergah sitesi
Ofir: Çok amaçlı portal
TV2: TV kanalı
DBA: Det Blau Avis
DMI: Havadurumu
TDC: Ulusal telekom
De guli sider: Harita, güzergah sitesi
BT: Telekom
Paris Hilton: Ünlü
Bilbasen: Araba borsası
Steve Irwin: Timsahlara kendini yediren Avustralyalı
QXL: Açık arttırma
DSB: Ulusal tren yolları
MGP: Melodi Grand Prix
Sonuçlara göre toplum analizi:
Bu sonuçlara görede ünlüleri
seven, ünlü olmak isteyen, İnternet’i temelde alış veriş ve
ulaşım imkanlarını araştırmak
için kullanan, ayrıca hava durumu bilgilerini ve arkadaşlarını İnternet’ten bulmaya çalışan
bir toplum gibi görünüyor.
Kaynak: http://
www.google.com/press/
zeitgeist.html

Türk filmi DVD’lerini internet üzerinden alın

D

animarka’daki Türklerin
de artık Internet üzerinden
alışveriş yapabileceği bir sitesi oldu .
Danimarka’da Korkmaz Evcil ve
İsmail Kuyucu tarafından bir ilk gerçekleştirilerek internet üzerinden satış sitesi kuruldu.
”Türkten Türke” anlamına gelen
www.turk2tuk.dk adıyla Türklere
yönelik olan satış sitesinde yoğun ilgi
olduğu ve son bir kaç içinde 300’e yakın üye sayısına ulaştığı öğrenildi.
Sitenin kurucuları, Danimarka’daki
vatandaşlarımızın büyük bir kısmının
bilgisayar ve internet kullanmaya başladıklarını belirterek, ”Türkleri en iyi

Korkmaz Evcil

KISA KISA...

Türkler anlar felsefesi ile ileride her
türlü ihtiyacımızı giderebilecek bir
site olması amacıyla bu siteyi kurduk.
Türk DVD, VCD ve müzik albümlerini
internet üzerinden satmaya başladık.
İleride kitaplar ve dini ürünleri de internet üzerinden satmaya başlayacağız” dediler.
Vatandaşlarımıza, PBS International A/S ve kredikartı (Dankort, Visa
ve Mastercard) gibi gibi kredi kartları
ile güvenli alışveriş yapabilecekleri bir
siteyi hizmete sokmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden site kurucuları, yüzde yüz güvenli alışveriş
için şifreleme sistemleri kullanıldığını
ve sürekli olarak PBS International
A/S ve kredikartı verenler tarafından
test edildiğini belirtiyorlar.
Sitenin alt yapı dahil tüm tasarımlarının kendileri tarafından yazıldığını söyleyen site kurucuları Korkmaz
Evcil ve İsmail Kuyucu, “Başka yazılım kullanıldığında, teknik güvenliği
önceden test edilip, turk2turk kalitesine ulaşan yazılımlar kullanılmaktadır. Hostingi kendimiz yapmaktayız
ve bant genişliğimiz 20 Mbit. Serverlerimiz Danimarka’nın en iyileri arasın-

İ

lk Tomb Raider oyunundan esinlenerek hazırlanan Tomb Raider: Anniversary, yapımcısı tarafından ilk oyunun yenilenmiş
versiyonu olmanın dışında
yeni bir macera olarak lanse ediliyor. Tomb Raider
Anniversary¬da ilk oyundaki önemli sahneler yenilikler
sary; PC, PS2 ve PSP için
ile desteklenecek. Son oyunhazırlanırken 2007 yılında
daki teknolojinin kullanılapiyasada olacak.
cağı Tomb Raider Anniver-

Windows Vista Çıkıyor

M

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

da bulunan C-team’in uzmanlarıyla işbirliğiyle kurulmakta, denetlenmekte
ve güncellenmektedir” diyerek sitenin
teknik alt yapısını anlatıyorlar.
Yakın zamanda Danimarkada’ki derneklerle ilgili çalışmalar, konser bilgileri, sinema ve müzik dünyasından
haberlerin de sitelerinde yeralacağını dile getiren kurucular, amaçlarının
sadece bir internette alışveriş sitesi
olmakla sınırlı kalmayıp, Türklerin
ihtiyaçlarını giderebileceği ve buluşabileceği ortak bir site olmak olduğunu
söylüyorlar.
Site hakkında daha geniş bilgi info@turk2turk.dk adresine mail yazılarak
alınabilir.

KISA KISA... KISA KISA...

Lara Croft 10. yılı kutluyor

icrosoft’un son Windows sürümü Vista,
30 Ocak’ta son kullanıcı ile
buluşacak. Şirket, iş dünyası için Vista’yı, Office paketleri ile beraber 30 Kasım’da
piyasaya
sunacaklarını
duyurdu. Geçen çarşamba
günü Vista’nın üretim sürümünü (Release to Manufacture, RTM) tamamlayan
Microsoft, şu anda topun
donanım sağlayıcılarında
olduğunu belirtti. Donanım
sağlayıcılarının yapacakları
eklentilerle Vista son halini
alacak. Yeni Windows’un,
üç iş kullanımı, iki ev kullanımı ve bir tane de düşük
gelirli ülkeler için toplam 6

İsmail Kuyucu

(Haber)

KISA KISA...

Kitap okuyan cep telefonu

B

u aralar otobüs, tren ya
da Metro sürekli gecikmeli çalışıyor. Sizi bilmem
ama ben evle iş arası harcamama gereken zamanın bazen iki katını harcıyorum.
Yolda kitap okumak belki
de en iyi fikirlerden biri.
Dünyanın ilk kitap okuyan
telefonu, LG Sangram Kütüphanesi tarafından koordine edilen ve kitaplar ile
metinlerin indirildiği bir
kütüphane
veritabanına
bağlanıyor. Bu telefon, daha
sonra verileri sese dönüştürerek kullanıcıların hizmetine sunuyor. “Kitap Okuyan”
telefonun görme engelli kullanıcılar için kullanım kolay-

lığı sağlamayan ses menüsü,
ses-tanıma ve »metindensese« mesaj gönderim gibi
özellikleri mevcut. CDMA
özellikli kayar kapak bu telefon, ayrıca 1.3 mega piksel kameraya sahip. Telefon
ayrıca; Bluetooth, çoklu görev, MP3 çalar, TV uzaktan
kumanda, Mikro SD bellek
ve yol haritası özellikleri de
dikkat çekiyor.

Microsoft’tan üç boyutlu
harita hizmeti

M
farklı sürümü bulunuyor.
Vista’nın temel »Home«
sürümü $99’dan başlarken
»Ultimate« sürümü $399’a
kadar çıkıyor. Daha gelişmiş güvenlik önlemleri ile
gelen Vista’da, yeni ses ve
ağ bağlanım teknolojilerinin
yanında geliştirilmiş bir 3-B
arayüz de bulunuyor.

HABER
haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3024 5538’i arayınız

icrosoft, kullanıcıların
Web tarayıcıları aracılığıyla çeşitli şehirlerin üç
boyutlu modellerini inceleyebilmelerini sağlayan harita hizmeti Virtual Earth
3D’yi tanıttı.Kullanıcılarına
şehirlerin üç boyutlu modelleri içinde dolaşmayı sağlayan hizmet, benzer bir hizmet olan Google Earth’ün
aksine Web tarayıcısı üzerinden çalışıyor.Microsoft
tarafından bu hizmet için
geliştirilen özel bir uygulama olan fotogerçekçilik,
gene özel kameralar tarafından havadan ve uzaydan
çekilmiş fotoğrafları birleştirerek şehirlerin daha gerçekçi bir üç boyutlu modelini
çıkarıyor.Virtual Earth 3D,

Live Local hizmetinin tüm
özelliklerini barındırıyor
ve Live Search arama hizmetiyle paralel bir şekilde
çalışıyor.Virtual Earth 3D,
hizmete girdiği anda 15
ABD şehrinin üç boyutlu
modelini sunacak. Bu sayının 2007 yazına kadar 100
çıkması bekleniyor. Ayrıca
gelecekte diğer ülkelerden
şehirlerin de hizmete dahil
edilmesi planlanıyor.
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İslamiyet Uyuma
Engel midir?
Dr. İsa Kuyucuoğlu, (DTDV
Müdürü)

Danimarka toplumunda
dinin (İslam’ın) entegrasyona engel teşkil ettiği ve
müslümanların dini inançları nedeniyle sosyal hayata entegre olamadıkları, toplumla bütünleşemedikleri
sıkça öne sürülen bir tezdir.
Acaba bu tez doğrumudur? Gerçekten İslamiyet Müslümanların toplumsal hayata katılımlarını engelleyen bir faktörmüdür?
İslam’ı yeterince tanımayan bazı
kimseler toplum hayatına katılmamayı din ve dindarlıkla meşrulaştırıyor olabilirler. Fakat İslam’ın temel kaynağı olan Kur an’ı Kerim ve
onun tamamlayıcısı ve yorumu olan
Hz. Peygamberin hadisleri bu konuda neler söylüyor?
Kuran’ı Kerim ve hadis-i şerifler
incelenince; İslam’ın yalnızca inanç
ve ibadete ait bir takım teolojik (ilahiyatla ilgili) ilkelerden oluşan bir
içeriğe sahip olmadığını; insanın bireysel, ailevi ve toplumsal hayatına –
hatta evrene ve hayata bakışına - ait
düzenlemeler getiren bir din olduğu
görülür.
İslam’ın kendine özgü iman prensipleri, ibadet esasları ve ahlak ilkeleri vardır. İslamiyet insana maddi
ve manevi bir varlık olarak baktığı
için, insanın bireysel ve toplumsal
ihtiyaçlarını hem fizik, hem de metafizik boyutlarıyla alır. Bu olgu İslam’ın, diğer beşeri (insanlar tarafından kurulan) ve semavi (ilahi) dinlerden ayrılan en belirgin özelliğidir.
Bireyin doğrudan doğruya kendisini hedef alan ilkelere paralel olarak
birlik ve birliktelik (tevhid) temeline
dayanan ilkeleri de vardır. İslam’ın
gerçekleştirmek istediği temel amaçlardan biri toplumsal hayattaki dayanışma ve uyumdur. Bu bağlamda İslam çokluk içinde birliği esas alır.
İslam’ın ibadet ve sosyal hayata
ilişkin bazı ilkelerinin pratik hayatta
uygulanabilmesi bireyin başka insanlarla beraber olmasına ve sosyal hayata katılmasına bağlıdır. Toplumun
desteği olmadan, toplumsal hayata
karışmadan bazı ibadetleri ve sosyal
içeriği olan birtakım dini görevleri
yerine getirmek mümkün değildir.
İslam’daki “ibadet” kavramı periyodik aralıklarla yerine getirilen belirli ritüellerle sınırlı olmayıp; bireysel
ve toplumsal yararı olan her türlü
söz ve davranışı içine alacak biçimde kapsamlıdır. Yapılan bazı ibadetlerin, ibadet olma niteliği yanında; toplumsal hayata yönelik sosyal
boyutu da vardır. Hz. Muhammed
(s.a.v.) “İnsanların en hayırlısı
insanlara faydalı olandır,” hadisi
İslam’da ibadet kavramının namaz,
oruç, haç ve zekat gibi İslam’ın temel şartları olarak bilinen ibadetlerle sınırlı olmadığını göstermektedir.
İşini ve görevini en güzel bir biçimde
yapan her birey aslında bir şekilde
ibadet yapmış olmaktadır.
Sevgili peygamberimiz (s.a.v) diğer
bir hadislerinde “Müslümanı, baş-

DİN SOHBETİ

kalarıyla diyalog kurabilen ve
başkalarının da kendisiyle kolayca diyalog kurabildiği insan”
olarak tanımlamaktadır. Bu hadisten
iki anlam çıkmaktadır. Birincisi bir
müslüman içinde yaşadığı toplumda
izole olmadan, sosyal hayata katılarak sahip olduğu yetenek ve deneyimlerle insanlara ve topluma faydalı olmaya çalışmalıdır. İkincisi müslüman başkalarıyla kendi arasına bir
sınır, bir çekince koymadan, güler
yüzü, tatlı dili, ve örnek davranışıyla
uyum içinde olmalı ve bunun sonucu
olarak diğer insanlar okul ve çalışma
hayatında, komşuluk ilişkilerinde ve
hayatın diğer alanlarında rahatlıkla
iletişim kurabilmelidir.
Hz. Muhammed (s.a.v) başka bir
hadis-i şeriflerinde “insanın toplum içine karışarak bazı sıkıntılara katlanması, onun toplum
hayatına katılmadan kendi halinde rahat bir biçimde yaşamasından daha hayırlıdır”. buyurur.
Bu hadise göre insanın önünde iki
seçenek vardır. İnsan ya toplum hayatına karışarak hayatta edindiği bilgi, kültür veya diğer birikimleriyle
topluma hizmet eder; ya da toplumdan kaçarak tek başına yaşar. İslam
peygamberi Müslümanlardan birincisini, yani toplum hayatına katılarak topluma hizmet etmelerini istiyor. Bu durumda bir insanın yapmaya gücü yettiği halde yapmadığı veya
yapmaktan kaçındığı işlerden de sorumlu olduğu ortaya çıkmaktadır.
Görüldüğü gibi İslam açısından
müslümanın toplumsal hayata katılarak, başka insanlarla sosyal ilişki
içinde olması, sadece bireysel ve toplumsal bir görev değil; aynı zamanda
ibadet boyutu olan dini bir ödevdir.
Hepimizin İslam’ın temel ahlak ilkelerinden olan doğruluk, dürüstlük,
yardımseverlik, çalışkanlık, misafirperverlik gibi her insanın hoşlandığı
güzel değerleri gerek söz ve gerekse
davranış olarak ortaya koyarak toplum hizmetine katılmamız; içinde yaşadığımız toplumda gerek birey olarak; gerekse toplum olarak kurum
ve kuruluşlarla yakın ilişki içinde olmamız; hem insani, hem de dini bir
davranıştır.
İslamiyet’in müslümanların topluma entegrasyonunu engel olduğunu
öne sürmek veya dış dünya ile bütün
bağları keserek insanlardan uzak,
toplumsal hayattan soyutlanmış bir
yaşantıyı İslamiyet ile meşrulaştırmak dini yanlış anlamak yada hiç
anlamamak demektir. Bu bağlamda
din (İslam) hayatın kendisidir. Sosyal hayata katılmadan, diğer insanlarla paylaşılmadan yaşanan bir hayatı ne dini açıdan, nede insani açıdan anlamlandırmak mümkün değildir. Üzüntü ve kederler paylaşılarak
azalmakta, sevinç ve mutluluklar
paylaşılarak çoğalmaktadır. Hayatınızda üzüntü ve kederlerinizi paylaşarak azaltmanız, mutluluklarınızı
paylaşarak çoğaltmanız dileklerimle
hoşça kalın…
kuyucuoglu@diyanetvakfi.dk
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Aralık ayında Danimarka’da

AHS DÆK
YILLARIN TECRÜBESİYLE TÅSTRUP’TA
GÜVENLİ HİZMET VE CAZİP FİYATLARIMIZLA
OTONUZLA İLGİLİ HER KONUDA
HİZMETİNİZDEYİZ

OTO LASTiKLERi
ROT BALANS AYARI
JANT, AKÜ, EGZOZ
KAPORTA TAMiRATI
FREN TAMiR VE AYARI
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DANİMARKA’NIN EN BÜYÜK TÜRK LASTİK VE OTO SERVİSİ
AHS DÆKSERVICE
ROSKILDEVEJ 376
2630 TÅSTRUP
TLF: 4352 0022
FAX: 4352 3022 E-POSTA: ahs@get2net.dk
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Pamuk’un kitapları kapış kapış
Selçuk Kahraman

“Nedir bu evlerin
derdi, kimse almıyor”

H

ABER Gazetesinde küçük bir seri olarak
devam ettiğim “Nedir bu turizmin çektikleri” adlı yazılarıma son olarak da “nedir
bu evlerin derdi kimse almıyor” yazımı eklemek istiyorum.
Bilindiği üzere fiyasko ile geçen bir 2006 yaz
sezonundan sonra, yeni gelecek sezon eski sezonu aratmasın sloganıyla yola çıkan turizmciler, 2007 sezonuna ciddi bir başlangıç yapmaya hazırlanıyorlar. Oteller işe; tadilat, yenileme, bakım ve tanıtım çalışmalarına hız
verirken, genel anlamdaki kalite artışının en
uygun pakette nasıl yapılabileceğini hesaplıyorlar. En azından otel satış fiyat politikalarının değişimi ve kalite hatalarının giderilmesi
şu an için alınan en büyük önlem.
Dışa bağımlı satış portföyü hedefleyen emlak sektöründe aynı başarıdan s,zetmemiz
söz konusu olamaz. Yüksek rakamlı, bol sıfırlı AB parasına bağlı emlak satışları neredeyse durdu. Artık rakamlar öyle bir hal aldı
ki, İspanya’dan hiçbir fark kalmadı. Kurunun yanında yaş da yanar hesabı, bu işte kaliteye önem veren ve bu anlayışı savunan inşaat firmalarının karşısına, bir anda çığ gibi
parlayan ve herkesin satış hedefinin İskandinav pazarı olmasını istediği bir hedef çıkardı
ve beklenen hedefi düşürdü, satışları durma
noktasına getirdi.
Danimarkalılara yapılan satışlardan sözedersek; belirgin hataların başında, acaba
adamlar bizim yapılarımıza uyum sağlayabilirler mi, yani Türk yaşam tarzının sahip olduğu bir kavramda yaşayabilirler mi? Acaba,
onların mutfak-banyo anlayışı ile bizim anlayışımız aynı mı, onların bir standardı var mı,
olmazsa olmazları var mı? bunları bilmek gerekiyor. Ama bizim yabancı satış hedefi olan
inşaat firmalarının maalesef satmaya çalıştıkları çok yüz bin Euro olan konutların kavramı tamamı ile Türk prensiplerine göre yapılmış yapılardı. Satış yabancılara yapılacağı
için ev iyi de olsa kötü de olsa fiyat aynı değişimin ne olduğu belirsiz. Elbette kaliteli inşaat firmaları var, bekleneni kazanan, gerekli
ilgi ve alakayı gösteren, satış olasılığı düşünülen. Emlak satışları için gerekirse ücretsiz
uçak, konaklama ve masrafları karşılayan da
var. Ama emin olun ki son dönemde neredeyse herkes nasıl bir aralar turizmci oldu, bu
sektörde de herkes emlakçı oldu. Sorduğunuz
zaman “bizim emlak işi biraz büyük biz sadece yabancılara satış yapıyoruz” derler.
2006 senesinde ki duraklamadan dolayı bazı
il ve ilçelerin sanayi, ticaret odaları ve tanıtım vakıfları bu açığı kapatmak için gerekli
tanıtım hamlelerine başlayacaklar. Beklenen
hedef, yapılan hataların neresinden hızlı bir
şekilde dönülür ve iyi anlatılırsa 2007 beklentilerinde aynı patlamayı sağlamanın şimdiden
ortamının hazırlanması. Beklenen umarım
gerçekleşir.
selcuk.kahraman@haber.dk

Etkinliklerin adresi

www.club-alaturca.dk

Nobel edebiyat ödülünü kazanan yazarımız Orhan Pamuk’un kitaplarının Dancaları tükendi.
Danimarka Kütüphaneleri de okurlarına Pamuk’un kitaplarını yetiştirmekte zorlanıyor.
Cengiz Kahraman

B

aşta Kopenhag ve
Frederiksberg kütüphaneleri olmak
üzere
Danimarka’daki bir çok halk kütüphanesi, 12 Ekim’de Nobel
Edebiyat Ödülünü kazanan
Orhan Pamuk’un kitaplarını
okurlarına yetiştirmekte zorlanmaya başladı.
Nyhedsavisen gazetesinde yeralan bir haberde, Pamuk’un
kütüphanelerde bulunan kitaplarına büyük rağbet olması üzerine yazarın kitaplarını
okumak isteyen Danimarkalı
kitapseverlerin altı aydan bir
yıla kadar beklemek zorunda
kalacakları belirtildi.
Haberde, Pamuk’un son
kitaplarından “Kar”ın Danca’sını okumak isteyen okur-

ların en az altı ay beklemek
zorunda kalacakları ifade edildi ve yine yazarın son kitabı
“İstanbul”un Danca çevirisinin
gelecek yılın bahar aylarında
piyasaya çıkması nedeniyle kütüphanelerde bulunan kitabın
İngilizce çevirisinin bile kapışıldığı bildirildi.
Kütüphane yetkilileri, Pamuk’un Danca’ya ve İngilizce’ye çevrilen kitaplarının tümüyle beraber Türkçe’lerinin
de okurlar tarafından kapışıldığına dikkat çektiler.
Kopenhag Merkez Kütüphanesi Edebi Eserler Bölümü sorumlularından Helge Berg, Pamuk’un kitaplarına bu kadar
büyük ilgi olmasının kendilerini şaşırtmadığını belirterek,
“Nobel ödülü almış büyük bir
yazarın kitaplarına böyle bir
ilginin olması çok doğal. Her

Yeni kitaplar...

ödül alan yazar popüler yazar
anlamına gelmiyor, kitapları
kapışılmıyor. Ama Orhan Pamuk popüler bir yazar ve popüler kalmaya devam edecek.
Ayrıca, Kütüphanelerden kitap ödünç alma sistemi de çok
kolaylaştı. Okurlar kütüphaneye gelmeden istedikleri kitapları evlerinden, bilgisayarlarından ayırtabiliyorlar” diye
konuştu.
Pamuk’un kütüphanelerde-

Yeni kitaplar...

ki kitaplarının sayısının artırılacağını da vurgulayan Berg,
Orhan Pamuk dışında diğer
Türk yazarların Danca’ya
çevrilmiş eserlerinin kütüphanelerdeki sayılarını da artırmayı hedeflediklerini ve
yeni Türk yazarların kitaplarının Danca’ya çevrilmesi için
çalışacaklarını, böylece okurların Pamuk’un kitaplarını beklerken diğer Türk yazarların
eserleriyle de tanışma olanağı
bulacağını ifade etti.
Bu arada, Orhan Pamuk ‘un
yanısıra hali hazırda Yaşar
Kemal, Nazım Hikmet, Kemal
Özer gibi bir çok yazar ve şairin kitaplarının da Danimarka
diline çevrildiğini hatırlatmakta yarar var.
cengiz.kahraman@haber.dk

Yeni kitaplar...

Hazırlayan : Muttalip Abat
20 BEGIVENHEDER DER SKABTE DANMARK - Danimarka’yı
Yaratan 20 Olay : Hazırlayanlar Kasper Elbjørn ve Dvid Gress.
Gyldendal Yayın Evi. 414 sayfa.

D

animarka’yı Yaratan 20
Olay adlı kitap adından
da anlaşılacağı gibi, bugün
yaşadığımız Danimarka’yı
ortaya koyan 20 önemli olayı
ayrıntılı bir biçimde anlatıyor. Her biri kendi alanında
uzman (tarihçi, siyasal bilimci, arkeolog vs.)14 yazar, Danimarka tarihine damga vurmuş olan olayları, geleneksel
tarih yazımından ve önyargıdan uzak, çok farklı bir yaklaşımla irdeliyorlar.
20 bölümden oluşan, antoloji niteliğindeki yapıtta, Danimarka’nın bir hukuk devleti
olarak yapısına, demokrasi ve
halk yönetimi anlayışına, insancıl vatandaş anlayışına,
liberal ruhlu olmak ve bunun sonucu Danimarka
insanına özgü özgürlük
anlayışının yaratılmasına, kişilerin yada
kurumların katkıları
anlatılıyor.

Danimarka’yı Yaratan 20
Olay kitabı, orta ve yüksek
öğrenim görmekte olan etnik kökenlilere, hatta Danimarka vatandaşlığı hakkını
alabilmek için sınav hazırlığı
yapmakta oalanlara yararlı
olabilecek bir kaynak niteliğinde.

PAKIDANERDIALOGERNE-Samtaler uden
grænser – PAKİDANER DİYALOGLARI
Yazarlar Mette Bom & Shabana Motlani.
Aschehoug Yayın Evi. 188 sayfa. 199.- kr.

P

akidaner Diyalogları kitabı, birbirinden tamamen farklı iki kültürden kadını buluşturuyor.
Kitabın iki kadın yazarından biri Pakistan doğumlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde Wisconsin Eyaleti’nde büyümüş ve
eğitimini yapmış son 6 yıldır da Danimarka’da Pakistan kökenli eşiyle yaşayan, bir
çocuk sahibi kadın Shabana Motlani.
Diğer yazar Mette Bom ise Kopenhag
yakınlarında Virum semtinde doğmuş
büyümüş, son 15 yıldır da Kopenhag’da
sevgilisiyle evli olmadan yaşayan gazeteci
ve yazar bir kadın.
Dinleri, dünya görüşleri, gelenekleri,
görenekleri, aile yaşam biçimleri, giyim

DANMARKSHISTORIENS ÅRSTAL – Danimarka Tarihi - En
Önemli Olaylar. Hazırlayan Jon Bloch Skipper. Aschehoug Yayın Evi. 439 sayfa.

A

chehoug Yayın Evi bu
kez 250.000 yıl öncesine kadar giderek, Danimarka tarihinde belirleyici olan
yılın en önemli

olaylarını gösteren bir kitap hazırladı.
Kitap, tarih boyunca, Danimarka’da hangi yılda ne
gibi önemli olaylar yaşandı?

kuşamları, kadın haklarına bakış açıları ve daha bir çok özellikleri birbirinden çok farlı olan bu iki kadının
tek ortak yanları, Kopenhag’ın
merkezinde aynı binada komşu
olarak yaşamaları.
Buna rağmenö kadın eşitlik hakları konusunda çok
duyarlı olan ve yaşamını
bu konuda mücadeleye
veren din ile ilişkisi
pek olmayan Mette
ile dindar ve geleneklerine çok sıkı
bağlı Shabana
son 5 yılı aşkın
bir süredir örnek olabilecek komşuluk ilişkileri
içinde. Her konuda birbirinden
çok farklı iki dünyayı temsil eden
bu iki kadın süreklı görüşmekte ve bu

Ne oldu? Kim ne yaptı? Bu
olaylar ne zaman meydana
geldi? gibi bir çok soruya
yanıt veriyor.
Kitabı açtığınızda, örneğin1483 yılında, sadece bir
tek önemli olay olduğunu
görüyor ve bu olayın Danimarka’da sığır ihracatının
ilk kez başlangıcı olduğunu öğreniyorsunuz. 1520
yılını açtığınızda, bu yılın
çok hareketli bir yıl olduğunu ve 15 önemli olay
yaşandığını ve bunların
neler olduğunu öğreniyorsunuz.
Bu kitap da orta ve
yüksek öğrenim görmekte olan etnik
kökenlilere,
hatta
Danimarka vatandaşlığı hakkını alabilmek için
sınav hazırlığı yapmakta
oalanlara yararlı olabilecek
bir kaynak niteliğinde.

iki farklı dünyayı ilgilendiren çeşitli toplumsal konuları tartışmakta. Ancak bu tartışmalarda her iki
taraf da kendi
inançlarının
karşı taraftan
ezilmemesine çok
büyük özen göstermekte. Diyalog kitabı bunun örnekleriyle
dolu.
Muhammed ve karikatür krizinin yoğun tartışılan bir konu olduğu bu dönemde, Pakidaner Diyalogları
kitabı, uyum ve göçmenliğe, Danımarkalılık, Danimaka kültürü,
feminizim, türban ve benzeri konulara ilişkin tartışmalara katkıda
bulunabilecek nitelikte.
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Kuran-ı Kerim
bilimsel bir
çeviri ile artık
Danca

FAVORİT

BAKLAVACI
İMALATTAN HALKA

«««««

Nişan, düğün vb. her türlü toplantı ve özel
günlere börek, meze çeşitleri ile hakiki
Türk baklavası, kadayıf, tulumba tatlısı,
tatlı çeşitleri ve kuru pasta verilir.
Her gün sabah 07.00 akşam 21.00 arası açığız

Kur’an- Kerim’in hangi dilde
okunması gerektiği her zaman
tartışılagelmiş bir konu oldu.
Kur’an- ı Kerim’in Arapça olarak
okunması gerektiğini söyleyenler
Arap örf ve adetlerini İslami yaşam
tarzı diye sunmak istemekle ve
Arap milliyetçiliği yapmakla
suçlandılar. Kur’an-ı Kerim’i
hiç bir dilde okumayanlar ise
kendi düşüncelerini Kur’an’da
yazıyormuşçasına lanse ettiler.

D

anca
olarak
Kur’an-ı
okumak isteyenler
için akademik
düzeyde bir çeviri geçtiğimiz günlerde Danimarka’da yayınlandı.
İslam dininin ve Kur’anKerim’in konu olduğu
tartışmaların neredeyse
hepsinde Kur’an’da neyin
ne şakilde bahsedildiği
konusunda uyuşmazlıklar yaşanmakta. Özellikle
Danimarka’da başörtüsü
konusunda yapılan tartışmalarda kulaktan dolma
bilgilerle yapılan tartışmalar sonunda bir çözümsüzlük gözlemlenmekte idi.
Artık Danimarka’da doğup büyümüş Müslüman
gençler ile bu gençlere öğretmenlik, rehberlik yapan
kişiler ile İslam hakkında
araştırmalar yapan kişilerin başvurabilecekleri yeni

bir Kur’An-ı Kerim tercümesi var. Geçtiğimiz 8 Kasım günü piyasaya çıkan
Danca Kur’an ellen Wullf
tarafından Dancaya kazandırılan ikinci çeviri.
Bundan önce 1967 yılında Abdel Salaam Madsen
tarafından çevrilmiş olan
Danca Kur’an-ı Kerim konusunda bir çok araştırmacı sözkonusu çevirinin Ahmediye mezhebi mensubu
bir kişi tarafından bilinçli
olarak çarpıtılmış bir çeviri olduğunu söylerlerken,
yeni çeviri bir çok politikacı ve din adamı tarafından
memnuniyetle karşılandı.
Kur’an-ı Kerim’in yazılı
bir kitap olarak indirilmediği sadece vahiyler yoluyla
bir araya getirilmiş bir bütünlük olduğu hatırlatıldığında çevirmen Ellen Wulff
şöyle cevap veriyor. “Kağıt
üzerine yazılmış sözcükler,

Frederiksborgvej 4, ST. TV
2400 KBH NV
Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

cümle haline gelecek şekilde birleştirilmiş sözcükler
ve bir anlam ifade edecek
şekilde yazılmış cümleler
edebiyattır. Ben dil bilimciyim ve elimdeki teksti
çevirdim”
Nörrebro’da semtinde
imamlık yapmakta olan
Abdul Wahid Pedersen yeni
Kur’an çevirisini memnuniyetle karşılayanlardan.
İmam Abdul Wahid Pedersen, bugüne kadar anadillerini yeterli derecede bilmeyen Arap gençler ile Arapça
konuşan ülkeler dışındaki
Müslümanların Kur’an’ı
anlamakta güçlük çektiklerini ve bu çeviri sayesinde
Kur’an’ın özellikle gençler
tarafından okunacağını ve
daha iyi anlaşılacağını sandığını söyledi.
(Haber)

Koranen,
544 sayfa,
399 Kr.,
Vandkunsten yayınevi,
ISBN 87-91393-7

ELEMAN ARANIYOR

Kopenhag’da açılacak tekstil toptan satış
mağazamız için tecrübeli bayan eleman
alınacaktır.
Müracaat: Ercan Tasal
TEL: 00 49 163 736 68 62
Mail: xadoo-berlin@arcor.de

Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak
istiyorsunuz? Her türlü işyeri ve konut iç/dış tasarımında
danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

eak-design.com
Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør
Tasarım / Dekorasyon
İnşaat, mimari proje çizim
uygulama ve danışmanlık
Tel :2127 5146

eak@comxnet.dk

www.eak-design.com

TÜM SERBEST ÇALIŞANLARA
������������������
KAPIMIZ
AÇIK

Gulvafslibning
Olie-Lud-Lakbehandling
■ Aşınmış parke yüzeylerinin zımpara
ile silinmesi,
■ Dolgu verniği ve cila sürülerek
parkelerinizin yenilenmesi,
■ İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.
Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.

�����������������

D A N A g i r i ş i m c i l e r a r ı y o r. . .

İşte hizmetlerimiz

Serbest meslek sahibi olmak bir yaşam
Tilværelsen
som gerçekleşen
selvstændiggelişmeler
er en livsbiçimidir.
Her zaman
stil.
Der
sker
hele
tiden
noget
nyt, og du
karşısında ani kararlar almanız gerekebilir.
skal
lynhurtigt
træffe
en
beslutning.
DANA ekonominizi güvence altına alır, DANA
din çözümler
økonomi konusunda
og tilbyder samtidig
hızlısikrer
ve kalıcı
hurtig og hizmeti
effektivverir.
rådgivning.
danışmanlık

• Size özel hizmet
• Personlig service
• Faaliyet
• Events
• Satış
toplantıları
• Salgsmøder
• DANA
PlusSigorta
• DANA
PlusForsikring
• DANA
PlusEmeklilik
• DANA
PlusPension
• DANA
Plusİşsizlik
sigortası
• DANAücretsiz
Ledighedsforsikring
• İnternette
danışmanlık

DANA søger iværksættere...

DANA
er Danmarks
eneste
a-kasse
kun
DANA
Danimarka’nın,
sadece
serbest
meslek
for
selvstændige.
Vi
har
fokus
på
at
give
sahiplerine hizmet veren tek işsizlik kasasıdır.
iværksættere
de bedst
mulige vilkår.
Girişimcilere
en uygun
iş koşullarını
sağlamak
bizim işimizdir.

Vi tilbyder

• Gratis rådgivning via nettet

Vibevej 11 • 2400 København NV • 70 21 75 75
www.dana-akasse.dk • www.dana-net.dk
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Sağlıklı Beslenme Nedir?
Dr. Orhan Bulut

Boyun düzleşmesi
Bize E-posta gönderen okuyucumuz BÖ boyun
düzlesmesinden şikayet ediyor. Üç yıl önce geçirilen bir trafik kazasından sonra yaklaşık 7 -8
ayda bir tekrarlayan durup dururken çok şiddetli bir baş dönmesi ortaya çıkmış. Çevresindeki
nesneler dönüyor ve ardından 4 -5 saat geçmek
bilmiyen mide bulantısı kusma ve baş dönmesi
ertesi gün sersemlik durumu oluyormuş. Bu olay
sekiz ayda bir tekrarlıyormuş. Çekilen MR (magnetik rezonans araştırması) da boyun düzleşmesi
çıkmış ve doktorlar boyunluk ve ilaç vermişler.
Okuyucumuz yazısı şoyle sonlanıyor; ˝sizce başka ne yapabilirim araba kullanmaya cesaret edemiyorum ya da tek başıma biyere gitmeye.˝

O

kuyucumuzun mektubunda anlattığı baş
dönmesi sıklıkla görülen yakınmalardan birisidir. Gerçek baş dönmesine latince de vertigo denmektedir ve iki türü vardır: Ya okuyucumuzun örneğinde olduğu gibi çevredeki herşey
hastanın etrafında döner (objektif vertigo) ya da
daha seyrek olarak, hasta kendini uçar gibi duymakta, eşyaların etrafında döner gibi hissetmektedir (subjektif vertigo).
Gözler açık olduğunda bu his daha şiddetli olarak duyulmaktadır. Şiddetli vertigo`da hasta,
oturduğu veya yattığı yere sıkıca tutunur, düşecekmiş gibi olur. Ayağa kalkınca düşer. Kusmalar ortaya çıkar.
Bir de bu tip başdönmelerin dışında Yalancı
başdönmesi denilen bir üçüncü tip baş dönmesi bulunmaktadır. Burada ne eşyalar ne de hasta dönmektedir. Başta bir sersemlik, dolgunluk
veya hafiflik hissi duyulmaktadır. Kişi dengesizlik veya göz kararması hissettiğinde, sendelediğinde kısaca başım dönüyor der ama esas anlamda bir başdönmesi söz konusu değildir.
Çeşitli kazalara bağlı olarak da başdönmeleri
ortaya çıkabilir. Burada neden iç kulağa yakın
bölgelerdeki kemik kırıklarına bağlı olarak iç kulağın işlevinin bozulmasıdır. Eğer dış kulak zarı
yırtılmamışsa dış kulak yolundan kanama görülmez ve kırıklar gözden kçcabilir. Bu durumlarda birlikte yüz felci de görülebilmektedir. Anladığım kadarı ile okuyucumuzun çekilen MR`inda
böyle bir kırık olgusu saptanmamış.
Kazadan sonra gelişen boyun düzlesmesi için
ben de boyunluk ve bazı ilaçların kullanılması dışında yapılabilecek başka bir şey olmadığını
düşünüyorum. Ancak okurumuzun henüz araba
kullanmaya cesaret edememesi ya da tek başına
bir yerlere gitmeye çekinmesi kaza sonucu gelişen psikolojik nedenlerden olabilir. Belki zamanla ya da ehil ellerde yapılacak psikolojik tedavi
sonucunda bu korkuların kaybolacağına inanıyorum.
Sevgili okurumuza mektubundan dolayı teşekkür ediyor ve şifalar diliyorum.

Selahattin Topçu,
Beslenme ve Diyet
uzmanı

B

eslenme,
günümüzde üzerinde
durulan önemli konuların
başında gelmektedir. Dünyada insanların bir kısmı
açlık ve yetersiz beslenme
yüzünden yaşamlarını yitirirken, bir kısmıda aşırı ve
yanlış beslenme nedeniyle
kaynaklanan hastalıklarla
uğraşmaktadır.
Peki o zaman sağlıklı beslenme nedir? Sağlıklı beslenme, tamamen yeterli ve
dengeli beslenme esasına
dayanır. Altını çizmek istediğim iki kelime var ; dengeli
ve yeterli. Burada kendimize
şu soruyu sormalıyız; Yeterli ve dengeli besleniyormuyum?.
Peki yeterli ve dengeli beslenme nedir? Yeterli beslenme adındanda anlaşılacağı
gibi vücudumuzun devamlılığını sağlayabilmesi için
gerekli enerjiyi besinlerle
almaktır. Ama asıl konu
beslenmemizin dengeli olmasıdır. Yani genel olarak halk
tarafından şeker olarak bilinen karbonhidratların, pro-

teinlerin ve yağların besinler yoluyla vücuda dengeli
bir şekilde alınmasıdır. Bu
denge genel olarak günlük
aldığımız enerjinin %12-15
inin proteinlerden, %25-30
unun yağlardan ve %55-60
ınında karbonhidratlardan
gelmesi şeklinde açıklanabilir. Bu dengeyi günde 3-4
porsiyon meyve, 5-6 porsiyon
sebze, 2-3 porsiyon süt ve süt
grubu besinler, 2-3 porsiyon
et ve kurubaklagiller ve 810 porsiyon tahıl ürünleri
yiyerek sağlayabiliriz. Tabiki bu genel bir tanımdır ve
bu miktarlar kişiden kişiye
değişiklik gösterebilir. Bizim
için sebzeler ve meyveler vitamin ve minarel deposu-

dur.
Beslenmemizde
dikkat
etmemiz gereken bazı noktalarda vardır. Bunları
şu şekilde sıralıyabiliriz.
Doymamış yağ (tere yağ,
kuyruk yağı) oranı yüksek
besinleri tüketmemeliyiz,
bunun yerine sıvı yağları
tercih etmeliyiz. Kırmızı et
yerine kuru baklagiller (nohut, mercimek, fasulye gibi)
balık ve tavuk tercih etmeliyiz ancak bu demek değildirki hiç kırmızı et yemeyelim(yağsız olmasına dikkat
etmeliyiz). Süt ve süt ürünlerininde (yoğurt, peynir vb.)
az yağlı olanlarını tercih et-

meliyiz.Yemeklerimizi haşlama, fırında pişirme veya
ızgarada pişirme yöntemleriyle pişirirsek yemeğe
eklenecek yağıda azaltmış oluruz..Aşırı şekerli gıdalardan kaçınmalı ve hatta çay, kahve
gibi içecekleri şekersiz
içmeli veya şeker miktarını azaltmalıyız. Gıdalardan
aldığımız günlük tuz miktarı 6 gramı (bir tatlı kaşığı)
geçmemelidir. Bu miktara
yemeklerden, ekmekten,
içeceklerden aldığımız tuz
miktarı dahildir.Yemeklere
sonradan tuz eklemekten
kaçınmalıyız, çünkü bu durumlarda aşırı tuz tüketimi
söz konusu olabilmektedir.
Tuz tüketimi ile yüksek
tansiyon arasındaki ilişkiyi
unutmayalım.
Yazımın sonlarına gelirken şunuda vurgulamak istiyorum. Beslenmemizde bir
kural olmalıdır. Buda ‘az az
sık sık beslenme’ kuralıdır.
Beslenmemizi 3 ana ve 3 ara
öğüne bölmeliyiz ki; kan şekerimizi dengede tutalım ve
böylece bir kerede aşırı yemek yemelerin önüne geçebilelim.Unutmayalım; az az
sık sık...
haber@haber.dk

Yağmur toprağa su vücuda hayat verir
Selahattin Topçu, Beslenme bardak su vücudumuzu
ve Diyet uzmanı
temizlemekte ve toksin

S

u, insan hayatı
için
oksijenden
sonra gelen en
önemli öğedir. İnsan
yemek yemeden haftalaca yaşayabilir, ancak
su içmeden sadece bir
kaç gün yaşayabilir.
Bu gerçeği rakamların
diliyle anlatırsak daha
iyi anlaşılacağını düşünüyorum. İşte rakamlar
diyor ki; kanın %92’si,
kemiklerin %22’si, beynin %75’i, kasların %75’i
ve insan vücutunun
%59’u sudur. Burdanda anlaşılacağı gibi su,
vücudumuzdaki bütün
hücrelerin çoğunluğunu oluşturmaktadır.
Sabah kalkınca aç
karnına içtiğimiz bir

maddeleri uzaklaştırmaktadır. Günde yaklaşık olarak 10-12 bardak
su içerek vücuttaki yağın karaciğerler tarafından yakılmasına yardımcı olabiliriz. Buda yağın
vücutta birikmesine engel olarak kilo almamızı
engelleyecek veya fazla
kilolarımız varsa onları
vermemize yardımcı olacaktır.
Peki vücudumuzda bu
kadar fazla miktarda
bulunan suyun görevleri nedir? Su, yediğimiz
besinlerin sindirimini,
emilimini ve hücrelere
taşınmasını ve besinlerin vücut tarafından
kullanılması
sonucu
oluşan artıkların dışarı atılmasını sağlar.

Böbreklerimizin toksik
maddelerden temizlenmesine yardımcı olur.
Kan basıncımızın kontrol eden elektrolitlerimizin dengelenmesine
yardımcı olur. Göz, ağız
ve burun kanallarımızın
nemlenmesine yardımcı
olur Sıcak havalarda
vücudumuzu serin tutar ve soğuk havalarda
vücut izolasyonu sağlar.
Eklemlerin yağlanması-

na yardımcı olur ve kan,
ter, gözyaşı ve tükürüğün bir parçasıdır. Yeterince su içtiğimizde dış
görüşümüzün daha canlı
olacağını, daha canlı ve
parlak gözlere sahip olacağımızıda bilmek bazılarımızın suya ilgisini
daha da arttıracaktır
diye düşünüyorum.
Ben su ihtiyacımı çaydan, kahveden veya diğer içeceklerden karşılıyorum diye düşünmeyin. Yinede günde 10-12
bardak su içmeye özen
gösterin. Unutmayın içtikce içme isteğiniz artacaktır.
Nasılki bir çiçeğe su
vermediğimizde, toprak
susuz kaldığında kurur,
vücutta susuz kalırsa
kurur. Sağlığınız için
mutlaka su için.

orhan.bulut@haber.dk

DANİMARKA TÜRK DİYANET VAKFI
TARAFINDAN
DÜZENLENEN KONFERANSA DAVET
KONUŞMACI:
PROF.DR.ŞEVKİ AYDIN (DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YRD.)
KONU:
Kimlik Oluşumunda Çocukluk ve Gençlik Dönemlerinde Dini
Motiflerin Etkisi
26.11.2006 Pazar 13.00
(Bayanlara Yer Ayrılmıştır.)
Adres: Albertslund Stadion
Skallerne 14
2620 Albertslund

25.11.2006 Cumartesi 18.00
(Bayanlara Yer Ayrılmıştır.)
Adres: Globus
Gudrunsvej 3
8220 Brabrand
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“Gezegenimizi kurtaralım!” kampanyası başladı
İSVEÇ

Abdullah Tunçel, Lund

“

Bütün küresel sorunlar içerisinde en
önemli olanı, iklim
değişiklikleri. Yapmakta olduğumuz aşırı tüketim nedeni ile yerküreyi harcayıp durduğumuz sürece, toplumsal konularda
ve siyasette gözlemekte olduğumuz olumlu gelişmelerin hiçbir
önemi kalmayacak!” Bu sözler, İsveç’li gazeteci Liza Marklund’un
küresel ısınma tehlikesi üzerine
dile getirdiği görüşler. Ayni konuda çeşitli bakanların ve sanatçıların görüşleri de son günlerde İsveç basınında geniş yer buldu.
Küresel ısınma tehlikesinin birdenbire diğer tüm konuların üzerine çıkmasının nedeni, İngiliz
uzmanların hazırladıkları ve geçtiğimiz hafta Londra’da basına sunulan çevre raporu! Rapor, hemen
ve acil önlemlerin alınmaması durumunda 1930’larda yaşanan ekonomik bunalımdan daha derin bir
bunalım yaşanacağını ve bu bunalımın tüm dünyada derin izler bırakacağını öngörüyor. Raporu kaleme alan uzmanların çoğunluğu,
küresel ısınmanın temel nedeni
olarak, gelişmiş ülkelerin tüketimi
yüzünden atmosfere yayılan koldioksit gazını gösteriyorlar. Fakat
sorunun kaynağı gelişmiş ülkeler
olmasına karşın, dünyanın gelişmemiş olan bölümü cezayı ödeye-

cek. Yerküre üzerindeki ısının 4
derece yükselmesi durumunda Afrika’nın ve Avustralya’nın tüm tarımı yokolacak. Yeni ısıya direnemeyen pek çok hayvan türü daha
soğuk bölgelere, kutuplara doğru
göçetmeye başlayacaklar. Hayvanları, bitki türleri (ağaçlar dahil) izleyecek ve onlar da daha serin bölgelerde tohumlanmaya çalışacaklar. Kutuplara yakın yaşayan hayvan türlerinin ise, ısı yükselmesine karşı hiçbir şansları yok. Pek
çok balık türü tümü ile yokolacak.
Şu anda ve güncel olarak, yerküre
üzerinde tümü ile yokolmak riskinde bulunan hayvan türlerinin
bazıları ise şunlar: Orangutan, deniz kaplumbağası, fil, kutup ayısı,
Hint kaplanı, çeşitli kurbağa türleri, denizlerimizdeki balık türlerinin büyük çoğunluğu, panda. Bu
liste uzayıp gidiyor ve durum gerçekten vahim.
Raporun yayınlanmasının hemen ardından İsveç’in Expressen
gazetesi ile WWF (Dünya Doğal
Yaşamı Koruma Vakfı) ortaklaşa
bir kampanyaya başladılar: “Gezegenimizi Kurtaralım!” WWF’in
yöneticilerinden Anders Modig
“Eğer bu yaşam biçimini sürürecek olursak dünyanın ısısı 2100
yılına kadar 2 derece yükselecek
ve bunun sonuçları son derece vahim olacak. Tüm ekolojik sistem,
milyonlarca yıldır ısı faktörünün
belirleyiciliği üzerine kurulmuş

durumda. Isı değişmesinin önemini ve sonuçlarını bugüne kadar
önemsememiştik” diyor.
Kampanyanın amacı, hem kişisel
düzeyde hem de toplumsal düzeyde tüm insanların ‘görevlerini yapmalarını’ sağlamak. Yeni İsveç hükümetinin bakanlarından Maud
Olofsson bu konuda şunu söylüyor: “Her kişi, daha iyi bir çevre
için kişisel sorumluluk almak zorunda. Benim açımdan bu konu
çocuklarımın ve torunlarımın geleceği demek. Onların güzel bir
çevrede yaşamalarını istiyorum.
Herkes kendi açısından bir şeyler
yapar ise, sonuç toplumsal olarak
da büyük ve etkili olur!”
Kuzey Amerika yerlilerinin bir
atasözü vardır: “Bu dünya bize
atalarımızdan miras kalmadı. Biz
onu çocuklarımızdan ödünç aldık.” Kuzey Amerika’yı işgal eden
beyaz adam ne yaptı? Ülkenin
asıl sahiplerini, yerli halkı yoketti. Bugün küresel ısınmayı önleyebilmek çabalarına en fazla karşı
çıkan ülke hangisi? ABD. Neden?
Çünkü ülke içi tüketimi kısıtlamak işlerine gelmiyor. Tüketim
üzerine kurulu olan ekonomik düzenleri bozulurmuş! İnsan sormak
istiyor: Kardeşim sizin çocuğunuz,
torununuz yok mu? Var da aldırmıyor musunuz onların geleceğine? Yoksa para hırsınız herşeyin
üzerinde midir? Yoksa siz deli misiniz?

BERKE BOLIGER
Kira öder gibi ev sahibi olun

Haziran
2007’de
teslim evler
Son iki daire
18 ay vade
ve ucuz
fiyatlar

Deniz kenarında bir tatil eviniz olsun ister misiniz?
Alanya Avsallar’da kurulan, Haziran 2007’de teslim edilecek,
tüm donanımlı 8 dairelik bir kooperatifte ev sahibi olmak
isterseniz avantajlı fiyatlardan ve uygun ödeme
koşullarından yararlanın. Kira öder gibi ev sahibi olun.
Tapu garantiniz bizden.

Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız
Berke Boliger

Scandinavian
Emlak Center

ANTALYA ve ALANYA’DA SATILIK ARSA,
DAİRE VE İŞYERLERİ
Birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek
için acele edin, pişman olmazsınız.

Konaklı, Alanya ve Gazipaşa sahiline kadar tüm
kıyı şeridinde ve KONYA şehrinde de tarla, arsa,
villa, daire her türlü şartlarda alınır satılır.

Bir telefonla karşınızdayız

(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır)
Gelecek misafirlerimiz için Alanya City otelde her
zaman yerimiz vardır. Geceliği 100 krondur.

İsmet Avcı
(KONYA)

CD çıkarmak isteyenlere müjde

D

animarka’da yaşayan
vatandaşlarımıza yönelik olarak hizmet
verecek bir ses kayıt stüdyoru hizmete girdi.Kadir
Demir ve Ruhi Yükçü adlı
girişimci genç müzisyenler
tarafından Kopenhag’ın
Herlev semtinde açılan
stüdyoda her türlü müzik
dalında profesyonel düzeyde ses kaydı yapılacak, ayrıca demo, şiir kaseti yapımı konularında da hizmet
verilecek.
Ruhi Yükçü Danimarka’da
etnik azınlıklara yönelik
olarak hizmet veren ilk
stüdyo olduklarını söyledi
ve, “Danimarka’da yaşayan
göçmen müzisyenler için
eserlerini pazarlayabilecek
iki ülke var başlangıç olarak: Danimarka ve kendi
geldikleri ülkeler. Biz genç
sanatçıların ürünlerinin her

Ö

Tlf: +90 533 492 5616

E-mail: cino-avci@hotmail.com

Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya

iki ülkede de piyasaya çıkması konusunda yardımcı
olacağız” diyor.
Kadir Demir ise, “İstanbul’da bu işi uzun yıllar
yaptığını belirtiyor ve Danimarka’da yaşayan sanatçılar Türkiye’ye gidip albüm
çıkarmaktan çekinebilirler.
Hem rekabetin fazala ol-

masından hem de aldatılmaktan kaynaklanan çekinceleri olabilir. Bizler ise
onların albümünü piyasaya
hazırlamanın dışında pazarlama, klip ve lanse etme
konularında aracılık yapmak istiyoruz.
Bir ay önce çalışmalara
başlayan ETNIC BEAT -

STÜDYO YILDIZ’da bugüne kadar 4 sanatçıya albüm
hazırlamış.
Etnic Beat-Stüdyo Yıldız çalışmaları hakkında
daha fazla bilgi almak için
www.bykadirdemir.com adresine giriş yapılabilir.
(Haber)

Bir hafta cenaze izni
nümüzdeki yıl geçerli olacak toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri öncesinde 3F sendikası
ilginç bir öneriyle gündeme
geldi. 3F anavatanlarında
yakını ölen göçmenlerin bir
hafta izin hakkı elde etmelerini isteyecek.
Danimarka’da halen geçerli olan yasalara göre cenaze
törenine katılmak için bir

Tlf: 3325 2507
www.berkeboliger.dk

gün izin almak mümkün.
Ancak Danimarka’da artan
göçmen sayısı da gözönünde bulundurulduğunda, yakınını kaybeden göçmenler
arasında mağdur olanların
sayısı hissedilir derecede
artış gösteriyor.
3F sendikası Servis grubu
ikinci başkanı Tina Möller
Madsen göçmenlerin yakınlarını kaybetmeleri du-

rumunda kendi ülkelerinde
cenaze işlemleri ve töreni
için gitmek istemeleri durumunda bir hafta ücretli
izin kullanabilme hakkının toplu iş sözleşmesinde
yer almasını istediklerini
söyledi.
İdeolojik ve ahlaki açılardan bakıldığında bunu
önemli bir hak olarak görmek gerektiğini bildiren

ANTALYA’DA
SATILIK DAİRELER

GARANTİ EMLAK
Antalya ve çevresinde kiralık veya
satılık, daire, arsa, otel, pansiyon ve
dükkanlar
TEL:
CEP:

Madsen, “işverenler artık
çalışanlarının kültürel ve
etnik kökeninin farklılaşmaya başladığı gerçeğini
kabul etmelerinin zamanının geldiğini söyledi. Çeşitli işveren örgütlerinden
yapılan açıklamada bu konunun fazla sorun olmayacağı belirtiliyor.
(Haber)

0090 242 311 4288
0090 532 254 3477

HABER
SİZİ
MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK
İÇİN

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3024 5538’i arayınız
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önder Atatürk
Mutluluklar sizin olsun! Ulu
Kopenhag’da anıldı

D

animarka’daki
saygın işadamlarımızdan Ramazan Bozkurt
ve eşi Selvi Bozkurt’un
oğlu Polat Bozkurt, yine
saygın işadamlarımızdan
Ayhan Çömlekçi ve eşi
Tezcan Çömlekçi’nin kızı
Sergül Çömlekçi ile Kopenhag’daki Langelinie
Pavillonen’da düzenlenen
güzel ve görkemli bir törenle 28 Ekim akşamı
dünyaevine girdi.
500’e yakın Danimarkalı
ve Türk davetlinin katıldığı düğün töreni öncesi düğün salonunda genç çiftin
nikahları kıyıldı. Kopenhag

Belediye’sinden bir yetkilinin kıydığı nikah töreninde
genç çiftin nikah şahitliklerini Türkiye’nin Kopenhag
Büyükelçisi Mehmet Akat
ile Danimarkalı gazeteciyazar Georg Metz yaptı.
Genç çiftin düğün törenine aralarında politikacı,
gazeteci ve işadamlarının
da bulunduğu çok sayıda
Danimarkalının katılması
dikkat çekti.
Bu arada, işadamlarımızdan Hasan Kıtır düğün töreninde Danca ve Türkçe
olarak yaptığı konuşmada
Danimarka’daki Türk toplumunun bugünki geldiği
noktayı espirili biçimde

Foto: Ünsal Turan

anlatması konuklar tarafından büyük alkış aldı.
Kopenhag’ın en eski futbol kulüplerinden B93’de
profesyonel futbolcu olan
Bozkurt’u futbolcu arkadaşları bu mutlu gününde
yalnız bırakmadılar.
Düğünde davetliler müzisyen Zeki Sadık’ın müzik ve şarkıları eşliğinde

gönüllerince dans edip
eğlenirken, çok sayıda Danimarkalı davetlininin de
bol bol dans edip, halay
çekmesi ve söylenen Türkçe şarkılara tempo tutması
dikkat çekti.
Biz de genç çiflere Haber
ekibi olarak ömür boyu
mutluluklar diliyoruz.
(Haber)

BİR YASTIKTA KOCASINLAR. Sergül Çömlekçi ve Polat Bozkurt çiftinin nikah şahitliklerini Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi
Mehmet Akat ile Danimarkalı gazeteci-yazar Georg Metz yaptı.
Üstte: Genç çiftler kestikleri nikah pastasını birbirlerine ikram ettiler.

Foto: Ünsal Turan

Garson olarak çalıştığı
restoranın sahibi oldu
U

zun yıllar, Türkiye’de turizm sektöründe, restoran
ve cafe işletmeciliğinde çalışan Ali Alış adlı girişimcimiz iki yıl önce geldiği
Danimarka’da garson olarak çalıştığı bir restoranın
sahibi oldu.
Başkent Kopenhag yakınlarındaki Hvidovre kasabasında bulunan Lef-Kas
adındaki bir Türk restoranında bir dönem çalışan
30 yaşındaki genç girişimci geçtiğimiz ay restoranı
satınaldı.

Kasaba merkezindeki
Hvidovre Center’de birinci katta bulunan restoran,
bundan iki yıl önce Lef-Kas
adıyla açılmış. Restoranın
yeni sahibi Ali Alış, restoranın şuanki adını korumakla birlikte “Östen for
Solen-Güneşin Doğusu“
adını da eklediğini belirtiyor.
Yöre halkına Türk ve
Akdeniz mutfağını tattırmaktan büyük mutluluk
duyduğunu ifade eden Ali
Alış, Danimarkalıların büyük bir kısmının Türk ve
Akdeniz mutfağını yakından bildiğini ve beğendiğini söyledi.
Ali Alış’a göre Danimarkalılar, içinde her türlü
et yemekleri, kebaplar ve
balık yemeklerinin bulunduğu alakart menüyle
birlikte salata çeşitleri ve
sıcak, soğuk yemeklerden

oluşan açık büfeye büyük
ilgi gösteriyorlar.
Yaklaşık 100 kişilik kapasiteli restoranda haftasonları Türk müzisyenler
de sahne alıyor. Restoran,
her türlü yemekli toplantılara ve davetlere uygun

H

kültür binasında ibadette
yapılabileceği ve dinler arasındaki hoşgörü ve anlayışın
bir örneği olduğuna dikkat
çekildi, Binanın sadece
Türkler ve Müslümanlara
değil Helsingör kentinde
yaşayan herkese açık olduğu vurgulandı.
(Haber)

olmakla birlikte dışarıya
yemek de veriyor.
Türk ve Akdeniz mutfağını lezzetli yemeklerini yöre
halkına tanıtan restoran
yörenin gözde restoranı
olmaya aday görünüyor.
(Haber)

layarak, “Dünyada gördüğüm
tek lider. Onun gibi bir lider
yok. O, 6 cephede savaştığı
Batılı güçlerle ittifak eden,
onlarla dostluk anlaşmaları
yapmakla kalmayıp, ülkemize
demokrasi ve hukuk sistemini
adapte eden büyük bir lider
ve devlet adamıdır. Ata’yı öldüğünde anmanın ötesinde,
önderliğinden yaptıklarından
gurur duymak, onun devrimlerini, ilkelerini yaşatmak ve
korumak vazifemizdir” dedi.
(Haber)

Kopenhag’da
Cumhuriyet coşkusu

T

Helsingör’de kubbeli Kültür binası
elsingör şehrinde Danimarka Milli Görüş
Teşkilatı (DMGT)
tarafından bir kültür binası
açıldı. 25 Ekim’de hizmete
giren binanın açılışını, Helsingör Belediye Başkanı Per
Tersböl ve dernek başkanı
İsta Tokmak yaptı.
Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta, mini kubbeli

U

lu önder Mustafa Kemal Atatürk
ölümünün 68 yılında 10 Kasım Cuma
günü Kopenhag’da Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir
törenle anıldı.
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma töreninde
bir dakikalık saygı duruşunun
ardından Kopenhag Büyükelçimiz Mehmet Akat kısa bir
konuşma yaptı.
Akat konuşmasında, Mustafa
Kemal Atatürk’ün 20. asrın en
önemli lideri olduğunu vurgu-

ürkiye Cumhuriyetin
kuruluşunun 83. yılı
Kopenhag’da
büyük
bir katılımla coşku içinde kutlandı.
Türkiye’nin Kopenhag büyükelçisi Mehmet Akat’ın
rezidansında verdiği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna,
yabancı kordiplomasi, siyasiler, bürokratlar, Danimarka
askeri temsilcileri, sanatçılar,
iş adamları, Türk toplumun
ileri gelenlerinden oluşan çok
kalabalık bir topluluk katıldı.
Büyükelçi Mehmet Akat
yanında müsteşarlar Engin
Aşula ve Sedef Yavuzalp ile
birlikte resepsiyon boyunca
davetlileri kapıda karşılayıp
uğurladılar.
ABD’nin Danimarka büyükelçisi James P.Cain başta
olmak üzere, Türkiye ile dostluk ilişkileri olan birçok ülkenin büyükelçisi Türk elçilik
rezidansına gelerek büyükelçi
Mehmet Akat’ın şahsında Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı-

nı kutladı.
Amerikan büyükelçisi James
P. Cain’in büyükelçi Akat’la
ayaküstü bir süre sohbet etmesi dikkat çekti. Kutlamaya
ayrıca, Musevi cemaatini temsilen haham başı Bent Melchior’da katıldı.
Kopenhag’da bir konferans
nedeniyle bulunan AKP’li
milletvekiller Sabri Varan ve
İrfan Yazıcıoğlu’nun yanısıra
Danimarka parlamentosunda
görev yapan tek Türk kökenli milletvekili Hüsyein Araç’ta
kutlamada hazır bulundular.
Danimarka hükümetinden
davetli oldukları halde kimsenin gelmemesi dikkat çekerken, Danimarka ordusundan
yüksek rütbeli bir subay genel kurmay başkanını temsilen geldi.
Davetlilere, Türk mutfağından sarma, börek,köfte ve
baklava gibi çeşitli yiyecekler
ile içecekler ikram edildi.
(Haber)
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TGIF80 İkinci seride

SPOR YORUM

Güle güle Karaoğlan
İrfan Kurtulmuş

B

Sjaelland Boldspil Union (SBU)
bünyesinde kurulu ligde mücadele
veren TG 80 İF son maçında Birkeröd’e 4-2 yenilmesine rağmen
grubunu ikinci olarak bitirdi ve
bir üst lig olan Serie II’ye öıkmayı başardı.
Çok iyi bir sezon geçiren TG 80
İF’in 2-0 önde götürdüğü zorlu
maçta kuvvetli rakibi Birkeröd’e
mağlup olması futbolcular arasında biraz üzüntü yarattıysa da,

bir üst lige yükselmek herkesi
mutlu etti.
Kulüp başkanı Aytekin Arık,
takımıyla herkesin gurur duyduğunu, son maçta galip durumda
olmalarına rağmen bazı olumsuz
sebeplerden maçı zorlu rakiplerine kaybettiklerini söyledi. Arık,
önümüzdeki sezon hedeflerinin
yine şampiyonluğa ve Serie 1’e
yükselmek olduğunu ifade etti.
(Haber)

İkast Türk Gücü umut veriyor

İ

kast Türk Gücü 2006
sezonunu geçen hafta
Århus 1900 takımına
karşı oynadığı Jylland
şampiyonluk maçı ile
kapadı. 90 dakikasi 22 biten maçta pentaltı
atışlarından sonra gülen
taraf Århus 1900 oldu.
2006 yılına önce bir takımla başlayıp, sezonun
ikinci yarısında ikinci
bir takım daha ilave
eden İkast Türk Gücü’nün iki takımı da başarılı bir sezon geçirdi.
Birinci takım bir küme
yükselerek serie 5 `e çıkarken, ikinci takım kendi kümesinde çok rahat
namağlup birinci oldu.
Aynı zamanda İkast
Türkgücü’nün birinci
takımı 2006 yılında Region 2 şampiyonu olarak
altın madalyayı ve kupayı elde etti.
Haber gazetesi olarak geçtiğimiz aylarda
Odense`de düzenlenen
Türk Günü kupasında
üçüncülük elde eden takımın başarılarnını ge-

lecek sezonda daha da
artarak devam edeceğini
umuyoruz.
Ayaktakiler, Soldan
saga: Abdul K. Yıldırım,
Selçuk Dalgın, Mustafa Arslan, Adem Kan,
Mustafa Acar, Önder
Arslan, Ismail Alp
Oturanlar, Soldan saga:
Adnan Bacak, Pirathiv
Kugathasan, Cihan, Samet Çoruk, Osman
Yapıcı¬

KARE BULMACA ÇÖZÜM
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Takımlarımız bu sezon Avrupa’da başarısız ve hüsran sonuçlar almaya devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele
eden Galatasaray, grubundan
çıkması beklenirken, UEFA’ya
kalabilir miyim hesapları yapma telaşına düştü. Bu yıl doğru
dürüst transfer yapmayan SarıKırmızılı takımın Avrupa tecrübesinden uzak bir görüntü çizmesi taraftarını ve sevenlerini
üzmeye devam ediyor.
UEFA’da mücadele eden Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin durumları da hiç iç açıcı değil.
Beşiktaş ilk iki maçından sıfır
puan çekerek şansını zora sokarken, Fenerbahçe’nin önümüzdeki hafta Palermo’ya karşı oynayacağı grubundaki 2.
maçta alacağı sonuç önem taşıyor.
Türkiye Süper Liginde tam
bir istikrar söz konusu değil.
Bir hafta diğerine benzemiyor.
Favoriler beklenmedik sonuçlar
alırken, çıkışa geçen Anadolu
takımları birden büyük düşüş
gösteriyor. Yani, futbolun kalitesi oldukça düşük dersek yanlış etmeyiz. Çünkü, Avrupa’da
alınan sonuçlar, lig’de oynanan
futbol kalitesinin göstergesidir.
İstikrarlı bir kalite de ligin oynanıyorsa, Avrupa’daki maçlarda takımların ona göre sonuç
alıyor. Avrupa da bazı ülkekler futbollarını geliştirirken biz
2000 yılında yakaladığımız çıkışın dibine vurmak üzereyiz..
Herkese duyurulur...
irfan.kurtulmus@haber.dk
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Futbolun tadı tuzu yok
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SUDOKU ÇÖZÜM

yan cenaze arabasının arkasından onca kilometre yolu yürümesi ‘aşk’ olgusunun ne kadar
kutsal olduğunu gözler önüne
serdi.
Türkiye ve Türk halkı çok değerli bir liderini kaybetti. Ecevit yaptıklarıyla her zaman
anılacak bir iz bırakarak gitti.
‘Güle güle Karaoğlan’ mekanın
cennet, ruhun şad olsun..
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Landkirchener Weg 1E
Burg på Femern
Tlf. 0049 4371 503722
a.petersen@nielsensdiscount
Man. - fre. 6.00 - 20.00
Lør. 6.00 - 18.00
Søn. lukket i november
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K

openhag’ın Taastrup ilçesinde 1980 yılından beri
faaliyet gösteren Taastrupgaard (TG 80 İF) spor kulübü
bu sezon gösterdiği başarı sonucu
serie 2’ye yükseldi.
Taastrup’ta oturan özellikle
gençlere yönelik sosyal ve kültürel aktivitelerle tanınan TG
80 kulübünün bu başarısı Türkler arasında büyük mutluluk yarattı.

u sayıda yazı yazmak benim için oldukça zor. Aslında bu köşede spor yorumu
yapmak için yazıyorum. Ama
insan çok yakından tanıdığı, değerli birini, bir devlet adamını
kaybedince duygularına hakim
olamıyor.. Bu nedenle yazıma
sporla başlamadığım için okuyucularımın hoş görüsüne sığınıyorum.
Eski başbakanlardan Bülent
Ecevit ile ilk tanışmam 1970’li
yıllarda Kopenhag’da bulunan
‘Cafe Victor’da şiir kitabının
tanıtımı sırasında oldu. O zamanalar daha gazetecilik mesleğine başlamamış, fakat o heyecanı yaşayan biriydim. O tanışmadan sonra, Ecevit daha
birçok kez Kopenhag’a geldi
ve biz hep kendisiyle beraber
olup görüştük. Ecevit, İskandinav ülkelerin demokrasisine ve
hukuk sistemine büyük ilgi duyan, bu sistemi Türkiye’ye tam
olarak yerleştirmek isteyen demokrat bir liderdi.
Ecevit’i, özellikle Danimarka’nın en büyük partisi konumunda olan Sosyal Demokratlar sever, sayar ve itibar gösterirdi. Özellikle eski başbakanlardan Anker Jörgensen
onun kadim dostuydu. Birlikte
bir Noel’i Anker Jörgensen’in
evinde kutladıklarını çok iyi bilenlerden biriyim. Bundan bir
süre önce bazı politik nedenlerle Ecevit’in Anker Jörgensen
ile arası açıldı. Ecevit ülkesini
seven ve kesinlikle laf söylettirmeyen bir lider olduğu için
Jörgensen’le olan dostluğun bozulması pahasına Türkiye hakkında yaptığı haksız eleştirileri kendine özgü centilmen uslubüyla yanıtlayarak tepkisini
gösterdi.
Türk halkının ‘Karaoğlan’ı
dürüstlüğünün, halkın içinden
olmasının, yaptığı güzel işlerin
ödülünü toprağa verildiği gün
aldı. O muhteşem devlet töreni,
on binlerin sokağa dökülerek
cenazeye katılması ve en önemlisi eşi Rahşan Ecevit’in cenaze arabasının arkasına elini koyarak 4 saatlik yolu yürüyerek
katetmesi. Bu onların sevgisinin ne kadar büyük olduğunun
bir göstergesiydi. Rahşan Ecevit’in, 60 yıllık hayat arkadaşı
Bülent Ecevit’in naaşını taşı-

haber Bulmaca
ÇUVALDIZ

SUDOKU
SOLDAN SAĞA
1. Kat-kat kum ve çakıldan oluşmuş yer kıvrımı.... Güdü, İtici neden.... Çıplak
vücut resmi.
2. Kamer-Mah.... Araba okunun ekseni.
3. Antalya yöresindeki tahtadan yapılmış deniz kıyısı kulübesi. / En küçük
izci topluluğu. ... Bulanık, Net olmayan, Mat.
4. Donanım, Döşem.
5. Dalga, Ondüle, Mevc.
6. Borudan parça almakta kullanılan bağlantı parçası... Giyeceklerde takım....
Antik bir Japon parası / Saka Türklerinin ünlü destanı.
7. Hitit devrinde arazi ölçüsü birimi. ... Selen, Ün, Seda, Cav, Name, Neva,
Çın.
8. İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak.... Havada yayılma.
YUKARIDAN AŞAĞI
1. Kalça kemiği. ORE... Eski zaman.
2. Kiyah... Yankı, Akis.
3. Tapınak.... Becerikli, Eli işe yatkın.
4. Memnu.
5. Eski Japon hacim ölçüsü.... Deva, Çare, Em, Umar, Daru.
6. Kargaşa, Karışıklık.
7. Çok çirkin ve kaba.... Ab, Ma / Kenar süsü
8. Utanma duygusu, Ar.... Sıkarak bağlama.
9. Yapay reçine üretiminde temel gereçlerden beyaz billursu toz.... Kemin.

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları 1’den
9’a kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez yazmak
suretiyle dolduracaksınız. SUDOKU’nun sadece bir tek
çözümü vardır. Kolay gelsin.Çözüm sayfa 33’de
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BU YAŞTA BU ZEKA
Irak’taki durum konusunda Corc Buşt “Vietnam’a
benziyor” demiş! Afferiiin.
Üç yıl gibi kısa bir sürede
durumun rezaletini kavrayıverdi. Bu yaşta bu zeka
pes doğrusu!
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Kısaca YİMPAŞ olarak bilinen kuruluşun adı “Yürütülür ve İstiflenir Müslümanların Paraları A.Ş.” olarak
değiştirilmiştir. İlgililere
duyurulur.

SPREY
TRAKTÖR

CANBALON

İŞKENCEYE BİR–İKİ(!)
Yapılan bir araştırmaya göre
dünyadaki her üç kişiden bir
tanesi işkence yapılmasını
onaylıyormuş. İyi halt ediyorlar! Dışarıdan gazel okumak zor bir iş değil. Eğer
bunların parmaklarına tel
bağlayıp elektrik verselerdi, tırnaklarını kerpeten ile
teker teker sökselerdi, önce
falakaya yatırıp sonra tuzlu
suyun üzerinde yürütselerdi,
görürdük o zaman nasıl oy
kullanacaklarını.
Daha ne diyelim? Alın size
bir fıkra: Bahçıvanın çırağını sarayın bahçesinden elma
kopardı diye Padişahın önüne getirmişler. Padişah da
cezayı basmış: “Yatırın falakaya, ikiyüz sopa vurun!”
Cezayı duyan çırak “Aman
Sultanım” demiş, “Ya sen
ömründe hiç falakaya yatmamışsın ya da sayı saymasını bilmiyorsun!”

© Abdullah Tunçel

GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
-Aloo redaksiyon, bir köpeği, aynı gün iki kişiyi ısırdı
diye köpek psikologuna götüreceklermiş. Bu psikologun
telefonunu alabilir miyim?
-Alabilirsin Mazlum ama,
neden?
-Kaynanam beni her gün ısırıp duruyor da, fikir danışacaktım abi!

Abdullah Tunçel

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

HABER
BER
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için
haber@haber.dk
www.haber.dk
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İSHÖJ’DA INDUSTRIDALEN 7C ADRESİNDE: HALI, MOBİLYA, GELİNLİK, TESETTÜR GİYİM,
SÜNNET KYAFETLERİ VE HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ. AÇILIŞ
KAMPANYA FİYATLARIMIZ İÇİN BİZİ MUTLAKA ZİYARET EDİNİZ.

Pele Mobilya’da yatak
reyonu yeni çek
yat modellerimizle
zenginleştirilmiştir.
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Pele Mobilya’ya gelin,
Kesenize uygun
koşullarda yuvanızı
zevkinize göre kurun
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www.peles.dk
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Zevkinize uygun en
şık en güzel kıyafeti
bizden alın.
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Pele´s Møbler

Industrıdalen 7 C - 2635 ISHÖJ
Tlf: 36 77 26 16 -3677 1611Fax: 36 77 26 17 - Pele Yildiz 40 13 76 90
www.peles.dk - pele@peles.dk
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Pele’s
Global
Møbler
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Çocuk arabası çeşitleri de
Pele’de. Gelin dokuz çeşit
renk ve modeldeki çocuk
arabalarımızı görün !
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Pele’yi
tanımayan
zarardadır !!!

LÅNLET

LÅNLET

LÅNLET

LÅNLET

Bizi
ziyaretiniz sizin
menfaatinizedir
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