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Oğlumuz suçsuz!
INTERVIEW

2005 yılında Saraybosna’da terör
eylemi planlamak suçlamasıyla gözaltına
alınan ve geçtiğimiz günlerde 13 yıl hapis
cezasına çarptırılan A.C’nin ailesi HABER’e
konuştu. AC’nin ailesi oğullarının suçsuz
olduğunu öne sürdü ve
mahkemede hukuk skandalı
yaşandığını iddia etti.

Dondurmam gaymak
Küçük bir dondurmacının
öyküsünü anlatan “Dondurmam Gaymak” filmi Kopenhag’da Park Bio ile Aarhus
şehrindeki
Öst for Paradis sinemalarında
gösterime
girdi.

Sayfa 32

HIV-AIDS
Gazetemiz HABER bu
sayısında 4 sayfalık bir HIV/
AIDS eki veriyor. Çağımızın
vebası Aids hakkında bilmek
istediğiniz herşeyi gazetemizin
orta sayfalarındaki ekte
okuyabilirsiniz.

Sayfa 4’te

Sayfa 19-22

Gazeteniz HABER’in gelecek
sayısı 16 Şubat’ta yayınlanıyor

Jeg drømte om at blive Al Capone…
De sidste par år er andelen af nydanskere i underholdningsbranchen
øget markant. Både indenfor film, teater, Tv-serier og selv julekalenderen, er der sket en større synlighed. En af pionererne er skuespilleren Janus Nabil Bakrawi. som fik sit gennembrud med filmen ”Sinans
bryllup” fra 1996. Janus har siden haft en succesfyldt karriere i både
film, teater og Tv-serier. Rollen som den dygtige politibetjent Nazim,
i den prisbelønnede serie ”Ørnen”, har endda inspireret unge nydanskere til at søge ind på politiskolen. HABER talte med Janus om at
være en de første skuespillere med nydansk baggrund, at udfordre sig
selv og være rollemodel for unge nydanskere.
Side 25
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SATDISCOUNT
Navigatörlerimizde
Danimarka ve
Avrupa’nın tüm
1.200 krondan
başlayan komple kentlerinin yanısıra
Türkiye yol haritası da
set fiyatlarla
bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için
kampanyamız
devam ediyor.
bizi arayın.
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Güzellik salonu
sayesinde

595,Başlayan fiyatlarla Kopenhag ve Billund’dan
direk Antalya’ya uçak
Daha fazla bilgi için bizi
mutlaka arayın
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son
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HABER Danimarka sünneti keşfetti
Danimarka yabancı düşmanlarına prim vererek hastanelerde bedava sün-

Siyaset hareketleniyor nete son vermişti. Son aylarda da bazı politikacılar ülkede yaşayan göç-

S

iyaset hem Türkiye’de, hem de Danimarka’da hareketlenmeye başladı. Biz Danimarka’da yaşayan Türkler olarak hala maalesef gözümüz kulağımız Türkiye’de ne olup bittiğine odaklanmış olarak günlerimizi geçiriyoruz.
***
Geride bıraktığımız ülkemize karşı bir sorumluluk, bir hassasiyet duyuyor olabiliriz, ancak
bu bizim bu ülkede siyasete katılmamızı, katılamıyorsak bile karar vericileri etkileme çabamızı engellememelidir.
***
Ne yapabiliriz? İlk olarak bir siyasi partiye üye
olarak bunu gerçekleştirebiliriz. Belki genel seçimlerde oy hakkımız olmayabilir, bu yüzden
de etkimizin sınırlı kalabileceğini düşünebilir,
siyasetten uzak durabiliriz.
***
Ancak bir siyasi partiye üyelik o partide seçmenleri temsil edecek kişilerin fikirlerinin
oluşmasına katkıda bulunmamızı sağlayacaktır. Belki de parti toplantılarında bizim söylediklerimizin dikkate alınmasını sağlayacaktır.
Karar mercilerine etki etmemdiğimiz sürece bizim hakkımızda hoşumuza gitmeyen kararlar
alınabilir.
***
Siyasi partiye üye olmanın yanı sıra seçimlerde
sandık başına gitmeden önce bizi ilgilendiren
konularda partiler ne düşünüyorlar, ne gibi
yasa değişikliği planlıyorlar gibi konuları da
bilmemiz gerekiyor. Yani sadece oy vermekle
katılımcı olunmuyor. Bu siyasi tembelliğe son
vermemiz gerekiyor.
***
Danimarka’da seçimlere halen uzun bir süre
olmasına rağmen siyasiler şimdiden tedbirlerini almaya başladılar. Siz de seçmen olarak üzerinize düşeni yapın. Ya bir partiye üye olun ya
da sizi temsil edecek olan kişilerin kimler olacağını ve hangi politikaları güdeceğini öğrenin.
***
Gelecek HABER’de buluşmak umuduyla.

(Danca’sı sayfa 26’da)
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menlerin çocuklarını sünnet ettirmelerinin yasaklanmasını bile istediler.
Ancak sünnet olmanın HIV bulaşması riskini azalttığının ortaya çıkması
bedava sünnet önerisini beraberinde getirdi.

D

animarka’da 2003
yılında yabancı
düşmanlarının
baskısıyla hükümet tarafından Danimarka
hastanelerinde sona erdirilen bedava sünnet uygulamasına yeniden dönülmesi
istendi.
Ana muhalefet partisi Sosyal Demokratların sağlık
politikaları sözcüsü Lene
Hansen, son aylarda erkeklerde sünnetli olmanın HIV
virüsü bulaşmasını engellediği yolunda bir çok araştırmanın ve bulgunun gündeme geldiğini belirterek,
“hastanelerimizde sünnet
bedava hale getirilirse bir
çok kişinin HIV virüsüne
yakalanmasını engellemiş
oluruz” dedi. Sosyal demorkatlara bir başka muhalefet
partisi Sosyalist halk partisi Halk partisi de destek olacile, bilimselliğinin kanıtlan- kalrını söylediler.
ması durumunda Demokrat Aynı partiler 2003 yılında
Liberal parti ve danimarka Müslüman çocuklarının sün-

Göçmenleri en çok İsveçliler seviyor

A

B kamuoyu araştırma
kuruluşu Eurobarometre tarafından yapılan bir araştırma göçmen
ve mültecilere karşı en az
muhalefetin İsveç’te olduğunu ortaya koydu.
2006 yılında ülkeye göç
oranının yüzde 56 artış gösterdiği İsveç’i Portekiz ve
İrlanda izliyor.
AB kamuoyu araştırma
kuruluşu Eurobarometre
tarafından yapılan bir araştırma göçmen ve mültecilere karşı en az muhalefetin
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İsveç’te olduğunu ortaya
koydu. 2006 yılında ülkeye
göç oranının yüzde 56 artış
gösterdiği İsveç’i Portekiz ve

kıda bulunduklarına inandığını gösteriyor.
AB ortalamasının bu alanda yüzde 40 olduğu belirtiliyor. Danimarka’da ise bu
oran yüzde 45.
Göçmen ve mültecileri ülkelerinde görmek istemeyen
halklar ise yeni AB üyesi
olan Doğu Avrupa ülkeleri.
Slovak halkının sadece
yüzde 12’si göçmenleri kazanç olarak görürken bu
İrlanda izliyor.
Araştırma,
İsveçlilerin oran Letonya halkında ise
yüzde 77’sinin göçmenlerin yüzde 16.
(Haber)
İsveç toplumuna olumlu kat-
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va sünnet uygulamasına son
vermekle yetinmişlerdi.
Demokrat liberal parti de
ülke dışında bile yapılmış
olsa erkek çocuklarının
sünnet edilmelerinin yasaklanmasını istemişti.
Geçtiğimiz günlerde ABD
eski başkanlarından Bill
Clinton’da Afrika’da hızla
yayılan AİDS salgınına karşı sünnetle mücadele edilebileceğini söylemiş, ifadesine de Dünya sağlık örgütü
WHO’nun raporlarını dayanak göstermişti.
Sağlık uzmanları ise sünnetin, HIV bulaşmasına
karşı yüzde 100 korunma
sağlamadığını kaydettiler
ve eşcinsel ilişkilerde ve diğer kan nakli olaylarındaki
bulaşma riskinin hala devam
ettiğini ve prezervatif kullanet edilmelerinin yasaklan- nımının yerini almaması gemasını istemişlerdi. Yasağı rektiğ konusunda uyarıda
parlamentodan geçiremeyen bulundular.
(Haber)
siyasiler hastanelerde beda-
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DR ekranlarında bizden bir sunucu
Sadi Tekelioğlu

Sen Müslüman, Ben neyse ne...

Siyasetçi ve hemşire kimliğiyle kamu yararına bir çok projede yer alan
Özlem Çekiç şimdi de göçmenler arasında ve göçmenler hakkındaki
önyargıları ortadan kaldırmak için TV sunuculuğuna soyundu.

B

atı Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman
göçmenler son yıllarda din tartışmalarının
merkezinde buldular kendilerini. Bu, bahsettiğimiz Müslüman göçmenlerin ne kadar dindar
oldukları ile bağlantılı da değil. Sadece Müslüman olarak bilinen bir ülkeden gelmek yetiyor, “İslamı temsil etmek için” artık.
Ben de son yıllarda Danimarkalı eş, dost ve
tanıdıklarımla din tartışmalarına girmeye başlamıştım, ama yanlış bir şeyler olduğunu farkedince buna “dur” dedim, zira bana İslam
dini hakkında soru soran kişiler beni “Müslüman” olarak gördüklerini bana altını çize çize
kavrattılar. Tabii ki Müslümanım, ancak böyle bir tartışmada ağzımdan çıkanlar İslam dinini temsil edeceği için karşımdaki kişilerin de
kendilerini “Hristiyan” olarak görüp görmediklerini sormaya başladım.
Ben İslam dininin, neyi neden emrettiğini biliyorum. Bu konuları da konuşacağım kişilerin
kendi dinleri hakkında aynı şeyleri bilmesini
bekliyorum. Beni bir meslek grubunun, bir siyasi partinin üyesi, ya da etnik bir oluşumun
üyesi olarak değil de bir dinin mensubu olarak
kabul eden kişilere şunu söylemeye başladım.
“Tamam ben seninle bir Müslüman olarak konuşurum, ama sen benim karşımda Hristiyan
olarak mı bulunuyorsun, yoksa örneğin, Sosyal Demokrat, feminist, ırkçı, Danimarkalı,
sıhhi tesisatçı kimliğinle mi benimle tartışacaksın?”
Benim etnik kimliğimin dışında kendimi tanımladığım başka etiketler de vardır. Bunlar
dini, mesleki, ideolojik olabilir. Biriyle futbol
tartışacaksanız o kişinin futbol içinde bir kimliğe sahip olması gerekir. Siyaset tartışacaksanız da karşınızdaki, sizinle aynı veya size karşı bir siyasi görüşün üyesi olmalıdır.
Ben bu yüzden Danimarkalılarla artık dini
tartışmalara girmiyorum. Beni İslamın temsilcisi olarak görenler kendilerini nasıl gördüklerini bilmiyorlar. Siz de öyle yapın. Sizinle din
tartışmasına girecek olanlardan kendi dinleri
hakkında bilgileri olup olmadığını, kendi dinlerini temsilen mi sizin karşınızda bulunup
bulunmadıklarını sorun.
sadi.tekelioglu@haber.dk

SUNUCUNUZ ÖZLEM ÇEKİÇ.
Evsizlere kahve, şiddete uğrayan
kadınlara yardım, fakir çocuklara
kültür biletleri gibi, kamu yararına
bir çok proje başlatan Özlem Çekiç Danimarka Devlet Televizyonu
DR’nin eğitim şubesinde başlayacak bir dizi programda sunuculuk
ve danışmanlık yapmaya hazırlanıyor. Çekiç aynı zamanda Radyo
programları ile de önyargılarla mücadele edecek

Cengiz Kahraman

D

animarka ulusal
televizyon kanallarından
DR1,
ülkede yaşayan
göçmenlerin daha iyi anlaşılabilmeleri için programlar
yapmaya devam ediyor. DR
bu kez bir ilke daha imza atıyor ve genç bir Türkiyeli kadını program sunuculuğuna
getiriyor. Özlem Çekiç böylelikle program sorumluluğunu alan ve sunuculuk yapan
ilk Türkiyeli olacak.
DR1’de yayınlanan DR
Undervisning adlı programda 11 hafta boyunca ülkede
yaşayan yabancıları anlatan
bir program Şubat ayında
başlıyor ve programın yapımına ve sunuculuğuna ilk
kez Özlem Çekiç getirildi.
Geçtiğimiz genel seçimlerde Sosyalist Halk Parti’den
milletvekili adayı olan ve gelecek seçimlerde de seçilme
ihtimali yüksek bulunan Özlem Çekiç, 11 hafta boyunca DR Undervisning’de prog-

ram sunuculuğu ve yapımcılığı yapacak.
Yeni görevi için asıl mesleği hemşireliğe bir süre ara
veren Özlem Çekiç, 11 hafta
boyunca haftada bir kez yayınlanacak olan programda
Danimarka toplumuna yabancıları olumlu yönleriyle
anlatacak.
Bu programlarla Danimarka’da yabancılar hakkındaki
önyargıların kısmen de olsa
kırılmasını sağlayacağını
umduğunu belirten Çekiç,
“Yabancıların olumlu yönlerini göstermek istiyorum.
Programlarımız çok sesliliği
yansıtmayı hedefliyor. Çok
başarılı bir program yapacağımıza inanıyorum” dedi.
Yapacakları programların
içeriği hakkında da bilgiler
veren Özlem Çekiç, “Örneğin, taksi şoförü, pizzacı
gibi vasıfsız çalışanlar arasında ne kadar yüksek eğitimli var, göçmen gençleri
neden staj yeri bulmakta
zorlanıyorlar, göçmen kadınlar neden daha çok ba-

şarılı ya da başarısız gibi
vatandaşlarımızı yakından
ilgilen alanlarda programlar yapmayı amaçlıyoruz.
Program için hazırlanan
konsepte göre Özlem Çekiç
programda Coach görevi görecek ve bir grup gence bazı
görevler vererek onların
hem Danimarka toplumunda göçmenler hakkında var
olan önyargıları ve göçmenler arasında da birbirleri ve
Danimarka toplumu hakkındaki önyargıların ne derece
bir temele oturup oturmadığının ortaya çıkarılmasını
isteyecek. Çekiç’in bu programlardaki görevi ise gençlere danışmanlık ve yönlendiricilik olacak.
Göçmenleri ülkenin en
saygın tv kanallarından
biri olan DR1’deki DR Undervisning’de bir göçmen
olarak kendisinin anlatmasından büyük gurur duyduğunu ifade eden Özlem Çekiç, “Bu görevin benim için
sembolik bir anlamı da var.
Hem ilk kez bir Türkiyeli
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kadın saygın bir tv kanalında sunuculuk ve yapımcılık
yapacak, hem de Danimarka
toplumuna göçmenleri kendimiz anlatacağız. Başarılı
olmak istiyorum ki, bizden
sonra geleceklere iyi bir örnek olayım” diye konuştu.
cengiz.kahraman@haber.dk

ÖZLEM ÇEKİÇ KİMDİR?
Evli ve bir çocuk annesi olan
Özlem Çekiç, 1976 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında
ailesi ile birlikte Finlandiya’ya
göç eden Çekiç, 10 yaşında
Danimarka’ya yerleşti. Rysensteen Lisesini bitiren Çekiç
2000 yılında Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu
ve kısa süre öncesine kadar
başkent Kopenhag’daki hastanelerde özellikle uyuşturucu
bağımlıları ve psiyatrik
rahatsızlıkları olanların tedavisi alanlarında çalıştı.
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MB KEBAB FOOD A/S
SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ

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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Al Capone olmak

Cengiz Kahraman

Yıldız Akdoğan

İki zıt kadın

B

irbirine zıt iki kadın. Biri gidiyor, diğeri geliyor.
Danimarka siyasetinde insancıl bir siyaset mücadelesi veren bir kadın siyasetçi, Mømø Jacobsen Sosyal Demokrat Parti’ye giriyor. Diğer kadın karen jespersen de partinin çok insancıl olacağı korkusuna kapılıp partiden ayrılıyor.
İkisi de yıllarca Danimarka siyasine damgasını vurdu. Biri insancıl, diğeri ise söylemeye fazla
dilim varmıyor, insan düşmanı bir kadın.
Biri siyasetçi olmanın yanısıra kendini çocuklara adamış, dünyadaki yoksul, aç çocukları korumak için mücedele eden bir Çocuk Koruma
Örgütünün genel sekreterliğini yapıyor, diğer
ise “Ben açıkçası çok kültürlü bir toplumda yaşamak istemiyorum”-(06.09.2000, Berlingske) ya
da “Tüm suçlu göçmenleri toplayıp ıssız bir adaya koyalım” diyen, cımbızla arayıp bulduğu ve
kendi istediği şeyleri savunan kadınlara binlerce
kron para vererek dernek kurduran, ki bu derneklerin de daha sonra usülsüzlükler yaptığı ortaya çıkmıştır, bugünkü yabancılar yasasındaki
24 yaş sınırı kuralının mimarı olan yabancı düşmanı bir kadın siyasetçi.
Kimlerden sözettiğimi anlamışsınızdır; Mimi
Jacobsen ve Karen Jespersen’den sözediyorum.
Mimi, yıllardır babasından miras kalan parti,
Merkez Demokratlar’dan ayrılıp Sosyal Demokrat Parti’ye üye oluyor, Sosyal Demokratların
sağ kanadını temsil eden Sosyal İşler ve İçişleri
eski Bakanı Karen Jespersen de partisinin gelecekte sert yabancılar politikasını yumuşatacağından korkup istifasını sunuyor.
Partisinden bu gerekçeyle ayrılan bir insanın
gideceği adres, eğer hala siyasete devam edecekse çok net olsa gerek. Kendisi gibi düşünen yabancı düşmanı, ırkçı bir partiye gidip orada siyaset yapabilir.
Şimdi bu durumda merak edilen Sosyal Demokratların nasıl bir tavır alacağıdır. Karen Jespersen endişelerinde haklı olabilir mi, Sosyal Demokratlar yelkenleri suya indirirler mi?
İktidarın sert yabancılar politikasına destek veren Sosyal Demokratların yabancılar politikasında bir yumuşamaya gideceğini hiç mi hiç zannetmiyorum.
Umarım Karen Jespersen endişelerinde haklıdır ve ben de yanılıyorumdur.
cengiz.kahraman@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

N

için Janus?

Son yıllarda
Danimarka
eğlence dünyasında yer alan göçmen
sayısı dikkate değer şekilde artmaya
başladı.
Film, tiyatro, TV dizileri, hatta Noel
çocuk programlarında bile artık göçmenler dikkat çekmeye başladılar. Bu
alandaki öncülerden biri de 1996 yılında çekilen ”Sinan’ın Düğünü” filminde
rol aldıktan sonra önü açılan oyunculardan Janus Nabil Bakrawi. O günden bu yana Bakrawi bir çok filmde,
tiyatro oyununda ve tv dizisinde rol
aldı. En son onu DR Televizyonunun
hazırladığı ”Örnen” dizisindeki Nazim
rolüyle gördük. Bu rolü ile Bakrawi bir
çok göçmen kökenli gencin Polis Akademisine başvurmasına neden oldu.
HABER Janus Nabil Bakrawi ile ilk
göçmen kökenli oyuncu olmak ve genç
göçmenler için örnek olmanın anlamı
üzerine konuştu.
Bugün artık kabul gören bir oyuncusun. Oyunculuk nereden aklına
geldi?
“Aslında çocukluk hayallerinden çok,
rastlantısal olan bir şey. Ben de tabii
ki bir çok çocuk gibi ne yapacağını bilmeyen, ele avuca sığmaz bir çocuktum.
Hayatımın dönüm noktası Robert de
Niro’nun Al Capone’yi canlandırdığı
’The Untouchables’ adlı film oldu.”
Al Pacino rolündeki de Niro Janus’u
o kadar etkilemiş ki, onun gibi olmaya karar vermiş. ”Al Capone olmak istedim. Sicilya’ya gidip İtalyan Mafya
örgütü Casa Nostra’ya üye olmayı düşünmeye başladım” diyerek anlatıyor
Janus gülümseyerek. Ancak sosyal
danışmanı Janus’a oyuncu olma fikrini vermiş.
Bu, ele avuca sığmayan çocuk için
dönüm noktası olmuş ve Janus Nabil
Bakrawi 20 yaşında Devlet Tiyatro
Okulu’ndan mezun olmuş. 1996 yılında
”Sinan’ın Düğünü” adlı filmde görücü
usulü evliliğe hayır diyen bir genç rolü
oynamış. ”Her ne kadar oyuncu olmak
çocukluk hayalim değildiyse de ilgim
vardı, kendime ilgi duyulmasını istiyordum ve kendimi başkalarının yerine
koyabilmeyi beceriyordum” diyor.

Bir çok tiyatro oyunu, sinema filmi ve TV dizisinde yer alan Janus Nabil Bakrawi en son DR’de
yayınlanan »Örnen« dizisindeki polis rolüyle beğeni toplamıştı. -Foto: Ulla Voigt /DR

Sadece göçmen rolleri
oynamıyor
”Sinan’ın Düğünü” ve ”Pizza King”
filmlerindeki rollerden başka TV dizisi ”Taxa” ve ”Örnen” dizilerinde ve
filmlerdeki rollerin hepsinde göçmen
birini oynuyordun. Bu rolden artık
vazgeçmeye mi başladın?
Evet, Tiyatroda sadece göçmen rolleri
oynadım. Biri ”Drengene i Skyggen”
oyunu idi. Bu oyunda bir mahkumu
oynuyordum. Diğeri ise 2002 yılında
oynadığımız ”Coconut. Hindistan Cevizi” adlı bir oyundu. Bu oyunun yazımına da katkıda bulundum. Bakrawi bu
oyunu da Naser Khader’in yaşamından
etkilenerek yazdığını söylüyor.
”Oyunun adının da belirttiği gibi
oyun bir Hindistan cevizini, dışı kahverengi, içi beyaz birini anlatıyor. Kendi iç dünyasını kendine kabul ettiremeyip, çoğunluğu tatmin etmeye çalışıyor
kişi” diye konuşan Janus bugünlerde
Khader’e olan eleştirisini biraz azaltmış görünüyor.
Göçmen rolleri oynamak Janus’a başka ufuklar da açmış. ”İnsanlar benim
rengime dikkat etmek yerine kabiliyetime bakmaya başladılar” diyen Janus
2004 yılında çekilen ”Tvilling-İkizler”
adlı filmde kimlik bunalımı yaşayan
Lars adında bir genci de oynamış. Janus bu filmin senaryosunu da kendi
yazmış.
Janus Nabil Bakrawi bugünlerde Kraliyet Opera, Tiyatro ve Balesi’nde çalı-

Artık horlamaya SON!

Göçmenler sanattan
korkuyorlar
Sen ”Örnen” dizisindeki rolünü oynadıktan sonra göçmen gençlerin Polis
Akademisine başvuruları artmış. Ne
diyorsun?
Eğer onları etkileyebiliyorsam gurur
duyuyorum ve memnun olurum. Ama
daha çok ben onların sanata ve kültüre olan ilgilerinin de artmasını dilerdim. Janus’a göre göçmen gençler

haber
ha

asonor ® horlamayı durdurur

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

şıyor ve göçmen rollerinden çok uzakta
deneysel tiyatro üzerine yoğunlaşmış.
Son oyunu ”Spis eler bliv spist” oyununda Japon felsefesi, yamyamlık, ve
kanlı filmlerden esinlenmiş. Janus’un
bu yeni işi onu çok yoğun bir döneme
itmiş. Her altı haftada bir oyun sahneye koyması gereken Bakrawi, bugünlerde 20 Ocak’ta sahnelenmeye
başlayacak olan ”Zahmetli İnsan” adlı
bir oyun üzerine çalışıyor., ama 10 yıl
sonra Üçüncü Richard’ı oynamak istediğini söylüyor Janus. ”Shakespeare
bu oyunu çok güzel yazmış. Richard
çok kötü biri, kompleks bir kişiliğe sahip ve aynı zamanda da çok insancıl”
diyen Janus ”Kıskanç ve hırslı, arzu
dolu, zeki ve insanları kullanmayı çok
iyi bilen biri. Bu özelliklerin hepsi de
kral olabilmek için” diye ekleyen Janus, ”Onu anlıyorum..bu rolü oynayabilmek için biraz daha hayat tecrübesi
ve ağırlaşmak gerekiyor”

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

Sesiniz
Gözünüz
Kulağınız

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk
- Etkisi belgelenmiştir.
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Haber’e ulaşmak için

www.haber.dk

haber@haber.dk
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istiyordum...
daha çok ekonomik getirisi garanti olan mesleklere
yöneliyorlar. Janus Nabil
Bakrawi’ye göre göçmen
gençlerinin bu şekilde düşünmelerinin nedeni annebabalarının bu konuya yaklaşımları, ”Onlar sen oyuncu olarak ne kadar para
kazanacaksın diye sorunca
gençler için şair ya da oyuncu olmak zorlaşıyor. Bu yüzden anne-babaların düşünce
şekillerini dğeiştirmeleri ve
çcuklarını yaptıkları seçimde desteklemeleri gerekiyor” diyor Bakrawi.
Her ne kadar ilk göçmen
kökenli film yönetmeni Danimarka Film Okulu’ndan
mezun olmak üzere olsa
da, daha sanat ve eğlence
alanında göçmenlerin tam
uyumu için katedilecek yol
uzun.
“Genel olarak gençler arasında sanata karşı bir korku var. Toplumun da bu
konuda bir şeyler yapması
gerekiyor. Mesela İlkokullarda kültürü çocukların
daha da sevmesi yönünde
çalışmalar yapılabilir. Hem
tiyatro hem de sinema dünyası göçmenlerin ilgisini çekecek konulara yönelebilirler. Tabii gençlere de kültür
yaşamına aktif olarak katılmak gibi görevler düşüyor.”
diyen Bakrawi şöyle devam
ediyor, “Ben göçmenlerin
içinde bulundukları şartları bilmeyen Danimarkalı
yönetmenlerin niçin onları
anlatan hikayeler yazdıklarını anlayamıyorum.
Niçin göçmenler kadınla-

rın ya da gençlerin sorunlarını ele alan senaryolar
yazmazlar? Bundan daha
uygun bir şey olamaz”

Gariban rolünden
vazgeçelim
Janus Nabil Bakrawi, göçmenlerin yurttaş yerine,
kendilerini
haksızlıklar
yapılan garibanlar olarak
görmelerini anlayamıyor,
“Tamam tartışmanın üslubu hoş değildi, ama aynı zamanda azınlıklar ile çoğulcu
toplum arasında bir iletişim
de olmadı” diyen Bakrawi,
birbirimizi suçlamak yerine tartışmalardaki olumlu

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

yildiz.akdogan@haber.dk

Güvenlik amacıyla kamera ve
kapalı devre televizyon sistemleri

1974 yılında Virum’da zaman da hiç kesintiye
doğdu. 5 Kardeşin en uğramadan 6 yaşındaki
büyüğü olan Janus Na- kızı Amani’ye gidiyor.
bil Bakrawi Polonyalı bir
anne ile ÜrdünFilistinli bir babanın oğlu.
Janus 8 yaşındayken aile Ürdün’e
göç etmiş ve 198286 yılları arasında
orada yaşamış.
Janus Nabil Bakrawi Ürdün’de
yaşadığı sürede
Arapça’yı da öğrenmiş.
Janus’un yoğun
temposundan
arta kalan az

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

HABER

K

doğrultusunda her ay 1-1
filmin gösterilmesi olanlanıyor. Filmlerin yanı sıra
göçmen sanatçıların ürettikleri sanat ürünlerinin de
sergileneceği oluşum ilk filmini 21 aralık günü gerçekleştiriyor. Pakistanlı kadın
yönetmen Sabiha Sumar’ın
yönetmenliğini yaptığı Pakistan-Fransa ortak yapımı
Silent Waters adlı film saat
15.00-18.00 arasında gösterilecek.
Filmde 18 yaşındaki oğlu
ile bir köyde yaşayan bir
annenin hikayesinin anlatılıyor. Bir gecede radikal
İslamcılar tarafından İslami ilan ediliveren bir köyde

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

geçen olayların anlatıldığı
filmde dini fanatizmin nelere malolabileceği mesajı
veriliyor.
Film gösterimleri, Edison
- Betty Nansen Teatrets Anneksscene, Edisonsvej 10,
1856 Frederiksberg adresindedir
www.worldcinema.dk adresinde Ocak ayı sonundan
itibaren film kulübünün çalışmaları hakkında bilgi alınabilir.
Daha fazla bilgi almak için
ise Malene Rungvald. Tlf.
23 90 01 29 eller mail
rungvald@bettynansen.dk
ilişkiye geçebilirsiniz.

HEAD 500 Fte receiver emilatörlü
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,IDTE MX serisi

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

WORLD CINEMA DK

openhag’da geçtiğimiz günlerde
oluşturulan bir
sinema kulübü
ilk gösterisine hazırlanıyor. World Cinema DK adı
verilen grup Frederiksberg
semtinde bulunan Edison
tşiyatrosu
slaonlarında
film gösterileri yapacak ve
genelde Danimarka’da sinema programlarına alınmamış olan filmlere ağırlık
verilecek.
World Cinema DK grubunda Daniamrka’da yaşayan etnik göçmen gruplarını temsilen çeşitli gönüllüler yer alıyor. Bu grubun
tartışmaları ve önerileri

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK

notaları öne çıkarmamız
gerektiğini ve düşüncelerimizi açıklamamız gerektiğini düşünüyor. Janus Nabil
Bakrawi’ye göre karikatür
krizi ve diğer benzer krizler
bir gereklilik.
“Krizler ya da uyum sorunları evlilik sorunlarına
benziyor. Bu tür sorunlar
insanların duruşlarını belirler. Hatalarından ders
almasını sağlar. Temelde
bizler de etrafımızda olup
bitenlerden ders almasını
öğrenmeliyiz, yoksa ilerleyemeyiz” diye konuşuyor
Janus Nabil Bakrawi.

Janus Nabil Bakrawi kimdir?

HABER

haber

Multischalter 9/8
1250,-

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

İşyerimiz 1 Nisan’da
Kopenhag’da yeni adresine taşınıyor

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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HABER’den
yeni bir hizmet daha
Matbaa çalışması ile hazırlatmış olduğunuz kataloglar
oldukça yüksek maliyete sahip, kısa ömürlü ve sayfa sayısı
ile sınırlı tanıtım reklam amaçlarıdır.
Oysa, dijital katalog uzun ömürlüdür, internet ve cd
ortamında her bilgisayarda sorunsuz çalışmaktadır.
Matbaada basılan bir kataloga göre daha düşük
maliyettedir. Gazeteniz HABER artık en uygun fiyatlarla
bütün bu hizmetleri kapsayan zengin bir hizmet
sunmaya başladı.

■ Dijital katalog
■ Ürün tanıtım filmi
■ Firma kurumsal kimlik
■ Interaktive CD
■ Reklam filmleri
■ Reklam spotları
■ Grafik
■ Web tasarımı vb.
Kopenhag
Aarhus’ta
Park Bio
Öst for Paradis
Tlf: 35 38 33 62 Tlf: 86 19 31 22
sinemalarında

Reklam hizmetleri için mutlaka bizi arayın

HABER
Tlf: 30 24 55 38 - 30 24 55 62 e-mail: reklam@haber.dk

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

KONYA, KAYSERİ ve ANRAKA direk uçuşlarımız için yerlerinizi 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

Anadolu Kød
HABER
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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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Sosyal Yardım Yasasındaki
değişiklik işsiz göçmenleri
etkileyecek

Ocak/Januar 2007

Türkiye okullarda ders oldu

Yeni Sosyal Yardım Yasası 1 Nisan’da yürürlüğe giriyor. Yeni yasaya göre sosyal yardımla geçinen ailelerde eşlerden biri 1 Nisan’a
kadar bir iş bulamazsa aileye verilen sosyal
yardım yarıya düşürülecek.

S

osyal yardımla geçinen ailelerde eşlerden biri önümüzdeki üç ay içerisinde bir iş
bulmaması durumunda aldıkları sosyal yardımda kısıtlamaya
gidilecek. Yeni sosyal yardım yasası
en çok işsiz, dil bilmeyen göçmenleri etkileyecek.
Hükümetin Danimarka Halk
Partisi ile uzlaşarak, özellikle işsiz
göçmenlerin sosyal yardım almasını
engellemek ve iş piyasasına girmeye
zorlamak amacıyla Uyum Uzlaşması kapsamında çıkarılan yeni sosyal
yardım yasası 1 Nisan’da yürürlüğe
giriyor.
Jyllands Posten gazetesine göre,
sosyal yardım alan ailelerde eşlerden birinin son bir yıl içinde en az
150 saat çalışması gerekiyor, aksi
taktirde aileye verilen sosyal yardımın yarısı kesilecek.
Danimarka Sosyal Danışmanlar
Derneği’nden yapılan açıklamada,
yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle
birlikte sosyal yardımla geçinen
yüzlerce ailenin maddi sıkıntıya dü-

şeceği ve ev kiralarını bile ödemekte
zorlanacakları ifade edildi.
Dernek başkan yardımcısı Bettina
Post, sosyal yardım alan bir çok işsizin lisan, fiziksel ya da sosyal gibi
sorunları bulunduğunu ve yasanın
bu insanları çok zor durumda bırakacağını söyledi.
Post, “Hükümet bu yasanın ne tür
sonuçlar doğuracağını düşünmedi.
Yüzlerce aile ev kirasını ödeyemeyecek hale gelecek. Belki sosyal
yardım kurumu onlara bir ya da
iki aylık kirayı ödemek için borç
verebilir. Ancak iş bulamamaları
durumda daha sonra sokakta kalacaklar” dedi.
Post ayrıca, “Sosyal yardımla geçinen 2-3 ya da çok çocuklu bir aile
bu yasadan büyük zarar görecek.
Yani, eşlerden birinin sosyal yardımı kesilmesi durumunda ailenin
eline 9 bin 500 kron ile çocuk çeki
dışında hiç bir para geçmeyecek”
diye konuştu.
(Haber)
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Yazarımız Yıldız Akdoğan, Krogerup Höjskole’de verdiği ilk Türkiye konulu derste öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.
Akdoğan, gençlerin sadece Türkiye’nin turistik yönleriyle değil, siyasi yönüyle de yakından ilgilendiklerini söyledi

D

animarka’da Türkiye’nin AB üyeliğine
duyulan şüphe her ne
kadar artsa da Danimarkalıların Türkiye’ye olan ilgisi giderek artıyor. Danimarkalıların ilgisi şimdi eğitim alanına
da sıçradı.
Akademik ve siyasi çevrelerde
Türkiye üzerine yapılan araştırmalar, düzenlenen konferanslar,

toplantılar ve Türkiye’ye düzenlenen gezilerin ardından şimdi de
yüksek okullarda Türkiye üzerine dersler verilmeye başlandı.
Humlebaek kentinde bulunan
ülkenin saygın yüksek okullarından Krogerup Höjskole alternatif bir ders olarak Türkiye’yi ele
aldı ve konuk öğretmen olarak
da gazetemizin yazarlarından siyaset bilimcisi Yıldız Akdoğan’ı

başına getirdi. Akdoğan okulda
Türkiye ve AB ilişkileri üzerine
dersler verecek.
Öğrencilerin derse ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Yıldız Akdoğan, Aarhus ve
Kopenhag Üniversiteleri Siyaset
Bilimleri Fakültelerinin de benzeri bir eğitimi başlatmayı düşündüklerini söyledi.

_

(Haber)

Translation Team ApS

Translation Team ApS

– Bu güven ibaresidir

– Det er et spørgsmål om tillid

Translation Team ApS er et professionelt
tolke- og translatørbureau, grundlagt af et
team af højtuddannede fagfolk med mange
års erfaring inden for branchen.

- Vi tilbyder almindelig tolkning,
konferencetolkning samt udlejning af
tolkeudstyr, tolkebokse, anlæg, mikrofoner,
sendere, receivere m.m..

- Vi tilbyder skriftlige oversættelser af alle
former for dokumenter.

����������
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Translation Team ApS, uzun yıllara
dayanan tecrübe sahibi, yüksek eğitimli,
profesyonel tercümanlardan oluşan bir
çeviri bürosudur.

- Genel çeviri, konferans çevirmenliği,
çevirmen techizatı, çevirmen odaları,
tesisat, mikrofon, alıcı ve gönderici
kiralama hizmeti sunuyoruz.

- Her türlü yazılı belge çeviri hizmeti
sunuyoruz.

���������������������

- Vi autoriserer og legaliserer ved
Handelskammeret, Udenrigsministeriet
samt, hvis nødvendigt, ved Ambassader og
Konsulater.

�������������

- Alle oversættelsesopgaver behandles
fortroligt og leveres klar til brug for Dem.

�������������
- Vi tilbyder tolkning og oversættelse til og
fra over 90 forskellige sprog og dialekter.

���������������������

- Ticaret odaları, Dışişleri Bakanlığı
ve gerektiğinde Büyükelçilikler ve
konsolosluklar için çeviri onaylama
işlemleri.
�������������������������������

�������������������������������

Translation Team ApS

Bredgade 41, st.tv.
1260 København K
Danmark
Tlf.: +45 3315 8857
Fax: +45 3315 8858
E-mail: info@translationteam.dk
Web: www.translationteam.dk

�������������������

- Her türlü çeviri işlemleri büyük bir gizlilik
içinde yapılır ve kullanıma hazır şekilde
teslim edilir.

- 90 dil ve şivede tercümanlık ve yazılı
çeviri hizmetleri.

HABER

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Ocak/Januar 2007

Düğün, nişan, kına
gecesi, sünnet, doğum
günü ve dernek eğlenceleriniz için
hizmetinizdeyiz. Bizim cazip
fiyatlarımızı duymadan kararınızı vermeyin.

haber

Haydnsvej 2
2450 København SV
Tlf: 36 305 306
www.mosaiksalon.dk

En mutlu
günlerinizde uzun yıllara
dayanan tecrübemiz, titiz
kadromuzdan hoşgörülü ve
güleryüzlü hizmetimizle
konuklarınızı ağırlayalım.

Siz konuklarınız davet edin, gerisini
bize bırakın. İster herşey dahil
fiyatlarımızla eğlencenizi biz
düzenleyelim, isterseniz
sizin istekleriniz doğrultusunda
eğlencelerinizi birlikte
hazırlayalım.

11

Salonlarımızda
bayanlara özel sigara
içme odaları ve mescit
bulunmaktadır.

Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 kişilik
iki ayrı salonumuzda, sınırsız otopark
olanaklarımızla konuklarınıza en iyi şekilde
bizde ağırlayabilirsiniz.

Düğünlerini
salonlarımızda yapanlar için resmi tatiller hariç haftaiçi (Pazt.-perş.)
kına gecesi fiyatlarımız
temizlik dahil
5000.- kr.

12

HABER

haber

Yasayı yumuşatacaklar
diye partiden istifa etti
Sosyal İşler ve İçişleri eski bakanlarından Karen Jespersen,
partisi Sosyal Demokrat Partinin iktidar olması durumunda
göçü artıracağını gerekçe göstererek partisinden istifa etti.

S

osyal İşler ve İçişleri
eski bakanlarından
Karen Jespersen Sosyal Demokratların gelecek seçimlerde iktidara gelmesi durumunda göçü artıracak bir siyaset izleyeceğinden
endişe duyduğunu belirterek
Sosyal Demokrat Parti’den
istifa etti.
22 yıl Sosyal Demokrat Parti’de siyaset yapan eski bakan
ve milletvekili Karen Jesper-

Clairvoyant
MEDIUM

Jeg kan hjælpe dig med
adskillige problemer.
Ægteskabsproblemer,
lykke og succes, få
opfyldt dine ønsker.
Alle problemer har altid en løsning!

Professor Mansou

Højstrupvej 43 - 2700 Brønshøj

Tlf: 38 74 88 93
Mob: 50 48 6150

sen’in, parti içinde yaptığı sert
yabancılar politikası çıkışlarında destek bulamadığı için partiden istifa ettiği öğrenildi.
1994-2000 yılları arasında
Sosyal İşler Bakanlığı yapan
Jespersen, İçişleri Bakanlığı
yaptığı 2000-2001 yılları arasında izlediği sert yabancılar
politikası ve partinin politikalarına ters düştüğü nedeniyle parti içinde eleştirilmişti.
2001 yılında liberal-sağ hükümetin iktidara gelmesiyle muhalefete düşen Sosyal
Demokrat Parti’nin sosyal
işler alanındaki sözcülüğüne
getirilen Karen Jespersen, yabancılar hakkındaki olumsuz
tutumu ve özellikle 2004 yılında Avrupa Birliği’nin Türkiye
ile üyelik görüşmelerine başlamaması yönündeki çıkışları
nedeniyle parlamentodan da
tepki göründe parlamentoyu
terketti.
Sosyal Demokratların iktidar
olmaları durumunda şimdiki
sert yabancılar politikasını
koruyamayacağından endişe
duyduğunu belirten Karen
Jespersen, “şimdilik hüküme-

Ocak/Januar 2007

İki dil
konuşmak
hafızayı
koruyor

Mimi Jacobsen
Sosyal Demokrat
oldu

Kanada’da yaşlılar üzerinde yapılan bir araştırmada,
anadil dışında bir lisan daha konuşmanın bunamayı geciktirdiği belirlendi

T

tin izlediği yabancılar politikasına destek veriyor gibi görünüyorlar, ancak bir çok somut
öneriyi geri çevirdiler. Sosyal
Demokratların göçü artıracak
bir siyaset izleyeceklerinden
endişe ediyorum. Bu da sosyal sorunları artıracak, çünkü göçmenler arasında Danimarka’nın demokrasi, eşitlik,
kadın eşitliği ve özgürlük gibi
değerlerine saygı duymayan
insanlar var” diye konuştu.
(Haber)

oronto Üniversitesi’nin
hafıza sorunları olan 184
yaşlı üzerinde yaptığı araştırmada, iki lisan konuşanlarda
bunama belirtilerinin daha geç
ortaya çıktığı görüldü.
Araştırmaya göre, sadece
anadilini konuşanlarda bunama belirtileri ortalama 71.4 yaşında, iki dil bilenlerde ise 75.5
yaşında ortaya çıkıyor.
Uzmanlar, cinsiyet ve sosyal
çevrenin hafızayla ilgili sorunların başlangıç yaşını değiştirmediğini, bunamaya karşı
hiçbir ilacın iki dilli olmak
kadar iyi sonuç sağlamadığını
vurguladı.
Araştırma sonuçları, önümüzdeki ay “Neuropsychologia” dergisinde yayımlanacak.

B

abası Erhard Jacobsen’in kurduğu Merkez
Demokrat Parti’nin (Centrum Demokraterne, CD) uzun yıllar genel başkanlığını yapan Mimi Jacobsen Sosyal Demokrat Parti’ye
geçti.
Babası Erhard Jacobsen’in genel başkanlık
görevinden ayrılmasından sonra partinin başına geçen Mimi Jacobsen uzun yıllar genel
başkanlık ve Sosyal Demokrat koalisyon hükümetinlerinde koalisyon ortaklığı ve bakanlık yaptı.
Ancak 2005 yılındaki seçimlerde partisi sadece yüzde bir oranında oy alınca genel başkanlığından istifa eden Mimi Jacobsen, çocukları
koruma derneği olan Red Barnet adlı kuruluşun başkanlığını yaptı.
Ritzau haber ajansına göre ünlü kadın politikacı Mimi Jacobsen Sosyal Demokrat Parti’ye
üye oldu. Merkez Demorkat Parti 2001 yılındaki seçimlerde de parlamento dışında kalmıştı.
(Haber)

Seyahatin
Doğru Adresi
60 YAŞINDAN GÜN ALAN YOLCULAR İÇİN ÖZEL İNDİRİMLER
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
KONYA
ADANA
DİYARBAKIR
GAZİANTEP
TRABZON
SAMSUN

Ücretsiz olarak Konya/Ankara/
Antalya’da teslim edilir ve alınır.

Hergün
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Hergün
Hergün
Hergün
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ABER OTO KİRALAMA

2.700
3.350
3.350
3.350
3.350
3.350
3.350
3.350
3.350

Özel/düğün günlerinizde
limousine ile hizmet verilir.

İrtibat : +90 3322369062 Mobil: +90 533 726 93 33
Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262 mobil: 40566540 + 40853952

www.dogrurejser.dk

Bagerstræde 2
1617København V

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon
DOĞRU REJSER
numaralarından arayabilirsiniz.
Abdulkadir Doğru
Mobil: 40 56 65 40
Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
dogrurejser@ofir.dk www.dogrurejser.dk
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Nørrebro Bazar ApS

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Bütün dost ve müşterilerimizin Kurban Bayramı ve Yeni Yılı kutlu olsun

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

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

r ApS

k
par a
o
t
iş o ızl
Genanağımnizde
ol erişi k
alışvkolaylı

ız
kım ir
r
a
p
d
Otocretsiz
ü

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Türkiye ‘ulus devlet’i MİT saptamalarıyla tartışıyor
numu itibariyle oldukça zor
bir coğrafya üzerinde bulunan
ürk kaTürkiye için güçlü bir ekonomi,
muoyu
kusursuz bir dış politika ve caynisandaki
dırıcı bir askeri yapılanma şekcumhurlinde çok sağlam üç ayağa sahip
başkanlığı seçimi
olmak zorunluluktur.
öncesi Başbakan Tayyip ErdoBu saptamalar özellikle de bir
ğan’ın Çankaya Köşkü’nü hedefMIT müsteşarından böylesi sözleyip hedeflemediğine odaklanırler duymaya alışmamış Türk
ken, ABD yönetiminin Irak’taki
kamuoyu için oldukça şaşırtıpolitikalarının ucunun nereye
cı. Ama daha önemlisi Taner’in
varacağına dair kaygılarının artüsbundaki muğlaklık. Bu dutığı bir ortamda geldi Milli İstihrum da siyasi yelpazenin farkbarat Teşkilatı (MIT) Müsteşarı
lı cenahlarındaki yorumcuları,
Emre Taner’in sıradışı saptametnin farklı noktalarına vurgu
maları.
yapmaya yöneltti.
Taner, MIT’in 80. yıldönümü
Taner’in algılamaları aslında
vesilesiyle, dünyanın gidişatı ve
dünyanın gidişatı, Türkiye ve
Ortadoğu’ya dair genel değerlenTürkiye’ye olası etkilerine dair
görüşlerini, geleneğin dışına çıdirmeden öte ayrıntılara girmikıp Türk kamuoyuyla paylaşyor. Bu genellik de, ulus devlete
mayı seçti. Oysa Başbakan’a
sahip çıkanların, saptamaları,
aktarması yeterliydi. ‘Ne oldu da
Türkiye’nin gardını alması için
bu yolu seçti’ sorusuyla birlikönemli bir ikaz olarak olarak alte saptamalar genel içeriklerine
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Milli İstihbarat Teşkilatı (MIT) Müsteşarı Emre masına yol açtı. Taner’in ‘ulus
rağmen oldukça çarpıcıydı. Ne
devletlerin yapısını zayıflatacak’
Taner’e plaket verirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililer de
diyordu Taner? Özetle…
gelişmelere dikkat çekmekle
hazır bulundular.
* Dünyadaki tüm değerler, ilişkalmayıp Türkiye için ‘güçlü bir
kiler, sistemler ve düzenler yeolundu.
fırsatları ve tehditleri öngörmek, ekonomi’, ‘kusursuz dış politiniden şekilleniyor. Parçası oldu* Gelecekte birçok ulus devdoğru analiz etmek ihtiyacı her
ka’ ve ‘caydırıcı bir askeri yapığumuz uluslararası sistemin de
let ve milletin, hızlı bir şekilde
zamankinden daha zaruridir.
lanma’ öngörmesi, daha çok bu
kuralları, başrol oyuncuları ve
tarih maratonunu kaybetmeye
* Uluslararası sistemin kuralkesimin tezini güçlendirir nitefigüranları yeniden belirleniyor. başlayacak, teknolojik devrim ve ları belirlenmiş stabil bir yapıya likteydi. Bu tezin savunucuları
* 20. yüzyılın ikinci yarısınküresel ekonominin rekabetine
kavuşacağını ummak faydasız
hemen Irak’ta çözülme süreci
da kurulan iki kutuplu dünya
dayanamayanlar ulusal egemen- bir uğraş olacaktır.
başlarken, Amerikan yönetimidüzeninin uzun süre devam etliklerini yitirecek.
* Bu süreçte Türkiye’nin kendi- nin haritayı yeniden çizmeye
sini olayların akışına bırakma ya çalıştığına dikkat çekip özellikle
meyeceği öngörülebilirdi. Ama
* Sağlam politikalar üretip uystatükocu yaklaşıma koyu bir
gulamak için ulusal güvenlik ve da ’bekle-gör-tavır al’ taktiği ile Kuzey Irak’ta bir Kürt devletine
muhafazakarlıkla sahip çıkılma- ulus-devlet yapısına yönelen teh- sınırlama lüksü yoktur.
müdahale edilmesini salık verdi.
sı sebebiyle öngörüler başarısız
dit ve kaynakları iyi algılamak,
* Jeopolitik ve stratejik koKüreselleşmenin kaçınılmazCeyda Karan, İstanbul

T

lığından dem vuran liberal çizgidekiler de, saptamaların yeni
bir vizyon geliştirmek gerekliliğine işaret ettiği görüşündeydi.
Bu cenah Taner’in statükocu
ve koyu muhafazakar yaklaşımların geçmişte başarısız olduğu
vurgusunu öne çıkardı. Taner’in
ulus devlet politikalarının aynen
devamının mümkün olmadığına
işaret etmesi, üst milli kimlik
dayatmasıyla devletlerin ayakta
kalamayacağını savunanlar için
dayanak oluşturdu. Saptamaların genelliğine karşılık ordunun
ara sıra yaptığı klasik tehdit
söyleminden uzaklığı, ‘irtica’
gibi suni söylemlere sapmaması, PKK’yı anmaması ayırd edici
yanıydı.
Kimileri de metni AKP hükümetine uyarı niteliğinde yorumladı. Ancak belki de en basiretsiz yorum bu olur. Zira saptamalar hükümet politikalarına
herhangi bir eleştiri içermezken,
Taner’in bunları Başbakan onayı olmadan yapması da mümkün
değil.
Saptamaların farklı taraflara
çekmeye müsait olması sebebiyle aslında belki de çıkarılabilecek en akla yakın sonuç, kamuoyunda bir tartışma süreci
başlatılmasının amaçlandığı...
Demokratik rejiminin zaafları
sebebiyle kendini güvensiz hisseden Türkiye içinde böylesi bir
iç tartışma aslında hiç de fena
olmayacak gibi görünüyor.

“VESTERBRO’NUN EN İYİ DÖNERİ
BURADA”
POLİTİKEN 29 KASIM 2006

Istedgade 47
1650 Köbenhavn V
Tlf: 3379 0900

KOPENHAG’IN DÖRT YILDIZLI TEK
TÜRK KEBAP RESTORANI
Konya Kebap Vesterbro’daki daki döner
restoranları arasında
kesinlikle zirvede yer alıyor.
Hizmet eksiksiz. Dört yıldızlık bir yer.
Adam Price, Politiken, 30 Aralık 2005

»Konya Kebap, bence çok yıldızlı bir
restoran. Kömürlü mangal kullandıkları
için yemekler farklı, doğal ve muhteşem
bir tat ve lezzete sahip.
Hayatım boyunca et yemememe
rağmen bu restoranda etli pide ve
Türklerin Ortadoğu’ya tanıttıkları
diğer yemekleri yedim«.
Yazarlar Marcelo Lerer ve Annette Skov
’’Den Hemmelige Bog om Hemmelige
steder - KBH’’ adlı kitapta
Vesterbro’daki ’Konya Kebap’ hakkında
yukarıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

Danimarka’nın ilk ocakbaşı kebap restoranı Konya Kebap açıldığı
günden bu yana temizlik, müşteriye saygı ve ürün kalitesinden
ödün vermeden hizmetini sürdürdü.
Güzel Konya’mızın ünlü damak tadını bu şekilde Danimarka’da
yaşatmaya devam ediyoruz. Adımız her geçen gün biraz daha
yayılıyor, müşteri sayımız hızla artıyor. Bunları sadece biz değil,
Danimarka basınının ünlü tad uzmanları ve TV kanalları da
söylüyor.
Gösterdiğiniz ilgiye layık olmaya çalışacağız ve restoranımızdan
memnun ayrılan her müşterimizle gurur duymaya devam edeceğiz.
Bizim başarı ölçümüz kazandığımız para değil memnun ayrılan
müşteri sayısıdır.

29 Aralık 2005 günü yayınlanan
TV2 Lorry’de de Konya Kebap
kesinlikle ziyaret edilmesi gereken
restoranlar arasında gösterilmiş,
izleyicilere tavsiye edilmiştir.
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Ayrımcı yasalar araştırılacak

S

on yıllarda adından
sıkça söz etiren 24
yaş sınırı ve bağlılık şartı kuralları
muhalefet
partilerinden
Demokrat Liberaller (Radikale Venstre) tarafından
araştırılacak.
Danimarka vatandaşlarını derinden etkileyen bu
iki yasa maddesinin olumu
ve olumsuz etkilerinin ne
olduğunun halk tarafından
bilinmesi gerektiğinin altını çizen parti yetkilileri bu
araştırmanın da inandırıcı

ve profesyonel olması açısından saygın bir araştırmacılar grubu, bir fon veya
bir üniversiteye yaptırılacağını söylediler.
Demokrat Liberaller bundan önce çeşitli defalar
hükümetten bu yönde bir
araştırma yaptırmasını istemişler, ancak hükümet
buna yanaşmamıştı.

böyle bir araştırmanın hükümet tarafından yaptırılmasından umudu kestiği
için çeşitli fonlardan kaynak
sağlayarak yaptıracak.
Danfoss firması halkla
ilişkiler yetkilisi Ole M.
Dauborg araştırma fikrini
ilginç bulduklarını belirterek partinin başvurusunu
beklediklerini söyledi.
24 yaş sınırı zorla evlilikleri önlemek amacıyla işbaHükümetten umudu
şındaki hükümet tarafından
kestiler
Demokrat Liberal Parti, uygulanmaya başlamış, ancak yasaya emel olabilecek

sağlıklı bir araştırma hiç bir
zaman kamuoyuna açıklanamıştı. Örneğin bugüne
kadar kaç göçmen gencin
zorla evlilik tehdidi altında
bulunduğu ve kaç kişinin
yasa çıkarılmasını gerektirecek boyutta zorla evlilik
tehdidi altında bulunduğu
bilinmiyor.
Bağlılık şartı da göçmenler
tarafından Danimarka’ya
göçmen gelmesini engellemek için çıkarıldığı öne sürülen yasalar arasında.
(Haber)

Eşitsizlik
artırıyor
D

ünyanın en eşitlikçi ülkesi olarak bilinen Danimarka’da liberal-sağ hükümetin uyguladığı vergi
politikasının halk arasında eşitliksizlik yarattığı iddia edildi.
Maliye Bakanlığı’nın hesaplamalarına göre, 2000-2004 yılları arası
çoğunluğu meslek sahibi olan kişilerin geliri 0.3 oranında artarken,
sendikal kuruluşlar yoksul kesimin
giderek arttığını ileri sürdüler.
Sendikaların
hesaplamalarına
göre, halkın en yoksul kesiminden
onda birinin geliri vergi indirimi politikası nedeniyle yılda bin 650 kron
artarken, orta sınıf Danimarkalı’nın
geliri 6 bin 150 kron, zengin sınıfın
ise 13 bin 400 kron arttı.
Muhalefetteki sol partiler, ülkede
eşitsizliğin her geçen gün arttığını
belirterek, hükümetin uyguladığı
vergi politikasına sert tepki gösterdiler.
İktidarın küçük ortağı Muhafazakarlar ise muhalefetin eleştirisinde
haksız olduğunu öne sürdüler ve
vergi sisteminin eşitsizliği artırmanın aksine ülkede işsizliği önlediğini
bildirdiler.

Türkiyenin en kapsamlõ
e�lence dünyasõ evinizde
Turkcell Süper Ligi
Fortis Türkiye Kupasõ
50nin üzerinde televizyon
ve birçok radyo kanalõ

(Haber)

İsveç’teki
Danimarkalılar oy
hakkından mahrum
oluyor

Ö

zellikle Güney İsveç’te Malmö
kenti ve civarında yaşayan 6
bin kadar Danimarkalı bundan böyle Danimarka’da yapılacak genel seçimlerde oy kullanamayacaklar.
Danimarka’da çalışmaları ve Danimarka’da vergi ödemelerine rağmen İsveç’te ikamet ettikleri için oy
hakları ellerinden alınan Danimarkalılar, Danimarka’daki bu uygulamaya tepki gösterdiler.
İsveç, Norveç, Finlandiya, İngiltere ve Almanya vatandaşları başka
bir ülkeye taşınmaları halinda oy
hakkını koruyabilirken, Danimarka’nın Sund boğazının öbür yakasında Malmö’da oturan vatandaşlarının elinden oy hakkını alması çok
tuhaf karşılandı.
Danimarka-İsveç Öresund komitesinin 2005 yılında sorunu bir mektupla Danimarka İçişleri Bakanı
Lars Lökke Rasmussen’e bildirmelerine rağmen bakandan halen bir
yanıt alamadıklarını belirttiler.
(Haber)
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Ça�rõ Merkezi:
0046 8 445 41 41
www.digiturk.dk
www.darcan.se
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Kuzey Avrupa Ülkeleri DIGITURK Distribütörü
DIGITURK

DAN�MARKA BAY�S�

SAT-EXPRESS

DIGITURKe üye olmak istiyorsanõz bizi arayõn
Bir telefonla DIGITURK evinizde

Mehmet Yõlmaz

Tel: 40 27 89 89
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HUKUK KÖŞESİ

Erbil Kaya, Hukukçu

Miras

M

iras yasalarına göre eşiniz ya da diğer yaşam mirasçılarınıza bırakacağınız mirasın yarısına zorunlu miras adı verilir. Bunun
anlamı; mirasçılarınızın sizin ölmeniz durumunda geride bırakacağınız mirasın yarısını
alma hakları vardır. Bu siz geride kalanlara
karşı ekonomik bir sorumluluk hissetmeseniz
bile böyledir.
“yaşam mirasçısı” denince sizin çocuklarınız,
torunlarınız, torunlarınızın çocukları anlaşılır. Bir çocuğun ölmesi durumunda o çocuğun
çocukları mirasçı durumuna geçerler zorunlu mirasçılar sizin mirasınızda hakkı olanları
kapsamaktadır, yani yaşam mirasçılarınız ve
eşiniz.
Bu durumda yasalar gözünde sizin kardeşleriniz, anne babanız, amcalar, kuzenler ve kuzinler zorunlu mirasçılar değildirler. Uzun süredir görmmediğiniz bir çocuğunuz hala sizin
zorunlu mirasçınızdır. Bir çocuğunuz ölmüşse
ve siz ölenin çocuklarıyla hiç görüşmemiş bile
olsanız o çocuklar da sizin zorunlu mirasçılarınızdır.
Eğer geride hiç mirasçınız yoksa tüm mirasınızı istediğinize bırakabilirsiniz. Evli değilseniz ve yaşam mirasçılarınız varsa mirasınızın
yarısını istediğiniz şekilde kullanma hakkınız
vardır. Mirasınızın diğer yarısı da sizin yaşa
mirasçılarınız arasında pay edilir. Bu durum
sizin önceki evliliklerinizden olan ve hiç görmediğiniz çocuklarınız için de geçerlidir.
Ölümünüz durumunda geride eşiniz yoksa
ve örneğin 3 çocuğunuz varsa, her çocuk sizin
mirasınızın üçte birini almaya hak kazanırlar.
Vasiyetnamenizde çocuklarınızın alacağı mirası yarıya düşürme hakkınız vardır, yani çocuklarınız mirasınızın altıda birini alırlar.
Vasiyenamenizde sizin karar vereceğiniz vasiyetname haricindeki yarı mirasınızın kime
veya kimlere gideceğine karar verebilirsiniz.
Bu bir hayır kurumu olabilir, veya çocuklardan biri de olabilir. Çocuklarınızında birinin
diğerlerinden daha fazla mirastan hak almasını isterseniz o çocuğun hakkını mirasınızın yarısı olarak belirleyebilirsiniz, böylece o çocuk
mirasın üçte ikisine sahip olurken diğerleri de
kişi başına altıda birlik bir oranla yetinmek
zorunda kalırlar.
Evliyseniz ve yaşam mirasçınız yoksa eşiniz
sizin tüm tüm servetinizi miras alabilir. Eşiniz
sadece servetinizin yarısında hak sahibi olur.
İsterseniz mirasınızın yarısının ne olacağı konusuna siz karar verebilirsiniz.
Ölümünüz durumunda geride hem eşiniz ve
hem çocuklarınız varsa mirasınızın yarısını vasiyetnamenizde eşinize, çocuklarınızdan birine
ya da birkaçına ya da bir hayır kurumuna verebilirsiniz.
Evliliğinizde ortak mal edinmişseniz (Faellesleje) ve borcunuz yoksa ölümünüzden sonra
eşiniz ortak servetinizin yarısını miras edinir.
Eşiniz ve çocuklarınızın sizin bıraktığınız mirasın yarısını da elde etme hakkına sahip olur.
Bu da sizin vasiyetinizde karar verme hakkınız bulunan miras oranının mirasınızın yarısı
ya da ortak edindiğiniz servetin dörtte biri olduğu anlamına gelir. Bu dörtte birlik oranı vasiyetnamenizde eşinize bırakabilirsiniz. Bu durumda eşiniz ortak servetinizin 5/6’sına sahip
olurken çocuklarınız 1/6 oranında miras hakkına sahip olurlar.
erbil.kaya@haber.dk
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Oğlumuz suçsuz!

2005 yılında Saraybosna’da terör eylemi planlamak suçlamasıyla gözaltına alınan ve geçtiğimiz günlerde 13 yıl hapis cezasına çarptırılan A.C’nin
ailesi ilk kez HABER’e konuştu. AC’nin ailesi oğullarının suçsuz olduğunu
öne sürdü.
Sadi Tekelioğlu

B

osna – Hersek’te, terör eylemi
hazırlığı içinde bulundukları
suçlamasıyla 2005 yılında gözaltına alınan ve iki gün önce
13 yıl dört yıl hapis cezasına çarptırılan
21 yaşındaki Türk vatandaşı A.C’nin
ailesi oğullarının suçsuz olduğunu ve
siyasi nedenlerle mahkum edildiğini
iddia ediyor.
HABER gazetesini Kopenhag’ın Avedöre semtindeki evlerinde kabul eden
A.C’nin anne ve babası oğullarına yöneltilen suçlamadan çıkar bekleyen
çevrelerin hiç bir fırsatı kaçırmadan
her duruşmayı izleyip mahkemeyi
etki altında tuttuklarını, buna karşın
ne Bosna-Hersek’teki Türk büyükelçiliğinin, ne de Türk Dışişleri Bakanlığı’nın dava ile yeterince ilgilenmediklerini söylediler. Tutuklanmanın
hemen ardından şimdi Bosna-Hersek’ten tayin olan konsolosluk görevlisi Hidayet İris’in çok yardımları dokunduğunu söyleyen Cesur çifti, onun
tayinin ardından yardım alamadıklarını söyledi.

Delilsiz mahkum ettiler
Baba Adnan Cesur davanın başından sonuna kadar tuhaf eylemlere

sahne olduğunu öne sürerken, oğlunun
kendisine tutuklandıktan hemen sonra
bir İngiliz görevli tarafından sorguya
çekildiğini söylediğini belirtti. Mahkemede verilen cezaya temel teşkil etmesi
gereken delillerin de yeterli olmadığını
ileri süren baba Cesur, “Eylemin nerede ve ne zaman planlandığı belli değil,
tutuklanma esnasında bulunan silahın
üzerinde parmak izi yok. Mahkemede
şahit olarak dinlenen kadın polis tutuklama anını anlattı, ancak oğlum bu
kadın polisi hayatında hiç görmediğini
söylüyor” diye konuştu.
Oğlunun suçsuzluğuna inandığını
söyleyen Adnan Cesur, Amerikalı ve
İngiliz diplomatların her duruşmada
hazır bulunduklarını, biri Sırp, biri
Boşnak ve biri de İngiliz olan mahkeme heyetinin bu diplomatların yakın
ilgisi sonucu etki altında kaldıklarını
iddia etti. Cesur, “Duruşma esnasında
her cümlenin ardından bu gözlemcilerin oturdukları sıralara başlarını çevirip sanki onay alıyorlardı” dedi.
Anne Semiha Cesur da
oğullarının tutuklanmasının ardından başlayan
süreçte tüm aile
olarak psikolojik dengelerinin
bozulduğunu,
kendi gölgelerinden

korkar hale geldiklerini söyleyerek,
“Oğlum her canlının yaşamına değer
veren bir çocuktu, evde fare kapanı
kurup fare yakalamamızı bile istemezdi” derken baba Cesur, “Böyle bir
şey yaptığına inanmış olsam mahkeme
heyetinden kendim 5 yıl daha ceza vermelerini isterdim” dedi.

Türkiye devreye girsin
Anne Cesur, “Türk Dışişleri Bakanlığı
yetkililerini de harekete geçirmek istediklerini söyledi ve “Dışişleri Bakanımız Abdullah Gül’e mail yazdım. Mailimin okunduğunu biliyorum. Kendisi
mi okudu yoksa sekreterleri mi okuyup
ciddiye almadan sildiler bilmiyorum,
ama cevap alamadım bir türlü” dedi.
Oğullarının verilen kararı temyiz edeceğini söyleyen Adnan ve Semiha Cesur, “Temyizden de beraat kararı çıkmazsa veya ceza indirimi verilmezse
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
kadar gideceğiz” dediler.
A.C’nin Danimarkalı avukatı Christiane Schaumburg, aynı davayı üstlenen
Boşnak avukat Semso Temin’in tutumunu da eleştirdi ve, “Davanın başından beri beraat edeceğini söylüyordu,
sonra 4-5 yıl ceza alır demeye başladı.
Sonuç ortada” dedi. Christiane Schaumburg, Politiken gazetesine yaptığı
açıklamada ise, Bosna-Hersek hukuk
sisteminin daha yeni olduğunu ve bu
yüzden hukuki geleneklerden yoksun
olduğunu söyledi.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Avukat Kadir Erdoğmuş
Danimarka’nın ilk Türk hukuk bürosunda hukuki konularda her türlü danışmanlık alabilirsiniz
Gayrimenkul hukuku
- Konut alım-satım ve kiralama
- İnşaat
- Hasarlı ve hatalı konut ve buna bağlı
maddi sorunlar
Kendi işini kurmak
- İşyeri alım-satım ve açmak
- İşyeri kiralamak

Medeni hukuk
- Miras ve vasiyetname
- Velayet
- Mal bölüşümü
- Dernekçilik ve ona bağlı konular
- Yabancılar hukuku

Avukatınızla Türkçe konuşun

Sigorta hukuku
- Şirketinizle sorunlarınız
- Tazminat davaları
- İş kazası ve tazminat
Borçlar hukuku
- Alacak-verecek davaları

Hemen arayın, sorunlarınızı birlikte çözelim.
İlk görüşme ücretsizdir.
Unutmayın!
Tüm işlerinizi hukuki temele oturtun.
Avukata başvurduğunuzda çok geç kalmış olmayın.

Hestetorvet 7, 1.th, 4000 Roskilde
Tlf: 46 35 07 70 Fax: 46 32 00 81 Mobil: 29723998
kadir@erdogmus.dk www.hestetorvet.dk

MARMARİS DÜĞÜN SALONU
MARMARIS SELSKABSLOKALER
Sallingvej 61, 2720 Vanløse
Tlf: 20 67 76 73 (Ziya) - 22 51 01 04 (Mustafa)
E-mail: marmaris@marmaris.dk

PASCAL DÜĞÜN SALONU’NDAKİ TECRÜBELERİMİZİ
ŞİMDİ MARMARİS’E TAŞIDIK

Bizimle konuşmadan, cazip fiyatlarımızı duymadan karar vermeyin.

600 kişilik kapasitesi, mescidi, çocuk oyun odası, kadın ve erkekleri için ayrı bölümlerde
oturma imkanı, bayanlar için özel sigara içme odası ile Marmaris Düğün Salonu düğün,
nişan, kına gecesi ve her türlü özel günlerinizde, eğlencelerinzde hizmetinizdedir.

YEMEK İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYIN !
Salonumuzu kullanmasanız bile düğün, nişan, kına gecesi gibi her türlü özel günlerinizde
yemek ihtiyacınızı bizden temin edebilirsiniz.

HACI’S TORV
HABER

haber
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DEPO SATIŞI

BAŞLADI
Alışveriş
alışkanlıklarınızı değiştirmek
için hizmetinizdeyiz

Sayfa 23’teki
reklamımızı da
mutlaka görünüz

Sizleri cazip fiyatlarla toptan ve
perakende kuru gıda, ev tekstil
ürünleri, temizlik malzemeleri
satışına başladığımız mağazamıza
bekliyoruz
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Gl. Køge Landevej 115-117
2500 Valby
Tlf: 40 93 66 59
Açılış saatleri:
Pazartesi-Cumartesi: 10.00-17.00
Pazar: 10.00-14.00
Ga
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Özel olarak hazırlanmış olan bu dört sayfalık AIDS-HIV eki
Cross-Over ve Haber gazetesi işbirliğince gerçekleştirildi.

AIDS fonuna minnettar
Andy Grysbaek

O

bir eşcinsel ve bir
mülteci. Yaşamında
onun başkalarına
anlatmaya cesaret
bile edemeyeceği çok
şeyler olmuş, ta ki AIDS Fonu
sayesinde bir psikologla konuşma
imkanı ortaya çıkıncaya kadar.
“AIDS Fonu çalışanlarından Soveig ile AİDS Fonuna çok min-

nettarım.. Ne olur bunu yaz”
diyor, niçin ve nasıl korkularını
yenip en gizemli sırlarının açığa
çıkmasını riske sokarak benimle
konuşmayı kabul ettiğini söylerken.

Geriye altı-yedi
yılın kalmış..

Ne zaman bulaştığını bilmiyor,
ama Danimarka’ya geldikten hemen sonra olmalı. Bir gece eğlenmek için şehre çıktığında bir erkekle karşılaşıyor. O gece olmuş
olmalı. Danimarka’ya gelmeden
bir kaç ay önce yaptırdığı testtin
sonucunun olumsuz olduğunu biliyor zira. Hastanedeki danışman
kendisine 6-7 yıl ömrü kaldığını

söylüyor. Bunları duymak çok zoruna gidiyor. Eve gidince devamlı
ağlıyor. Etrafında bir çok kişi olmasına rağmen kimseye içinden
geçenleri anlatamıyor.

AIDS Fonuna
başvuru olanağı

Solveig kendisine
AIDS fonuna bir
burs için başvuruda bulunabileceğini söylüyor.
Kendisi gibi HIV
taşıyıcısı olan ve
kaynakları sınırlı olan kişiler için
fonun yardımcı olduğunu söylüyor. AIDS fonu ona 5 bin kron

hasta bursu veriyor ve o bu parayı psikolog yardımı almak için
kullanıyor.
“Hayatımda kimseye anlatmadığım çok şeyler oldu. Psikolog
hayatımda anlatmakta en çok
güçlük çektiğim şeyleri dile geİlk kez sessizliğini bozuyor
tirmemde yardımcı oldu. Faydası
Büyük bir sır taşıyor
5-6 ay geçtikten sonra sessizliğini olduğunu düşünüyorum. Başarılı
Onunla bir kafede karşılaşıyobozuyor- ve sevgilisine açılıyor.
bir psikologdu ve onunla konuşruz. Ve onun bana anlattıklarıNasıl söyleyeceğini bilemediği
mak beni çok rahatlattı. Deftenı da anonim olarak yazacağıma için uzun süre geçiyor. Sevgilisirimi kapatıp kalemimi masaya
söz veriyorum. Sormamam gere- ni kaybetmekten korkuyor. Ne
bırakıyorum. Röportajın bittiken şeyler olduğunu, sorarsam
yapacağını bilmediği için sevgili- ğini anlatmak istiyorum. Geniş
bilmem gerekenden daha fazla
sinden ayrılmaya karar veriyor.
bir gülümseme yayılıyor yüzüne.
şeyler öğreneceğimi biliyorum.
Sevgilisi de bunu kabullenmekte O yoluna ben yoluma giderken
Gözümde çok büyük bir sırrı
zorlanıyor. Onun da alışması ge- onun kendisine yapılan yardımolan bir insan canlanıyor. 10 yıl
rekiyor. Bir ay boyunca sevgilisi
dan ne kadar minnettar olduğukadar önce Danimarka’ya gelmiş. ona kızdığı için konuşmamışlar.
nu yazmaya söz veriyorum.
Gelmesinden kısa bir süre sonra Tekrar bir araya geliyorlar ve
hastalanmış. Bu kadar ağır hastekrar sevgili hayatı yaşamaya
AIDS fonu her yıl hasta yardımı olarak
talanmasından ters giden bir şey- başlıyorlar. 2004 yılının ekim
2 milyon Kron dağıtıyor.
ler olduğunu anlamış. Zira bu ka- ayında ikinci kez sessizliğini boHasta yardımı iki grupta toplanıyor.
dar hasta olmamış daha önce hiç. zuyor.
Biri yetişkinler, diğeri de çocuklar
için.
Yaptırdığı HIV testi de ne olumHIV Danmark danışmanlarınYetişkinler iki en fazla 5 bin kron allu ne olumsuz bir sonuç vermiş.
dan Solveig Roth ile karşılaşıyor.
mak için müracaatta bulunabiliyorlar
HIV testinin belirli bir sonucunu 4-5 kez konuşmak üzere bir arave bu yardım iki kez verilebiliyor.
alabilmesi için bir ay daha bekle- ya geliyorlar. Ve daha önce hisHIV taşıyıcısı çocuklar da 18 yaşına
mesi gerekmiş.
setmediği bir rahatlık hissetmeye
gelinceye kadar her yıl 4 bin kron yar“Hayatımda geçirdiğim ne kötü başlıyor. Solveig dikkatle dinliyor
dım için başvuruda bulunabilirler.
günlerdi. Çok kötü bir şeyler ola- ve onu anlıyor. “Çok memnun
Prensip olarak herkese verilebilen bu
yardımlar yalnız ekonomik olanakları
cağını biliyordum, ama testlerde oldum. Bir danışmanın da ötesınırlı, iş veya sağlık durumu yardım
bir şey görülmüyordu. Sonunda
sinde bana yardımcı oluyor. Ona
almayı gerektiren kişilere verilir.
cevabı alınca şoke oldum. Hiç bir sorunlarımdan bahsettikten beYardım alma şartlarına uyan kişiler
şey hissetmiyordum. Neredeyse
nim bir psikologla görüşmemin
başvuruda bul unmalarından bir kaç
duygularım donmuş gibiydi” diyararlı olacağını söylüyor.” diye
gün sonra yardımı alabilirler.
yor.
konuşuyor.

HABER Cross-Over işbirliği

2

006 yılı Sonbahar aylarında HABER gazetesi
ve Etnik azınlıklar arasında da AIDS/HIV yayılımının önlenmesi için AIDS Fonu tarafından hazırlanan proje CROSS-OVER arasında işbirliği gerçekleştirildi. Bu işbirliğinin sonuçlarını HABER gazetesinin 19 Ocak’ta yayınlanan sayısında
yer alan tema eki ve www.haber.dk sitesinde görebilirsiniz.
Cross-over geçtiğimiz Ekim ayında Haber gazetesi
ile ilişkiye geçince HABER yetkilileri büyük ilgi gösterdiler
İşbirliği ile ilgili olarak Haber gazetesi genel yayın
yönetmeni Cengiz Kahraman şunları söyledi, ”Haber diğer Danimarka gazetelerin ulaşamadığı yerlere ve kitlelere ulaşıyor. Gazete olarak hayatın hem
iyi hem kötü yönlerini ele almak durumundayız.
HIV ve AIDS hepimizi herhangi bir şekilde tehdit
eden bir hastalıktır. AIDS etnik köken, din tanımaz.
Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler
de diğer insanlar kadar sağlık hizmetlerinden yararlanma ve bilgilenme hakkına sahipler”.
Cross-Over 2003 yılından beri çalışmalarına devam
etmekte. Projenin çıkış noktası ise Danimarka’da
yaşayan göçmenlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve gebelikten korunma yolları konusunda bilgilendirmektir. Cross-Over çalışma alanı içinde bulunan konularda devamlı ve sağlıklı bir bilgilendirmeyi sağlayabilmek için bir çok değişik etnik grup ve
azınlık dernekleri ile işbirliği içindedir. Danimarka’daki Türkiye kökenli göçmenlere ulaşmak için de
HABER gazeesi ile işbirliği yapmak bu yüzden isabetli olmuştur.
Kampanyanın genel kapsamı halihazırda CrossOver tarafından belirlenmişti. Bu kampanyanın formunu belirleyebilmek için ise HABER tarafından
Türkiye kökenli kadın ve erkeklerden oluşan bir iletişim grubu oluşturuldu.
Proje sorumlusu Mirka Mozer, ”İletişim grubu çok
önemlidir. Grup HABER okurlarını temsilen seçilmiş bir kesittir ve ekte yer alan yazı başlıklarının ne
derece gerekli olduğu konusunda en iyi garantidir.”
diye konuşuyor.
Ocak ayı boyunca devam edecek kampanya boyunca HIV/AIDS konusudnaki çalışmaları ile tanınan
bir başhekim, aşkı için yalan ve sırlarla dolu bir yaşam sürmek zorunda kalan bir bir genç, onlara olan
sevgisi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri gereğine olan
inancı nedeniyle çocukları ile cinsel konularda bilgilendirici konuşmalar yapmanın zorluklarını çok iyi
bilen bir anne ile HIV testi yaptırmış olan bir Türk
gencinin anlattıkları ve nihayet HIV/AIDS konusundaki bilgilerinizi sınayabileceğiniz bir toto kuponu
ile karşılaşacaksınız.
Nihayet size de söz hakkı tanıyoruz. www.haber.dk
sitesindeki modülleri kullanarak HIV/AIDS hakkında en soru sorabilir. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
Umarız kampanyamıza aktif olarak katılırsınız.
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H

er ne kadar HIV
virüsünün bulaşmış olduğu kişilerin üçte birini
göçmen kökenliler oluştursa da, her ne kadar
Sağlık Bakanlığı etnik azınlıkların Hiv/aids kampanyalarında
öncelikli grup olarak belirlemiş
olsa da bu alandaki girişimler
yeterli olmaktan çok uzakta.
Kültür ve dil farklılığı göçmenlerin hastalıklar konusunda önleyici, bilgilendirici, danışmanlık hizmetlerinden fayddalanmalarını engelliyor. AİDSFONDET adı verilen
kuruluş, Sağlık bakanlığı ile işbirliği
içinde göçmenlere
yönelik olarak bilgilendirme çalışmalarına hız verme kararı
aldı Cross-Over adlı
projeyi başlattı. Projede aralarında Türklerin de bulunduğu
çeşitli göçmen gruplarına yönelik kampanya yapılacak.
Cross-Over göçmenlerin hastalık anlayışları ve kültürel
normlarını dikkate
alarak, göçmenlerin
de halkın diğer kısmı ile eşit şekilde
hiv/aids, istenmeyen
hamilelik, ve cinsel
yollarla bulaşan has-

talıklar konusunda bilgilendirilmelerini amaçlayan bir proje.
Öncelikle Cross-over projesi
dernekler aracılığıyla bu alandaki ihtiyaç ve eksikleri. tespit
edecek, etnik gruplara yönelik
olarak bilgilendirme kampanyası yapmayı planlayan dernek ve
organizasyonları yönlendirecek.
Cross-over projesinin temel
prensibi ise: bilginin dağıtımının kültürden kültüre farklılık
gösterdiği. Özellikle hiv/aids konusundaki bilgilendirmenin en
iyi, hedef kitle ile aynı dili konuşan kişiler tarafından yapıla-

cağı olduğu.
Cross-over oluşturacağı çalışma metodu sayesinde Danimarka’da diğer gruplara yönelik
olarak yürütülen kampanyalarla aynı içerik ve kaliteye sahip
bir bilgilendirme kampanyasının gerçekleşmesini sağlayacak.
Bu da işbirliği yapılan kişi ve
kurumlarla yürütülen çalışmalar sonunda elde edilen deneyimler üzerine inşa edilecek.
Etnik Azınlıklar Konseyi Başkanı Şükrü Ertosun, Abantulife og AIDS adlı kuruluştan
Beauty Chanda Petersen ve SF
Eşitlik politi,kaları sözcüsü Kamal Qureshi
projenin sözcülüğünü
üslenmiş durumdalar.
Bu iç sözcü bu konuda
bilgilenmenin önemini belirtmek için kendi
tecrübelerini Cross-over
projesinin kullanımına
açacaklar.
Cross-over projesine katkıda bulunmak
veya kampanya ile ilgili
daha fazla bilgi almak
isteyen isteyen dernek
temsilcileri 36 31 04 04
numaralı telefonu arayabilirler veya info@cross-over.dk adresine eposta yazabilirler.
(Bu yazı daha önce Haber’in
Ekim sayısında yayınlandı)
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HIV/AIDS TOTOSU c
- HIV/AIDS Hakkındaki bilgilerinizi
yoklayın Doğru cevabı işaretleyin.
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Bir HIV Testi Hikayesi
Yazan: Anonim

B

undan yaklaşık 4 sene kadar
önce uzun süreli kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Hayatı tekrar
düzene koyma çabası bir yana, biten
ilişkinin ardından bir sağlık taramasından geçmek istedim. Hem kalp sağlığima da bakılmasının zamanı gelmişti. Hastanede gördüğüm bir AIDS
broşürünü o gün aldım. Daha önce
hiç AIDS testinden geçmemiştim. Hazır gidip gelirken bir test yaptırmanın
bana zararı olmaz diye düşündüm.
Açıkcası doktoruma gidip böyle bir
soru sormaya da çekindim. Elimdeki
broşürden başka Danimarka için bilgi elimde yoktu. Ben de muhakkak bir
websitesi vardır diye. HIV, AIDS ve
Koebenhavn kelimeleriyle arama yaparak www.HIV.dk adresine ulaştım.
Site oldukça zengin içerikliydi. Aradığım her sorunun cevabı vardı.
Yine aynı siteden ANONİM test ya-

pan hastaneleri buldum ve zaten gitmekte olduğum hastaneyi seçtim. Kalp
taramasına gittiğim gün işim bitince
ilgili bölüme uğradım. HIV testi yaptırmak istediğimi söyledim. Hemşire
gayet güler yüzlü doldurmam gereken
formu verdi. Formu doldururken ad
vermek zorunda bırakılmıyorsunuz.
Herhangi bir rumuz ve başvuru numarasını bilmeniz sonucu almanız için yeterli.
Formu doldurdum ve beklemeye başladım. Aynı sırada AIDS testi içinde
bekleyenler vardı, başka herhangi bir
kan testi içinde. Bu sayede kendinizi
çok rahatsız hissetmiyorsunuz. Rutin
bir test havasında rahat rahat bekliyorsunuz. Sıram gelince içeri gittim ve
gerçekten çok nazik bir hemşire yarım
şırınga hacminde bir kan aldı. Üzerine
benim rumuzum yazıldı ve teste gitti.
Bir hafta içinde gelip sonucu almamı
söylediler. Ancak telefonla sonuç bildirmediklerini de eklediler. Yani gidip

almam gerekiyormuş. Ben de 1 hafta sonra aradım. Sonuç geldi gelip öğrenebilirsiniz dediler. Ben de işe gitmeden önce uğrayıverdim. Sonuçları
bir hemşire bilgisayardan alıp benimle birlikte doktorun ofisine gitti. Doktor beni bekliyordu. Bana rumuzumla
hitap etmeye devam etti. Şimdi söylemek istemiyorum ama rumuz olarak
tıbbi bir terim seçmiştim o yüzden o
şekilde çağırılmak çok komikti.
Bana virus taşımadığımı ve sağlıklı
olduğumu müjdeledi. Neden bu tür bir
teste ihtiyaç duyduğumu sordu. Ben
de size anlattığımı anlattım. Doktor
durumdan çok memnun kaldı. Bana
teşekkür ederek uğurladı. Herhangi
bir şüphe de tekrar rahatlıkla gelmemi
ve ANONİM test yaptırmamı istedi.

lardan oluşuyordu.
Hastalara daha iyi
hizmet verebilmek
için görüşlerimin
alındığı normal bir
sohbetti.
Daha sonra temiz
kağıdımı elime alıp
büyük bir mutlulukla işime gittim.
Şimdi verilen broşürlerden algıladığım
kadarıyla çok doğru bir karar vermişim. Çünkü askerde arkadaşınızın traş
bıçağını kullansanız dahi az da olsa
AIDS bulaşma riski varmış. Böyle büyük bir tehlike varken hem kendimizin, çocuklarımızın ve hem de eşlerimizin sağlığı için bence bir defa testten
geçerek kafamızdaki bu soruyu atmalıyız.
Hepinize bu ANONİM test yöntemiyDaha sonra hemşire hanım bana yine le test olmayı tavsiye ediyorum. DokANONİM bir form doldurdu. Daha
tor kayıtlarında geçmiyor. Kimse kim
doğrusu o sordu ben cevapladım. Taolduğumu bilmiyor. Hem kafam rahatmamen kişisel olmayan genel soruladı, hem arkada iz kalmadı.
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Çocuklarımızla cinselliği konuşabilmek
tişkinin yorumlarının
olduğunu bilirlerse neinsellik insanın yaşamı
yin kurgu, neyin gerboyunca dönemden döçek olduğunu daha koneme değişen anlamlar
lay ayırt edebilirler.
kazanır, cinsellik topYasak ve gizli olan
lumsa şartlara bağlı olarak zaşeyler genellikle çemana ve yere göre de farklı şekicidir de, gençler ve
killerde anlaşılır ve kabul edilir.
çocuklar bunları keşBu yüzden cinselliğin biyolojik,
fetmeyi severler. Çososyal, kültürel, duygusal, tarihi
cuklar bu bilgi araştırve siyasi kökleri bulunmaktadır.
masını gizli yaparlarsa
Cinsellik bireyin beraberinde
düzeyli ve sağlıklı olgetirdiği kültür ve içinde bulunmayan bilgilere ulaşduğu çevrenin şartları doğrultuma riskleri vardır,
sunda öneme sahip olur ve ifade
örneğin internette,
edilir.
zira buradaki bilgileri
değerlendirme olanağı
bulunmamaktadır.
Okul
Çocukların sağlıklı
bilgilenmeleri
açısınDanimarka’da 1970 yılından
dan anne babalar bu
beri ilkokullarda zorunlu cinbilgi kaynakları haksel eğitim verilir. Cinsel eğitim
kında çocukları aydınsağlık eğitiminin bir parçasıdır.
latmalıdırlar, böylece
Cinsel eğitimin sağlık eğitminin
sosyal ve bireysel ahbir parçası olmasının nedeni,
laki sınırları da belircinselliğin bireyin sağlığına ve
lemiş olurlar. Başka
yaşam kalitesine yaptığı olumlu
bir olanak ise çocuklaveya olumsuz etkiler nedeniyrın öğretmenlerine bu
cinsel mesajlar içeriyor. Çocukların ve gençlerin bu mesajları doğru
ledir.
konuyu ele almaları
algılayabilmeleri
için
anne-babaların
onlarla
cinsel
konuları
tartışmaları
Anne
babalar
Cinsel hastalıklar ve hamilelikgerekiyor.
ricasında bulunmak
ten korunma yolları hakkında
olabilir.
bilgi sahibi olmak yeterli değilBu alanda okullarbalar bu konuda bilinçlenme ihdir. Bilginin eyleme dökülmesi
da verilen eğitimin anne babatiyacının doğal olduğunı ve bilgi
Araştırmalar
gerekmektedir. Kişinin bedeni
lar tarafından da desteklenmesi verilecek yerlere başvurmanın
ve hastalıkların bulaşma ve yaönemlidir. Bu demek değildir
sakıncası olmadığını çocuklarına
yılma yolları hakkında bilgi saki, anne babalar kendi cinsellik- söylemelidirler.
Anne babaların çocukların cinhibi olmasının yanı sıra sosyal
lerini çocuklarına sergilemeliKamuya açık alan cinsel mesaj- sel eğitimine katkıları veya bubilinç dediğimiz şeye de ihtiyaç
ler, tam aksine. Çocuklar, anne
nun eksikliği konusunda bir çok
larla doludur. Genç veya çocuk
vardır, yani gençler diğer gençle- babalarının cinsel yaşamlarını
gözüyle bu sinyalleri seçmek zor araştırma yapılmıştır. Genel
rin nasıl düşündüklerini de bilbilmek istemezler. Ama anne ba- olabilir, ancak yanlarında bir ye- eğilim anne babaların cinsel eğiBjarne Rasmussen

C

mek zorundadırlar.
Bu yüzden öğretmenin amacı sadece
klinik bilgi vermek
olmayıp, aynı zamanda gençlerin
yaşıtlarının ne düşündükleri, nasıl düşündükleri, tutumlarının ve yaptıklarının ne olduğu konusunda sosyal bilgiler
de vermektir. Bu
yapılırken gençlerin
diğer gençlerin yaptıklarını ve düşündüklerini kopyalarını sağlamak değil,
bu konuda kendi
özgün düşünce ve
tavırlarının oluşturmalarında yardımcı
olmak amaçlanmaktadır. Okullarda verilen cinsel eğitim
gençleri ve çocukları
sex yapmaya teşvik
etmek amacıyla ve- CİNSELLİK HER YERDE.Kamusal alanda yetişkenlere hitap etsin
rilmemektedir.
diye hazırlanan bir çok reklam, internet sayfası, sinema-tv reklamları

timi okullara veya arkadaş çevresine devrettiğine işaret ettiği
şeklindedir.
Anne babaların cinsel konuları tartışmayı reddetmediği ailelerden gelen çocukların diğer
çocuklara oranla daha geniş bilgiye sahip oldukları bilinmekte.
Bu gruptaki çocuklar ve gençler
kendi eşleriyle daha iyi diyalog
kurabilmekte, her türlü azınlıklara karşı daha hoşgörülü olabilmekte ve eşleri ile olan ilişkilerine daha fazla güven duymaktadırlar.
Çocukların aileden cinsel eğitim aldıkları için erken yaşta
cinsel ilişki kurduklarını gösteren hiçbir araştırma bulunmamaktadır. Daha sonraları daha
sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel
yaşama sahip olanların da cinsellikten utanmayan gruptan oldukları bilinmektedir.
İyi bir cinsel eğitim bilgi, karşılıklılık, kendi değer ve duygularıyla hesaplaşmanın birleşmesi sonucu ortaya çıkar. Bu aynı
zamanda davranışların temeli,
saygı gösterme, hoşgörü, yaşam
sevinci ile sosyal ve bireysel ahlakı konularda tavır almayı da
beraberinde getirir.
Sağlık fiziksel, psikolojık ve
sosyal etkenlere bağlıdır. Hepimiz çocuklarımızı tabii ki çok seviyoruz ve çocuklarımızın hayatta kaşılaşacakların riskli durumların üstesinden gelebilmeleri
için her şeyi yapmaya da hazırız.
Cinsel alanda da bu geçerlidir.

»Ben anlatıyorum, herkes anlatmalı!«

T

ehlikeli salgın hastalıkların nasıl
bulaştığını ve bu hastalıklardan
kendimizi ve ailemizi nasıl koruyacağımızı biliyor muyuz? Eğer biliyorsak, bunun ne kadarını ailemizle, çocuklarımızla paylaşıyoruz? Kısacası, başta cinsellik olmak üzere aile içinde herşeyi rahatça
konuşabiliyor muyuz?
Bu soruları sağlık alanında eğitim alan 39
yaşındaki Ganime Özler sorduk. Ganime Özler, Kopenhag’da kısa adı SOSU olan Social
og Sunhedshaelper adında hasta bakıcılığı
eğitimi almakta. Özler, okulda sağlık eğitimi
kapsamında Aids’ten istenmeyen gebeliğe
kadar tüm sağlık alanlarını yüzeysel de olsa
öğrendiklerini belirtiyor.
Okulda öğrendiği bu bilgileri 21 yaşındaki
oğluna aktardığını ve onu sürekli uyardığını
söyleyen Ganime Özler, bu uyarılarını Danimarka’daki eş ve dost çevrelerinde de yaptığını dile getiriyor.
Özler, “Danimarka toplumu açık bir toplum
olmasına rağmen onlar da bile bizim toplumumuzdaki gibi çok fazla konuşulmuyor bu
tür konular. Çoğu ayıp karşılıyor. Bence herkesin bilmesi gereken konular bunlar. Aslında aile içinde konuşulması ve çocukların her
alanda olduğu gibi cinsel hastalıklar ve is-

tenmeyen gebeliklerden korunma yöntemleri
konusunda aydınlatılması gerekir” diyor.
Danimarka AIDS FONU’nun gazetemizle
yaptığı işbirliğiyle Türkçe olarak yaptığı bu
kampanya sayesinde vatandaşlarımızın geniş
bilgi sahibi olacağına inandığını söyleyen Ganime Özler, “sadece bizim gibi sağlık alanında eğitim alanlar değil, sıradan insanlar da
böylece tehlikeli bulaşıcı hastalıklardan ve
istenmeyen gebeliklerden korunma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacaklar. İstesek de istememesek de gelecek kuşak bugün
bizim sadece Danimarkalı gençlerin karşı
karşıya olduğunu sandığımız tehditlerle karşılaşacaklar ve bir çok genç, Danimarkalı
kesimde gördüğü yaşam stilini kopyalamaya
başlayacak. Bu da göçmen ailelerin çocuklarına verdiği genel sağlık bilgilerinin yanısıra
cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda
da fazladan hassas olmalarını gerektiriyor”
diye konuştu.
Özler ayrıca, ’Sosyal, ulusal ve kültürel
özelliklerimiz bir noktadan sonra bizi hastalıklara karşı korumamaya başlayabilir ve bu
özelliklerimiz aşı görevi görmemelidir’’ diye
konuştu.
(Haber)
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»İlaçla tedavinin başarısı AIDS korkusunu azalttı«
AIDS FONu başkanı Peter Skinhöj AIDS’e karşı mücadele ilaçla tedavide ulaşılan başarının bu hastalığa olan
korkuyu azalttığını söyledi ve yeniden bilgilendirme kampanyalarına hız verilmesi gerektiğini söyledi.

Pahalı tedavi

Korku azaldı

Sosyo-ekonomik olarak da AIDS ilaç teAIDS hastalığına karşı hala bir aşı buluna- davisinin çok pahalı bir yöntem olduğunu
madığının altını çizen Skinhöj ilaçla teda- söyleyen Peter Sskinhöj bir AIDS hastasıvinin mümkün olduğunu ancak bunun da nın vergi mükelleflerine yarattığı yükün
hastalığı tamamen ortadan kaldırmadığını yıllık 80-90 bin kron civarında olduğunu
belirterek, “İlaçla tedavi yüzünden insansöyledi.
lar artık AIDS’ten korkmuyorlar, hastaAIDS ile mücadele konusunda gelinen
lığın kötü yüzünü görmekten yoksunlar”
son nokta hakkındaki sorularımıza cevap

HIV/AIDS Toto sonuçları
1. Doğru cevap X: AIDS ’Acquired Immune Deficiency Syndrome’. Sözcüklerinin baş harflerinden
oluşan kısaltmadır. Türkçesi, “Kazanılan bağışıklığın
kaybedilmesi” anlamına gelmektedir.
2. Doğru cevap 2: AİDS’e neden HIV adlı olan bir
virüstür – HIV human immuno deficiency virus
sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır
3. Doğru cevap 2: Herkese HIV bulaşabilir
4. Doğru cevap 1: Cinsel ilişki esnasında prezervatif kullanın. Prezervatif sizi HIV/AIDS’in yanı sıra
istenmeyen hamileliklerden ve diğer cinsel bulaşıcı
hastalıklardan korur
5. Det rigtige svar er 1: en hiv-test er en blodprøve
6. Doğru cevap: x: HIV testi yaptırmak ücretsizdir
7. Doğru cevap X: İDS’in ortaya çıkma süresi
kişiden kişiye değişir.
8. Doğru cevap 2: Birden çok belirtisi vardır
9. Doğru cevap: 1: AIDS’in tedavisi
bulunamamıştır.
10. Doğru cevap: X – tedavi edilmeyen enfeksiyonlar ölüme neden olur
11. Doğru cevapX: Risk daha büyüktür
12. Doğru cevap: 2 HIV taşıyıcısı kişilerle günlük
sosyal ilişkilerden HIV bulaşmaz.
13. Doğru cevap: X

diye konuştu. Skinhöj AIDS’in yayaılmasının önlenmesine yönelik kampanyalarda
herhangi bir kısıntıya gidilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Skinhöj ilaç tedavisinin bir insanın bedeninde ne gibi etkiler bıraktığını gözlemlemenin de şimdiye kadar mümkün olmadığını,
bunun da nedeninin ilaç kullanımının tarihinin uzun olmaması olduğunu söyledi.

verirken Skinhöj, “Şu anda durum iyi diyebiliriz. Ölümler azaldı, Danimarka’da 1000
hasta takip altında” dedi. Kopenhag’ın eşcinseller için cazip bir metropol olduğunu
söyleyen Skinhöj özellikle eşcinsel çevrelerdeki bulaşma oranının uyuşturucu
kullananlar arasındaki
orandan yüksek olduğunu söyledi.
sadi.tewkelioglu@haber.dk

’’Kærlig omtanke’’

DVD

Gebelikten korunmayı ve kürtajı anlatan bir dvd.
Mirka Mozer

D

animarkalı kadınlar
arasında kürtaj oranı
son yıllarda düşmekte. Her ne kadar göçmen kökenli kadınlar arasında da
kürtaj eğiliminin azaldığı
kaydedilse de özellikle bazı
göçmen grupları arasında
bu oran genelde göçmen kadınları arasındaki orandan
daha yüksek görünüyor.
Bu yüzden Sağlık İşleri
Müdürlüğü (Sundhedsstyrelsen), gebelik, gebelikten korunma ve kürtaj
konularını ele alan “Kaerlig omtanke’ adlı bir DVD
yayınladı. DVD özellikle
göçmen kökenli kadınlara
hitap etmesi için hazırlandı ve Danca, Farsça, Urdu
Sırp Hırvatça ve Türkçe
dillerinde.
Kaerlig Omtanke DVD’si
ile gebelik, gebelikten korunma ve kürtaj konularında göçmen kadınlarının
bilgiye dayalı bir seçim
yapmalarının sağlanması
amaçlanıyor. Dil ve kültürel sorunlarının önüne geçebilmek için Sağlık İşleri
Müdürlüğü DVD’nin hazırlanmasında hedef kitle
olan göçmenlerden oluşan
bir grup kadınla işbirliği
gerçekleştirdi. Göçmen kadınlar hem DVD’de yer alması gereken içerik hakkında bilgiler verdiler, hem de
dil sorunlarının çözümünde

danışmanlık üstlendiler.
Sağlık İşleri Müdürlüğünün DVD yayınlamaktaki
en önemli amaçlarından
biri, hem yukarıda bahsedilen alanlarda halihazırda
var olan bilgilenme ve tedavi olanaklarını göstermek
hem de göçmen kökenli kadınların kendi doktorlarına
yaptıkları ziyaretlerde hangi haklara sahip bulunduklarını onlara anlatmak.
Sağlık İşleri Müdürlüğü

ayrılmamasından şikayetçi
oluyorlar” diyor.
”Kaerlig Omtanke” DVD’si
bu yüzden sadece kadınlara
hitap etmek amacıyla hazırlanmamış, aynı zamanda doktorlar ve diğer sağlık
hizmetlerinde görevli personele de kadınların sahip oldukları olanaklar ve haklar
konusunda bilgiler veriyor.
”Kaerlig Omtanke” DVD’si
bilglendirme amaçlı kullanılabilmesinin yanı sıra, ders

ca, cerrahi ve ilaçlı kürtaj,
gebelikten korunma, doktorların gizlilik sorumluluğu, ve tercüman edinme olanakları hakkında da bilgiler
edinmek mümkün.
Üreme ve doğum sağlığı
konusunda en önemli başlıklar hakkında ”Kaerlig
Omtanke” DVD’si temel
bilgileri veriyor. Bu yüzden
DVD’nin dil okullarında ve
diğer eğitim kurumlarında
ders aracı olarak kullanılmasından daha uygun bir
şey de olamaz.
Bu DVD’nin yaygın olarka
Kærlig omtanke
kullanılmasının öneminin
bilincinde olan yetkilileri
daha şimdiden birçok belediye, dil okulu ev hemşireleri ve doktorlara bu konuda
bilgi ulaştırmışlar.
”Dileğimiz, tabii ki, hiç
bir kadının arzusu dışında
gebe kalmaması, ancak bu
da çeşitli meslek grupları
arasında ısrarlı ve devamlı
bir bilgilendirmeyi ve tavır
aracı olarak da kullanılabi- almayı öngörüyor” diyor
lecek.
Kristin Gudnason.
DVD; Vücudunuz, Gebelik,
Gebelikten nasıl korunmalı, ”Kaerlig Omtanke”
İstenmeyen gebelik, Doktor DVD’sini edinmek için
ve danışma adlı 6 bölümden Schulz Information ile
oluşuyor ve bu bölümlerden ilişki kurulabilir.
Sundhed@schulz.dk
biri seçilerek o konu hakkın- adresine e-posta yazarak
da bilgi edinilmesine olanak veya 7026 2636 numaralı
sağlıyor. ”Kaerlig Omtanke” telefonu arayarak Schulz
DVD’sinde bir ceninin olu- Information’a ulaşabilir
şum süreci, hastanede bir posta giderlerini ödemek
kadına yapılan ultrasonu şartıyla DVD’yi sipariş
izlememiz mümkün. Ayrı- edebilirsiniz..

������������������������

daire başkanlarından olan
ve DVD’nin hazırlanmasından sorumlu olan Kristin Gudnason, ”Birçok göçmen kadın, örneğin kürtaj
sözkonusu olduğu zaman
rehberlik konuşmalarının
yetersiz olduğu görüşündeler. Bir çok göçmen kadın
kendi özel durumlarına en
uygun gebelikten kaçınma
yöntemleri konusunda yeterli bilgi alamamaktan ve
kendilerine yeterli zaman

Kærlig omtanke

A

IDS hastalığının varlığından ilk
kez 1981 yılında haberdar oldu insanlık. Hastalığa neden olan HIV
virüsü ise 1983 yılında keşfedildi.
O günden bu yana tıp uzmanları ve binlerce araştırmacı hastalığın belini bükebilmek
için çalışıyorlar.
1981 yılından bu yana geçen sürede geliştirien bir çok ilaç HIV taşıyıcısı kişilerin
AIDS’e yakalanmalarını geciktirdi ve bugün
artık ilaçlı tedavi ile AIDS’e yakalanmadan
HIV taşıyıcısı olarak 25 yıla yakın kadar
süre yaşamak mümkün.
Danimarka AIDS Fonu (AIDS Fondet) başkanı Profesör doktor Peter Skinhöj, AIDS
konusunda gelinen nokta ilgili olarak HABER’e konuştu. Skinhöj, AIDS hastalığının
ortaya çıkmasından bu yana 25 yıl geçtiğini

ve ilaçla tedavi yönteminin neredeyse başarılı olarak adlandırılabilmesinin AIDS
hakkındaki kampanyalara ayrılan kaynağı
azalttığını belirtti ve bu hastalık hakkında
bilgilendirme kampanyalarına yeniden hız
verilmesi gerektiğini söyledi. Skinhöj, “1990
yılların başındaki kampanyaları görmeyen
gençler hastalığın bir insanda ve ailesinde yarattığı tahribatın bilincinde değiller”
dedi.

Kærlig omtanke

Sadi Tekelioğlu
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DEPO SATIŞI

Seccadeler, oyuncaklar, halılar, kilimler, biblolar, çay takımları, çamaşır sehpaları

Valizler, süs eşyaları, süpürgeler, yastıklar, battaniyeler, yatak takımları

Mutfak malzemeleri, tencereler, tabaklar, yemek takımları, alışveriş arabaları ve sepetleri

Yolluklar, elektrik-elektronik malzemeleri, banyo-tuvalet temizlik malzemeleri
VE DAHA NİCE EV EŞYASI VE HEDİYELİK EŞYALAR

Şubat ayı sonuna kadar yapacağınız
her alışveriş için sürpriz hediyeler

Gl. Køge Landevej 115-117
Adresimizi haritada
2500 Valby
görmek için
sayfa 18’e bakınız
Tlf: 40 93 66 59
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SOSYAL DANIŞMANLIK

Çocukların okuldan uzaklaştırılması ve yardım olanakları
Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

H

emen hemen her ülkenin
temel okul sisteminde bir
ceza biçimi var. Bu da çocukların okuldan uzaklaştırlması.
Sınıf düzenini bozan, arkadaşlarıyla kavga eden, öğretmene ’rest çeken’ çocuklar ’yaramaz’ çocuklardır! Yaramaz çocuklar okuldan bir günlüğüne,
bir haftalığına ve hâttâ sürekli
olarak uzaklaştırılır. Amaç bir
taraftan okul ve sınıf düzenini
bozan çocuklara ’ders’ vermek
ve böylece normal eğitime devam etmek, bir taraftan da öğrenci velisine ’çocuğuna terbiye ver’ mesajını göndermektir.
Bu durum Danimarka okul
sisteminde de geçerli. Her ne
kadar bu ceza sistemi tüm çocuklar için geçerli olsa da, son
zamanlarda özellikle iki dilli çocukları etkiliyor ve onlar
üzerinde yoğun olarak uygulanıyor.
Çocuğa okuldan uzaklaşma
cezası vermek, çok önemli ve

ciddi bir cezadır. Bu durum çocuk üzerinde büyük etki yapar.
Arkadaşları arasında ’kötü’ çocuk olarak damgalanmasına
yol açar. Ayrıca çocuk okuldan
veya dersten uzaklaştırıldığı
sürece, öğrenim hakkı ve olanağı kısıtlanmış olur. Çocuğun
okuldan uzaklaştırma cezası
bu yüzden rastgele uygulanmamalı. Belli durumlarda ve
belli kuralları takip ederek uygulanmalıdır. Maalesef öğrenci velisi olarak herzaman çocuğumuzun okuldan veya dersten uzaklaştırıldığından haberimiz olmaya bilir, çünkü okul
bize bu konuda bir bildirimde
bulunmamıştır ve çocuğumuzda bu durumun sonuçlarından
korktuğu için, olayı bize aktarmayabilir.
Çocuğun okuldan/dersten
uzaklaştırılması şu kurallar
dahilinde gerçekleşmelidir:
1) Herşeyden önce çocuk çok
önemli bir ’suç’ işlemiş olma-

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.

lı. Örneğin öğretmeni dövmeye kalkışmak, arkadaşlarıyla
kavga etmek, okul eşyalarına
zarar vermek, sınıfta ders verilirken bağırmak çağırmak gibi
durumlar okuldan uzaklaştırmayı gerektiren ’suçlar’ olabilir.
2) Çocuk okuldan/dersten
uzaklaştırıldığı anda öğrenci velisiyle hemen iletişim kurulmalı ve çocuğun okuldan/
dersten uzaklaştırılıdığı haberi
hemen verilmeli. Her ne olursa
olsun anne ve babanın haberi
olmadan çocuk ’sokağa’ bırakılamaz. Örneğin çocuk yukarıdaki suçlardan birini işlemiş
olabilir. Öğretmen veya müdür
çocuğu okuldan bir günlüğüne
uzaklaştırma kararı verebilir,
fakat anne ve baba ya bir türlü ulaşılamaz (telefon yok veya
evde yoklar). Böyle bir durumda çocuk derse giremez ama
okulda, örneğin müdürün odasında beklemeli.

3) Çocuk okuldan uzaklaştırıldığı zaman okul yazılı olarak
çocuğun neden uzaklaştırıldığını çocuğu okuldan uzaklaştırmanın sorunu nasıl çözeceğini,
ne kadar süreyle uzaklaştırıldığını öğrenci velisine bildirmek
zorunda.
4) Okul, çocuğun okuldan
uzaklaştırılması kararını anne
ve babaya bildirdiğinde, onların okulun kararını şikayet
edebileceklerini ve nereye nasıl
sişayet edebileceklerini belirtmek zorunda. Şikayet genellikle 4 hafta içinde belediye’ye yapılır, ama bu durumu okulun
bizzat bildirmesi gerekir.
Görüldüğü gibi çocuk okuldan veya dersten kolay kolay
uzaklaştırılmaz. Uzaklaştırıldığında takip edilmesi gereken
bazı kurallar vardır. Anne ve
baba olarak bu haklardan haberdar olmak ve onları kullanmak çocukların geleceği için
çok önemli olduğu gibi, bu ül-

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.

kede yaşayan bir vatandaş olarakta önemli. İki dilli çocuklar
üzerinde sık sık uygulanan bu
’ceza’ biçimi karşısında öğrenci velilerinin birleşmeleri ve
bağımsız ’okul aile birliği’ kurmaları gerekir. Her ne kadar
bu sorunlarla uğraşacak Danimarkalı kurumlar olsa da, iki
dilli çocukların durumlarını iyi
bilen, onların sınıfta ve okulda genellikle ayrımcılık temeline dayanan sorunlarını dile
getirecek güçlü kurumlara itiyaç var.
İki dilli çocuklara sahip çıkacak bir aile birliği kurulana kadar, şayet çocuğunuz okuldan
uzaklaştırılmış ise yardım alabileceğiniz bir kuruluş var. Bu
da ’Skole og samfund’. İnternet adresleri: http://www.skolesamfund.dk. Burada ayrıca
Türkçe bir bröşür de bulabilirsiniz.
tireli@haber.dk

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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Jeg drømte om at blive Al Capone…

INTERVIEW

Af Yildiz Akdogan

H

vorfor Janus?
De sidste
par år er
andelen af nydanskere i underholdningsbranchen øget markant.
Både indenfor film, teater, Tv-serier og selv julekalenderen, er der
sket en større synlighed. En af pionererne er skuespilleren Janus Nabil Bakrawi, som fik sit gennembrud med filmen ”Sinans bryllup”
fra 1996. Janus har siden haft en
succesfyldt karriere i både film, teater og Tv-serier. Rollen som den
dygtige politibetjent Nazim, i den
prisbelønnede serie ”Ørnen”, har
endda inspireret unge nydanskere
til at søge ind på politiskolen. HABER talte med Janus om at være
en de første skuespillere med nydansk baggrund, at udfordre sig
selv og være rollemodel for unge
nydanskere.

han sin første rolle i
filmen ”Sinans bryllup”, der handler om
en ung fyr, som siger
fra overfor et arrangeret ægteskab.
”Selv om det at blive
skuespiller ikke direkte var en drengedrøm,
så har interessen altid
været der, for jeg ønskede opmærksomhed
og havde en stor indlevelsesevne som barn ”,
fortæller Janus, der er
glad for at have fundet
vejen dertil så tidligt.

disse egenskaber for
at blive konge. Jeg
forstår ham… men
jeg skal lige have lidt
mere livserfaring og
mere tyngde for at
spille rollen”, siger
den beskedne skuespiller.

Nydanskere har
kunst-fobi.

Spiller andet end
indvandrerrollen

Ud over ”Sinans bryllup” og ”Pizza King”
(1998) har du spillet i kendte Tv-serier
som ”Taxa” og senest i
”Ørnen”. I alle roller var du ”indDu er i dag en etableret skuespil- vandrer fyren”, men nu laver du
ler, hvor kom ideen om at være teater, er du ved at slippe indvanskuespiller fra?
drer rollen?
”Det var faktisk mere tilfældighederne der spillede ind, end en
barndomsdrøm der gik i opfyldelse.
Jeg var en typisk rastløs teenager,
der ikke helt vidste, hvad jeg ville”, fortæller Janus. Vendepunktet
blev filmen ”De uovervindelige”
med Robert De Niro, der spiller
mafiabossen Al Capone. De Niro
som en mafiaboss har fascineret
Janus så meget, at han gerne vil
være som Capone. ”Jeg ville være
som Capone, og derfor planlagde
jeg at rejse til Sicilien for blive en
del af den sicilianske mafia, Cosa
Nostra.”, fortæller Janus smilende.
Men sagsbehandleren fik Janus fra
ideen ved at anbefale ham at være
skuespiller som De Niro. Det blev
vendepunktet for den rastløse
dreng, der som 15-årig startede
på dramaskolen og efterfølgende
tog en række kurser i skuespil
og blev færdiguddannet som 20årig. Og allerede i 1996 spillede

Andelen af nydanske
unge der har søgt ind
på politiskolen er øget
efter, at du har spillet
politimanden Nazim
i serien Ørnen, hvordan forholder du dig
til det?

Ja, i teatret har jeg kun spillet
to indvandrerroller. Den ene var
”Drengene i Skyggen”, hvor jeg
spillede en indsat i et fængsel.
Det andet stykke, hed ”Coconut”
(fra 2002), som jeg var medforfatter til”, fortæller Janus, og oplyser,
at stykket er inspireret af Naser
Khaders person.
”Som navnet indikerer handler
stykket om kokosnød, en person
der er brun ude på og hvid inden
i. Han har svært ved at stå inde
for sig selv, og prøver mere på at
behage majoriteten”, fortæller Janus. I dag er han mindre kritisk
overfor Khader, som han mener,
er trådt mere i karakter.
Rollen som klassisk indvandrer
har også åbnet nye muligheder for
Janus. ”Nogen har også opdaget
mit talent frem for kun at lægge
mærke til min farve”, pointerer Janus smilende, og fortæller, at han
også har spillet ikke-indvandrerrol-

ler på film blandt andet i filmen
”Tvilling” (2004), som han har været med til at skrive manuskriptet
til. Her spiller han en ung fyr ved
navn Lars, der lider af identitetsproblemer.
I dag er Janus ansat på det kongelige teater, hvor han laver eksperimenterende teater, som er langt
fra de klassiske indvandrerroller.
Hans seneste successtykke ”Spis
eller blev spist” er inspireret af
splatterfilm, japansk filosofi og
kannibalisme. Janus har ret travlt,
det nye arbejdskoncept betyder en
ny premiere hver 6 uge. Lige nu
forbereder han sig til ”Det besværlige menneske”, der har premiere
den 20. januar.
Trods mange forskellige roller
har Janus ikke en drømmerolle.
Men om 10 år vil han gerne spille
Richard den tredje. ”Shakespeare
har skrevet den så smuk, figuren
er ond, kompleks sammensat og
samtidig meget menneskeligt”,
oplyser Janus og fortsætter ”Han
er misundelig, grådig, jaloux, fyldt
med passion, hævngerrig, intelligent og manipulerende. Og alle

”Jeg er smigret og
glad, hvis det kan
virke positivt på de
unge, men jeg ville
også ønske, at interessen blandt de
unge var stigende overfor kunst og
kultur generelt”. Ifølge Janus vælger unge nydanskere de meget traditionelle og økonomisk sikre fag
som læge eller tandteknikker.
Han mener alt for få unge nydanskere viser interesse for områder
som film, litteratur eller teater,
hvilket også skyldes forældrenes
tilgang. ”Det kan være svært for en
ung fyr at blive poet eller skuespiller, hvis forældrene spørger ”hvad
kan du tjene på det?, derfor er det
vigtigt at forældrene begynder at
tænke i alternative baner og støtte
deres børns valg” siger Janus.
Selv om der er ved at ske små
ændringer, hvor eksempelvis de
første instruktører med nydansk
baggrund er ved at blive færdige
på filmskolen, er der stadig lang
vej. ”Der er generelt en kunst-fobi
hos de unge og derfor skal der også
fra samfundets side sættes flere
kræfter ind. Eksempelvis kunne
folkeskolen spille en større rolle i
at fremelske kulturen hos de unge.
Både teater og filmbranchen kan
være bedre til at vælge temaer der

behandler problematikker som minoriteter kan identificere sig med”.
De unge skal også gøre en indsats
og deltage aktivt i kulturlivet.
”Jeg kan ikke forstå, hvorfor en
dansk instruktør eller forfatter
skal skrive noget om indvandrere
når de ikke kender til problematikkerne, hvorfor er der ikke flere
nydanskere, der skriver filmmanuskripter om for eksempel kvinder
eller de unges problemer. Det er da
oplagt”, konstaterer Janus.

Stoppe med offerrollen.
Janus er træt at alt for mange
nydanskere ser sig som ofre i stedet for som borger. ”Ja, tonen har
været barsk, men der har ikke rigtigt været dialog mellem minoriteten og majoriteten” fastslår Janus,
og mener, at vi skal stoppe med at
beskylde hinanden og i stedet for
se det gode i debatten og sige vores mening. Karikaturkrisen eller
andre kriser anser Janus som en
nødvendighed.
”Kriser eller integrationsproblemer er ligesom ægteskabsproblemer, det viser en, hvor man
står i forholdet, og det synliggør
problemet. Man bliver lidt klogere og lærer af sine fejl. I bund
og grund skal vi også lære af de
ting, der sker omkring os og tale
åbent med hinanden ellers rykker
vi ikke frem”, fastslår den engagerede skuespiller.
yildiz.akdogan@haber.dk

Hvem er Janus Nabil Bakrawi?
Janus er født i Virum i 1974 og
den ældste af en søskendeflok på
fem, hvoraf tre er halvsøskende.
Han har en polsk mor og palæstinensisk-jordansk far. Da Janus
var 8 år rejste familien i perioden 1982-86 til Jordan. Her lærte
han at tale arabisk. Det travle
arbejdstempo betyder, at den
sparsommelig fritid går ubeskåret til den 6-årig datter Amani,
som han er delefar til.

Doğayı odanıza taşıyın
Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiğinize bugün bir çiçek
aldınız mı?

SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!
Düğün, nişan
ve özel günlerinizde
çiçek, buket ve çelenk
verilir

YAŞAMINIZI ÇİÇEKLENDİRİN!

PINAR Lygteskov Blomster
Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

Mağazamızda her zaman
uygun fiyatlarla çeşit çeşit,
rengarenk, taptaze gül ve
çiçek çeşitleri bulunur
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Der er kommet gang i
det politiske liv

B

åde i Danmark og Tyrkiet er den politiske
verden gået i kampberedskab. Desværre
er der mange af os herboende ındvandrere fra
Tyrkıet, der kun er interresseret i, hvad der
foregår i det politiske liv i Tyrkiet.
På den en eller anden måde føler vi måske
et følelsmæssigt bånd til og ansvar overfor
det land vi eller vores forældre har forladt –
men det bør ikke forhindre os i også at deltage aktivt i det politiske liv i Danmark, påvirke
beslutningstagere eller i det mindste bare at
følge med.
Indmeldelse i et politisk parti kunne være en
blød start på deltagelse i det politiske liv.
Det kan være, at nogle allerede tænker, jamen jeg har ikke engang stemmeret ved Folketingsvalgene, hvordan skal jeg overhovedet
kunne deltage aktivt?
Det er rigtigt man skal være dansk statsboreger for at stille op som folketingskandidat,
men man behøver imidlertid ikke være dansk
statsborger for at stille op til Kommunalvalget. Hvis man ikke ønsker at være politiker
kan man også deltage i politiske partiers arbejde og således diskutere og måske derigennem påvirke beslutningstagere og partiprogrammer på bestemte politiske områder. Således vil vi sandsynligvis kunne forhindre, at
der bliver lovgivet på en måde, som vi ikke
bryder os om.
En anden måde at være aktiv på kunne
være at forsøge at sætte sig ind i de forskellige partierprogrammer inden vi sætter vores
kryds.
Det er med andre ord utilfredsstillende at
være sofavælger, det politiske dovenskab bør
vi komme udover.
På trods af at det ikke ser ud som om der er
et nyt Folketingsvalg lige om hjørnet, er politikerne gået i aktion. Vi bør som borgere også
forberede os enten ved at melde os ind i partier, vi har sympati for eller at sætte os ind i de
forskellige partiers programmer for derigennem at aktivt at vælge vores favorit.
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Jeg er blevet light
Af Gülay Sahin

D

er var engang en
tyrkisk arabesk
kronprins
ved
navn,
Mahsun
Kirmizigül. Mahsuns entre på det tyrkiske
musik marked havde en usædvanlig god start og slog med et
slag gennem det lilleasiatiske
landskab. Kirmizigüls succes
voksede sig større for hver
dag, der gik og flere og flere
nynnede hans sange. Arabesk
kronprinsens absolut mest
kendte sang ”Alem buysa kral
sensin” blev desuden fodboldklubben Galasarays slagsang
– fodboldklubben, der som bekendt vandt UEFA Cup finalen
i København i 2000.
Apropos denne fodboldfinale deltog Mahsun også som
tilskuer ledsaget af lederen
af Moderlandspartiets (Anavatan partisi), Mesut Yilmaz.
Mahsun og Mesut Yilmaz
var nemlig kommet tæt på
hinanden i forbindelsen med
valgkampen i Tyrkiet i 1999,
hvor arabesk kronprinsen blev
udvalgt til at synge for partiet
under valgkampen.
Kirmizigül har været den
sanger, der har tiltrukket det
største publikum på dansk

jord, eftersom det lykkedes
ham at slå rekord blandt tyrkiske musiker under sin koncert for nogle år siden med op
til 6000 engagerede fans - men
det var dengang.
Det må antages, at Mahsuns
popularitet er dalet noget så
grusomt siden, eftersom antallet af fans under koncerten
i Valbyhallen den 23. december
i år var ca. fire gange mindre
end tidligere. Det er ikke en
undskyldning for den ringe
deltagelse, at det var Lille juleaften for det udelukkende
dansk-tyrkiske publikum, der
plejer at kede sig i juletiden,
er det kun et hit, at der kommer noget de kan samles om i
denne tid.
Atmosfæren under koncerten
var heller ikke noget at råbe
hurra for og mindede om en
begravelsesceremoni. Koncerten blev desuden uelegant og
amatøragtigt afbrudt af Kirmizigüls bemærkninger til publikum og samtaler med de fans,
der havde held nok til at kravle
op på scenen og kysse, kramme
og danse med ham. Det var sikkert dejligt for dem, der kyssede ham, men enormt trivielt
for resten af publikum.
Et kig på salget af Kirmizigüls nyeste cd fortæller,

(Læs den tyrkiske version side 2)

at der er et styrtdyk og set i
forhold til omtale er det også
gået ned ad bakke og jeg kunne
derfor ikke lade være med at
spørge Mahsun om, hvad årsagen er til, at det er gået så galt.
Mahsun er i en slags image krise, hvilket mange sikkert allerede har bemærket. Mahsun
sagde, under samtalen med
ham, umiddelbart før koncerten i København, at han havde
droppet sin macho attitude og
bestræbte sig på at blive en

”light” mand. I samme anledning fastslog han, at modsat
tidligere havde han ikke længere ønsket om at blive en ny
form for Ibrahim Tatlises målt
i popularitet, fordi han gerne
ville have et familieliv ved siden af karrieren.
Det nye ”light mand” image
og prioriteringen af familielivet forklarer måske den dalende popularitet.

Hvad fører et etnisk proletariat til?
dannede og de bedst lønnede, der isolerer sig, har vi på den anden side en
stor gruppe i dette samfund, der socialt
og økonomisk er marginaliseret. En
or nyligt viste to unstor del af denne gruppe udgøres af etdersøgelser foretaget af niske minoriteter.
Epinion og ArbejderbevæEn betydelig del af dette etniske progelsens Erhvervsråd, at eliten i Danletariat er marginaliseret; ikke kun på
mark havde ”isoleret” sig selv fra det
arbejdsmarkedet, men også på en rækomkringliggende samfund. Blandt en af ke andre områder. Selvom etniske mikonklusionerne var, at eliten, der i un- noriteter kun udgør under 10 pct. af
dersøgelserne defineres som personer
befolkningen bliver de en stadig større
med en videregående uddannelse, der
og mere synlig del af de marginaliseretjener mere end 35.000 kr. om månede og udsatte grupper. Mange eksemden samt personer, der uanset uddanpler kan nævnes herfor:
nelsesbaggrund tjener mere end 45.000
F.eks. var 79 pct. af mændene og 74
kr. om måneden, vil giftes med eliten,
pct. af kvinderne i den danske befolkden vil være venner med eliten og bo
ning i den erhvervsaktive alder beskæfved siden af andre personer fra eliten.
tiget i 2003, mens den samme andel for
Mens vi på den ene side har denne
indvandrerne fra ikke-vestlige lande
samfundselite bestående af de højtudkun var henholdsvis 52 og 40 pct.
Af: Serdal Benli, sociolog,
folketingskandidat og
regionsrådsmedlem for SF

F

På samme måde har de etniske minoriteter langt lavere indkomster end
danskerne. Den gennemsnitlige indkomst for alle grupper af ikke-vestlig
herkomst udgjorde 62 pct. af gennemsnitsindkomsten blandt danskerne i
2001. Samme tendens gør sig gældende i forhold til indkomstniveauet, hvor
de ikke-vestlige indvandrere har lavere indkomster end danskere på samme
uddannelsesniveau – uanset om de er
selvstændige, lønmodtagere, arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken. Etniske minoriteter er også stærkt overrepræsenteret i flere af de såkaldt “socialt udsatte” grupper, som f.eks. de
hjemløse.
Disse eksempler er blot få af mange
beviser på, at proletariatet i Danmark
lever i bedste velgående – ikke mindst
det etniske proletariat.

haber@haber.dk

DEBAT

Sammenfattende er den stigende marginalisering og isolering på begge sider
i samfundet en bekymrende udvikling
og et kæmpeproblem, der er mindst
lige så farlig som ghettodannelserne
blandt de marginaliserede grupper. Udviklingen udgør samlet set en trussel
for samfundets sammenhængskraft på
sigt. Tænk blot på det vi så i Frankrig
sidste år, hvor årtiers økonomiske og
sociale marginalisering førte til store
uroligheder blandt det franske proletariat bestående af etniske minoritetsgrupper. Dette eksempel illustrerer, at
en stigende ulighed i samfundet og en
fortsat tendens med polarisering mellem samfundets elite og underklassen,
særligt repræsenteret ved etniske minoritetsgrupper ikke skaber dynamik
som påstået af socialminister Eva Kjer,
men snarere dynamit!
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Kvinder forsvinder
Nobelpristager i Medicin i 2004, Linda Buck, kritiserede ved en konference de skæve anerkendelses-mekanismer, der tilgodeser mændene
Af Besir Zengin

K

arolinska instituttet i Sverige dannede rammen for
en række forskere, der kritiserer den skæve
bedømmelsesproces ved Nobelpriser. Kvinder, unge forskere og nye videnskabelige
områder bliver forbigået.
Den hårde kritik kommer
fra den amerikanske forsker Linda Buck, som uden
tvivl fik den sværeste udmærkelse på videnskabelig
udmærkelse. I 2004 tog hun
imod nobelprisen i medicin
for at have klarlagt, hvordan menneskets lugtesans
fungerer.
- Vi er villige til at dele
penge ud til ny og kreativ
forskning, men straffer det
ukendte og belønner det
kendte, siger hun.
- Der findes både bevidst
og ubevidst skævhed i bedømmelserne, som belønner
dem, der indgår i mandlige
netværk og forsømmer kvinder og unge forskere.
Linda Buck anser, at der

er for meget fokus på antallet af publiceringer, når videnskaben skal bedømmes i
stedet for at bedømme kvaliteten i det.
- De mange publiceringer tager tid, og forskerne
bliver derfor tvunget til at
satse på enklere undersøgelser af enormt videnskabeligt værdi. Dommerpanelet burde præmiere kvalitet
frem for kvantitet.
Linda Buck mener også,
at forskernes navne burde
skjules ved ansøgningen,
da der er risiko for, at videnskabsmænd indenfor
visse grupperinger bliver
tilgodeset.

Forskere har en ”kone”
hjemme
En ny amerikansk rapport
viser, at kvindelige forskere gør langsommere karriere og tjener mindre end
deres mandlige kolleger.
Kvinderne har de samme
forudsætninger, men bliver stadig diskrimineret.
Rapporten mener også, at

der findes en underbevidst
kønsskævhed i bedømmelse
af forskere.
Linda Buck tror, at flere
eksterne bedømmelser kan
være en måde at komme
problemet til livs på. Men
der findes også et problem
med hele den videnskabelige kultur.
Nobelpriserne gik i 2006 alle til
mænd. Prisen er gennem tiden
tildelt 735 mænd og 33 kvinder:
Fysik
1903 - Marie Curie
1963 - Maria Goeppert-Mayer
Kemi
1911 – Marie Curie
1935 – Irene Joliot-Curie
1964 – Dorothy Crowfoot
Hodgkin
Psykologi eller Medicin
1947 – Gerty Cori
1977 - Rosalyn Yalow
1983 - Barbara McClintock
1986 - Rita Levi-Montalcini
1988 - Gertrude B. Elion
1995 - Christiane Nüsslein-Volhard
2004 - Linda B. Buck
Litteratur

- Alle regler og forventninger bygger på forestillingen om, at en forsker har
en ”kone” derhjemme, som
tager hånd om familien og
husholdningen, siger Buck,
som vil skabe en fond, der
kan støtte kvindelige forskere med børnepasning og
husholdningstjenester.
1909 - Selma Lagerlöf
1926 – Grazia Deledda
1928 - Sigrid Undset
1938 - Pearl Buck
1945 - Gabriela Mistral
1966 - Nelly Sachs
1991 - Nadine Gordimer
1993 - Toni Morrison
1996 – Wislawa Szymborska
2004 – Elfriede jelinek
Fred
1905 - Bertha von Suttner
1931 - Jane Addams
1946 - Emily Greene Balch
1976 - Betty Williams
1976 – Mairead Corrigan
1979 - Mother Teresa
1982 – Alva Myrdal
1991 - Aung San Suu Kyi
1992 – Rigoberta Menchu
Tum7 - Jody Williams
2003 - Shirin Ebadi
2004 - Wangari Maathai

Mange mænd er bange for fødslen
Mænd har også fødselsskræk, men forventninger til kommende fædre
om at udvise styrke og støtte gør det svært at tale om. Svensk forskning viser, at mere end hver 10. mand oplever stærk angst for, at noget
går galt eller for ikke at slå til under en fødsel.

PINAR SU
Enerji
İçecekleri ve
meşrubatlar

ŞİMDİ
DANİMARKA’DA
Sağlığınızı
Düşünüyoruz
Doğadan
Bardağınıza
1. Öncüyüz
2. Değer yaratırız
3. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz
4. Güvenli ve saygılıyız
İşte referanslarımız:
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Pinarwater Danmark ApS
Omøgade 8, st.
DK-2100 København Ø
Telefon : 39 20 64 64
Telefax : 39 20 64 65

C1 – 74 STANDINDA BULUŞALIM
Tekerlekli sandalya kullanan engelliler için
HandiTours ApS Danimarka’da bir ilke imza atarak
yedi ayrı tatil merkezine seyahat düzenliyor.
Engelliler için seyahat alanında uzmanlaşan
HandiTours, tecrübelerinden yola çıkarak engelliler
için özel paket turlar düzenliyor.
Bilgilerimizi, engelliler, yardımcıları, yakınları ve
engellilere ilgi duyan herkesle sanal ortam olan
Handicapportalen’de paylaşıyoruz.
Handicapportalen
bundan böyle bu alanda
uzmanlaşmış kadrosuyla
HandiTours’un işbirliği
ortağı olarak hizmet
sunuyor.

Af Besir Zengin

S

om kommende far
kommer man ofte i
anden række i mødet
med mødreverdenen, siger
Erik Ryberg, der snart bliver far for første gang.
– Vi har ikke talt om mig
direkte, Vi har talt om,
hvordan barnet har det, og
hvordan det går med moderen og checket, om alt er,
som det skal være i den
slags sager, siger han.
13 procent af nyblevne
fædre fortalte i undersø-

gelsen, at de var bange for
fødslen. Og uroen drejer sig
først og fremmest om, der
sker moderen eller barnet
noget. Men frygten går også
ud på, om mande selv ikke
kan håndtere situationen og
være en støtte ved fødslen.
Fars uro kan skabe problemer
Problemer med fødselsrelateret frygt blandt kvinder
har længe været kendt og er
en af grundene til, at andelen af planlagte kejsersnit
er steget.
På Mödravårdscentralen

syd for Stockholm er personalet opmærksomme på, at
fars uro også kan skabe problemer, alligevel indgår der
ingen spørgsmål til fædre
ved rutinemøder med kommende forældre.
Birgitta Johansson er
chefjordemoder på Mödravårdscentralen.
– Det er jo en gammel tradition. Det er kvinden, som
er i centrum, og manden er
måske ikke rigtig fremme i
processen. Men vi arbejder
på det og har også specielle
fædre-informationsgrupper,

siger hun.
– Får vi med dem med fra
starten, har vi dem hele
vejen, fortæller chefjordemoderen.
Taler
meget
Kenneth Andersson, som
skal blive far for første
gang, synes, at der er behov
for at stille flere spørgsmål
til de kommende fædre ved
rutinemøderne. Men selv
siger han, at han håndterer sin uro ved at tale med
kæresten og kollegerne på
arbejdet, som har børn.

Diğer bir uzman işbirliği
ortağımız olan Handi-RejsThai da seyahat edenlere
özel hizmet veriyor.
Seyahat tecrübelerimizle
size yoğun ve stresli bir
dönemin ardından enerji Handi-Rejs-Thai
dolu ve dinlendirici bir
tatil yaşatmayı arzuluyoruz.
Stand C1 – 74’te mutlaka bizi ziyaret edin, sizlere bir
çok heyecanlı tatil olanaklarını anlatalım.
Internet sitemiz www.handitours.dk ’dan ya da
70 22 72 52 numaralı telefondan daha geniş
bilgi alabilirsiniz.
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En osmannisk kvinde med ben i næsen
Af Gülay Sahin

J

eg bliver inviteret ind i
lejligheden
hos den makedonsk fødte tyrkiske kvinde,
Feriha Kurtulmus. Det siges, at
nye indtryk dannes indenfor et så
kort tidsrum som 5 sølle sekunder. Hvorvidt det er korrekt eller
ej, har jeg aldrig taget stilling til,
men mit første indtryk er en atmosfære i pastelfarvede nuancer.
Ferihas gæstfrihed gør allerede
indtryk i form af et fint tilberedt
bord med symbolsk sagt 1001
snacks, der alle er servet i raffineret Kütahya porcelæn malet
i Osmanniske motiver. Over en
kop kaffe begynder jeg min rejse
ind i Ferihas 71 år lange liv, der
virker som et fascinerende eventyr, jeg bare ikke har lyst til at
få en ende på – Måske fordi det
minder mig om de stunder i min
barndom, hvor jeg overtalte min
mormor til at fortælle mig flere
godnathistorier.
Den lille by,Ohrid var Ferihas
barndomsby. Hendes tidlige år
var præget af en direkte arv fra
en ca. 600 år lang imperial storhed.
Eftersom området havde været Osmannisk i så lang tid, regnede familien med, at det var et spørgsmål
om tid før Makedonien igen kom
under tyrkisk administration. Men
tiden gik og en tyrkisk administration af Makedonien blev mere og
mere fjern især for den generation,
som Feriha var en del af, navnlig
dem, der aldrig havde oplevet Makedonien under de tyrkiske myndigheders tilstedeværelse.
Blikket og målet blev derefter rettet mod Tyrkiet, og da Menderes
- regeringen i Tyrkiet i 1950erne
åbnede de tyrkiske grænser op for
emigration fra de tidligere tyrkiske områder, tog den nu nybagte
mor Feriha sammen med hele sin

mands familie til Istanbul, hvor familien fik efternavnet Kurtulmusde befriede.
Den lyserøde drøm og ide om et
liv i en imperial hovedstad, Istanbul, blev bristet, da familien blev
placeret i et af storbyens nye slumkvarterer,
I sit nye erhverv som syerske
var Feriha en dygtig og arbejdsom medarbejder på den kendte
og velansete fabrik i Istanbul. Da
Feriha fik et barn til, stoppede hun
med at arbejde, ind til skæbnen
endnu engang skulle bestemme,
at hun skulle flytte til endnu et
fremmed land, Danmark.

Mødet med Danmark og
venskab med hr. Petersen
Af sin broder havde Feriha hørt,
at der var mangel på arbejdskraft
i Danmark. I 1969 satte hun sig
alene kvinde i toget fra Istanbul
på vej mod Danmark som pioner.
Feriha havde efterladt en mand og
tre børn, hvor af de to yngste var
hhv. 4 og 2 år.
Ferihas liv vidner om en usædvanlig kvinde med ben i næsen.
Umiddelbart efter sin ankomst
startede Feriha på job på en fabrik i København, hvorpå hun
skrev et brev til sin mand om at
tage børnene med op til Danmark.
Som kvindelig opdagelsesrejsende
i en alder af 33 år, uden selv at
vide det, havde Feriha fra den dag
etableret et liv for hele sin familie i
Danmark. Siden mandens ankomst
arbejdede hun og han skiftevis på
dag- og nathold for på den måde at
kunne passe børnene.
Feriha beskriver sit møde med
Danmark og danskerne som varmt
og positivt og bruger gentagne
gange ordet respektfuld, når hun
beskriver danskernes adfærd over
for hende og mødet med hende og
resten af hendes familie. Hun fortæller bl.a. om, hvordan chefen i

Irma kom ud og hilste på familien,
når de havde handlet der, som en
af de positive og respektfulde oplevelser med danskerne. Hendes nu
afdøde mands første møde med
tekstilforhandleren Hr. Petersen,
som munder ud i et nært og langt
venskab, er også en af disse positive oplevelser fra den første tid i
Danmark. Omsorgen og serviceniveauet i 1970` ernes sundhedsvæsen samt den effektive offentlige
service, gør Feriha sig umage i at
pointere.

Mest uvenlig i verden
USA er mest uvenlig mod rejsende, som vil ind i landet, viser en
undersøgelse
Af Besir Zengin

T

he Discover America Partnership offentliggjorde resultatet en global undersøgelse, som viser, at internationale
rejsende ser på USA, som verdens
værste land, når det gælder at få
visum.
At de immigrationsansatte er
frække, er også et problem for de
rejsende.
Dette gør, at millioner af udenlandske besøgende holder sig væk
fra USA.
Noget, som skader landets allerede ødelagte omdømme og
koster USA milliarder af dollar i
tabte indtægter.
Midt-østen også slem
2.011 internationale rejsende i
16 lande deltog i undersøgelsen.
Mere end halvdelen af dem, som
deltog, synes immigrationsansatte var frække, og to tredjedele sagde, at de frygtede at blive
holdt tilbage, når de ankom til

USA for en mindre fejl i papirerne eller for at sige noget forkert.
Efter USA, regnede de rejsende
Midt-østen og det asiatiske subkontinent, som de værste steder,
når det gjaldt visum og immigrationsprocedurer.
- Mellem 2000 og 2006 har antal
besøgende fra andre kontinenter
gået ned med 17 procent, og forretningsrejser i den periode er faldet med 10 procent, siger Geoff
Freeman, direktør for the Discover America Partnership, ifølge
Reuters.
- Ser på besøgende som en trussel Med omkring 50 millioner besøgende hvert år, er USA verdens
tredje mest populære turistdestination efter Spanien og Frankrig.
- Problemet er, at efter 11.september har landet set på besøgende
mere som en trussel end en mulighed. Hvis ikke Kongressen forstår, at dette er et problem, vil
ingenting blive gjort, siger Freeman.

Plejehjem ikke plagehjem
Ligesom de fleste andre ældre
tyrkiske kvinder passer Feriha
heller ikke ind i den fordomsfulde
eller uvidende opfattelse af muslimske kvinder som dovne, undertrykte og underkuede. På trods
af alderdommens tydelige aftryk,
rynkerne i ansigtet, er Feriha en
aktiv og stærk kvinde, der står for
to sønners og et barnebarns husholdning. Udover sin tid med de
daglige gøremål i hjemmet, bruger
Feriha sit otium på at pleje sit sociale liv, som består af en stor og
bred vennekreds.
Som ethvert andet menneske
har Feriha også sine bekymringer og ønsker. Mange fra Ferihas generation har fået fysiske
problemer i alderdommen og kan
ikke længere klare hverdagen selv,
hvorfor nogle får hjemmehjælp og
andre er flyttet på plejehjem. Feriha gør opmærksom på, at det er
en svær situation disse ældre er i,
hovedsagligt på grund af sproglige
barrierer. Blandt de væsentligste
besværligheder påpeger Feriha
de ældre tyrkers kommunikationsproblemer med personalet og
beboerne på plejehjemmene samt
social isolation og ensomhed. Feriha savner et plejehjem i Danmark
med et tyrkisktalende personale
og tyrkisktalende beboer. Hun opfordrer det tyrkiske miljø i København til at slå hovederne sammen
og oprette et plejehjem.
Da jeg forlader Ferihas lejlighed
er min mave fyldt med lækkerier,
mens en masse tanker rumsterer
i mit hoved. En af disse tanker er,
at alle har et ansvar overfor disse
ældre, og at det i bund og grund
vedrører os alle. En anden tanke
er, at de fortjener en værdig alderdom, hvor plejehjemmet netop
bør være et plejehjem og ikke et
plagehjem.

Vidste du at:
Makedonien forblev under tyrkisk
herredømme frem til Balkankrigene
i 1912/13.
Det Osmanniske Rige havde siden
slutningen af 1300-tallet indlemmet
hele Balkan – området.
Makedoniens samlede areal svarer
til godt halvdelen af Danmarks og et
befolkningstal på ca. 2,045 mio. Hovedstaden er Skopje kaldet Üsküp
på tyrkisk.
Befolkningen er etnisk uhomogen.
Ca. 64 pct. af befolkningen er makedonere, ca. 25 pct. albanere, mens
den resterende del udgøres af navnlig tyrkere, romaer og serbere.
Godt 60 pct. af befolkningen er tilknyttet den ortodokse kirke, som er
statsreligion, mens knap en tredjedel
(det store flertal af albanerne og tyrkerne) er muslimer.

GULDGRUBER De fleste dansk-

tyrkere har en historie fra forældre eller bedsteforældre
om det første møde med Danmark. En
fortælling om de første par måneder og
år i det nye land, som på sin vis virker
meget fjern fra den hverdag som især de
helt unge oplever, men som samtidig er så
nært beslægtet med disses identitet – og
faktisk en vigtig men ufortalt del af den
moderne Danmarkshistorie.
Den første generation af tyrker der kom
til Danmark, der i dag oftest er bedsteforældre- generationen og i pensionsalderen
var flittige bidrager til den danske økonomi. De kom til eller blev inviteret til Danmark i en tid, hvor Danmark manglede
arbejdskraft især i den ufaglærte branche.
Den generation der har ydet, arbejdet
hårdt og har været selvopofrende, men
det er også dem der har nydt mindst, og
hvis behov er blevet tilsidesat. De fortjener ligesom alle andre ældre en værdig og
respektfuld alderdom.
Haber har valgt at sætte fokus på denne
generation, på deres personlige historier
og oplevelser, men også på deres behov,
ønsker, problemer, drømme, håb og frygt.
Hver måned vil Haber møde en af disse
guldgruber.
Har du bedsteforældre eller forældre, der
kom til Danmark i 1960`erne, vil Haber
gerne møde og fortælle lige netop hans/
hendes historie. Kontakt Haber pr. mail
haber@haber.dk.
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Danimarka’nın
ilk raylı halı
Show Room’u

Her 12 m2 alana
600 kronluk
2 paspas

BEDAVA!

Sparişleriniz kargo ile
Jylland ve Fyn adasına
gönderilebilir.

Her türlü boyutta
halı, yolluk kesilir
ve dikilir.

ŞARK KÖŞESİ

Halı ölçülerimiz
400x600
400x500
400x400
340x700
340x600
170x240
160x235
170x170
150x150
140x200

340x500
300x500
300x400
300x350
300x300
100x400
100x300
100x200
080x300
080x200

15 dakikada 40 bin kronluk
kredi sağlanır.
AcceptCard

Açılış saatleri:
Pazartesi-Cuma: 10.00-18.00
Cumartesi: 10.00-17.00

PRIVATLÅN

240x350
250x300
250x250
200x400
200x300
080x150
060x090
050x080

Adres:
Taastrup Hovedgade (Køgevej) 45
2630 Taastrup
Tlf: 43 52 22 28
Mobil: 20 41 52 68
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DİN SOHBETİ

Çağdaş Dünyada Dinin İşlevi
Dr. İsa KUYUCUOĞLU, Danimarka Türk Diyanet Vakfı Müdürü.

18. yüzyılın sonundan itibaren dünyamız hayatın
farklı alanlarında hissedilen, izlemekte zorlandığımız
dramatik bir değişim ve gelişime sahne oldu. Oldukça çarpıcı bir tempo içinde bütün dünyada hissedilen
bu değişim süreci, insanlığı sosyal ve kültürel hayatın geleneksel akışından uzaklaştırarak kurumsal boyutları farklı, yeni yönetim biçimleri ve üretim tarzları ortaya çıkardı. Toplumlar geleneksel cemiyet yapısının kollektif yardımlaşma esasına dayanan cemaat yapısından, sanayi toplumunun bireysel ve çoğulcu
karakterine, daha sonra da günümüzdeki Postmodernizm (modernizm ötesi/sonrası) 1 sözcüğüyle ifade edilen “iletişim
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Üniformalı bir yaşama ne dersiniz?
Ambulans ğersonlei olmak her gencin çocukluk hayalidir. Hala
bu hayalini koruyanlar için Kopenhag İtfaiye teşkiletı ve ambulans servisi birimi kapıları şimdi de göçmen gençlere açmaya
hazırlanıyor.

kültürüne” ulaştı.

Bu değişim sürecinin sarhoşluğuna kapılan Alman filozof Friedrich Nietzche (1844-1900); “Tanrı’nın öldüğünü” ve artık dinin yerini akıl, siyaset, teknoloji, bilim, psikoloji, sanat ve spor
gibi fenomenlerin alacağını öne sürerek; çağdaş toplumda dinin
herhangi bir işlevinin olmayacağı tezini ortaya attı.
Acaba Nietzche ve onun gibi düşünen “pozitivist akım içinde
yer alan filozof ve sosyologlar iddialarında haklı mıydı? Kapsamlı ve küresel gelişme sürecinin sonunda ulaştığımız “internet” (veya bilgi) çağında din işlevini gerçekten yitirecek miydi?
Nietzche’nin ve aynı ekolde olanların iddia ettiği gibi günümüzün siyaset, sanat ve spor gibi çağdaş toplum kurumları dinin
yerini alarak birey ve toplumun dinde bulduğu değerlere alternatif değerler üretebilecek miydi?
Modernite ile birlikte dinin sosyal hayattaki konumu ve işlevinde önemli değişiklikler olduğu, din ile birey, din ile toplum
arasında her ülkede farklı biçimlerde ortaya çıkan yeni oluşumlar bir realite olmakla birlikte, dinin işleviyle ilgili ortaya çıkan
sonuçlar, 2000 li yıllarda küresel boyutta yaşadığımız sosyal ve
siyasal olaylar Nietzche’ ve onun gibi düşünenlerin iddiasının
geçersizliğini ortaya koymuştur.
Modern toplum kurumlarının, çağdaş toplumlarda dinin yerini
almak şöyle dursun, günümüzde her toplumda farklı biçimlerde
tezahür eden, küresel anlamda “yeniden dine dönüş” (reviewel
of religion) süreci yaşanmaktadır.2
Günümüzde de Nietzche gibi düşünenler olsa bile, din olgusu
genel olarak birey ve toplum hayatında gizemli rolünü ve etkin
gücünü sürdürmeye, tarihte olduğu gibi günümüz toplumlarında da sosyal ve kültürel bir olgu olarak hayatın vazgeçilmez bir
unsuru olarak var olmaya devam etmektedir.
İnanma ihtiyacı insanın benliğinde olan bir gereksinim olduğu
için, tarihin her döneminde birey kendince doğru kabul ettiği
bir dine inanmıştır. Bu tarihsel olgu günümüzde devam etmektedir. İnsan yaşadığı toplumun ürünü olduğu için günümüz insanının din anlayışı geçmişte yaşayan insanın din anlayışından
farklı olduğu varsayılabilir. Günümüzün insanı inandığı dini ilkeleri daha rasyonal (akılcı) bir bakış açısından değerlendirildiği kabul edilebilir. Fakat bilim ve teknoloji ne kadar ilerlerse
ilerlesin, insan tarihte olduğu gibi günümüzde de “ben kimim,
nereden gelip nereye gidiyorum, bu sonsuz evrenin sonu ne
olacaktır”? gibi sorulara cevap arayışı içinde olmuştur. Din fizikötesi (metafizik) evrene ait bu sorulara kendi anlayışı ve mantığı içinde insanı tatmin eden cevaplar verdiği için birey dine
yönelir.
Diğer yandan din, günümüz çağdaş teknolojinin doğal bir sonucu olarak meydana gelen sorunlara modernitenin ihtiva etmediği, bir takım etik dinamiklerle çözüm alternatifleri sunmakta olduğu için; modern hayatın bir bölümü, kültürel ve
sosyal dünyamızın önemli bir katalitazörü olarak tezahür etmekte, insanın psikolojik hayatının derin duygularından, toplumsal entegrasyonun etkin bir unsuru, ahlâka, sosyal ve ekonomik hayata yön veren, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin
düzenlenmesinde etkin sosyal kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu gelişmeler dinin birey ve toplum için tarihsel ve güncel bir
realite olduğunu ortaya koymaktadır. İnsanların oluşturduğu
her toplumda, inanç ve ibadet biçimleri farklı da olsa, bir din
olgusu vardır. Bu bağlamda insanlık tarihi dinler tarihi ile özdeştir.
DİP NOTLAR:
1. Postmodernizm Batı Dünyasında yaklaşık 1700’li yıllardan günümüze kadar
özellikle felsefe ve sanatta görülen modernizmin ilerleme ve gelişme düşüncesinin, yerine insanlığa herhangi bir değer bırakmadan çöküp gittiğini savunan
kültür teorisi.
2.Günümüzde bütün dünyada tekrar bir dine dönüş süreci yaşanmakta ve bu
dönüş başta İslam olmak üzere tüm monoteistik (Yahudilik ve Hristiyanlık gibi
tek Tanrıya inanılan) dinlerde görülmektedir.

K

openhag İtfaiye teşkiletı ve ambulans servisi de
gözünü göçmen gençlere çevirdi. Önümüzdeki
aylarda çeşitli eğitim fuarlarında
Ambulans şöförlüğü ve itfaiyecilikle igili tanıtımlara başlayacak
olan Kopenhag İtfaiye teşkiletı ve
ambulans servisi sabahtan akşama
kadar heyecan dolu bir çalışma yaşamı sunuyor.
Kopenhag itfaiyesi personel şefi

Evan Petersen öncelikli olarka
ambulans personeli olarak yetiştirilmek üzere genç öğrencilere
kapılarını açacaklarını belirtti ve
bir ambulansta sürücü ile birlikte
Ambulans asistanı ve bazı durumlarda da tedaviyi üstlenecek olan
Ambulans Sağlık görevlisi bulunduğunu belirterek Meslek eğitimi
almaya hak kazanmış kişilerin itfaiye ve ambulans hizmetleri eğitimi alabileceklerini söyledi.

HABER

Petersen, Transportskolen’de 2
yıl 9 ay sürecek eğitimin ardından Ambulans asistanı ve sürücüsü olarak bir ambulans personelinin verdiği tüm hizmetleri verebilecek kalifiyeye ulaşılabileceğini
söyledi.
Petersen ayrıca, 1,5 yıl asistan
olarka görev yapmış olan kişilerin
de “Ambulance behandler” görevini yüklenebileceklerini söyledi.
(Haber)

HABER

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

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

Çocuklarımıza milli ve dini
kültürümüzü aşılamak
Bedriye Zelal Doğru

Ö

ncelikle geçen sayıdaki
‘gençlerimiz, içki ve alkol’
konusunda bazı okuyucularımızdan gelen söylemlere genel
bir cevap vermek istiyorum.
İçki ve alkol sadece dine ve
kültüre mal edilmemeli, çünkü herşeyden önce insan sağlığını çok yakından ilgilendiren
bir konudur. Dolayısıyla çıkış
noktası olarak insan ve sağlık
ele alınırsa, sorulara çok daha
mantıklı cevaplar bulunacaktır.
Yazımızın başlığında da belirtildiği gibi ve geçen sayının devamı olarak, bu sayımız da çocuklarımıza kendi kültürümüzü nasıl aşılamalıyız konusuna
değinmek istiyorum.
Hepimizin bildiği gibi farklı ve çeşitli milletlerden oluşan
bir toplumda yaşamaktayız.
Dolayısıyla Danimarka’da yetişmekte olan çocuklarımızın,
Türkiye’de yetişmekte olan
çocuklarımıza nazaran daha
farklı ortamlarda ve çesitli kültürlerle iç içe yaşadığı bir gerçektir. Çocuklarımızın birden
fazla kültürle tanışmalarının

ve yaşamalarının tabiki gelişimlerinde olumlu bir katkısı
vardır, fakat bunun getirilerinin olduğu gibi bazı götürüleride vardır ki, bu kaçınılmaz bir
durumdur. Bir örnekle konuyu
daha iyi açabiliriz. Geçtiğimiz
Kurban Bayramında büyüklerimizin şikayetlerinin başında, çocuklarımızın dini ve milli
bayramlarımızdan uzak yetiştiği, bir el öpmenin ne anlama
geldiğini bilmedikleri gibi, bununlada inceden inceye alay
edildiği çok konuşulan konulardan biridir.
Bizler Avrupa’da yaşamamızın verdiği bir rahatlıkla kaygısızca çocuklarımızı okullarına
gönderip Avrupa terbiye sistemine teslim ederken acaba
kendimizden ne kadar verebiliyoruz çocuklarımıza, hiç düşünüyor muyuz? Milli duygu nedir? Dini duygu nedir? Çocuklarımızın kişilik çatışmalarında
ve özelliklede ergenlik çağında rastlanan bu durumlarda
bizler çocuklarımıza ne kadar
özümüzü aktarabiliyoruz?
Hiçbir şey hakkında bilgi sa-

hibi olmadan, ancak her şeyi
öğrenmeye hazır olarak dünyaya gelen çocuklarımızın, burada, ailesinden başka dini ve
milli kültürü öğrenebilecekleri bir kaynak yoktur. Onları koruyup, kollamak bizlerin en büyük görevidir ve atalarımızın dediği gibi “Ağanın
gözü ata tımardır.” sözünü asla
unutmamalıyız.
Bizler yaşadığımız topluma,
buradaki değer ve normlara
uyum sağlamaktan sözederiz
ama unutmayalım ki, çocuklarımıza çocuk yuvalarında domuz etini yeme izni vermekle
veya onları Danimarkalıların
gözünde ‘yetişmekte olan
yeni Danimarkalı’ imajını
vermekle asla entegre edemeyiz ve olamayız çünkü; kendi
kültürümüzde, kendimizin saygı göstermediği, değer vermediği bir kavram veya olguya, başka kültürden insanların saygı
göstermesini ve bizi bu şekilde
kabul etmelerini asla bekleyemeyiz.
b.zelaldogru@haber.dk
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AARHUS’TA

KONSER

AJANS.DK ve Aarhus Ankara Restaurant
işbirliği ile 16 Şubat’ta Aarhus’ta
ilk kez İntizar ve Mustafa Uğur
ikilisi konseri

Mustafa
Uğur

İntizar

Daha geniş bilgi için:

Ankara Restaurant
Skt. Knuds Torv 1
8000 Aarhus C
Tlf: 86 13 35 13
Cep: 40 82 11 27

ELEMAN ARANIYOR
Scanway&Tyrkiet Eksperten’de çalışacak Danca’sı ve
Türkçe’si düzgün olan, seyahat sektörüyle ilgilenen ve
sürücü ehliyeti olan en az 21 yaşında bay/bayan
satış elemanları aranmaktadır.

Başvurunuzu gunduz@gunduz.eu
adresine e-posta ya da Vester
Farimagsgade 1, 1606 København V
posta adresine mektupla
gönderebilirsiniz.

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

♦ Bermaliya Mın
♦ Şeve Şeve
♦ Sere Çiya
♦ Fate
♦ Vay le dile
♦ Be te nave
♦ Bavo
♦ Mekke xezal
♦ Se gav
♦ Serhatemın

Şubat ayında
Danimarka’da piyasada
Sponsorlar: Mosaik Düğün Salonları & Ankara Restaurant
Yıldız Stüdyolarında hazırlanmıştır.
Tlf: 50 48 61 60 - 31 26 10 24

AJANS.DK
Danimarka, İsveç ve Norveç’te yeni
organizatör ve menajer

Türkiye’den ve Avrupa’dan şarkıcı,
müzisyen, şantör, dans grubu, DJ ve
oryantal temin edilir.
Sevgililer gününde
:
RIMIZ
İNTİZAR ve MUSTAFA
A
L
S
N
FERAa Uğur
E
UĞUR ikilisinden
R
İŞTE Mustaf fiftaş
konser.
y Ha
Nura er Işık
16 Şubat Aarhus’ta
Gül
ülbül
B
s
u
Yun
ürses
17 Şubat Kopenhag’da
üm G
Aarhus’taki konser
biletlerini Aarhus’taki
Ankara Restaurant’tan temin
edebilirsiniz.

Müsl i Sapan ılar
Hur e sanatç
a nic
h
a
d
ve

Konser, düğün, nişan, doğumgünü ve
her türlü eğlence organizasyonlarıyla
hizmetinizdeyiz.
Müracaat:

Tlf: 25 91 33 33
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’’Dondurmam Gaymak’’ şimdi Danimarka’da
Küçük bir dondurmacının büyük markalara karşı mücadelesinin trajikomik öyküsü
Selçuk Kahraman

Türkiye’nin tanıtımı

K

ültür ve Turizm Bakanlığı dev bir tanıtım atağı başlatıyor. Türkiye'yi tanıtan yeni reklam filmleri ile görsellerden
oluşan kampanya dünyanın pek çok yerinde aynı anda dolaşıma girecek.
Bu kapsamda yazılı ve görsel tanıtım için
harcanacak olan bütçe ise 2007 yılı için
120 milyon dolar ve bunlara her türlü tanıtım masrafları da dahil.
Buraya kadar olan bütün açıklamalar her
yönüyle güzel. 2006 yılında azalan turist
sayısının artışını sağlayacak bir planlama
ve tanıtım ağının oluşturulması elbette gerekli. Ama iç yapımızdaki düzensizlik, aksaklıklar bir yerden giderilmeli ki, yapılan
yatırımlar da en azından boşa gitmemeli.
Bence ilk sorulması gereken sorular “2006
yılına kadar düzenli gelen ülkelerin turist
sayısı neden azaldı, biz yönümüzü nereye
döndük, beklentilerimiz net olarak neler
ve bizden neler bekleniyor?” olmalı. Bu soruların yanıtları verildiği an emin olun ki
işin yüzde 50‘si bitmiş olacaktır.
Bir de tanıtımlarımızda artık kum, güneş
ve deniz üçlemesinin yanına tarih, kültür,
sanat vb. alanları da eklemeliyiz. Bu klasik
üçlemeyi artık dörde, beşe, altıya çıkardıktan sonra daha başka nelerle ülkemizi cazip hale getirebiliriz, onun hesaplarını yapmalıyız.
Çok basit bir örnek vereyim; 2006 yapımı
bir Amerikan filmi izliyoruz yüksek bütçeli ve adamlar filmin birkaç karesini Türkiye’de çekmişler. Görüntü aynen şu; hamamlarımız, cariyelere benzer harem kadınları, fesle gezen adamlar, modernleşmiş
yanımızın gösterilmediği yapılarımız vb.
görüntüler.
Türkiye’nin tanıtımı sadece turizme yönelik olmamalı. Yukarıda saydıklarımın
üstüne siyasi kültürümüzde eklenmeli aslında. Ancak bunun da gerçekleşebilmesi
için ülkemizin siyasi yapısı, demokrasisi
ve tüm kurumları işlemeli. Beceriksiz siyasetçilerimiz Cumhurbaşkanı seçimleriyle
zaman kaybetmeye devam ededursunlar,
Doğu-Batı arasında köprü görevi görüyor
denen ülkemizi biz bile çözebilmiş değiliz.
Antalya’da mı yoksa Rusya’nın lüks bir
tatil beldesinde mi yaşıyorum, belli değil. Türkiye’nin tanıtımı demek yüzde 70
Antalya’nın tanıtımı demek, geriye kalan
yüzde 30’lar ise İstanbul, Pamukkale, Kapadokya vb. şehirler kalıyor. Bu işi yapanlara da kolay gelsin. Onlar daha ne yapabilir ki bu şartlarda.
Tanıtım için çok çaba harcandığından
eminim, ama maalesef bu tanıtımlardan
da önemli bir sonuç alabileceğimizden pek
emin değilim. Ya biz kendimizi tanıtamıyoruz ya da hep bizi başka türlü tanıma gayreti içindeler diye düşüneceğim yine.
selcuk.kahraman@haber.dk

MaviGün
Çocuklarımızın MaviGün’ün desteğine,
MaviGün’ün de sizin desteğinize ihtiyacı var

Her çocuk yeni bir dünyadır

www.mavim.dk

mavi@mavim.dk

Tlf.: + 45 2060 1904
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opüler sinemanın karşısında hem imece usülüyle çekilen bağımsız
bir film, hem de içeriğiyle
halk sineması duruşu taşıyan
“Dondurmam Gaymak” adlı
film başkent Kopenhag’da
Park Bio ile Aarhus şehrindeki
Öst for Paradis sinemalarında
gösterime girdi.
“Dondurmam Gaymak” Muğla’dan bir hikayeyle yola çıkan,
küçük bir dondurmacının büyük markalara karşı hayatta
kalma mücadelesini komik bir
dille anlatan bir film. Filmin
tüm oyuncuları Muğla halkından oluşuyor ve tepeden tırnağa “sahici” bir film.
1990’lı yıllarda geçen hikayede dondurmacı Ali Usta,
uluslararası büyük dondurma
şirketleriyle rekabet edebilmek
için banka kredisiyle küçük bir
motorsiklet alır. Motorsikleti
dondurma satmaya uygun römork ve benzeri aksesuarlarla

lazlar çetesi’ tarafından çalındığından habersiz olarak büfe
büfe, belde belde köy-kasaba
tüm yöreyi dolaşarak küresel
dondurmacılara savaş açar.

Oyuncular Belde İnsanları

donatan Ali Usta, yakın çevresinin alaycı bakışlarına aldırmadan satış için yollara koyulur. Gelgelelim Ali Usta’nın
motoru, yüklediği dondurma-

Yeni kitaplar...

larla birlikte çalınır. Olayı büyük dondurma şirketlerinin
komplosu şeklinde değerlendiren Ali Usta, motorunun yöre
çocuklarından ibaret bir ‘hay-

Yeni kitaplar...

“Dondurmam Gaymak” filminin senaryosu ve yönetmenliğini başarılı TV dizileri, ödüllü belgesel ve kısa filmlerin
yönetmeni Yüksel Aksu üstleniyor. Filmin en ilginç özelliği
ise oyuncularının tamamının
Muğlalı olması ve profesyonel
oyuncu olmamaları. Filmde
yalnızca dondurmacı Ali Usta
rolünü İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncusu Turan Özdemir canlandırıyor. Kendisi de
Muğlalı olan ve yerel yaşantı
ve kültürü yakından tanıyan
Yüksel Aksu, bu seçiminin nedenini filmin gerçekçi, samimi ve sahici olması için yerel
şive ve oyun tavırları isteğine
bağlıyor.

Yeni kitaplar...

Hazırlayan : Muttalip Abat
HALI TÜCARI – (Halı Tüccarı) : Roman . Yazar Meg Mullins.
Lindhardt og Ringhof, Yayın Evi. 275 sayfa, 199.- kr.

ISLAM & FORSONING – (İslam ve Uzlaşma)
Yazar Sherin Khankan. Lindhardt ve Ringhof Yayın Evi. 273
sayfa, 249.- kr.

R

D

in konularındaki toplum tartışmalarına aktif olarak katılmakla blilinen Din Sosyologu laikliği
ve Felsefecisi Sherin Khankan, yazdığı bu kitabıyla Avrupa’da İslam konusundaki
ikilemleri irdelemeye çalışıyor. Khankan İslam ve
Uzlaşma kitabında kişinin
İslam ilkelerine sadık kalarak da laikliğin öngördüğü
demokrasinin ve Danimarka toplumunun bir parçası
olabileceği görüşünü savunuyor.

omanın kahramanı Ushman Khan,New York’ta,
zengin ve devamlı müşterisi olan bir halı tüccarıdır.
Ushman Khan’ın eşi Farak
ise İran’da yaşamakta ve
halı tüccarı eşine Iran’dan
el dokuması halıları göndermektedir.
Başka bir ülkeye göç eden
bir çok göçmen gibi Ushman
Khan da, yeni ülkesinde yalnız ve sade bir yaşam sürdürmekte. Her göçmen gibi
O da kazandığı paraları, çok
sevdiği eşinin geçimini sağlayabimek için biriktirip eşini
yeni ülkesine getirebilmeyi
düşlemektedir.
Ancak kısmet o ki, Ushman
Stella adlı bir kadınla tanışıyor ve bu tanışma Ushman’ın
yaşamını tamamen değiştiriyor. Genç ve güzel öğrenci
kız Stella, Ushman’ın şimdiye kadarki alışık olduğu gele-

neksel yaşamın akış yönünü
değiştiriyor.
Ülkesinden ayrılıp buralara yerleşen bir çok göçmenin
kendi günlük yaşamlarından
anımsayabilecekleri olayları
anlatması açısından heyecanlı bir roman.

SYSTEMSKIFTET i kulturkampens tegn – Kültür mücadelesi ve
Sistem Değişikliği. Yazar Søren Krarup. Gyldendal Yayın Evi.
80 sayfa, 99.- kr.

D

animarka Halk Partisi
milletvekili Søren Krarup
Sistem Değişikliği kitabıyla laikliği savunuyor ve İslamcılık
tehlikesine dikkati çekiyor.
Søren Krarup, Başbakan Anders Fogh Rasmussen’in ”Din,
kamuda kendini aşırı göstermeye başladı. Siyaset ve din
birbirnden ayrı olgulardır ve
böyle kalacaktır.” şeklinde son
zamanlarda yapmakta olduğu
uyarılarına arka çıkıyor.
Kara Mustafa Paşa 1683’te
Viyana önlerinde durdurulmasaydı bugün bir Søren Krarup
olmazdı, yani Hristiyanlık olmazdı diyen Søren Krarup,
bugün islamcılığın arka kapıdan içeriye sızmaya çalıştığı-

nı vurguluyor. Søren Krarup,
“Aslında problem İslam değil
İslamcılık. Müslüman olmak
değil, şeriat devleti tehdidir.”
temasını işliyor.

Sherin Khankan, bu çerçevede, İslam’ın politikadan
ayrı tutulup kişinin özel meselesi olması gerektiği, yani
laiklik ilkesine karşı çıkıyor

ve İslam’ın siyasetten arındırılaramayacağı
tezini,
günlük yaşamdan da örnekler verek savunuyor.

KAST SLØRET – Örtüyü At
Yazar Chahdortt Djavann. Akademisk Forlag Yayın Evi.
48 sayfa. 99.- kr.

Ö

rtüyü At kitabının yazarı Chahdortt Djavann
1991’de ülkesinden ayrılan,
bir süre Türkiye’de kaldıktan sonra Fransa’ya yerlesen
İran Azerisi ve insan hakları
savunucusu.
Chahdortt Djavann, Örtüyü At adlı 48 sayfalık kitabıyla, din zoruyla örtünme ve
başörtü takma tartışmalarına
katılıyor. Kadının örtünme ve
başörtülü olma konusunda
karar verme hakkının erkeğe
değil kadının kendisine ait bir
hak olduğunu vurguluyor. 10
yıl örtünmek yada ölmek arasında tercih yapmak zorunda
bırakıldığını, 13 yaşından 23
yaşına kadar örtünün karanlığında, ağır baskılar altında
kapalı tutulduğunu belirten
Chahdortt Djavann, ”ne söy-

lediğimi, neyi savunduğumu
çok iyi biliyorum. Hiç kimse
gelip de bana o yılların yaşamımın en mutlu yılları olduğunu söyleyemez.” diyor.
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Göçmenlerden operaya büyük ilgi
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İMALATTAN HALKA
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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 19.00 arası açığız

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

Scandinavian
Emlak Center

D

animarka kraliyet
Tiyatro,
Opera ve Balesi
de göçmenlerin
uyumu konusunda üzerine
düşeni yapıyor. Göçmenleri salonlarında görmek
isteyen Kraliyet Tiyatrosu başlattığı bir uygulama
beklenenden daha güzel
sonuçlar verdi.
Göçmenlerin
kültürel
olanaklardan daha fazla
yararlanmasını sağlamaya

yönelik uygulamaya göre
‘2 nights. 2 gece’ başlığı
altında 460 kron tutabilecek biletlerden göçmenler
40 kron gibi az bir ücret
ödeyerek alıp yedi gösteri
arasından ikisini seçip izleyebilecekler.
Projenin geçtiğimiz yıl
başlamasından bu yana
2600 bilet satılmış durumda. 2005-2006 yılında satılan bilet sayısı ise 460.
Kraliyet
tiyarosunun

yeni başlattığı uygulamalardan biri de izleyicilerin
opera, tiyatro ve bale gösterileri öncesinde gösteri
hazırlıklarını yerinde izlemelerine olanak sağlaması.
Gösteriden 45 dakika önce
gelinmesi durumunda Kraliyet tiyatro binasında bir
gezi ve kulislerde inceleme
olanağına da sahip olacak
izleyiciler.
Kraliyet tiyatrosu göçmenlere, sunduğu olanak-

lardan haberdar edebilmek
için göçmenleri,n yoğunlukta bulundukları konut bölgelerinde, mahallelerde, dil
okullarında ve Danimarka
Kızılhaç teşkilatının çeşitli
organizasyonlarında tanıtım yürütüyor.
Kraliyet
tiyatrosunun
web sitesi www.kglteater.dk ‘de gösterilerle ilgili
bilgi alınabileceği gibi bilet
rezervasyonu da yaptırmak
mümkün.

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)

Türkü sevdalılarının Türkü gecesi Sevda Kesim’in

B

ir süre önce www.turkubar.dk adlı internet sitesini kurup, Danimarka’da
Türkü Bar geceleri düzenlemek
isteyen bir grup türkü sevdalısı
genç, ilk sınavını 24 aralık 2006
tarihinde Ringsted’te verdi.
Geceye katılan 100’ü aşkın konuğa güzel bir gece yaşatan girişimciler, Türkiye’de var olan
Türkü Bar’ların ortamını, Danimarka’da yaşatmak istediklerini
dile getirdiler.
Gecenin düzenleyicilerinden
Ali Özdemir yaptığı açıklamada
Türkübar.dk’nın hedefi Danimarka’daki türkü sevdalılarına türkü
ziyafeti sunmak olduğunu belirterek, “Bunu sabit bir mekânda
yapıp, sadece o bölgede hizmet
sunacağımıza, bu konsepti Danimarka’nın değişik şehirlerine taşıyıp, türkü muhabbetini türkü
sevdalılarına yakın salonlarda
yapmayı uygun görüyoruz. Ayrıca bu tür etkinliklerde insanların
ailesi ile gelebilmesi çok önemli.
Ortamımıza damsız konuk kesinlikle almıyoruz. İnsanlar buraya
eşi, kardeşi, kuzeni, arkadaşı veya

eserleri Aarhus’ta
sergileniyor

annesi ile rahatlıkla gelebilir. Danimarka’da böyle bir eksiklik var,
umarım insanların bu özlemini
gidereceğiz” dedi.
Gecede canlı müzik sunan Grup
Dem, büyük beğeni topladı. Konuklara duygu dolu anlar yaşatan
müzisyenlere kâh eşlik edildi, kâh
ritimleri ile coşuldu. Geceye katılan Dj Ali ise, konukların omuz
omuza doyasıya halaylar çekmesine olanak sundu.
Güvenlikten servise, zengin
mutfaktan müziğe, uzun havalardan halaylarla güzel geçen
Türkü Bar gecesinin girişimcileri, önümüzdeki dönemde, Danimarka’nın değişik kentlerine
konuk olmak niyetinde.
Detaylı bilgi ve fotoğraflar için:
www.turkubar.dk.
(Haber)

Tlf: +90 533 492 5616

E-mail: cino-avci@hotmail.com

Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya

ANTALYA’DA
SATILIK DAİRELER

GARANTİ EMLAK

T

ürkiye’den gelen ressam Sevda Kesim,
VUC Århus’ta »Bir Sevda Masalı« adı
altında resimlerini sergiliyor. VUC Kunstforeningen’in girişimleri ve Aarhus’taki
Türk işyerlerinin katkısıyla gerçekleşen
sergi 11 Ocak’ta açıldı ve 27 Şubat’a kadar devam edecek.

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

0090 242 311 4288
0090 532 254 3477
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Şişmanlığın nedeni çok yemek
fazla yeme olacaktır. Ayrıca fiziksel hareketin azlığı, özellikle günümüzde bilgisayar kullanımının
işmanlık, vücut
artmasıyla gelen hareketsizlik, psiağırlığının arzu
kolojik bozukluklar ve genetik, meedilenden daha
tabolik ve hormonal bozukluklarfazla olmasıdır. Vücuttaki yağ doda şişmanlığın temel nedenlerini
kusu miktarı diğer dokulara oranla oluşturmaktadır. Bu nedenlerin en
artmıştır.
önemlisi fazla yemektir.
Bugün şişmanlık bir hastalık olaBireyin kilo almaması için basit
rak kabul edilmektedir ve şişman- bir matematik hesabıyla günlük dilık bireyin sağlığını olumsuz yönde yetiyle vücuduna aldığı enerjinin
etkilemektedir. Öncelikle ağır bir
harcadığı enerjiden fazla olmaması
vücutun taşınması güçtür. Bu dugerekmektedir. Peki bu nasıl olarum özellikle yaşlılarda eklem ağrı- caktır? Bu bireyin besinlerin enerlarına yol açar. Şişman olan birey- ji değeri ile kendi enerji harcaması
lerin daha az hareketli oldukları
konusunda bilinçli olması ve kenkaçınılmaz bir gerçektir. Bu da vü- di eneji dengesine uygun besleme
cut kaslarındaki verimin azalmaalışkanlığı kazanmasıyla mümkün
sına yol açmaktadır. Ayrıca kalp,
olacaktır. Esasında tüm zayıflama
damar, böbrek ve pankreas gibi
diyetlerinin amacıda bireye doğsistemlerde işlevsel bozukluklara
ru beslenme alışkanlığını kazanyol açabilir. Şişmanlık şeker hasta- dırmaktır. Burada doğru kelimesi
lıkları, hipertansiyon ve kalp hasdaha önceki yazımda da belirttiğim
talıkları için en önemli risk faktögibi ‘yeterli ve dengeli’ anlamına
rüdür.
gelmektedir.
Peki bizim için bu kadar tehlikeli
Şişmanlığın derecesini basit bir
olan şişmanlığın nedenleri nedir?
hesapla öğrenebiliriz. Vücut ağırlıTabiki aklımıza gelen ilk neden
ğımızı boyumuzun metre cinsinden
Selahattin Topçu, Beslenme
ve Diyetetik Uzmanı

Dr. Orhan Bulut

Nefes Darlığı

N

efes darlığı güçlükle nefes alıp verme halidir.
Burada bir hava açlığı sözkonusu olup kişinin
hissettiği bir duygudur. Aynı derecede zorlaşmış
olan solunum olayı, ayrı kişilerde değişik derecelerde rahatsızlık duygusuna neden olur. Ciddi bir rahatsızlığa ve dışarıdan görülebilen nefes darlığına
rağmen kişinin yakınması az olabilir.
Nefes darlığında hasta solunum eforunun artmış
olduğunu fark eder. Normalde, istirahatte, normal
enerji harcamasının ancak yüzde 2-3’ü solunum
olayı için harcanır. Buna karşın nefes darlığı çeken
bir hastada ise, istirahat halinde toplam enerjinin
yüzde 25’i solunum işine harcanabilir. Efor yapan,
koşan bir insan sık ve derin nefes alıp vererek, vücudun artmakta olan oksijen gereksinimini karşılamaya çalışır.
Her insanın bir efor kapasitesi vardır ve eforda
hafif bir nefes darlığının başlamasi doğaldır. Kişi
bunu normal karşılar ve efor sırasında solunum
için harcanan enerji artar. Fakat efor sırasında toplam enerji harcaması da artmış olduğundan, solunum işlevi için harcanan ancak yüzde 3-4 olur. Nefes darlığı olan kişilerde ise normaldekinden daha
az eforla nefes darlığı başlamaktadır. Ancak büyük
eforla başlayan nefes darlığına hafif nefes darlığı
(dyspnø); küçük eforla başlayana orta şiddette nefes darlığı; eğer istirahat halinde bile nefes darlığı
varsa buna şiddetli nefes darlığı denmektedir.
Sessiz ve sakin bir hayat yaşayanlar, yaşlılar, şişmanlar ve genellikle kadınlar, küçük bir eforla nefes darlığı duyarlar. Bu kişilerde istirahat halinde
nefes darlığının ortadan kalkması gecikir ve uzun
zaman alır. Böyle gelişen nefes darlıklarının değerlendirilmesi güçtür. Ancak o zamana kadar rahatlıkla yapılan bir eforun nefes darlığına yol açması
hastalık gelişimi açısından bir anlam taşıyabilir.
Efora alışkın sportmen bir kimsenin aniden nefes
darlığından yakınması ciddi bir anlam taşır. Başka
nedenlerle fiziksel aktivitesi sınırlanmış bir kimsede nefes darlığının ortaya çıkması uzun süre fark
edilmez.
Nefes darlığından yakınan bir hastada herşeyden
önce akciğer ve kalpten kaynaklanan nedenler düşünülür. Kalp-akciğer hastalıkları dışında, psikolojik ve diğer başka nedenlerde bulunmaktadır. Sigara kullanılması ve hava kirliliği çok önemli diğer
nedenler arasında sayılabilir. Özellikle sigara içenler hava kirliliğinden daha çok etkilenirler.
Türkiye’de giderek sayısı artan büyük şehirlerde
kötu kalite kömür yakılması sonucu, özellikle rüzgarsız kış günlerinde, şehir sokaklarını dolduran
duman zaten kronik bronşiti olan sigara içenleri
perişan etmektedir. Egsoz dumanı da şehir merkezlerinde havayı çok kirletmektedir.
Havadaki kükürt dioksit (SO2) miktarı ne kadar
çoksa, solunum yolu rahatsızlığı da o kadar fazla
olur. Doğal gaz kullanılması, kurşunsuz benzin, egsoz dumanı kontrolu gibi yöntemlerin giderek yaygınlaşmaya başlaması hava kirliliğine bağlı solunum yolları hastalıklarının azalmasına katkıda bulunmaktadır.
orhan.bulut@haber.dk

Etkinliklerin adresi

www.club-alaturca.dk
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Psikolojik danışmanlık
ve tedavi

karesine böldüğümüzde, eğer çıkan
sonuç 25-29.9 arasında ise hafif şişman, 30-34.9 arasında ise şişman,
35-39.9 arasında ise aşırı şişman
ve 40 ın üzerinde ise morbid yani
ölümcül şişman olduğumuz anlamına gelmektedir.
Şişmanlık sonucu vücutta biriken yağ dokusu aynı zamanda bir
enerji deposudur. Vücudumuza besinlerle aldığımız enerjiyi yeterli ve
dengeli bir zayıflama diyeti programıyla kısıtlayıp, fiziksel aktivitemizi arttırdığımızda bu depoları kullanabiliriz. Vücut dışarıdan
gelen enerji kısıtlandığı için kendi
depolarını kullanacak ve birey zayıflamaya başlayacaktır. Ancak bu
zayıflama programının beslenme
uzmanları tarafından düzenlenmesi ve takip edilmesi çok önemlidir.
Çünkü bilgisizce yapılan diyetler
yüzünden vücut dengesi ve sağlığı
bozulabilmektedir.
Sağlıklı bir yaşam yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanmakla sizin olabilir.
haber@haber.dk

Eczacılarınızdan
Merhaba

Y

988 yılının Eylül ayında Türkiye¬de
liseyi bitirdikten sonra göçmen bir
ailenin çocuğu olarak Danimarka¬ya
geldim. Danca¬yı öğrenme ve üniversiteye hazırlık döneminden sonra 1994 yılında Kopenhag Üniversite¬sinin psikoloji bölümüne başladım.
2000 yılında ”İkinci kuşağın kimlik oluşum süreci”
başlıklı master tezimle üniversiteden mezun oldum.
Master tezimde Danimarka¬da yaşayan Türkiye kökenli ikinci kuşak diye adlandırılan gençlerin kimlik
oluşumunu etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri ele
aldım.
Tezimde ilginç bulduğum ikinci kuçşak genlçerin
kimliklerinin çok kültürlü olduğu ve aynı zamanda kendilerini nereye ait hissetme veya görme konusunda bir ikircilik (ambivalens) yaşadıklarını saptadım. Başka bir deyişle, kendilerini ne Türkiye’deki
bir Türk/Kürt veya Danimarka¬daki bir Danimarkali
gibi görüyorlar.
Mezuniyetimden sonra Vesterbro Socialcenter¬de
psikolojik sorunları olan etnik kökenli vatandaşların
ruhsal sağlık durumlarımı araştırma ve aynı zamanda kendilerine destek ve lokal bazda uyumunu sağlamaya yönelik bir projede bulundum. Daha sonra
Odense Üniversite hastanesine bağlı Lokal psikiyatri (Distriktpsykiatri) ve Glostrup Psikiyatrik hastanesine bağlı lokal psikiyatride toplam 2 yıl çalıştım.
Şu anda Køge Belediyesine bağlı aile danışmanlık
ve tedavi merkezinde çalışıyorum. Gerek Odense¬de
ve Glostrup¬ta, gerekse şunada çalıştığım Køge¬deki psikoloji tedavi gören grubum Danimarka kökenli.
Ayrca belediyelerden gönderilen veya şahsi başvuran
Türkiye kökenli vatandaşlarımıza kendi dillerinde
psikolojik tedavi yapıyorum.
Bundan sonraki Haber köşe yazılarımda okuyucularımızdan gelecek psikolojik danışmanlık ve tedaviyle
ilgili konularda yardımcı olmaya çalışacağım. Bu konulara bazı örnekler vermek gerekirse çocuk eğitimi,
aile içindeki çatışmalar, ruhsal bozukluklar ve tedavisi (depresyon, korku ve kaygılar, şizofreni v.s.) gibi
konular olabilir. Başvurularınızı Haber gazatesine
veya mailadresime gönderebilirsiniz.
Görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

eni yılınız ve geçmiş bayramınız kutlu olsun diyerek ilk yazımıza başlıyoruz
sevgili HABER okuyucuları.
Bundan böyle sizlerle eczane
ve ilaç dünyasından gelişmeEczacı Vural Koçak
leri ve haberleri paylaşacağız.
Kısaca kendimizi tanıtalım isterseniz:
Vural Koçak; ”Eczacıyım,
Greve Eczanesi’nde çalışıyoEczacı Başak Paarup rum. Egitimimi 2004 yılında
Danimarka’da tamamladım”
Başak Paarup; ”Eczacıyım, Kolding Sønderbro
Eczanesi’nde çalışıyorum. Egitimimi 1997 de Türkiye’de tamamladım”.
Yakında, yüksek tansiyon, alerji, enfeksiyon hastalıkları, astım ve diabet gibi hastalıklar hakkında
yazılar hazırlayacağız. Ayrıca ”muadil ilaç” (substitution), ”hasta katılım payı kuralları” (tilskudsregler) ve ”yeni reçete sistemi” (receptserver) gibi eczacılıkla ilgili terimleri açıklamaya çalışacağız. Şubat
ayından itibaren, Danimarka’daki bütün eczanelerde, halkı bilinçlendirmek amacıyla yüksek tansiyon
hakkında bir kampanya başlatılacak. Ülke çapındaki kampanyanın sloganı ise ” Har du styr på dit
tryk” olarak belirlendi. Biz de bu kampanyaya katkıda bulunmak amaciyla yüksek tansiyon konusuna
köşemizde yer vereceğiz.
Danimarka’ da yaklaşık 1 milyon kişinin yüksek
tansiyon hastası olduğu tahmin ediliyor. 50-60 yaş
grubunda ise yaklaşık her 3 kişiden birinin bu hastalığa sahip olduğu sanılıyor. Yüksek tansiyon bazen başağrısı, yorgunluk ya da baş dönmesi gibi belirtilerle seyretse de, çoğunlukla hiç bir belirti göstermeden gelişir ve kişi yıllarca tansiyon sorunu
olduğunu bilmeden yaşayabilir. Dünya kardiyoloji birliğinin ”sinsi katil” olarak adlandırdığı yüksek
tansiyonun, başta damarlar ve kalp olmak üzere, organ tahribatı gibi ağır sonuçlarından korunmak, günümüzde uygun bir tedavi yöntemi ile mümkündür.
Gelecek sayıda bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi
vereceğiz. Sorularınız, sorunlarınız varsa lütfen bize
yazın. Elimizden geldiğince bunları yanıtlamaya çalışacağız. Ilginizi bekliyor, sağlıklı günler diliyoruz.

haber@haber.dk

haber@haber.dk

Aytekin Coşkun, Psikolog
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Handicapportalen yapısal Nörrebro’da kadınlar
reformları yakından takip için ücretsiz olanaklar
ediyor
Meral Ballegaard

D

animarka’da belediyelerin birleşmesiyle
meydana gelen yapısal reformlar büyük değişiklikler yaratırken, her
değişiklikte olduğu gibi bir
endişe gözlenmektedir. Bu
endişeler yoğun bir şekilde
özürlüler alanında da gözlenmektedir.
Bu; hükümet, belediye ve
bölge idarelerinin verdiği
hizmette bir eksikliğe yol
açmayacaktır. 98 yeni belediyede özürlülere de verilen
hizmetlerin eşit düzeyde
devam edebilmesini sağlamak için özürlüler konseyi
oluşturulmuştur. Böylece
her belediyenin bir özürlüler politikası oluşturması istenmiştir. Bunların dışında
özürlülere verilen hizmetlere ulaşım konusuna da yoğunlaşılmıştır.
Halk konutlarına özürlülerin ulaşımı konusunda
kolaylıklar yaratmak için
2008 yılının sonuna kadar
kullanılmak üzere 300 milyon Kron tahsis edilmiştir.
Ayrıca Sosyal işler idaresi belediye çalışanlarının,
özürlülerin, politikacıların
ve özürlülere hizmet sağla-

yan kuruluşların
verilen hizmetleri
karşılaştırma yapabilmelerine olanak sağlayan bir portaweb portalını da hizmete len) lanse
sokmuştur.
edilmesiyle belediyelerin alternatif çözümleri kullanmaya ne kadar açık olacakları
Yapacak çok iş var
konusunda bir güvensizlik
Tüm bunlar güzel şeyler,- ortamı doğmuştur, ve buancak, daha yapılacak çok güne kadar belediyelerin
şeyin olduğu, cevaplanmayı devam ettirdikleri ve önübekleyen bir çok sorunun müzdeki yılarda da devam
bulunduğu bilinmekte ve ettirecekleri uygulamalar
görülmektedir. Örneğin, şu konusunda da bu güvensizana kadar özürlülere verilen lik hissedilmektedir.
hizmetler için politika oluşturan belediye sayısı sadece Özel sorumluluk
15’tir. Bu arada İş ve İnşaat
idaresi tarafından yapılan Özürlüler, yakınları ve yarbir araştırma özürlülerin dımcıları ile özürlüler alanı
belediyelerine ulaşmakta ile ilgilenen bir çok kişinin
eskisi kadar güçlük çektikle- buluşma noktası olan Hanrini göstermektedir. Her ne dicapportalen belediyelerin
kadar özürlülerin kolaylıkla değişen yapılarının ne gibi
yaşayabilecekleri konutlar etkileri olacağının göz alinşa edilmesi konusunda tında tutulması açısından
kullanılmak üzere kaynak kendini görevli hissetmekayrılmış olsa da, hükümet tedir. www.handicapportbir çok kesim tarafından, alen.dk sitesini izlemeye
özürlü konutları konusun- devam edin.
Daha geniş bilgiyi
da yasal düzenlemelerin
www.handicapportalen.dk
hala yapılmamış olması kointernet sitesinden
nusunda eleştirilmektedir.
alabilirsiniz.
Hzmet portalı (Tilbuds-

K

olduğunu düşünüyor, ama
insan her yaşta yeni bir
şeyler öğrenir. Üstelik Danimarka’da
yaşayan herkes
için gerekli bir
kurs.
Kadınlar
için
Danca, Dikiş, Yoga
ve cimnastik kursları
Kalejdoskop’ta. Buradaki kurslar aylık 50 kr.,
oldukça hoş bir ortamda
zevkli kurslar. Bu kurslara
katılmak için küçük çocuk
ya da bebek sahibi olmak
engel teşkil etmiyor. Anneler çocukları ile de bu kurslara gelebilirler.

endinizi geliştirmeye
meraklıysanız
veya evde canınız
sıkılıyor, “Bir şeyler yapayım” diyorsanız, işte size
bazı adresler. Üstelik bu
kurslar sadece “HANIMLARA MAHSUS”!
Zevkli (sınavsız) bir ortamda yeni birşeyler öğrenirken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kadınlarla
sohbet edebilirsiniz.
Belki uzun yıllardır Kopenhag’da yaşayanlar bu
tür yerlerin varlığından haberdardır, ancak bilmeyenlere söyleyelim; kursların “KALEJDOSKOP”
çoğu ücretsiz veya ayda 50 THORSGADE 48A
kr. gibi cüz’i bir rakam.
2200 Kbh N

Bisiklet kursları

“Cykelkursus for kvinder”,
København Netværksgruppen tarafından düzenlenen
bu kursların adresi :
Frivillighuset
Nørrebrogade 32, mezz.
2200 Kbh N
Tlf: 35 36 60 57

Hem idman yapın, hem
de otobüs veya tren bilet
ücretinden kurtulun. Çoğu
kadın bisikleti ulaşım aracı
olarak kullanmak için yaşlı

Tlf: 35 85 00 87

(Burada ayrıca “FÆLLESSKAB og INTEGRATION”
adı altında bir mentor netværk projesi var. Katılım
ücretsiz).
Kadınlar için bir diğer
ücretsiz Danca kursu da
Israel plads’de, Rømersgade 17 Kbh K adresindeki
BETHESDA’da.
Bu arada yolu Nörrebro’ya
düşen çocuklu aileler için:
“Børnestafetten/
MØD-

REHJÆLPEN “in ikinci
el giysiler satan bir butiği
bulunuyor. Burada 0-13 yaş
grubundaki çocuklara hitap
eden her türlü giysi, oyuncak ve kitabı bulabilirsiniz.
Örneğin, bir bebek arabasına ihtiyacınız var; bunu
dükkan aracılığıyla duyurup kısa zamanda temin
etme şansınız var.
Adres:
Børnestafetten
Jægerborgsgade 44, kld.
2200 København N
Tlf: 36 96 62 64

Danimarka’da eğlencenin adresi
Pazar günleri
(17.00-23.00 arası)
bayanlar
matinesi

ZOR-BAS

RESTAURANT
&

TAVERNA

Perşembe
geceleri yarı
fiyatına eğlence

HER PERŞEMBE NARGİLE GECESİ

Eğlencenin tadına ZOR-BAS’ta varın. Her hafta Perşembe - Pazar akşamları saat
21.00’de başlayan programlarımızda Halk, sanat ve fantazi müziğinin sevilen
sesleri, nice sürprizler

Ramazan
KAYA

Sanat müziğinin
altın sesi

Bedirhan Mahsa Hasret

Jagtvej 171 2100 København Ø

Tlf: 39 29 18 30 Mobil: 21 75 47 71
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ŞİMDİ DANİMARKA’DA
SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

www.kokludegisim.com

ABONE OLUN
İsteme adresi:
kokludegindk@hotmail.com
TLF: 6011 0184
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Emre’yi sicili yakacak

KESİN İFADE YOK

“4.4’’ No’lu paragrafı baz
almak kaydıyla ve “kendi
takdirleri doğrultusunda’’
vereceği cezayı belirlemesi
öngörülüyor. 4.4 No’lu paragrafta ise bu suçlar için,
6’ncı paragrafta belirtilen
suçlar arasında yer alan
“ayrımcılık içermeyen küçük düşürücü söz sarfetmek
veya el-kol hareketi yapma’’
nın karşılığı olarak önerilen
ceza -ki bu 14 gün yeşil sahadan men ve siciline işlenecek iki eksi puan olarak
özetlenebilir- ve buna artı
olarak oyuncunun son beş
sezondaki disiplin karnesi
göz önünde bulundurularak ceza belirlenebileceği
ifade ediliyor.

lözoğlu’nun alacağı cezadan çok Newcastle United
takımının teknik direktörü
Glenn Roedel ‘in Emre’nin
böyle bir şey yaptığına inanmadığını, çok yetenekli bir
futbolcu olduğunu vurgulamanın yanı sıra “Bu takımda ırkçılık yapan birine
hoşgörülü davranamam,
böyle birinin Newcastle’da
yeri yok’’ sözüne dikkat
çekildi. Ve Belözoğlu’nun
Newcastle’daki futbol yaşamının sonunun gelmiş
olabileceği yorumu yapıldı.
The Daily Telegraph gazetesi “Irkçılık suçlaması yüzünden Emre’nin geleceği
tehlikede’ ‘ başlığını, The
Independent gazetesi ise
“Emre inkâr ediyor ancak
FA orta saha oyuncusunu
suçlu buldu’’ başlığıyla yayımladığı haberde Türk futbolcunun ırkçılık nedeniyle
suçlu bulunan ilk Premier
Lig oyuncusu olduğunun
altını çizdi.
Yazılı bir açıklama yapan
Emre, “İngiltere Futbol Federasyonu tarafından kulübüme gönderilen ve olayların gelişiminin açıklanmasıyla ilgili vermem istenen
savunma, 29 Ocak’a dek yapılacaktır. Bu konuyla ilgili
önümüzdeki günlerde daha
geniş bir açıklamayı yazılı
olarak kamuoyuna yapacağım’’ dedi.

GEÇMİŞi ETKİLEYECEK

Özetle Belözoğlu’na verilecek cezada ulusal takım
oyuncusunun sicili önemli
rol oynayacak. İngiliz basınında, İsviçre maçı sonrasında yaşananlar anımsandığında 27 yaşındaki
oyuncuya verilecek cezanın
14 gün sahalardan uzak kalmaktan çok ağır olabileceği
tahmini yapılıyor. Yönetmelik göz önünde alındığında da disiplin komitesi
üyelerinin, Türkiye-İsviçre
arasında oynanan Dünya
Kupası eleme maçında yaşanan kavgaya karışması
nedeniyle UEFA’dan dört
maçlık ağır bir ceza
alan Belözoğlu’nun
29 Ocak’a kadar
yapacağı savunmaMEDYUM
da komiteyi suçsuz
olduğu konusunda
Her türlü sorununuzun
ikna edememesi
çözümünde yardımcı olabilirim.
halinde takdir hakEvlilik sorunları, mutluluk,
larını ulusal futbolbaşarı ve tüm arzularınızı
cunun lehinde kulgerçekleştirmede yardımcı oluruz.
lanmalarını düşünHer sorunun
mek olanaksız gibi
mutlaka bir çözümü vardır.
görünüyor.

Clairvoyant

FA’nın kural ihlali yapıldığında verilecek cezaları sıralayan yönetmeliğinde ise
ırkçı söylem içeren hakarete
ne tür bir ceza verileceğine
ilişkin kesin bir ifade yer almıyor. Ceza yönetmeliğinin
“7.7’’ No’lu paragrafında
maç sırasında dil, din, ırk,
milliyet başta olmak üzere
bir dizi alanda ayrımcılık
içeren sözlü sataşmada ROEDEL’DEN
bulunulması durumunda, DESTEK
disiplin komitesi üyelerinin Ada basınında Be-

KARE BULMACA ÇÖZÜM

Profesör Mansou

Højstrupvej 43 - 2700 Brønshøj

Tlf: 38 74 88 93
Mob: 50 48 6150

SUDOKU ÇÖZÜM

������������
���������������������������������������

����

��

��

�����������

��������������������������
���������������������������������

����

����

�����������
�������������
���������������

����

����

Kaostan mutluluk çıkacak mı?

Ö

nce 2007 yılı herkese mutluluk getirsin dileklerimle, acaba yeni yılda
Türk futbolunu kaos mu yoksa mutluluk mu bekliyor.
Türk Milli Takımı, aramızın soğuk olduğu İsviçre ve komşusu Avusturya ortaklığında düzenlenecek 2008 Avrupa
Futbol Şampiyonası için C grubunda
ölüm kalım maçların ikisini önümüzdeki Mart ayında ard arda oynayacak. 24
Mart’ta Yunanistan, 27 Mart’ta Norveç. Grubun lideri Türkiye için iki çok
önemli ve tehlikeli rakip. Yunanistan’la
son yıllarda oynadığımız maçlarda komşuluğun verdiği rehavet mi, yoksa eskiden yaşanan gerginlikler sonrası baş
gösteren yumuşamının sonucu mu bilinmez, ama kardeş gibi berabere kalıp gidiyoruz.
Norveç, Kuzey futbolun bize her zaman ters geldiği bilinen rakiplerden
biri. Yeniyor, yeniliyoruz. Norveç teknik direktörü Aage Hareide geçtiğimiz
günlerde kendi ülkesinin TV2 kanalına
verdiği bir röportajda iddialı konuştu.
Hareide, ‘Gruptan başarısız çıkması durumunda görevinden hemen istifa edeceğini üstüne basa basa’ söyledi. Bu demektir ki, Türkiye’nin karşısında çok
ciddi bir Kuzey rakibi olacak. Tabii bu
maç öncesi Türkiye için hayati önem taşıyan bir Yunanistan maçı var. Türkiye, Yunanistan karşılaşmasından iyi bir
sonuç alırsa o moralle Norveç engelini
aşar gider. Kimse de grupta artık Türkiye’yi tutamaz.
İki takımın direk olarak Avrupa Futbol Şampiyonasına gideceği grupta lider
olmamıza rağmen Mart ayı Türk futbolu açısından çok büyük önem arz ediyor.
2002’de elde edilen Dünya 3. lüğü sonrası Türkiye, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2006 Dünya Kupasında yoktu. Dünya futbol kamuoyunu hayalkırıklığına uğratan, futbolseverleri şaşkına çeviren Türkiye’nin üst üste böyle
iki önemli şampiyona da olmaması sonrası üçüncü bir katılamama fiyaskosuna kimsenin tahammülü yok. Bir de,
Türkiye daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına muhakkak katılmak zorunda.
İmajını düzeltmek, futbolda büyük olduğunu yeniden göstermek, en önemlisi
İstanbul’daki olaylı İsviçre maçı sonrası
aramızın her konuda buz gibi soğuk olduğu bu ülkeyle barışmak adına bunu
yapmaya mecbur. Çünkü 2008 ‘in ev sahibi ülkelerinden biri İsviçre. Gerisini
siz düşünün.
Türk Milli Takımı, ya bunu başara-

Nielsens Discount
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İrfan Kurtulmuş
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cak yada futbolda yine gerileyecek. Bu
da, Türk futbolu için 10 yıllık bir kayıp
demek. Türk futbolcusunun yurtdışında oynayabilme şansının hemen hemen
yok olması demek.
Türk futbolunu yönetenler bunu ne
kadar düşünüyor? Yoksa böyle önemli iki maç öncesi Türk futbolunda yeni
bir kaosa mı gidiliyor? Futbol Federasyonun değiştirilmesi sözkonusu. Federasyon başkanı Haluk Ulusoy’un gitmesi isteniyor. Gidecekse bu maçlar öncesi gitmeli. Gitmeyecekse, böyle hayati
önemli maçlar öncesi morallerin bozulmaması için ortam sakinleşmeli. Yoksa,
sürekli kaos ortamı yaratılırsa bunun
zararı bizim futbolumuza olur. Umarız
bu konuda bir an evvel sağduyu galip
gelir ve sakin hazırlanma ortamı oluşur.
Bir de, Türk Milli Takımının en önemli silahlarından biri olan İngiltere’nin
Newcastle takımında forma giyen milli futbolcu Emre Belözoğlu’nun ırkçılık
suçlamasıyla ceza alması gündemde.
İngiltere Futbol Federasyonu 29
Ocak’a kadar Emre’nin savunmasını istiyor. Emre, bu olayda ceza alacak olursa, bundan en büyük zararı önce kendisi sonra Türk futbolu görecek. Çünkü,
olaylı İsviçre maçı sonrası aldığı 6 maçlık cezası 4 maça düşürülen Emre’ye
özellikle Yunanistan maçı (Bu maç sonrası cezası bitiyor) ardından oynayacağıız Norveç karşılaşmasında Türk Milli
Takımın çok büyük ihtiyacı var. Onun
takımda olamamasından ötürü Türk vatandaşı olan Fenerbahçe’nin Brezilyalısı Marco Aurelio’yu Milli Takıma almak
zorunda kalınmadı mı? Yani, Türkiye’de Hakan Şükür, Rüştü Reçber gibi
Emre’nin de alternatifi pek yok gibi.
Umarız, Emre bu olaydan cezasız kurtulur ve futbol hayatı darbe almaz.
Avrupa arenasında tek Türk takımı
olarak kalan Fenerbahçe’de zorlu bir
döneme merhaba diyecek. Sarı-Lacivertlilerin bundan sonra ki maçları ya tamam yada devam niteliğinde. Büyük bir
futbol bilgisine sahip olan Zico, Fener’in
Hollandalı rakibi AZ Alkmaar’ı kesin
yakın markaja almıştır. Fener’in başarılı olması ülke puanı açısından da büyük
önem taşıyor.
2007 yılı Kurban Bayramı ve Yılbaşının aynı güne geldiği bir günle başladı. Şans getirdiği söylenen bu ender durumdan umarız Türk futbolunu bekleyen bu zorluklar birbir aşılarak mutlu
sonla ülke ve toplumumuza büyük sevinçler yaşatılır.
irfan.kurtulmus@haber.dk
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ewcastle
United’ın formasını
giyen E mre Belözoğlu ‘nun alacağı ceza geçmişteki kötü
disiplin karnesi nedeniyle
ağırlaşabilir.
İngiliz Futbol Federasyonu’nun (FA) yönetmeliği,
kötü sicilinin, 30 Aralık
2006’da oynanan EvertonNewcastle United maçında
rakip futbolcular Nijeryalı
Joseph Jobo , Latin ABD’li
Tim Howard ve siyahi İngiliz oyuncu Joleon Lescott’
a ırkçı söylem içeren hakarette bulunmaktan suçlu
bulunup, FA’nın ceza komitesine sevk edilen ulusal
futbolcunun alacağı cezada
büyük etkisi olabileceğine
işaret ediyor.
Belözoğlu’nun işlediği iddia edilen suç FA yönetmeliğinin, oyuncu ve teknik
kadroların ahlaki açıdan
ihlallerini sıralayan “E’’
başlığının dördüncü maddesinde “etnik köken, renk,
ırk, milliyet, cinsiyet farkına dayalı ayrım yapılmamalı, engelliye ayrım yapılmamalı’’ olarak özetleniyor.
Tabii, burada kastedilen
ayrımcılık sadece teknik
ekipler ve futbolcuların
birbirlerine sözlü veya fiziki saldırısı değil. Hakem ve
taraftarlara yönelik ihlaller
de dikkate alınıp cezalandırılıyor.
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ÇUVALDIZ
AB’DEN YENİ KURAL
Türkiye’de Kurban Bayramı
sırasındaki kurban kesimlerinde bin kişinin yaralandığını öğrenen Avrupa Birliği,
üyelik görüşmeleri için yeni
bir kural getirdi. Bu kurala
göre AB ülkelerine turist vizesi başvurusu yapacak olan
vatandaşlarımız özel bir belge imzalayacaklar. Bu belge
şöyle: “Gittiğim ülkelerde
kasaplık yapmayı aklıma bile
getirmeyeceğime, bıçak olarak yalnızca kahvaltı bıçağı
kullanacağıma, tabağımdaki
etin kesilmesi gerekiyor ise
bu kesme işini yanımda oturan AB pasaportlu bir kişiye
yaptıracağıma söz veririm.”

SUDOKU
SOLDAN SAĞA
1. Ab, Ma / Kenar süsü... Gün, Gündüz. ... Kimyada basit şekerlere verilen ad.
2. Hile. Desise, Entrika. Fukus. Dek, Aldatma. Dümen, Dolap, Katakulli, Fent, Riv,
Mekr... Perde, Çit, Çeper, Revk, Mizar
3. Dolayısıyla anlatma, Taş, İhsas, Kinaye, Tariz. ... Tabaklanmış ceylan derisi.
4. Armada.
5. Soy, Baba soyu.
6. Adlan sıfat yapmakta kullanılan yapım eki/ Vietnam krallık hanedanı.... Bayramda
caddelere kurulan süslü kemer.... Kıl, Tüy
7. Ucu yanık odun, Alak.... Gizli köşe, Saklı yer.
8. Maymun.... Atasözü, Sav, Mesel,Darbımesel.

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
Aranan sözcükler

BURAKKUT
CANDANERÇETİN
İZEL
KAYAHAN
MUSTAFASANDAL

YUKARIDAN AŞAĞI
1. Bezek, Ziynet, Cıcık, Zib, Ziver.... Kalbur.
2. İlkel benlik... Hararet.
3. İnsanda karşı cinsi etkileyen hormon.... Asker, Azap, Çeri, Leşker, Levent, Nefer,
Sü
4. Telin, Kargış.
5. Becerikli, Eli işe yatkın.... Sağır, İşitme özürlü.
6. Misal, Emsal, Numune, kip.Kalıp, Eşantiyon, Mostra.
7. Kasınç.... Borudan parça almakta kullanılan bağlantı parçası
8. Eski Mısır’da insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç./ Mezopotamya’da
kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi.... Şem.
9. Alt, Ast, Madun.... Ambar.

NAZANÖNCEL
NÜLİFER
ÖZLEMTEKİN
ŞEBNEMFERAH
TARIK
TARKAN
ZERRİNÖZER

CANBALON

© Abdullah Tunçel

KREDİ KARTLI KEDİ(!)
Avustralya’da bir kadın, hesabı olduğu bankaya kedisi
adına başvuru yapmış ve
banka da kadının kedisine
kredi kartını yollamış. Olayın yarattığı skandal büyük
olmasına büyük de, skandalın ardından sokak kedi
ve köpeklerinin sayısındaki
azalmanın nedeni ile, kediköpek sahibi olmak isteyen
Avustralya’lıların sayısındaki hızlı artışın nedeni bir
türlü çözülemiyor.
GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
Sevgili okuyucularım, Irak
Parlamentosu ülkenin petrol kaynakları konusunda
yeni bir yasa hazırlıyor.
Yasada yapılmakta olan düzenlemeler petrol devlerinin
otuz yıllık anlaşmalarla Irak
pazarına girmelerine olanak
sağladığı gibi, elde edilecek
gelirin yüzde yetmişbeşi de
doğrudan doğruya Batılı
büyük şirketlere gidecek.
Gelirin en büyük bölümünü
cebine indirecek olan şirketler de tabii ki ABD ve İngiliz
şirketleri.
Güzel bir atasözümüz vardır: “Takke düştü kel göründü!” deriz. Irak’taki rezaletin takkesi bu petrol yasası
ile birlikte düşmüştür. Corc
Buşt ve Toni Belayir’e siyaset sahnesinden kovulmalarından sonra
bu şirketlerde
hayırlı, uğurlu
ve bol ücretli
yönetim kurulu üyelikleri dilerim.
Abdullah Tunçel

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

HABER
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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.
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Bizi
ziyaretiniz sizin
menfaatinizedir
Pele’yi
tanımayan
zarardadır !!!
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Pele Mobilya’da
yatak reyonu
yeni çek yat
modellerimizle
zenginleştirilmiştir.

Pele Mobilya’ya
gelin, kesenize
uygun koşullarda
yuvanızı zevkinize
göre kurun
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Gelinlik ve gece kyafetleri için
mutlaka bize uğrayın.
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Global
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Çocuk arabası çeşitleri de
Pele’de. Gelin dokuz çeşit
renk ve modeldeki çocuk
arabalarımızı görün !
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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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