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Demokrasiden
sınıfta
kaldılar

Dünyada yeşermekte olan demokrasilere kendi
sistemini örnek olarak sunan Danimarka’da halkın
ezici bir çoğunluğunun demokrasinin temel unsurlarını
benimsemediği ortaya çıktı. Araştırma sonuçları
uzmanları şaşkınlık ve endişeye sürükledi.

Sayfa 4’te

Interview med Mette Frederiksen
»Min opgave er at være en hård opposition«
Hun er trods sin unge alder gået hen og blevet
en markant person i Socialdemokratiets ledelse.
Hun brænder for et mere socialt retfærdigt samfund og for de svageste. Efter et års barselsorlov
fra Christiansborg er hun
nu tilbage i mediernes lys
som socialpolitisk ordfører.
Haber har talt med den
engagerede og travle
politiker om de svageste i
samfundet og hendes
visioner for fremtiden.

Foto: Louis Clement
Side 19
Gazeteniz HABER’in gelecek
sayısı 20 Nisan’da yayınlanıyor
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DÜĞÜN SALONU

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA
EĞLENCELERİ İÇİN
MART AYI SONUNDA
HİZMETİNİZDEYİZ.
Daha fazla bilgi ve rezervasyon için sayfa
XX’deki reklamımızı görünüz

SATDISCOUNT
Navigatörlerimizde
Danimarka ve
Avrupa’nın tüm
1.200 krondan
kentlerinin yanısıra
başlayan komple
Türkiye yol haritası da
set fiyatlarla
bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bizi
kampanyamız
arayın.
devam ediyor.
www.satdiscount.dk

Avukat
Farhad NikMaram

H
Købmagergade 31
1150 København K

Tlf/Fax: 35 81 59 99

ISSN: 9771602-985002

Tlf: 3391 3020
Fax: 3391 3021

advokatnikmaram@yahoo.dk

Güzellik salonu
sayesinde

595,Başlayan fiyatlarla Kopenhag ve Billund’dan
direk Antalya’ya uçak
Daha fazla bilgi için bizi
mutlaka arayın

ANTALYA
ALANYA
ALANYA

İstenmeyen
tüylere
son
İlk üç kalıcı epilasyonda
(permanent hårfjerning)
%25 indirim.
4. seanstan sonra
%40 indirim

Fiyat listesi için www.b-beauty.dk
Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 10.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 16.00

Hundige Center 2A, 2sal ved Kiosk Bien
Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

Türkiye’ye
seyahatlerinizde
en ucuz,
en güvenilir
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»Kan du svare rigtigt på syv ud af ti spørgsmål?«

Lene Espersen haklıdır

G

enç göçmenler oturdukları binaların çöp
kutularını ateşe verirlerse, halkın huzur ve güvenini tehlikeye atarlarsa aileleri oturdukları dairelerden çocuklarının davranışları nedeniyle atılma tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Hatta bazı politikacılar
bu yangın çıkarma hastası ve kafayı karışık ailelerin
sınırdışı edilmeleri gerektiğini bile isteyebilmektedirler, aile derken sülalenin kastedildiğinin altını çizelim.
Danimarkalı genç otonomlar çöp kutularını ateşe
verdiklerinde, arabaları yaktıklarında, dükkanların vitrin camlarını indirdiklerinde -ki bunu başkasına ait
bir binayı boşaltmaları istendiği için yapmaktadırlarbu gençlerin aileleri polisin şiddetli tutumuna karşı
dernek kuruyorlar. Hatta bu gençlerin aileleri
çocuklarının arınabilecekleri bir bina hakları olduğu
bile ileri sürüyorlar.
Adalet Bakanı Lene Espersen bu gençlerin ailelerinin, gençlerin yarattığı tahribatın ardından sokak
ve caddeleri temizlemeleri gerektiğini söylüyorsa, bu
Danimarkalı gençlerin anne babaları bu teklifi hemen
kabul etmeliler, zira benzer bir durumdaki başka bir
grup için önerilen yaptırımlar çok daha ağırdır.
Bu yüzden biz, Adalet akanı Lene Espersen’in bu
otonom gençlerin anne babalarının, çocuklarının neden tutuklandıklarına şaşırmak ve tepki göstermek
yerine, çocuklarının neler yaptığını daha yakından takip etmeleri önerisini destekliyoruz.

Tegning: Lise Özer
Der er meget, danskere ikke ved !...så de vil nødigt spørges. En læser mener, at spørgsmålet: »Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en
person på grund af race eller etnisk oprindelse?« giver anledning til at tro at der med netop disse med denne række spørgsmål kan være tale
om forskelsbehandling.

Lene Espersen har ret

N

år unge indvandrere sætter ild til skraldecontainere, og forstyrrer offentlig ro og orden risikerer
deres familier at blive smidt ud af deres lejelejligheder.
Der er også politikere, der kræver, at familierne til disse
pyromane og forvirrede andengenerationsindvandrere
smides ud af Danmark. Hele slægten, vel at mærke.
Når unge danske autonome vælter skraldecontainere,
sætter ild til biler, smadrer butiksruder, fordi de ikke
måtte være i en ejendom, der tilhører en anden, danner
deres familier forening for politiets »brutale« magtanvendelse. De siger endda, at deres unge har brug for at
have et sted at være i.
Når justitsminister Lene Espersen gerne vil have, at
disse unges forældre skulle rydde op i gaderne på Nørrebro synes jeg, at de skal tage imod tilbuddet straks,
da det er en lang lettere sanktion i sammenligning med
sanktioner mod visse andre befolkningsgrupper.
Derfor støtter jeg Lene Espersen i hendes krav om,
at forældre til de autonome og deres sympatisører skal
være mere opmærksomme på, hvad deres børn går og
laver, i stedet for at være fortørnet og overrasket over,
at deres børn er anholdt.
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MARY GELLERUP’TA. Veliaht Prenses Mary geçtiğimiz hafta içinde Aarhus’ta göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları Gellerup Parken
bloklarını ziyaret etti. Mary Türk çocuklarının da bulunduğu Globus adlı yuvayı ziyaretinde çocuklarla hoş dakikalar geçirdi, oyunlar oynadı.
Mary’nin ziyareti Gellerup Parken bloklarında sosyal bir moral etkisi yaptı.
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Erkek olmanın güzellikleri...

Sadi Tekelioğlu

G

eçtiğimiz Dünya hafta kadınlar günü kutlandı. O günü takip
eden haftada da neredeyse her
şey kadınlarla ilgiliydi. Biz de günün anlam ve önemi icabı gazetemizin bu sayısında kadınlara bolca yer verdik. Bu demek değildir ki erkekleri de unutmadık.
İnternette en çok indirilen geyiklerden
biri olan sayfalarda erkek olmanın güzellikleri anlatılır. Ben de erkek okurlarımıza aşağıdaki noktaları hatırlatayım
dedim...
Erkek olmak harikadır, çünkü...
Yeni bir takım elbise almak için sadece15 dakikaya ihtiyacınız vardır.
Porno filmleri yapanlar sizi düşünmüşlerdir.
Bir partiye sizinle aynı şekilde giyinerek
gelen bir erkekle ömür boyu sürecek bir
dostluk kurabilirsiniz.

Telefon konuşmalarınız sadece 30 saniye sürer.
Otomobiller ve bilgisayarlar hakkında
bilgilisinizdir.
5 Günlük bir tatil için sadece bir valize
ihtiyacınız vardır.
Reçel kavanozunu kendiniz açabilirsiniz.
Filmlerdeki çıplak vücutlar genellikle kadınlarınkilerdir.
Kilo alıp almadığınız eski dostlarınızın
umurunda değildir.
Kuaförünüz maaşınızın yarısına el koymaz.
TV’de zapping yaparken ağlayan birini
gördüğünüzde o kanala kilitli kalmanız
gerekmez.
Kalçalarınızın şekli iş görüşmesinde
önemli bir unsur değildir.
Nerede olursanız olun bacaklarınızı açarak oturabilirsiniz.
Külotunuzu düzeltmek için bulunduğu-

nuz odayı terketmeniz gerekmez.
Başkalarının arkanızdan konuşuyor olması umurunuzda değildir.
Otomobil kullanabilirsiniz.
400 milyon sperm hücresine sahip olmanız 15 denemede dünya nüfusunu ikiye
katlayabilme olanağı verir.
Beyazlaşmış saçlar ve kırışıklıklar karizmanızı güçlendirir.
Vücudunuzda biriken suyu işeyerek dışarı atabilirsiniz.
Uzaktan kumanda aleti sizindir, sizin
kalacaktır.
İnsanlar sizinle konuşurken göğüslerinize bakmaz.
Bir arkadaşınızı ona hediye götürmeden
de ziyaret edebilirsiniz.
Annenizle ilişkiniz normaldir.
Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olabilirsiniz.
Tuvalete gideceğiniz zaman, makyaj ta-

İfade özgürlüğü buraya kadarmış
Dünyada yeşermekte olan demokrasilere kendi sistemini örnek olarak
sunan Danimarka’da halkın ezici bir çoğunluğunun demokrasinin temel
unsurlarını benimsemediği ortaya çıktı. Araştırma sonuçları uzmanları
şaşkınlık ve endişeye sürükledi.
ile telefon görüşmeleri yoluyla
yapılan kamuoyu araştırmasından Danimarka halkının
yüzde 61’i herkesin toplantı
ve ifade özgürlüğüne sahip
olması gerektiği düşüncesine
karşı çıkıyor. Danimarka’da
yaşayan göçmenler arasında
ise bu oran yüzde 59.
Danimarkalı araştırmacı ve
uzmanları endişeye sürükleyen araştırma sonuçlarına
göre Danimarka halkı ibadet özgürlüğü ve dini amaçlı
toplantı yapma özgürlüğü konusunda da endişeli. Halkın
yüzde 60’ı ibadet ve toplantı
özgürlüğüne karşı çıkıyor.
Danimarka Uyum Bakanlığı
tarafından yaptırılan araştırma 4 bin 500 kişiyi kapsıyor.

Vester Farimagsgade 6
1606 København V
Tlf: 3393 7262
Fax: 3393 3175
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zeleyeceğiniz yalanına gerek duymazsınız.
Arkadaşlarınızın cinsel hayatını izlemeniz gerekmez.
Yatakları toplamadan bir otel odasını
terkedebilirsiniz.
Evlilik hazırlıkları kendiliğinden gerçekleşir.
10 dakikada hem banyo yapabilir hem
alışverişe çıkmak için hazır olabilirsiniz.
Uyanık geçirdiğiniz sürenin yüzde 90’ını
seks düşünerek geçirebilirsiniz.
Oto tamircileri size yalan söyleyemezler.
Saçlarınızı kestirdiğinizi başkalarının
farkedip farketmemesi önemli değildir.
Biri sizi bir yere davet etmeyi unutursa
da hala arkadaşınız olarak kalabilir.
Eve sıhhi tesisatçı geleceği zaman ortalığı toplamanıza gerek yoktur.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Eşcinsellik anormal,
vergisiz kazanç normal
Raporda Danimarka’ya Türkiye’den gelen göçmenlerin yüzde 45’inin kendini Kürt kökenli olarak tanımladığı belirtilirken bu grubun bazı normlar hakkında verdiği cevaplar ise uyum alanında ortalarda gezindiğini
gösteriyor.
Demokrasi ve çağdaş yaşama bağlılık konusunda İranlı
ve Vietnamlı göçmenler başı çekerken Türkiye kökenli göçmenler eşcinselliği, kürtajı ve boşanmayı sosyal
olarak normal karşılamadıklarını belirtiyorlar. Türkiye
kökenli göçmenler ayrıca vergisiz kazancı normal karşıladıklarını belirtiyorlar.
Gençlerin meslek ve eş seçimi konusunda anne babaların mı gençlerin kendilerinin mi karar vermeleri gerektiği yolundaki bir soruya verilen cevaplarda ise Türkiye kökenli göçmenler ikiye bölünmüş durumdalar.

Politika cazip değil, Demokrasi belki
Türkiye kökenli göçmenler “Demokrasi iyi bir
yönetim biçimidir” yolundaki bir ifadeyi benimseme konusunda da ikiye ayrılmış durumdalar.
Oysa Danimarka’da siyasi yaşama en aktif olarak katılanların başında da Türkiyeli göçmenler
geliyor.
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Y

ayınlanan kamuoyu
araştırmasında Türkiye kökenli göçmenlerin verdiği cevaplar
da pek iç açıcı değil.
Jyllands-Posten gazetesinin 2005 yılının Eylül ayında
Hz. Muhammed karikatürleri yayınlamasının ardından
başlayan süreçte bir çok entellektüel, siyasetçi ve yazar
ifade özgürlüğünün Danimarkalılar için ne kadar önemli
olduğunu ve Danimarka demokrasisinin de temelinin
ifade özgürlüğüne dayandığını dile getiren açıklamalar
yapmıştı.
Danimarka Göçmen Bakanlığı nezdinde çalışan bir
“Think Tank” kuruluşu tarafından “Değerler ve normlar”
başlığıyla 4.500 Danimarkalı
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MB KEBAB FOOD A/S
SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ

12 yıldır hizmetinizde
Tüm sağlık kurallarına uygun helal mamüllerimizle hizmetinizdeyiz

Kasaplara toptan et ürünleri satışımız devam ediyor
Danimarka’nın her tarafına
dağıtım servisimiz vardır.
Mamüllerimiz Sjaelland adasında
FYN ve JYLLAND bölgelerinde de
servisimiz vardır.

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye gösterdiğimiz
özende yatmaktadır
Korskildeeng 3

www.mbkebab.dk

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

Pişmiş kebap,
hjemmelavet
burger

2670 Greve

E-mail:info@mbkebab.dk
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Bir tarih yok oldu

Cengiz Kahraman

B
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ir bina boşaltılması için koparılan
şu kıyamete bakın! Kopenhag savaş alanına döndü. Otomobil, bisiklet,
çöp bidonu, lastik yakılabilecek ne varsa ateşe verildi, dükkanlar yağmalandı,
camları indirildi, sokaklardaki kaldırım
taşları silah olarak kullanıldı. Bütün
bunlar Kopenhag’ın Nörrebro semtinde
Jagtvej caddesi 69 numarada bulunan
4 katlı Gençlikevi’nin (Ungdomshuset)
boşaltılması sırasında yaşandı.
Sonra ne oldu?
Polise karşı direnen gençler yediği dayakla kaldı, 600 civarında genç gözaltına alındı ve bina kaşla göz arasında yerle bir edildi.
Dışarıdan bakıldığında sıradan, duvarları grafiti ile dolu çirkin bir binaydı aslında. İçindeki gençler de sürekli olay çıkaran, polisle çatışan otonom, anarşist,
basit bir ev işgalcisiydiler. Hiç tasvip

edilmeyecek şiddet olaylarına başvuruyorlardı.
Peki, gençler neden bu kadar çok direnmişlerdi bu binayı boşaltmamakta ve
onlardan başka hiç kimsenin suçu yok
muydu, olayların bu boyutlara varmasında?
O ev işgalcisi gençlerin çoğu lisede,
üniversitede okuyan öğrenci. Gençler bilinçlerini, kişiliklerini bu binada kazanıyorlardı.
Bu bina kentteki gençlerin toplanma,
eğlenme mekanıydı. Atölyeler, kafeterya, diskotek vardı. Cuma, cumartesi akşamları konserler veriliyor, pazar akşamları da sinema filmleri gösteriliyordu. Kısacası gençler kültür evi olarak
kullanıyorlardı bu binayı. Ama siyasi
olarak da aktiflerdi. Göçmenlerle, dünyanın değişik bölgelerindeki halklarla
dayanışma kararları alıyorlardı ve ya-

pılan her yanlışta ilk tepkiyi gösterenler bu binadan çıkıyordu. Barış içinde,
daha güzel bir dünyada yaşamak isteyen gençler mücadelelerini burada sürdürüyorlardı.
Peki, Kopenhag Belediyesi ne yaptı?
1982 yılında Gençlik evi olarak açtığı bu
binayı sırf rant uğruna açık arttırmayla 1991 yılında satışa çıkardı. Binayı
Kopenhag Belediyesi’nden 2001 yılında
satın alan bir firma, 2002 yılında “Faderhuset” adında Hıristiyan bir tarikata sattı.
Bu bina bir tarihti, 1897 yılında inşa
edilen 110 yıllık bir halkeviydi burası ve
bu tarih artık yok edildi. Sanırım buna
gençler kadar en çok üzülen kadınlar olmuştur.
8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasının ilk fikri bu binada
atılmıştı. 26 Ağustos 1910’da 16 ülke-

den gelen 130 kadın yayınladıkları bir
bildiriyle 8 Mart’ı bu binada dünya kadınlarının mücadele günü ilan etmişti.
İlk Emekçi Kadınlar Sendikası bu binada kurulmuştu.
Danimarka’da ilk işçi hareketi örgütlenmesinden biri bu binada yapılmıştı.
Bolşevik Sovyet Devriminin lideri Vladimir Lenin, Alman sosyalist kadın önder Rose Luxemburg bu binada konuşma yapmıştı. Bir çok gösteri ve mitingin
kararları bu binada alınmış, toplantıları
yapılmıştı. 1950’li yıllarda işçi hareketinin, sendikaların önemli kararlar aldığı
bir bina oldu. Hatta evsizler de barınıyordu bu binada.
Kısacası, Danimarka’da sosyal refah sisteminin ilk temellerinin atıldığı
önemli binaların başında geliyordu bu
bina.
cengiz.kahraman@haber.dk

herkes
Polislere uyarı cezası Danimarka’da
yurttaştır
Başbakan:

G

eçtiğimiz Ocak ayı sonunda ki
polis memurunun ırkçı ve aşağılayıcı sözler içeren konuşmasının bir Türk’ün cep telefonuna sesli
mesaj olarak gönderilmesinin ardından Hüseyin Araç’ın Adalet Bakanı
Lene Espersen’e verdiği yazılı soru
önergesine cevap geldi.
Lene Espersen Hüseyin Araç’a verdiği cevapta emniyet yetkililerinden ve
olayın geçtiği Glostrup Polis Karakolu
yetkililerinden olay hakkında bilgi istediğini, benzer şekilde davranan polis
memurlarına hakkında yapılacak iş-

lemlerin yasal dayanağını anlattıktan
sonra, adı geçen memurlar hakkında
uyarı cezası verilmesine karar verildiğini belirtti.
Lene Espersen cevabında iki memurun konuşmalarının Tunçhan Turan
adlı vatandaşın yüzüne söylenmediğin,
ancak dolaylı yoldan Turan hakkında
yapılan bu konuşmanın Turan’ın cep
telefonuna ulaştığını bildirdi. Espersen kesinlikle iki memurun konuşmasının savunulacak bir yönü olmadığını
ve iki memurun en sert şekilde uyarıldıklarını ve yetkililerin bundan böyle
bu tür durumlarda daha hassas ve dikkatli olmalarının istendiğini belirtti.
Geçtiğimiz Ocak ayı sonunda bir sigorta işlemi için Glostrup Polisine başvuran Tunçhan Turan adlı vatandaş
daha sonra karakoldaki görevli bir polis memuru tarafından aranmış, ama
telefona çıkmadığı için polis memurun
Turan’ın telefonuna kendilerini aramalarını belirten bir mesaj bırakmıştı.
Mesajın bitiminde kendi telefonlarını
kapatmayı unutan polis memurlarının
konuşmaları Turan’ın telefonuna kaydolmaya devam etmişti.

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

B

İki memurun konuşmasında polislerden biri Tunçhan Turan hakkında,
“karakafa, şebek maymunu, ve sahtekar” tanımlarını kullanmıştı.
Olay Türkiye’nin önde gelen gazeteleri tarafından da haber olarak kullanılmıştı, Tunçhan Turan, olaya çok
üzüldüğünü belirterek, “Bu ülkede
örnek bir vatandaş olarak yaşadım,
karşılığı bu mu olmalıydı?” diyerek
üzüntüsünü dile getirmişti.

görmesi gerektiğinin daha
doğru olacağını söyledi.
Kopenhag ve Aarhus Belediyelerinin iş yerlerinde,
yuvalarda ve eğitim kurumlarında insanların dini
kimliklerinin göz önünde
bulundurulması yönündeki
bir öneriyi eleştiren Başbakan Anders Fogh Rasmussen, “Bu yanlış bir yoldur
ve çok düşündürücüdür”
diyerek karşı çıktı.
Başbakan Rasmussen,
“Kamusal alanlarda daha
az din olmalı. Kopenhag
ve Aarhus belediyelerinin getirdikleri öneri ise
bunun tam tersi. Özel durumlar için kurallar koymak
bizi yanlış yöne götürür.
Din özel bir durumdur ve kamusal alanda
olamaz” dedi.
(Haber)

(Haber)

Artık horlamaya SON!

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

aşbakan Anders Fogh
Rasmussen, kamusal
alanlarda dini kimliğin göz önüne tutulması
düşüncesine karşı çıkarak,
“herkes kendisini yurttaş
olarak görsün” dedi.
Haftalık düzenlediği basın
toplantısında Danimarka’da
yaşayan herkesin yurttaş
olduğuna dikkat çeken Başbakan Rasmussen, herkesin
kendisini
Hıristiyan,
Müslüman, buddist olarak
görmek yerine yurttaş
olarak

- 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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Kadınlar çevreyi
korumayı öğrendiler

haber

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK

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

Güvenlik amacıyla kamera ve
kapalı devre televizyon sistemleri

Sadi Tekelioğlu

K

openhag’ın Amager
semtinde çalışmalar
yapan Kvarterhuset
adlı kurs merkezi geçtiğimiz
günlerde ilginç bir diploma
törenine ev sahipliği yaptı.
Kvarterhuset tarafından
Türk kadınlar için düzenlenen ve derslerin kurs öğretmenleri Hodan Osman
ve Leyla Bektaş tarafından
verildiği Çevre elçiliği kursunu bitiren 28 kadın diplomalarını Kopenhag Belediyesi Çevre ve Teknik daire
başkanı Claus Bondam’dan
aldılar.
Bir anne olarak, ev kadını
olarak, kadın olarak çevrenin korunmasında, enerji
tasarrufu
yapılmasında
hangi noktalara dikkat
edilmesi gerektiğini öğrenen kadınlar öncelikle kendi evlerinde ve ardından da
girdikleri çevrelerde çevre
bilincinin arttırılması için
daha şimdiden çalışmalar
başlamışlar bile.
Kurslara katılan kadınlar
enerji santralleri, çöp işleme yeniden kazandırma

merkezleri ve su arıtma
tesislerini gezerek incelemelerde bulundular.
Ödül töreninde bir konuşma yapan Claus Bondam
çevrenin
korunmasında
özellikle kadınlara büyük
görevler düştüğünü söyledi.
Kopenhag’da sadece göçmen kadınların yaşamadığının altını çizen Bondam
çevreyi korumanın herkesin
görevi olduğunu söyledi.
Ödül töreninde anneleri
ile birlikte bir çok çocuğun
da gelmiş olmasının sevindirici olduğunu vurgulayan
Bondam, gelecekte çevreyi
koruyacak neslin şimdiden
bu bilince ulaşması gerektiğini belirtti. Bondam bunu
da en iyi annelerin başarabileceğini söyledi.
Kursu bitiren kadınlardan bazıları da HABER’e
kursla ilgili düşüncelerini
anlattılar. Konyalı Emine
Çelik, kursa kendi istekleri
ile katıldıklarını ve günlük
olarak ev işlerinde dikkat
edilmesi gereken bir çok ilginç şey öğrendiklerini söyledi. Emine Çelik kursa sa-

yesinde hem enerji ve para
tasarrufu yapmayı hem de
çevreyi korumayı öğrendiklerini söyledi.
Ayşe Saraç ise beyaz tercihinde dikkat edilecek konular öğrendiklerini belirtti ve enerji kullanım sınıfı
“A” olan yani en az enerji
kullanımı ile çalışan beyaz
eşyanın tercih edilmesi gerektiğinden haberi, olmadığını, beyaz eşyaların 5 yıl
kullanıldıktan sonra çevreye zarar vermeye başladıklarını bu kursta öğrendiğini
söyledi.
Sevgi Üçler de markette
günlük mutfak alışverişini yaparken gerek yiyecek
maddeleri, gerek temizlik
maddeleri olsun bunların
ambalajları üzerinde çeşitli
markalar ve işaretler olduğunu söyledi. Bundan böyle
alışverişlerinde bu markaları da incelediğini belirtti.
Ödül törenin de diplomaların verilmesinin ardından
kursa katılan kadınların
kendi yaptıkları yemeklerin yenildiği bir resepsiyon
düzenlendi.

Ü

rında dil sorunu yaşıyorlar,
çünkü akademik dili öğrenmekte zorlanıyorlar” diye
Aarhus Üniversitesi Öğrenci ilişkileri bölümünden
Anne Leth Pedersen, “Araştırma sonuçları, yüksek öğretime devam eden ikinci
kuşak göçmen gençleri Danimarka’ya sonradan gelen
birinci kuşak öğrencilere
oranla daha kötü olduklarını gösteriyor” dedi.
Temel ve Lise eğitimini
geldikleri ülkede alıp Danimarka’da yüksek eğitime başlayan göçmenlerin
akademik dili geldikleri
ülkeden aldıklarını ve eği-

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

sadi-tekelioglu@haber.dk

Göçmen akademisyenler
eğitimde geride
niversite ya da benzeri yüksek okulda göçmen kökenli
öğrencilerin Danimarkalı
öğrencilere oranla daha başarısız oldukları ve eğitimlerini 4 yıl daha geç tamamladıkları ortaya çıktı.
Aarhus Üniversitesi tarafından yaptırılan araştırmaya göre, göçmen kökenli
öğrencilerin önündeki en
büyük engelin dil yetersizliği olduğu belirtildi.
“Buradaki öğrenciler, ilk,
orta ve lise eğitimlerinde
bir sorun yaşamıyorlar.
İyi Danca biliyorlar, ancak
yüksek öğretime başladıkla-

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

Multischalter 9/8
1250,-

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

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ

timlerini tamamlamak için
diğerlerine oranla daha
fazla çalıştıklarını vurgulayan Pedersen, Danimarka’da büyüyen ve yüksek
eğitime başlayan göçmen
gençlerinin Danimarkalı
yaşıtları gibi olmaya çalıştıklarını, ancak dil sorununu aşmakta zorlandıklarını
vurguladı.
Araştırma sonuçları, göçmen gençlerin Danimarkalı
yaşıtlarına oranla daha fazla çalışmaları gerektiğini
gösteriyor.
(Haber)

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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“Dancayı Arap aksanıyla konuşuyorlar”
Danimarka’da İslamiyet’i
seçen gençlerin aileleri
dernek kurdular. Çocuklarının din değiştirmesiyle şaşkınlığa uğrayan aileler oğullarının-kızlarının intihar eylemcisi olacağı korkusunu yaşıyorlar ve çevreye karşı kendilerini suçlu ve utanç içinde
hissediyorlar.

runda kalıyorlar.
İslamiyet’i seçerek köktendinci
bir yöntemi benimseyen Danimarkalı gençler de var. Danimarka’da
İslami şeriatçı olan 40 kadar gencin ailesi köktendincilikle mücadele etmek ve birbirleriyle dayanışmak için bir dernek kurdular.
MIF Danmark - Mennesker imod
Fundamentalism (Köktendinciliğe
Karşı Halk Hareketi) derneğinin
başkanlığını yürütmekte olan Janus Begtsson sorularımızı yanıtladı. Janus Begtsson’un kardeşi
bundan birkaç yıl önce İslamiyet’i
seçmiş. Bengsson bir çok aile gibi
kardeşi İslamiyet’i seçince büyük
bir şok yaşadıklarını söylüyor.
“Bize ziyarete geldiğinde yemek
Sadi Tekelioğlu
masasında şarap, bira bulunmasını
istemezdi. Etli yemeklerin de İslaanimarka son yıllarmi usullere göre kesilmiş etlerden
da İslam dinine hakaretin, İslam dinin en
yoğun yaşandığı ülke
oldu. Ancak aynı zamanda 5 milyon nüfuslu Danimarka’da İslam dününe ilgi duyanların
sayısında da büyük artış gözlendi.
Bugüne kadar İslam dinini seçen
Danimarkalı sayısının 3 bine ulaştığı belirtiliyor.

RÖPORTAJ

D

yapılmasını şart koymaya başladı.
Bizim her dine olduğu gibi İslam
dinine de saygımız var, ancak
sonuçta bizleri de Müslümanlar
gibi yaşamaya zorlamaya başlayınca tavır aldık” diye konuşan
Janus Bengsson İslamiyeti seçerek bu dini köktendinci bir anlayışla uygulamaya başlayan kişiler
gibi kendi kardeşinin de Kuran’ı
ve diğer din kitaplarını dikkatle
okuduğunu, hadislerden ve sünnetten haberdar olduğunu, kendilerinin ise İslam dini hakkında
yeterince bilgi sahibi olmadıkları
için tartışmalarda kardeşinin her
zaman kendini galip gördüğünü
belirterek tartışmaktan da vazgeçtiklerini söylüyor.
Bir halka ilişkiler firmasında
proje sorumlusu olarak çalışan
Bengsson, dernek çalışmaları

İslam dinini seçen özellikle gençlerin ailelerinde ise büyük bir bunalım göze çarpıyor.
Çocukları İslam dinini seçen aileler de çocukları ile diyaloglarını
sürdürebilmek için ister istemez
bazı alışkanlıklarını ya tamamen
terk etmek ya da değiştirmek zo-

JANUS BENGTSSON

kapsamında ilahiyat profesörlerini davet ederek konuşma yaptırıp
bilgilendiklerini, bazı ailelere de
psikolog temin ederek onların yaşadıkları üzüntüyü en aza indirmeye çalıştıklarını söylüyor.
Bengsson, çocukları İslamiyet’i
seçen ailelerde genellikle hepsinde çevrelerine karşı bir suçluluk
ve utanç duygusunun hüküm sürdüğünü, bunu en güzel “oğlunun
eşcinsel olduğunu öğrenen bir
babanın içine düştüğü duruma
benzetilebileceğini”
belirtiyor.
Bu yüzden dernekleşmelerindeki
amaçlarının ise Radikal akımlarla
mücadele etmek kadar bu aileleri
grup terapisi yoluyla rahatlamak
olduğunu anlatıyor Bengsson.
“Derneğimizin en önemli varoluş
gerekçesi ise oğulları şeriatçı olan
ailelerin yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek” diye konuşan
Bengsson dernek olarak kesinlikle İslam dinine saygılı olduklarını,
sağduyulu bir çok Müslüman bulunduğunu bildiklerini, ancak aşırı
uçlarda gezinen İslamcı dernek ve
oluşumların arasına karışan çocuklarının intihar eylemcisi olmalarından bütün ailelerin korktuklarını
söylüyor. İslam dinini seçen bir
çok gencin aileleriyle diyaloglarının devam ettiğinin altını çizen
Bengsson insanların din değiştirmelerine kesinlikle karşı olmadıklarını, yabancı düşmanı, İslam düşmanı ırkçı dernek ve örgütlenmelerle kesinlikle ilgilenmediklerini
ve içlerinde barındırmadıklarının

altını çiziyor.
Bu tür gençlerin ailelerin psikolojik dengelerinin de bozulduğunu
kaydeden Bengsson ilginç bir gözlemini aktarıyor. Radikal İslamcı
olan Danimarkalı gençler aileleriyle günlük konuşmalarını yaparken
ve din tartışmalarını yaparken iki
tür Danca kullanıyorlar. İslam dini
hakkında konuşurken birden bire
Arap göçmenlere özgü sert aksanlı bir Danca kullanmaya başlıyorlar. Bilinçli gramer hataları
yapıyorlar”.

“Ailenizden kopun”

Danimarkalı gençleri içine çeken
Radikal İslamcı örgütlerin öncelikli olarak bu gençlerin aileleri ile
olan bağlarını zayıflatmaya, kendi
kültürleri ve geçmişleri ile aralarına mesafe koymalarını sağlamaya
yönelik çalıştıklarını belirtiyor ve
“Bunda da başarılı olmuşlar, önce
ulus kimlikleri tahrip edilmiş. Kardeşim artık Danimarkalı olmadığını söylüyor. Önce ailesinden sonra
da ulusal kimliğinden uzaklaştı”
diye konuşuyor.

Din kişinin özelidir

Dernek başkanı olarak ve bir birey
olarak da kendisinin, dinin her insanın bir özel meselesi olduğuna
inandığını söyleyen Janus Bengsson “Ancak bu diğer insanların
yaşam stilini değiştirmemelidir”
diyerek sohbetimizi noktalıyor.
sadi.tekelioglu@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

TÜRK HAVA YOLLARI ile her gün İSTANBUL aktarmalı tüm Türkiye
şehirlerine ve Türkiye haricinde diğer ülkelere uçak ve özel fiyatlar.
Yaz dönemi KONYA,KAYSERİ ve ANKARA’ya direk uçuşlarımız için
şimdiden yerlerinizi ayırtın, aile indirimi imkanlarımızından yararlanın.
SİVASLILARA MÜJDE !!!
Direk Kopenhag-Sivas uçuşlarımız için mutlaka bizi arayın
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.

Anadolu Kød
HABER
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Sizin başarınız için çalışıyoruz
İlklerle tanınan Anadolu Kød önümüzdeki ay bir ilke daha imza atacak
Siz de ilklere imza atmak istiyorsanız, bizi arayın

BİR TELEFON YETERLİ!
Müşterilerinizin sağlık ve güvenliği, işyerinizin imajı için hijyenik,
modern ortamda hazırlanan kaliteli döneri bizden alın.

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
• Mega House,
Tlf: 43 64 59 59
• Mirgros Catering, Tlf: 43 99 59 29
• Danka,
Tlf: 46 15 52 96
• S-Engros,
Tlf: 43 30 14 04

Fyn

Jylland

• AB Catering, Nørresundby,
• OdenseMultifood
Odense, Tlf: 66 12 14 65 • AB Catering, Holsterbro,
• S-Engros,Tlf: 43 30 14 04 • AB Catering, Randers,

Bornholm
• S-Engros, Rønne

Tlf: 96 37 41 00
Tlf: 97 42 52 00
Tlf: 70 26 22 11
• BC Catering, Ålborg,
Tlf: 98 38 01 33
• Carl Jacobsen, Fredericia,
Tlf: 75 92 11 04
• Serhat Catering, Holsterbro,
Tlf: 97 43 28 22
• Discount Cash & Carry, Horsens, Tlf: 75 68 20 22
• CateringEngros,
Tlf: 70 80 88 88
• S-Engros,
Tlf: 43 30 14 04

Anadolu Kød ApS
Hassellunden 11 B - 2765 Smørum Tlf.: 3810 9282 Faks: 38107343 www.anadolu.dk
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Nørrebro Bazar ApS

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

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

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

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres

BAKTAT
ürünleri
Danimarka
bayisi

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

Tüm sebze ve
meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal
edilmektedir.

Nørrebro Baza

r ApS

k
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t
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Genanağımnizde
ol erişi k
alışvkolaylı
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ü

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Otomobillere de kara kutu
Aracınıza uçaklardaki gibi kara kutu koydurun, araç
sigortanızdan yüzde 30-40 tasarruf edin.

A

rtık sürat yapmak
yüzünden ödenen
cezalar tarihe karışıyor. Otomobilinze
koyduracağınız bir kara kutu
ile araç sigortanızdan yüzde
30- 40 tasarruf edebileceksiniz, ancak araç kullanırken
hız sınırını aşmamanız gerekiyor, aksi taktirde sigortadan
kesilen riziko payı km/saat başına bin kron daha artacak.
Trafik Güvenliği Kurulu, Trafik Güvenliği Komisyonu ve trafik araştırmacıları gibi trafik
uzmanları otomobillere de kara
kuru konmasına sıcak bakıyor ve
destek veriyorlar.
Uzmanlar, gelecek 10 yıl içerisinde araçların yüzde 50’sinin

üzerinde bu kara kutuların olacağını öne sürüyorlar.
Sigorta şirketi ALKA, araç sigortası yaptıran müşterilerine
kara kutu koydurmaları halinde yüzde 40’lık bir indirimde
bulunacağını açıklarken, Topdanmark adlı sigorta şirketi de
yüzde 30’luk bir indirimde bulunuyor.

Ancak ALKA sigorta şirketi, araç kullanıcısı hız sınırını aşar ya da kaza yaparsa
km/saat başına sigortadan
kesilen riziko payını 1000
kron artıracak.
Topdanmark adlı sigorta şirketi ise benzeri bir
Kara kutu’yu yüzde 30’luk
bir indirimle müşterilerine
önermeye hazırlanıyor. Bu
sigorta şirketi araçlara koyacağı
kara kuru ile sürücünün hız sınırını takip edecek ve sürücü sınırı
aştığında sesli olarak uyaracak,
ancak bu uyarma durumunda yapacağı yüzde 30’luk indirimden
bir kısmını iptal edebilecek.
(Haber)

haber

11

Danimarkalı Müslümanlar
Danca ibadet edecekler

D

animarka’da din değiştirerek İslamiyeti seçen Danimarkalılar kendi özel
camilerini açmak üzere harekete
geçtiler. Yani açılacak gerçekleştirilercek tüm iletişim Danca olacak,
sadece Kur’an okunurken Arapça
kullanılacak.
Bugüne kadar 3 bin Danimarkalının İslamiyeti seçtiği belirtilirken
geçtiğimiz yıl yaşanan Karikatür
krizinin ardından Danimarka’da
Danimarkalılar tarafından İslama
büyük ilgi gösteriliyor.
Kendisi de din değiştirerek İslamiyeti seçmiş olan İmam, Abdul
Wahid Pedersen haftada 2-3 Danimarkalı gencin İslam dinine geçtiğini belirtti ve İslamiyeti seçen danimarkalıların genellikle Arapların
devam ettikleri camilerde Danca
bilmeyen Arap din adamlarından

ve diğer Müslümanlardan yeterli,
doyurucu bilgi alamadıklarını söyleyerek Cami açma hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Pedersen ayrıca,
Camilere karşı var olan şüphlerin
de Danimarkalıların İslam dini ile
olan ilgisinde çekingenlik yarattığını bunu da Danimarkalılara yönelik Danca hizmet veren ve ibadetin
danca gerçekleştirileceği bir Cami
ve İslam kültür merkezi açarak engelleyebileceklerini söyledi.
Abdul Wahid Pedersen Danca hizmet verecek ve ibadet, vaaz ve diğer
tartışmaların Danca yapılacağı bir
caminin hem Müslüman, hem de
Danimarkalı kalmak isteyen gençleri rahatlatacağını söyledi.

(Haber)

Türk ekonomisi MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI
anlatıldı
Şubat/Februar 2007
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Şubat/Februar 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.

Salonlarımızda
bayanlara özel sigara
içme odaları ve mescit
bulunmaktadır.

İrfan Kurtulmuş

T

ürkiye’ye yabancı yatırımcıların teşvik edilmesi
çerçevesinde Kopenhag’da Türk büyükelçiliği rezidansında ilk kez Türk ekonomisini tanıtan bir
seminer düzenlendi.
Danimarka’nın önde gelen, yatırım, bankacılık ve Mortgage şirketlerinden ‘NY KREDİT’ tarafından büyükelçi
Mehmet Akat’ın girişimleri sonucu düzenlenen seminerde, Danimarkalı yatırımcılara Türk ekonomisi, reformlar,iç,dış politika ve yatırım imkanları konulu geniş bilgi
slayt gösterilerle anlatıldı.
Seminerde, Hazine Müşteşarlığından Tekin Çotuk ve
Gülsün Bor, Türk ekonomisinin genel görüntüsü, son
ekonomik gelişmeler, dış borçlanma stratejisi, iç piyasa
ekonomisi, borç azaltma, yabancı yatırımcılar gibi konuları kapsayan uzun bir sunuş yaptılar. Bankacılık Denetleme Kurulundan Berk Mesutoğlu ve Sibel Ulusoy ise,
bankacılık konusunda yabancı yatırımcılar için var olan
şeffaflık, güven, yasalarda bankacılıkla ilgili AB normlarında yapılan değişiklikler, makro ekonomi ve enflasyon
hakkında bilgi verdiler.
Büyükelçi Mehmet Akat yaptığı açılış konuşmasında,
Türk ekonomosi, AB ile ilişkilerde gelinen noktanın önemi, kararlılık, reform süreci, dış politika çerçevesinde
Türkiye’nin dünya da oynadığı rolü anlattı. Akat ayrıca,
Avrupa Birliği’nin(AB) ilk konularından biri olan Enerjiye vurgu yaptı. Akat, Enerji güvenliği ve Enerji teminatı
konusunda Türkiye’nin verdiği öneme de dikkat çekti.
NY KREDİT yetkilisi Klaus Dalsgaard yaptığı kapanış
konuşmasında, Türk lirasının çok güvenli olduğunu belirtti. Tarafsız yorumuyla dikkat çeken Dalsgaard, Dünya
piyasasında Meksika,Romanya, Arjantin gibi ülke ekonomileri ve para kurlarından örnekler vererek Türkiye’de
siyasi istikrarın olduğunu, bu nedenle yatırım için güvenilir bir ülke durumunda bulunduğunu söyledi. Dalsgaard,
“Bizlerde Türkiye’de yatırım yapmaktan çekinmeyelim
çağrısında” bulundu.
Seminerin çok verimli olduğunu belirten büyükelçi Mehmet Akat, Danimarka iş çevrelerinin Türkiye’ye ilgisini
arttırmak, yabancı yatırımların Türkiye’ye çekilmesi
amacıyla bu seminerin düzenlendiğini söyledi.

Siz konuklarınız davet edin, gerisini
bize bırakın. İster herşey dahil
fiyatlarımızla eğlencenizi biz
düzenleyelim, isterseniz
sizin istekleriniz doğrultusunda
eğlencelerinizi birlikte
hazırlayalım.
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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.
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Tüketim Bakanı SEE’yi dinledi

A

ile ve Tüketimden
sorumlu bakan Carina
Christensen,
göçmenlerin sahip olduğu
gıda sektörü hakkında bazı
düzenlemeler ve iyileştirmeler konusunda Sammenslutningen af Etniske Erhvervsdrivende, SEE’nin (Göçmen
Girişimciler Derneği) görüşlerini aldı.
Yemekli yapılan görüşmede dernek çalışmalarını anla-

tan SEE başkanı Battal Tanrıverdi, bakan Christensen’e
SEE’nin hazırladığı bir işyeri takvimini de hediye etti.
Bugüne kadar bu işyerlerinde yaşanan sorunlar ve
gözlenen ihmallerin nedenlerini bakan Christensen’e
ileten Battal Tanrıverdi,
kendilerinin de bu sorunların giderilmesi konusunda
ne tür çalışmalar yaptıklarını anlattı.

İki dilli gençlerin yetiştirilip gıda sektörü alanında
uzman olarak çalıştırılması önerisini de getiren SEE
başkanı Tanrıverdi, bakan
Christensen’in kendisini ilgi
ile dinlediğini söyledi.
Bakan Carina Christensen
de, çok değerli bilgiler aldığını ve SEE ile işbirliğinin
devam edeceğini söyledi.
(Haber)

Seyahat sektöründe yeni bir marka
İ

Şİmdi Danimarka’da
Kopenhag Park Bio
Aarhus Öst for Paradis
Tlf: 3538 3362
Tlf: 8619 3122

zin mevsimi yaklaşırken
seyahat acentaları da yeni
sezona yeni hazırlıklarla girmeye başladılar. Truva Travel A/S de bu yeni oluşumlardan biri. Bundan önceki
yıllarda OBA Rejser acentasından tanıdığımız
Hidayet Hatipoğlu
ve Erkut Erser,
Mahmut Kızılkaya
ve Halil Kızılkaya ile birlikte yeni
oluşuma
giderek
Truva Travel A/S’yi
kurdular.
Şirket formunu
Anonim Şirkete dönüştüren dört ortak
ayrıca Türk Hava
Yolları yetkili satış
acentası ünvanına
da sahip oldular.
Şirket sahipleri
yaptıkları açıklama-

da aralarında Danimarka’da
az sayıda bulunan THY Rezervasyon sistemi konusunda sertifikalı Erkut Erser
ve Mahmut Kızılkaya’nın
deki yeni bürolarında vada bulunduğunu belirterek
tandaşlarımıza endişesiz,
Kopenhag şehir merkezingüvenli bir seyahate ve kaliteli hızlı
hizmet verme sözü
verdiler.
Anonim
Şirket
olmanın ve yetkili THY bilet satış
acentası olmanın
kendilerine yükledikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını söyleyen
Truva Travel yetkilileri vatandaşlarımıza en iyi hizmeti
verecekleri
sözü
verdiler.
(Haber)

MARMARİS DÜĞÜN SALONU
MARMARIS SELSKABSLOKALER

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.

PASCAL DÜĞÜN
SALONU’NDAKİ
TECRÜBELERİMİZİ
ŞİMDİ MARMARİS’E
TAŞIDIK

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

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

Mart/Marts 2007
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TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ ACENTASI
Değerli yolcularımız,
Yepyeni ve güçlü bir oluşumla başlayan TRUVA TRAVEL A/S
gücünü ve desteğini Türk Hava Yolları’ndan alıp,
seyahatinizi en güvenilir şekilde sağlamayı hedeflemektedir.
Siz halkımızın desteğini beklemekteyiz.
Dünyanın en saygın ve modern hava yolu şirketi olan
Türk Hava Yolları ile sizleri uçurmaktan onur duyarız.
Saygılarımızla

Türk Hava Yolları ile direk
ANKARA, KONYA, KAYSERİ
yaz sezonu seferlerimiz başlamıştır.

Istedgade 58
1650 København V

Tlf: 43 54 24 33
Mobil: 40 74 37 18
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Türkiye Enlerin Ülkesi...
Duygu Leloğlu,
Brüksel

A

vrupa
Birli-

ği’nin(AB)
istatistik ofisi Eurostat’ın,
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Avrupa ülkelerine
ilişkin, yaşamın bir çok alanını
kapsayan istatistiki verilerde,
Türkiye’ye ilişkin çıkan sonuçlar oldukça ’düşündürücü’.
Türkiye, yaşam süresinin en
düşük, eğitim oranın Avrupa
ülkesi olarak dikkati çekiyor.
Buna karşılık evlilik oranının
en fazla, boşanmaların ise en az
görüldüğü ülke de Türkiye.

Nüfus’a ilişkin..

-En genç nüfusa sahip Avrupa
ülkesi. 0-14 yaşları arasındaki
gençlerin oranı % 28.6 iken,
diğer Avrupa ülkelerinde bu
oran genel olarak % 15-16 oranında seyrediyor. Türkiye’ye
bu konuda en yakın ülke ise
İrlanda olarak göze çarpıyor.
Öte yandan, 15-24 yaşları arasındaki gençlerin oranının % 18
olduğu Türkiye, bu oranda da
diğer ülkeleri solluyor.
-Yaşama süresi oranının en
düşük olduğu Avrupa ülkesi.
Türkiye’de kadınlar ortalama
71.1, erkekler ise 68.8 yaşına
kadar yaşıyor. Türkiye’nin
ardından yaşama süresinin en
düşük olduğu ülke olan Bul-

garistan’da kadınların yaşama süresi ortalama 76. Buna
karşılık bu oranın en yüksek
olduğu Fransa ve İspanya’da
kadınlar 83.8 yaşına kadar yaşıyor. Öte yandan Letonya’da
erkekler 65.5, Litvanya’da ise
66,4 yaşına kadar yaşıyor. İsveç’te erkekler 78.4 yaşına kadar yaşıyor.
-Çocuk ölümlerinin en fazla
görüldüğü Avrupa ülkesi. Doğan her 1000 çocuktan % 21,5’i
ölüyor. Listede Türkiye’nin hemen ardından gelen bu oran
Romanya’da % 16,8, Bulgaristan’da % 11,6 civarında. Diğer bütün Avrupa ülkelerinde
oranın % 10’un altında olduğu
dikkati çekiyor. İspanya ise %
3,5 ile çocuk ölümlerinin en az
görüldüğü Avrupa ülkesi.
-En fazla çocuğun doğduğu
Avrupa ülkesi. Bu oran 1000’de
1360 iken, çocukların en az doğduğu Güney Kıbrıs’da 8, Malta’da ise 4 civarında.

Evlilik ve
boşanmalarda..
-Evliliklerin en fazla yapıldığı
Avrupa ülkelerinden biri. Bu
konuda listenin en başını Güney Kıbrıs çekerken, Türkiye
ikinci sırada. Örneğin 2004 yılı
rakamlarına göre, her 1000 kişiden 6,8’i evlenmiş. Kıbrıs’da
bu oran 7,7 oranında. Evliliklerin en düşük olduğu Avrupa
ülkesi 3,3 ile Slovakya’da.

BRÜKSEL

-Boşanmaların en az görüldüğü Avrupa ülkesi. Bu konuda
Türkiye’ye ilişkin çok fazla istatistik bulunmuyor. Öte yandan 2003 verilerine göre, her
1000 kişiden 0,7’si boşanıyor.
Dinin toplumda büyük önemi
bulunan İrlanda’da da boşanma oranı Türkiye ile aynı iken,
listenin ikinci sırasındaki İtalya’da 0,8 civarında. Boşanmaların en fazla görüldüğü Avrupa
ülkeleri, % 3 oranından yüksek
olan Belçika ve Çek Cumhuriyeti olarak görülüyor.

Eğitimde..

-En genç yaşta okuldan terklerin görüldüğü Avrupa ülkesi.
Kadınların % 43,8’i, erkeklerin
ise % 58,2’si erken yaşta okulu
bırakıyor. Bu oran Avrupa genelinde kadınlar için % 13, erkekler için ise % 17,3 civarında.
Erken yaşta okuldan terklerin
en az görüldüğü ülkeler Çek
Cumhuriyeti ve Portekiz.
-Orta dereceli öğrenimini tamamlamış gençlerin oranının
en düşük olduğu Avrupa ülkesi.
Bu oran Türkiye’ye % 40’larda
bulunurken, Avrupa’nın bir çok
ülkesinde % 75 civarında.
-Öğretmen başına düşen öğrenci sayının en fazla olduğu
Avrupa ülkesi. Bu oran Türkiye’de % 25’in üzerindeyken,
Avrupa’nın genelinde % 20’nin
altında.
-4 yaşında okula gönderilen
çocukların oranının en düşük

rakamlara saip olduğu Avrupa
ülkesi. Buna göre Türkiye’ye bu
oran % 0’a yakınken, İspanya,
Fransa, İtalya ve Belçika’da, 4
yaş grubundaki çocukların tamamı okula gönderiliyor. Türkiye’ye en yakın rakamlara sahip Polonya’da ise bile bu oran
% 30’a yaklaşıyor.

Sağlık..

Bu bölümde Türkiye’ye ilişkin
verilen yer almıyor. Diğer Avrupa ülkelerindeki verilen ise en
sağlıklı Avrupalıları göstermesi
açısından ilgi çekici.
-En şişkoların görüldüğü halkın % 60’a yakını normalden
kilolu. Bu oranın yarıya yakınını obezler oluşturuyor. Buna
karşılık en zayıf Avrupalılar
Fransızlar.
-İntihar oranı en fazla Litvanya’da. Her 100 bin kişiden 70’i
intihar ediyor. Diğer Avrupa
ülkelerinde 40’ın altında.
-Trafik kazasından dolayı en
fazla ölüm de Litvanya’da görülüyor.
-Kanserden en fazla ölümler
Macaristan’da görülüyor. Her
100 bin kişinden 350’sinin ölümü kanserden kaynaklanıyor.
-Kalp krizinden en fazla
ölümler ise Litvanya ve Estonya’da.
-Sigarayı en fazla Letonya ve
Estonyalılar tüketiyor. Rakamlara göre bu iki ülkede halkın
yarısı sigara kullanıcısı. Sigarayı en az içenler ise İsveç’te.

Danimarkalılar
herşeyde başı
çekiyor
Danimarkalılar, Avrupa
sıralamasında en stresli
halk olmasına rağmen
mesleklerini ve çalışmayı
seven halklar arasında
başı çekiyor.

A

vrupa çapında 31 ülkede 30 bin
çalışan üzerinde yapılan bir
araştırma, Danimarka halkının
yüzde 93.4’ünün çalışmaktan
ve meslek seçiminden oldukça memnun
olduğunu gösteriyor.
Det Europæiske Institut til Forbedring
af Leve- og Arbejdsvilkårene (Çalışma ve
Yaşam Koşullarını İyileştirme) alandında
faaliyetlerde bulunan Avrupa Enstitüsü’nün
yayınladığı son rapora göre, Danimarkalılar
Avrupa genelinde çalışma temposu ve iş saatleri nedeniyle en stresli halk olmasına
rağmen mesleğini ve çalışmayı çok seviyor.
Araştırmada
ayrıca,
Danimarka’da
yaşamın diğer İskandinavya ülkelerine
oranla daha stresli olmasına rağmen
1990 yılından bu yana stresi azaltacak bir
girişimde bulunulmadığına da dikkat çekiliyor.
Avrupa Enstitüsü’nün 1990 yılından
bu yana 4. kez yaptığı araştırmaya göre,
Danimarkalılar işyerlerinde taciz, cinsel
taciz ve sözlü sataşma alanında da başı
çekiyorlar.
(Haber)

Seyahatin
Doğru Adresi
DAHA UCUZ FİYATLAR İÇİN BİZİ ARAYIN!
HERGÜN
İSTANBUL

ANTALYA

KAYSERİ

İZMİR

ANKARA

KONYA

GAZİANTEP

ADANA

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

KONYA
ANKARA
İZMİR
İSTANBUL
GAZİANTEP
TRABZON
SAMSUN
DİYARBAKIR
ADANA

1 HAFTA

2 HAFTA

12 AYLIK

2.950,2.950,2.950,2.300,3.250,3.250,3.250,3.250,3.250,-

3.150,3.150,3.150,2.500,3.450,3.450,3.450,3.450,3.450,-

3.350,3.350,3.350,2.700,3.650,3.650,3.650,3.650,3.650,-

ABER OTO KİRALAMA

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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Mangler De TOLK ?

www.translationteam.dk
Her türlü çeviri ve tercüme işlemleriniz için bize başvurabilirsiniz

Bredgade 41 st. tv 1260 København K., Tel: +45 33 15 88 57 Faks: +45 33 15 88 58

ROYAL
SELSKABSLOKALE
Salonumuzda en modern tekniklerle
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv
yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin
ölümsüzleşmesini sağlayacaktır.

40 metrekarelik
modern
mutfağımızdan
kendi mekanınızda
yapacağınız
eğlenceler için de
yemek siparişi
yapmanız
mümkündür.

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA
EĞLENCELERİ İÇİN
MART AYI SONUNDA
HİZMETİNİZDEYİZ.

900 kişilik salonumuzda gelin-damat için özel
oda, bayanlar için sigara içme odası,
çocuklar için oyun ve video odası, ibadetini
aksatmak istemeyen konuklarınız için mescit
bulunmaktadır.

Adres:

Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup

Telefon:

ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
TARIQ: 2097 3718

DÜĞÜN SALONU

İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin
ayrı ayrı oturacağı şekilde de düzenlenebilir.
Masa örtüleri, sandalye kılıfları için 3 ayrı renk
seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

Fiyatlarımıza
masa
dekorasyonları,
düğün sonrası
temizlik, meyve
dekorasyonları,
Düğün pastası
dekorasyonları
da dahildir.
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Kadınlarımız 8 Mart’ı değerlendirdi
HUKUK KÖŞESİ

Yıldız Akdoğan

Erbil Kaya, Hukukçu

Gecikmiş mal teslimi

S

atınalınmak istenen malların bazen satıcının
deposunda bulunmaması sıradışı bir durum
değildir ve çoğu kez satıcı satılan malın, örneğin
üreticiden gelir gelmez müşteriye teslim edileceğini söyler. Ancak bazen malın tesliminde gecikme durumu söz konusu olduğunda tüketici anlaşmayı iptal edip söz konusu malı başka yerden almayı tercih edebilir.
Tüketici bir mal alımı için anlaşma yaptığı zaman bu anlaşmaya uymak zorundadır ve teslim
tarihi uzadığı için anlaşmayı aşağıda belirteceğim
bazı durumlarda dışında iptal edemez. Bu gecikme satınalan kişinin kendisinden kaynaklanıyorsa ya da satınalırken sözkonusu gecikmeyi kabul
edeceğini belirtmemesi durumunda anlaşmayı iptal edemez.
Bu nedenle bir mal satın alırken malın teslim
tarihini de kararlaştırmanız gerekiyor. Eğer bir
teslim tarihi konusunda anlaştınız ve satınaldığınız mal söz verilen tarihte hala size teslim edilmemiş ise, satıcıdan teslim tarihi konusunda bir
tarih vermesini şart koşarsınız ve bu yeni tarihte
de satınaldığınız mal size teslim edilmezse, anlaşmayı o zaman iptal edebilirsiniz.
Malın teslim tarihi satın alınacak malın türüne
ve sizin ihtiyaç durumunuza ve de satıcının teslim etme olanaklarına bağlıdır. Bu nedenle teslim tarihi olarak normalde 14 gün süre verilir ve
bu dönem zarfında malınızı teslim almadıysanız,
yeni süreler eklenebilir, ancak bu süreler daha
kısa olmalıdır. Eğer teslim tarihi konusunda bir
anlaşma yapılmadıysa, malın teslim edilmesini isteyebilirsiniz ve mal teslim edilmediği durumda
yukarıda bahsettiğimiz zaman şartını koyabilirsiniz.
Bazı durumlarda satıcı malı satınalan kişinin
durumunu gözönünde bulundurması ve zamanında malı teslim etmesi gerekir ki, satınalan kişiyi
teslim tarihi isteme konusunda zor durumda bırakmaz. Örneğin, düğünde giyilecek bir gelinlik
zamanında teslim edilmelidir ve teslim tarihi uzatılamaz.
Bu gibi durumlarda teslim tarihi konusunda varılan anlaşmaya uyulması ve satıcının da satınalınan malın hangi amaçla kullanılacağı konusunda
bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu tür anlaşmaların
yazılı yapılmasında her zaman yarar vardır. Eğer
satıcı satınalınan malı alıcının ev adresine bırakacaksa, malın teslimini ister satıcı kendi isterse bir
taşıma firmasına yaptırsın ve taşıma ücretini satınalan kişi ödemiş olsun, malda meydana gelebilecek bir hasarın rizikosu satıcıya aittir. Eğer mal
alıcının doğrudan kendisine teslim edilmesinden
sonra hasara uğramışsa, bedeli ödenmemiş bile
olsa hasar satınalan kişi tarafından karşılanır, satıcı sorumlu tutulamaz.
erbil.kaya@haber.dk

E

konomik ve sosyal olarak çok iyi durumda
olduğumuz günümüz
Danimarka’sında eşitlik politikasına ihtiyaç var mı, sorusu belki yöneltilebilir. Ancak medyanın göçmen kadına
bakışına baktığımızda duru-

mun farklı olduğunu görüyoruz. Yapılan bir akademik
çalışma göçmen kadınların
hala zavallı, baskı altında
olduğunu ve 1970’lerden bu
yana bir milim yol kat edilmediğini ortaya koyuyor. Bu
nedenle, özellikle medyadaki
bu görüntüyü değiştirmek
için daha fazla mücadele et-

memiz gerekiyor.
Kendilerine sorular yönelttiğimiz dört kadını, göçmen,
mülteci ya da aile birleşimi
yoluyla Danimarka’ya gelen
Anadolu kadınının günümüz
Danimarka’sında ne durumda olduğunu gösterebilmek
için özellikle seçtik.
Ülkenin değişik bölgele-

rinde yaşayan bu dört güçlü kadın, kendi alanında
değişiklikler yaratabilmek
için inisiyatif alabilen, bazı
tabuları yıkabilen ve benim
kuşağım için örnek olabilecek kişiler.

yildiz.akdogan@haber.dk

Dört kadınımıza aşağıdaki 3 soruyu yönelttik:
1) Dünya Kadınlar Gününü kutluyor musunuz?
2) Bu gün sizin için ne ifade ediyor?
3) Sizce Danimarka’da bir eşitlik politikası var mı?

Gül Aydın 43 yaşında, bir çocuk annesi ve pedagog. Uzun
yıllar Aarrhus şehrinin Gellerup bölgesinde yuvalarda ve
anne-çocuk projelerinde çalıştı. Son 10 yıldır İshøj belediyesinde bir çocuk yuvasında müdür yardımcısı olarak çalıştı.
Bir kaç ay önce gençlere yardım etmek amacıyla Natteravn
adlı kuruluşta ”etnik danışman” olarak çalışmaya başladı.
1) Elbette kutluyorum. Gençliğimde Türkiye`de yasaktı.
Ama 14 yaşımdan sonra bu günü lisede duvar gazeteleri
çıkararak ve emekçi kadınlarla beraber faaliyetler yaparak
kutlamaya başladım.
Danimarka’ya geldikten sonra işe içinde bulunduğum derneklerde, Türkiyeli ve Danimarkalı kadınları biraraya getirdiğimiz eğlence, seminer vs. ile kutladım. Son yıllarda ise
Danimarkalı kadın kuruluşlarının düzenlediği toplantılara
katılıyorum.
2) Kadın hakları, insan olma hakkıdır. Ben kadın-erkek eşitliğini evden çok, toplumsal yaşamda ve yasalarda arıyorum.
Kadının eşitliğini sadece evde erkeğin ev işleri ve çocuk bakımı konusunda sorumluluk alması olarak görmüyorum. Yasalar kadına eğitim ve iş alanında fırsat eşitliği yaratmıyorsa, bireysel özgürlüklerin gerçekleşmesi olanaksız. Eşitlik
mücadelesini sadece yılda bir gün 8 Mart’ı kutlamak olarak
görmüyorum. Yılın her günü mücadele demektir. Danimarka’da yaşayan yabancı kökenli kadınların sorunlarına da
sahip çıkmak çok önemli. Danimarkalı kadın sadece cinsiyetinden ötürü ayrımcılık yaşarken yabancı kadın aynı zamanda yabancı olduğu için de ayrımcılığı yaşıyor. Dil sorunu,
yasaları ve toplumsal işleyişi bilmediğinden dolayı, var olan
olanakları kullanmakta bile güçlük çekiyor. Bunun yanısıra
bir de geldiği ülkenin gerici gelenekleri ile mücadele etmek
zorunda kalıyorlar.
3) Danimarka kadın-erkek eşitliği konusunda önemli bir
gelişme süreci yaşadı. 1910 yılında düzenlenen uluslararası konferansa Kopenhag ev sahipliği yaptı ve o günden bu
yana kadın kuruluşları bilinçli olarak eşitliğin gerçekleşmesi
için mücadele etti. Bu anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olmasına rağmen henüz yasalarda eski erkek
egemen anlayışı bulunuyor.

Avukat Kadir Erdoğmuş
Hestetorvet 7, 1.th, 4000 Roskilde
Tlf: 46 35 07 70 Fax: 46 32 00 81
Mail: kadir@erdogmus.dk
Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın.
Her konuda hukuki sorularınız için arayabilirsiniz

Nezaket Şahin (1955), Odense belediye meclisine 1985-1994
yılları arası Sosyal Demokrat Parti’den üye seçilen ilk Türk kadını. Şahin, bir çok göçmen kadın
politikacıya öncülük yaptı. Siyasi
etkinliklerinde Odense kentinde
uyum ve eğitim konularına ağırlık
verdi. İki çocuk annesi olan Şahin
bugün yeminli tercümanlık yapmakta.

Lusin Çanakçı, 41 yaşında ve
Aarhus’ta yerel yayın yapan Kadının Sesi radyo programının yapımcısı. Çanakçı aynı zamanda
1992 yılında Aarhus’ta kurulan
kadının çalışma yaşamına katılması için çalışan Uluslararası Kadın Derneği’nin kurucularından.
Çanakçı bugün Aarhus Belediyesi’nde göçmen ailelere yönelik bir
enstitüde çalışmakta.

1) Elbette kadınlar gününü destekliyor ve katılıyorum.
2) Böyle bir gün, kadın olarak benim için çok önemli, çünkü dünyanın diğer ucundaki kadınlarla da
dayanışma yapmak istiyorum!
8 Mart bana kadın haklarının kısıtlı olduğunu, kadınlarla erkeklerin
eşit hak sahibi olmadıklarını hatırlatıyor. Maalesef 21.yüzyılda
hala kadınların dünyada ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerini,
eğitim sisteminde, siyasette ve
günlük yaşamlarında özgür olmadıklarını görüyoruz.
3) Danimarka’da yıllar önce kültür
devrimi yapmışlardır ve böylelikle
de bazı hakları yerine oturtmuşlardır, ama böyle olmasına rağmen
günümüzde kadınlarla erkekler
hala aynı ücreti alamamaktadırlar.
Hala yönetici konumundaki insanların büyük çoğunluğu ve karar
alıcı organların büyük çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır. Bu
yüzden bence eşitlik mücadelesi
Danimarka’da da hala bitmemiştir
ve biz kadınlar olarak bunun mücadelesini vermek zorundayız!

1) 8 Mart’ı kadınlar ve çocuklarla
dernek olarak kutluyoruz. Konuklar arasından yılın kadınını seçiyor
ve konuşmalar yapıyoruz.
2) 8 Mart benim için kadının kendi ayakları üzerine durmasını sembolize ediyor. Dünyamızda güçlü
kadınların giderek arttığı da çok
net biçimde görülmeye başlandı.
Bana göre en güçlü kadınlar anneler. Verebilecek çok şeyleri var,
ailelerine, çocuklarına, çevrelerine
karşı sevgi, sorumluluk sahipler.
Bazı durumlar karşısında inanılmayacak kadar güçlüler. Yerleri asla
doldurulamaz.
3) Yüzeysel olarak bakıldığında
tam olarak eşitlik politikası varmış
gibi görünüyor. Erkeklerle aynı
işe başvurabiliyoruz. Aynı haklara sahibiz, ancak daha derinine
indiğimizde bayrağı taşıyan hep
erkekler oluyor. En üst yöneticiler
erkekler. Ama bunun da değişmeye başladığını görüyoruz. Kadınlar vasıflı olma konusunda daha
iyi olmaya başladılar ve bayrağı
erkeklerden alabilecek bir güce
sahipler.

Perihan Fırat Özata, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye
yönelik www.club-alaturka.dk
adındaki bir internet sitesinin
kurucusu. Kültürlerarası köprü kurmayı amaçlayan Özata,
Danimarka’da bir çok derneğin kurulmasına öncülük etti.
Çeşitli konser ve etkinliklerin
gerçekleşmesinde büyük çaba
harcayan Özata, kurduğu sosyal ağ sayesinde, özellikle kadınların birbirlerini tanımalarını
ve önyargıları kırmaya çalışıyor. Özata ayrıca, Hepatitetsforeningen adlı bir sağlık kuruluşunda Türkleri sağlık alanında bilgilendirme kampanyası
yürütüyor.
1) Evet, club-alaturca.dk olarak, memnuniyetle bir katkım
olsun diye kadınlarımızla hep
birlikte kutlamak istiyorum.
Günün anlamını da dikkate

alarak programımızda kadınlarla ilgili bilgiler içeren, bir
çok başarılı konuşmacılarımız
yeralıyor.
2) Özgürlük ve etki. Her ikisine de henüz sahip olmamış,
kendini ifade edemeyen kadınlara dayanışma ve sempati
göstermek.
3) Hayır bence yok, Danimarka’da hala yüksek mevkilerde
kadınlar eksik. Bu biraz da bir
çok ilişkide görüldüğü gibi, erkeğin arkasına sığınmak gibi
bir şey, bu her ülkede aynı. Bu
konuda kadının da bir katkısı
olmalı ya da oldurmalı.
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Restaurant & Cafe
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Tyrkisk-Græsk Restaurant
Türk-Yunan mutfağının seçkin örnekleri

İŞTE EĞLENCE !!!

JORGOS, MİZGİN VE MİHALİS
ile her Cuma ve Cumartesi gecesi
saat 19.00-02.00 arası canlı
Türk-Yunan müziği, dans ve eğlence

Hvidovre Stationscenter, 1.sal 2650 Hvidovre
Tlf: 36 48 15 17 Mobil: 28182726

SÜRÜCÜ KURSU

Okulumuzda
Türkçe ve Danca
direksiyon eğitimi
verilmektedir.

www.kingostrafikskole.dk

ZORUNLU
İLK YARDIM
KURSLARINI DA BİZ
VERİYORUZ.
FİYAT:

Teori dersleri
Pazar günleri saat
12.00 - 14.30 arası verilir

Başvurular için
bizi arayın
Türkçe hizmet için:

(

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

Tlf: 33 79 79 79

İşte büyük fırsat !!!
Gayret sizden
hizmet bizden !!!

650 ,- Dkr.

Toplam paket fiyat

7.499.-

Otomobil
Kamyon
Motosiklet - Taksi
Yeniden başvuru

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

Kingo’s Trafikskole
Kingosgade 13, 1818 Frederiksberg C

Ekstralar:
1 ders direksiyon eğitimi:
275,- Dkr.
Sınav kayıt gideri:
650,- Dkr.
Tercüman giderleri:
300,- Dkr.
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Türk firmaları göz doldurdu

M

art ayı başında
Kopenhag’daki
fuar
merkezi
Bella Center’de
yapılan gıda üretim, pazarlama sektörünü bir araya getiren fuarda Türk firmaları
göz doldurdu.
Döner üretim alanında
faaliyet gösteren Anadolu

Köd. et ürünleri ve döner
fabrikası ile hazır gıda firması Exotic Catering fuarı
izlemeye gelenlerden büyük
ilgi gördüler.
Anadolu Köd genel müdürü Mustafa Şahin, “Fuara
katılmakla isabetli bir iş
yaptığımızı düşünüyorum.
İlk iki günde fuara gelen

her dört kişiden biri dönerimizin tadına baktı. Dönerin
tanıtımını yapmakla birlikte
müşterilerimizle bağlantılarımızı güçlendirdik, Danimarkalılara döneri daha iyi
tanıttık.” dedi.
Şahin ayrıca, “Fuarda artık
Türk firmaları da boy göstermeye başladı bu olumlu

DANA FOR SELVSTÆNDIGE...
Sizin ����������������������������������������������������
için en iyi şartları oluşturmaya odaklandık
Sizin için
5 avantaj
����������������������

Serbest
girişmci olmanız sizin için bir yaşam stilidir.
‟ •İster işyerinizde,
ister ofisimizde
�������������������������������������
���������������������������������������������������������
Her an
karar
vermenizi,
tavır
almanızı
gerektiren
kişisel
hizmet
���������������������������������
�����������������������������������������������������
durumlarla
karşılaşırsınız. DANA ekonominizi
‟ •İş bağlantılarınız
ile bilgi arttırıcı toplantılar
�������������������������
�����������������������������������������������������
güvence
altına
alır
ve
aynı
zamanda
hızlı
ve
etkin
bir
‟
•Cazip
emeklilik
paketi
������������������������
������������������������������������������������������
şekilde yanınızda yer alır.
‟ •Cazip sigorta
olanakları
����������������������������������
Bugün kaydolun- diğer işsizlik kasasından hızlı
‟
•Hukuk,
satış,
finansman,
pazarlama vb.
� �������������������������������
��������������������������������������������������������
aktarma yapılır- bölgenizdeki DANA temsilcisini
konularda ücretsiz danışma hizmetleri
�������������������������������������������������������
bulmak için www.dana-akasse.dk adresine girin,
��������������������
sizi ziyaret
edelim.

bir gelişme. Bu fuara katılan
Türk firma sayısının gelecek
yıllarda daha fazla olacağını
sanıyorum” dedi

Exotic Catering’e
büyük ilgi
İlk kez 1993 yılında kurulan ve bu günkü haliyle 1,5
yıldır faaliyette bulunan
Exotic Catering firması
da fuara katılmakla isabetli bir iş yapan firmalardan biri. İbrahim Kılıç ve Mustafa Öztürk
fuar boyunca standlarını
ziyarete gelenlere zaman
ayırmakta güçlük çekecek kadar ilgi gördüklerin söylediler.
Halen Türk yemek ve
meze çeşitlerini hazır
� ambalajlanmış olarak
İSO, Kvikly, Superbest
gibi süpermarket zincirlerine verdiklerini söyleyen Mustafa Öztürk
ve İbrahim Kılıç fuar
esnasında da Jensens
Böfhus restoranlar zinciriyle anlaşma yaptıklarını belirttiler.

baren Cafe ve restoranlarda
kullanımı zorunlu hale getirilen sigara içme kabinleri
de tanıtıldı. Pazarlaması da
Sadık Yıldız tarafından yapılacak olan sigara içme kabinleri dört kişilik, 8 kişilik
olarak hazırlanmış Bazı açık
hava servis yapan yerlerde
de kullanılması gerekecek
olan açık hava sigara içme
masaları da sektör üyeleri-

ne tanıtıldı. Cafe Restoran
işletmecisi vatandaşlarımızın bu alanda değişen kanunları izlemekte tembel
davrandıklarını söyleyen
Sadık Yıldız, kabinlerin zorunlu olmasından sonra bir
çok işletmecinin ya müşteri
kaybedeceğini ya da çeşitli
cezalar alabileceğin belirtti.
(Haber)

Sigara kabinleri

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

Fuarda, önümüzdeki 1
Temmuz tarihinden iti-
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Mette Frederiksen:

(Læs den tyrkiske version på side 27)

MARTS/MART 2007

INTERVIEW

Min opgave er at være en hård opposition
Af Yildiz Akdogan

H

vorfor
Mette
Frederiksen?
Hun er trods sin unge alder gået
hen og blevet en markant person
i Socialdemokratiets ledelse. Hun
brænder for et mere socialt retfærdigt samfund og for de svageste.
Efter et års barselsorlov fra Christiansborg er hun nu tilbage i
mediernes lys som socialpolitisk
ordfører. Haber har talt med den
engagerede og travle politiker om
de svageste i samfundet og hendes
visioner for fremtiden.
Mette Frederiksen byder smilende velkommen på sit kontor. Der
er allerede dækket op med kaffe
og frugt. Hun beklager den korte
tidsramme på mindre end en halv
time, men hun skal videre til det
næste møde.
Mette har været væk fra politik i
over et år for at passe sine to børn.
Derfor er efterspørgslen stor.
Og selv om hun ikke direkte
vil indrømme, at hun har savnet
Christiansborg, så lægger hun
ikke skjul på, at hun er ”et politisk dyr”, der ikke kan undgå at
tænke på alt det arbejde, der især
skal lægges i hendes nye job som
socialordfører.
Drømmeområde
Mette Frederiksen har, siden hun
blev valgt ind i folketinget, været
partiets ordfører for henholdsvis
kultur og ligestilling. Men hun
lægger ikke skjul på glæden over
det nye ordførerskab.
”Det er drømmeområdet,” udbryder hun.
Hun forklarer, at det er fordi hun
helt grundlæggende er drevet af et
ønske om et mere socialt retfærdigt samfund uden den negative
sociale arv, og hvor alle mennesker har lige muligheder uanset
etniske, kulturelle eller økonomiske baggrund.

Foto: Louis Clement

Den 29-årige politiker med jysk
baggrund mener, at der skal etableres enkelte, men langsigtede ændringer for at kunne skabe bedre
vilkår for de svageste.
Hendes nye udspil om en bedre
børnepolitik er et eksempel, der
har fået omfattende omtale i medierne.
”Tidligere var fokus på pasning
af børnene, mens forældrene er
på arbejde. Nu vil vi have fokus
på kreativitet og udvikling i børns
liv. Vi ønsker blandt andet gratis
mad i skoler og vuggestuer samt
bedre barselsmuligheder.”
Desuden ønsker Mette Frederiksen, at forældre, der ikke holder
hele barselsorloven, skal have et
klippekort til omsorgsdage, der
følger barnet.
”Hvis barnet bliver syg, bør forældre, bedsteforældre eller papforældre kunne tage et klip og passe
barnet.”
Et andet område, som optager
hende, er de udsatte børn.

”Den rigtige ramme for de fleste
børn er forældrene, men vi har
også børn, der har det bedre uden
deres forældre, fordi der er massiv
omsorgssvigt som overgreb, incest,
misbrug og vold, og disse børn skal
beskyttes bedre”.
Social ulighed hører ikke
til i Danmark
Mette Frederiksens interesse for
socialområdet er ikke nyt.
Både som kulturordfører og ligestillingsordfører var det også
de svageste i samfundet, der blev
vægtet højt.
Som kulturordfører forslog hun
blandt andet, at kultur skulle være
for alle, og derfor skulle der være
gratis adgang til de større museer.
Hendes navn knyttes derfor ofte
til det sociale område, men det
er ikke et bevidst strategi eller et
brand for Mette Frederiksen, der
dog ikke har noget imod at hendes
navn knyttes til socialpolitik.
”Da arbejderbevægelsen star-

”Jeg bryder mig ikke om det.
Danmark er et demokratisk samfund, som hverken bygger på bibelen eller på koranen, men på
grundloven.”
Hun understreger dog, at alle har
ret til at tro på, hvad de vil, men
også retten til at sige fra overfor
religion.
”Jeg synes, at det er vigtigt, at
det offentlige rum er religionsfrit.
Det betyder, at skoler, vuggestuer,
hospitaler og arbejdspladser skal
være uden religion, fordi vi skal
kunne være der.”
Mette Frederiksen mener ikke, at
politikere skal lave retningslinjer
for religionen.
”Hvis nogen ønsker et bederum
på en arbejdsplads, skal det aftales mellem arbejdsgiveren og den
ansatte”.
Hun betragter religionen som
en privat sag, der ikke bør fylde
så meget.
Var det op til hende, vil hun helst
fjerne kristendomsundervisningen
i folkeskolen.
”Vores børn skal naturligvis lære
om religioner, men det bør være i
fagene historie og samfundsfag”.
Inden vi forlader Mette Frederiksen kontor, spørger jeg, om hendes
Test, religion og
næste mål er socialministerposten,
rummelighed
men i al beskedenhed vil hun lade
vælgerne stemme sig ind først.
Når du taler om rummelighed,
”Min opgave lige nu er at være
hvad mener du egentlig om stats- en hård opposition til regeringens
socialpolitik, fordi de gør det ikke
borgerskabstesten?
”Jeg har ikke set den, men kan godt nok.”
yildiz.akdogan@haber.dk
forstå, at der er mange, der ikke
kan klare testen”, forklarer Frederiksen, for hende er det relevant
at kende det land, som man er en Mette Frederiksen
Mette Frederiksen er født i Åldel af.
"Men statsborgerskabstesten skal borg i 1977, hun blev valgt ind
ikke bruges som en yderligere i folketinget som en de yngste
stopklods, det vil være usympa- kandidater første gang i 2001.
I dag er hun næstformand og
tisk", pointerer hun
socialordfører i den socialdeHvad med den seneste debat om mokratiske folketingsgruppe.
mere religion i det offentlige rum, Hun er gift og mor til en pige
som hendes partifælle socialborg- på fire og en dreng på et år.
mesteren Jakob Hougaard støt- Mette bor i Ballerup, hvor hun
er opstillet.
ter?

tede for cirka 130 år siden, var
Danmark et ludfattigt land. Med
høj dødelighed, børnearbejde i industrien, folk boede i baggården
med ti børn i toværelses lejligheder med fugten drivende ned af
vinduer og vægge. Sådan er det jo
ikke i dag. Det er lykkedes os at
skabe et stærk og rigt velfærdssamfund.”
Hun peger derfor på, at Danmark
skal være ligeså ambitiøse for de
næste 130 år frem.
”Jeg vil ikke anerkende, at der
er hjemløse i Danmark når vi kan
give dem et sted at bo. Jeg vil ikke
have, at vi har unge psykisk syge,
der ikke kan få arbejde, fordi arbejdsmarkedet ikke er rummeligt
i praksis. Og jeg vil ikke acceptere,
at mange af vores etniske minoriteter oplever, at de ikke rigtig hører
til, oplever diskrimination i hverdagen eller unge drenge med nydansk baggrund opgiver skolen."
Hun understreger, at hun ikke vil
acceptere uligheden eller marginalisering i dagens Danmark og ser
det, som en af hendes fornemmeste
opgaver at råbe op på deres vegne.
For der skal være rummelighed,
fastslår hun.

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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F for Fatih, fræk og fortolkningsdygtig

Lene Espersen har ret

N

år unge indvandrere sætter ild til skraldecontainere, og forstyrrer offentlig ro og orden risikerer
deres familier at blive smidt ud af deres lejelejligheder.
Der er også politikere, der kræver, at familierne til disse pyromane og forvirrede andengenerationsindvandrere smides ud af Danmark. Hele slægten, vel at mærke.
Når unge danske autonome vælter skraldecontainere,
sætter ild til biler, smadrer butiksruder, fordi de ikke
måtte være i en ejendom, der tilhører en anden, danner
deres familier forening for politiets »brutale« magtanvendelse. De siger endda, at deres unge har brug for at
have et sted at være i.
Når justitsminister Lene Espersen gerne vil have, at
disse unges forældre skulle rydde op i gaderne på Nørrebro synes jeg, at de skal tage imod tilbuddet straks,
da det er en lang lettere sanktion i sammenligning med
sanktioner mod visse andre befolkningsgrupper.
Derfor støtter jeg Lene Espersen i hendes krav om,
at forældre til de autonome og deres sympatisører skal
være mere opmærksomme på, hvad deres børn går og
laver, i stedet for at være fortørnet og overrasket over,
at deres børn er anholdt.

Lene Espersen haklıdır

G

enç göçmenler oturdukları binaların çöp
kutularını ateşe verirlerse, halkın huzur ve güvenini tehlikeye atarlarsa aileleri oturdukları dairelerden çocuklarının davranışları nedeniyle atılma
tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Hatta bazı
politikacılar bu yangın çıkarma hastası ve kafayı
karışık ailelerin sınırdışı edilmeleri gerektiğini
bile isteyebilmektedirler, aile derken sülalenin
kastedildiğinin altını çizelim.
Danimarkalı genç otonomlar çöp kutularını ateşe
verdiklerinde, arabaları yaktıklarında, dükkanların
vitrin camlarını indirdiklerinde -ki bunu
başkasına ait bir binayı boşaltmaları istendiği için
yapmaktadırlar- bu gençlerin aileleri polisin şiddetli
tutumuna karşı dernek kuruyorlar. Hatta bu gençlerin aileleri çocuklarının arınabilecekleri bir bina
hakları olduğu bile ileri sürüyorlar.
Adalet Bakanı Lene Espersen bu gençlerin ailelerinin, gençlerin yarattığı tahribatın ardından sokak
ve caddeleri temizlemeleri gerektiğini söylüyorsa,
bu Danimarkalı gençlerin anne babaları bu teklifi
hemen kabul etmeliler, zira benzer bir durumdaki
başka bir grup için önerilen yaptırımlar çok daha
ağırdır.
Bu yüzden biz, Adalet akanı Lene Espersen’in bu
otonom gençlerin anne babalarının, çocuklarının neden tutuklandıklarına şaşırmak ve tepki göstermek
yerine, çocuklarının neler yaptığını daha yakından
takip etmeleri önerisini destekliyoruz.

R

eality tv - programmet ”Paradise hotel” er nu i gang
med en ny sæson, hvor det
nye motto er: Alle kneb gælder. Ud af de flere tusinde
der havde meldt sig som deltagere til
programmet, kom kun meget få igennem nåleøjet – og blandt dem er den
dansk fødte, Fatih Sahin, med tyrkiske rødder. Da dommerpanelet afgjorde
udvælgelsen, blev udtryk som charmetrold, helt sikkert og 100 % brugt om
den sensationelle Fatih, der allerede i
begyndelsen af programmet gradbøjede
reglerne.
Det er et krav i Paradise hotel, at
man er single, men i tiden mellem castingen og programmets start har Fatih
og Rikke, som også er en af deltagerne, været kærester - ifølge Fatih passer
denne påstand ikke. De har som Fatih
selv sagde i casting- programmet, ” Billet til Paradise”, kun ”dated et par gange”. Man kan sige, at Fatih jo har fat i
en pointe, det at være kærester, og det
at have ”dated et par gange” er jo ikke
helt det samme, så Fatih har ikke snydt
men fortolket reglerne lidt frit. Fatih
lever således fuldstændig op til Paradis
hotels nye motto om at alle kneb gælder.
Fatihs motivation for at deltage i
programmet er udover at vinde også at
være forbillede for andre unge og være
et bevis på, at der ikke er et modsæt-

ningsforhold i at være dansk og tyrkisk
samtidig. Fatih understregede samtidig,
at hans deltagelse i programmet også
ville være et vidnesbyrd om, at man
sagtens kan sameksistere på trods af
såkaldte kulturelle forskelle.
Den frække unge fyr er både veltalende og flot, men det er først i de næste
par afsnit, vi kan se, hvad skæbnen vil
ham.

DEBAT

Tyrkiet og Ligestilling
Det skader heller ikke, at der samtidig
er gode økonomiske perspektiver både
for Tyrkiet og for EU i tyrkisk medlemeg er en varm tilskab af EU. Tyrkiet oplever i disse år
hænger af, at Tyren stor økonomisk vækst, og samhandkiet bliver medlem af
len mellem EU og Tyrkiet er vokset beEU. Min overordnede begrundelse for
tydeligt gennem de seneste 10 år. Dette
tyrkisk EU-medlemskab er sikkerheds- og en lang række forhold gør, at endepolitisk. Tyrkiet er på én gang et euro- målet med optagelsesforhandlingerne
pæisk, demokratisk og muslimsk land.
med Tyrkiet bør være fuldgyldigt tyrTyrkiet kan som EU-medlem tjene som kisk medlemskab – forudsat naturligrollemodel for - og brobygger til - musvis at Tyrkiet lever op til kriterierne for
limske lande i Mellemøsten. Denne ene- medlemskab. Tyrkiet har allerede gjort
stående chance for at bygge bro mellem fremskridt og gennemført reformer af
Vesten og Mellemøsten bør EU gribe.
retssystemet og af det politiske system
Lone Dybkjær, EU-ordfører,
Det Radikale Venstre

J

(Haber)

Fatih Şahin:
Haber har talt med Fatihs familie,
som stammer fra Trabzon i Tyrkiet. I begyndelsen af 1970`erne fik
Fatihs bedstefar en invitation til at
arbejde for en dansk fabrik. Fatihs
moder,Sevim, som på det tidspunkt
var teenager og havde efterladt
kæresten Ahmet, Fatihs far, i Tyrkiet, kom i samme anledning også
til Danmark. I 1976 blev Fatihs forældre gift på Københavns Rådhus.
Fatih er den næstsidst fødte i søskendeflokken.

med henblik på at leve op til kriterierne
for medlemskab.
Et af de kriterier, der ligger mig meget på sinde, er kvinderettigheder. I begyndelse af februar i år vedtog EuropaParlamentets kvindeudvalg en betænkning, der sætter fokus på kvinders rettigheder i Tyrkiet. Her slår udvalget
fast, at der fortsat er problemer. Særligt er det vigtigt at fokusere på lovgivningen om kvinders rettigheder og på
EU’s direktiver om ligestilling. En ting
er at vedtage lovene, men det er nok
så vigtigt at de også implementeres og
kommer til at fungere i praksis.

Et vigtigt område, jeg særligt vil pege
på, er kvindernes uddannelse. Uddannelse er en forudsætning for integrering på arbejdsmarkedet og dermed på
økonomisk uafhængighed. Samtidig er
det af stor betydning at kvinderne i højere grad inddrages i det politiske liv.
Kvinder skal melde sig ind i partierne,
og partierne skal lade dem opstille, så
man kan nå en støtte repræsentation af
kvinder i politik. Det er afgørende for
den demokratiske udvikling.
(Lone Dybkjær, EU-ordfører, Det Radikale Venstre=
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Danskere næstlykkeligste i Europa
En ny undersøgelse afslører sammenhængen mellem lavt
blodtryk og velvære
Af Besir Zengin

D

em, som troede,
at vi danskere går
rundt og er deprimerede i vintermørke, tog fejl. Hvis man
da skal tro på en ny britiskamerikansk undersøgelse.
Ifølge den er vi nemlig de
næstlykkeligste i Europa
– takket være vores lave
blodtryk.
Forskerne har i en undersøgelse kortlagt det såkaldte
blodtryksrelaterede velvære
i forskellige europæiske lande, rapporterer Dagens Medicin.
15.000 udvalgte personer
fra 15 europæiske lande
deltog i undersøgelsen.
Personerne fik svaret på
spørgsmål om deres livsstil,
livskvalitet og mentale helbred. De fortalte også, om
de havde problemer med
blodtrykket.

Blodtryk påvirker
mentalt
Resultatet af undersøgelsen
peger ifølge forskerne på, at
der findes en sammenhæng
mellem god mental helse og
lavt blodtryk. Man opdagede
endda, at der findes en sam-

menhæng mellem velvære og blodtryksniveau.
Da forskerne sammenlignede resultatet
i de forskellige lande,
havnede Sverige øverst
på listen. På andenpladsen kom Danmark og på
tredjepladsen kom Storbritannien.
Finland kom derimod kun på 13. pladsen, og i bund kan
man finde Portugal.
Undersøgelsen er tilgængelig på University
of Warwicks hjemmeside.

Lykkeligste lande:

Nisan ayında Danimarka’da
Kopenhag Park Bio
Aarhus Öst for Paradis
Tlf: 3538 3362
Tlf: 8619 3122

Sverige havner på toppen og
Portugal i bund ifølge den nye
undersøgelse.
1 Sverige
2 Danmark
3 Storbritannien
4 Holland
5 Irland
6 Frankrig
7 Luxemburg
8 Spanien
9 Grækenland
10 Italien
11 Belgien
12 Østrig
13 Finland
14 Tyskland
15 Portugal
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Opdager eksotisk verden

House of Serpil

Tøj, Festkjoler & Smykker

Globalopvarmning førte til, at forskere kunne
granske en hidtil ukendt verden under Antarktis.

İş değişikliği
nedeniyle

% 30
% 50

Af Besir Zengin

%40

D

a Larsen B-isflagen kollapsede
i 2002, blev et
stort, uopdaget
havområde åbenbaret for
forskere.
De havde overvåget Larsen A-isflagen siden 1995,
da en stor del af isen gik i
opløsning.
Globalopvarmning med
efterfølgende stigende temperaturer i Antarktis har
ført til, at isen brækker op
på denne måde, skriver Der
Spiegel.

İndirimler

Uopdagede arter

Açılış saatleri
Pzt. - Perş : 11 - 17.30
Cuma : 11- 18.00
C.tesi: 10 - 14.00
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- Indtil nu har vi ikke haft
tilgang til disse områder,
med undtagelse af borehuller og sprækker, hvor man
kan anvende fjernstyrede
videokameraer, siger Julian Gutt, leder af ekspeditionen, som tilbragte ti uger på
isbryderen Polarstern frem
til december i fjor.
Ekspeditionen blev ledet
af det tyske Alfred Wegner
Institute for Polar and Marine Research (AWI), og 52
eksperter fra 14 lande deltog i udforskningen af Wedellhavet.
Denne uge blev billeder af

Roskilde şehir
merkezinde; kaliteli,
estetik mücevher,
a=yakkabı ve gece
kıyafetleri çeşitlerimizle
10 yılı başarıyla
tamamladık

Hersegade 34A, Kl.
4000 Roskilde
Tlf: 4632 5461
(Açılış saatleri dışında aramak için: 2062 6843)

ekspeditionens fund publiceret.
Blandt fundene er en
række tidligere uopdagede
arter, blandt andet søanemoner, 15 forskellige amfipodarter og muligvis fire
nye arter af Cnidarian, en
organisme, som slægter
koraller.

Unik fauna

Forskerne benyttede sig
af en fjernstyret ubåd. På
850 meters dybde fandt de
fauna, som normalt forbindes med havbund, der er tre
gange så dyb.
Fundene inkluderer oran-

ge søstjerner med så mange
som 12 arme og vandrende
søagurker.
De fandt også hurtigvoksende samfund af søpunge.
Det antages, at koloniseringen begyndte efter isflagerne kollapsede.
Også hul, hvor metangas
og sulfid siver ud, blev opdaget på havbunden. Disse
huller bruges som habitat
for bakterier, som overlever uden sollys.
Da den globale opvarmning fortsætter, tror forskerne, at isflager - som
kollapser - er begyndelsen
på en trend.

Multivitaminer mod børnekræft
En pille om dagen før og under svangerskabet kan reducere risikoen for kræft hos børn. Næsten for enkelt
til at mennesker tager det alvorlig, siger forskerne.
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Vibevej 11  2400 København NV  70 21 75 75
www.dana-akasse.dk

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
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Af Besir Zengin

K

vinder, som dagligt
tager en multivitaminpille, både før
og under graviditeten, vil i
stor grad reducere risikoen
for at barnet udvikler blodkræft (leukæmi), hjernesvulst og andre former for
børnekræft, ifølge canadiske forskere.
Fundene om, at billigt vitamintilskud, som sælges
i flere dagligvarebutikker,
virker gunstig på barnets
helse, støtter teorien om,
at mikroernæringsstoffer
kan have livslange fordele
hos fostre.
- Dette er egentlig en for
enkel anbefaling til at mennesker tager det alvorligt,
men det burde de, siger Gideon Koren, direktør ved
Hospital for Sick Children
i Toronto, til The Globe
and Mail.
Klinisk ernæringsfysiolog
Vibeke Østberg Landaas
ved Din Kost i Norge støtter fundene.
- Gravide har et øget be-

hov for næsten samtlige vitaminer og mineraler. Specielt er det vigtigt at have
en god status af jern og folsyre, når man planlægger
graviditet.
Her er daglig fysisk aktivitet, tilstrækkelig vitamin
D og kalcium vigtige, siger
hun til Mozon.no.

Anbefaler folat

De canadiske forskere fandt
ud af, at børn født af kvinder, som tog en multivitaminpille hver dag, havde
47 procent lavere risiko for
at få neuroblastoma - en
aggressiv kræftform, som
specielt rammer børn.
Samtidig havde børn 39
procent reduceret risiko for
at få leukæmi og 27 procent
mindre risiko for at få en
svulst i hjernen. Multivitaminerne indeholdt blandt
andet folsyre, der især er
vigtige for gravide.
Undersøgelsen er en analyse af tidligere empiriske
undersøgelser, men dette
er første gang, forskere
har samlet al data om bør-

nekræft.
Forskningen er publiceret
i tidsskriftet Clinical Pharmacology & Therapeutics.
For at forebygge sygdomme som rygmarvsbrok,
læbe-ganespalte og muligvis
også andre misdannelser,
anbefales kvinder at indtage 400 mikrogram folat
dagligt.
- Men da de fleste kun får
halvdelen af behovet dækket gennem en normalt
kost, bør fertile og gravide
kvinder tage et kosttilskud,
som indeholder folsyre.
De færreste norske kvinder tager i dag folsyretilskud før de ved, at de er
gravide. Det er i denne
fase, lige før og i første trimester, at folattilskuddet
er vigtigst, siger Østberg
Landaas.
Eksperterne lægger imidlertid til, at et dagligt indtag af en multivitaminpille
ikke vil udelukke risikoen
for kræft fuldstændig, men
vil gøre risikoen betragtelig
lavere.
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DEPO SATIŞI

Büyük ucuzluk !!!

Alışveriş alışkanlıklarınızı değiştirmek için hizmetinizdeyiz
Makarna çeşitleri, turşu, salça,
bakliyat, şekerleme, bisküvi ve
diğer kuru ve konserve
gıda çeşitlerimiz için
mutlaka
KAMPANYA
bize
Bir kutu bulaşık
uğrayınız.
makinası tableti /
30 tablet
40,- kr

KAMPANYA
1. kg’lık
Ala Turka çay
3 paket 90,- kr,
1 paket
33,- kr.

KAMPANYA
Bir torba kağıt
havlu(kökkenrulle)
ve tuvalet kağıdı
toplam
70,- kr

Sizleri cazip fiyatlarla toptan ve
perakende kuru gıda, ev tekstil ürünleri,
mutfak ve temizlik malzemeleri, hediyelik eşyalar
satışına başladığımız mağazamıza bekliyoruz

VE DAHA NİCE EV EŞYASI VE HEDİYELİK EŞYALAR
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Gl. Køge Landevej 115-117
Açılış saatleri:
2500 Valby
Pazartesi-Cumartesi: 10.00-17.00
Pazar: 10.00-17.00
Tlf: 40 93 66 59
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İşte vatandaşlık testi

Uyum Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 200 sorudan oluşan bir vatandaşlık testi yayınladı. Bundan böyle Danimarka
vatandaşlığı için müracaatta bulunan kişiler bu sorulardan seçilen 40 soruluk bir teste girmek zorundalar. Vatandaşlık
hakkı elde edebilmek için 40 sorudan en az 28 sorunun cevabını doğru işaretlemek gerekiyor. HABER sizler için 40
soruluk bir seçme hazırladı. Kalemi elinize alın, vatandaşlığa layık olup olmadığınızı test edin. Soruların doğru
cevapları sayfanın en altındadır. İyi eğlenceler !
1. Hvad hedder det danske nationalflag?
A: Dannebrog
B: Dannevang
C: Dannevirke
2. Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på
Færøerne?
A: Ingen medlemmer af
Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
B: I alt fire medlemmer af
Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
C: I alt otte medlemmer af
Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
3. På hvilken af følgende måder kan udlændinge tildeles dansk indfødsret
(statsborgerskab)?
A: Statsministeren beslutter, hvilke udlændinge der
kan tildeles dansk
indfødsret (statsborgerskab)
B: Folketinget tildeler ved
lov udlændinge dansk indfødsret (statsborgerskab)
C: Udlændingeservice træffer afgørelse om, hvorvidt
en udlænding kan få
dansk indfødsret (statsborgerskab)

8. Karen Blixen er en af
Danmarks mest kendte
forfattere. Hvilken af
følgende bøger har Karen Blixen skrevet?
A: Frøken Smillas fornemmelse for sne
B: Den afrikanske farm
C: Mit hjem i Rungsted
9. Hvilken instruktør
har instrueret Olsen
Banden-filmene?
A: Erik Balling
B: Lars von Trier
C: Bille Augst
10. Hvornår vandt Danmark EM i fodbold?
A: 1980
B: 1992
C: 2000
11. Hvor stor en del af
den danske befolkning
har anden etnisk baggrund end dansk (det vil
sige indvandrere og efterkommere af indvandrere)?
A: ca. 8 %
B: ca. 15 %
C: ca. 20 %

12. Hvilken religion blev
indført i Danmark i slutningen af 900-tallet af
kong Harald Blåtand?
A: Troen på Odin og Thor
4. Hvem har forældreB: Kristendommen
16. Hvilket parti blev
myndigheden over to
C: Jødedommen
dannet i 1905 af udbrygifte personers fælles
dere fra partiet Venbørn?
13. Hvilket land bomstre?
A: Moderen
barderede i 1807 KøA: Det Radikale Venstre
B: Faderen
benhavn og tog bagefB: Det Konservative FolkeC: Moderen og faderen har ter den danske flåde?
parti
fælles forældremyndighed A: Frankrig
B: England (Storbritannien) C. Kristeligt Folkeparti
5. Hvad er den kriminel- C: Sverige
B17. Under 1. verdensle lavalder i Danmark?
A: 12 år
14. Hvilket politisk parti krig var Danmark?
B: 15 år
opstod i 1870’erne som A: Allieret med Tyskland
C: 18 år
en del af arbejderbevæ- B: Allieret med Frankrig og
Storbritannien
gelsen?
C: Neutralt
6. Hvad hedder den
A: Venstre
øverste domstol i DanB: Socialdemokratiet
18. Hvilket af følgende
mark?
C: Det Radikale Venstre
nordiske lande er ikke
A: Højesteret
B: Landsretten
15. Hvilket land var mål medlem af EU?
A: Sverige
C: Danmarks Øverste Dom- for de fleste af de danstol
skere, der udvandrede i B: Norge
C: Finland
anden halvdel
7. I hvilken by blev H.
af 1800-tallet?
19. Hvornår blev DanC. Andersen født?
A: USA
mark i 2. verdenskrig
A: København
B: Rusland
besat af tyske tropper?
B: Odense
C: Storbritannien
A: 1. September 1939
C Århus
B: 9. April 1940
C: 22. Juni 1941

24. Hvem udskriver valg
til Folketinget?
A: Folketingets formand
B: Statsministeren
25. Når der afholdes
valg til Folketinget,
A: har alle vælgere pligt til
at stemme
B: må den enkelte vælger
selv afgøre, om han eller
hun ønsker at stemme
C: har alle, der er medlem
af et politisk parti, pligt til at
stemme, mens andre vælgere selv må afgøre, om de
ønsker at stemme

33. Hvad hedder den internationale forsvarsalliance, som Danmark har
været medlem af siden
1949?
A: Warszawa-pagten
B: NATO
C: Vestunionen

34. Kan udenlandske
statsborgere have valgret ved kommunalvalg
og regionalvalg?
A: Ja, hvis de enten er
statsborgere i et EU-land,
Island eller Norge eller
uden afbrydelse har haft
fast bopæl i Danmark, på
26. Hvor mange procent Færøerne eller i
af de gyldige stemmer
Grønland i de sidste tre år
skal et parti normalt
forud for valgdagen
opnå for at blive repræ- B: Nej
senteret i Folketinget
ved valg i Danmark?
35. Danmark er sammen
A: 2 %
med mange andre natioB: 6 %
ner medlem af NATO.
C: 8 %
Hvilket af følgende lande er også medlem?
27. Hvem er Danmarks A: Tyrkiet
statsoverhoved?
B: Rusland
A: Dronningen
C: Ægypten
B: Folketingets ombudsmand
36 Hvis interesser reC: Folketingets formand
præsenterer LO?
A: Arbejdsgivernes
28. Hvor mange komB: Lønmodtagernes
muner er der i DanC: De selvstændige ermark?
hvervsdrivendes
A: 5
B: 98
37. Hvis interesser re20. I 1970’erne opstod C: 179
præsenterer DA?
en græsrodsbevægelse,
A: Arbejdsgivernes
der hed Rødstrømpebe- 29. Hvilke opgaver vaB: Lønmodtagernes
vægelsen. Hvad arbejretager kommunerne?
C: De selvstændig erdede den for?
A: De har ansvar for bl.a.
hvervsdrivendes
A: Ligestilling mellem
gymnasier og politi
mænd og kvinder
B: De har ansvar for bl.a.
38 Hvilken trosretning
B: Forbud mod abort
hospitaler
er den næststørste i
C: At kvindernes plads var i C: De har ansvar for bl.a.
Danmark?
hjemmet
folkeskolen og ældreplejen A: Jødedommen
B: Katolicismen
21. Hvornår blev Dan30. Hvor gammel skal
C: Islam
marks Radios tv-monoen borger mindst være
pol brudt?
for at kunne have valg- 39. Hvem handler DanA: 1950’erne
ret ved kommunalvalg
mark mest med?
B: 1960’erne
og regionalvalg?
A: USA
C: 1980’erne
A: 18 år
B: De øvrige EU-lande og
B: 20 år
Norge
22. Hvornår fik danske C: 22 år
C: Japan
kvinder valgret til Folketinget?
31. Hvilket af følgende 40. Hvilke lande grundA: 1849
lande er medlem af EU? lagde EF i 1950’erne?
B: 1901
A: Rusland
A: Belgien, Frankrig, Italien,
C: 1915
B: Island
Luxembourg, NederlandeC: Sverige
ne og Tyskland
23. Er Folketingets møB: Danmark, Irland og Storder åbne for offentlig32. Hvor ofte afholdes
britannien
heden?
valg til Europa-ParlaC: Danmark, Finland, IsA: Ja
mentet?
land, Norge og Sverige
B: Nej
A: Hvert tredje år
C: Ja, men kun for medlem- B: Hvert femte år
mer af et parti
C: Hvert syvende år

Cevap anahtarı: 1.A,2.B,3.B,4.C,5.B,6.A,7.B,8.B,9.A,10.B,11.A,12.B,13.B,14.B,15.A,16.A,17.C,18.B,19.B,20.
A,21.C,22.C,23.A,24.B,25.B,26.A,27.A,28.B,29.C,30.A,31.C,32.B,33.B,34.A,35.A,36.B,37.A,38.C,39.B,40.A
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AB yüzünü
İşi
bilen
kalacak,
bilmeyen
batacak
yenilenebilir
enerjiye
D
dönüyor
tılmak zorundalar. 2006 yılında çıkan yasayla da bütün
animarka’da
gıda sektörü çalışma dosyagıda sektöründe sı (APV) yaptırmaya mecbur
son yıllarda yapılan edildi.
reformlar vatandaşlarımızın
Bu yıldan itibaren sağlık kusahip olduğu gıda sektörünü
rallarına uymayanlara veriyakından etkilemeye devam
len cezalar da artırıldı. Artık
ediyor. Özellikle 1 temmuz
toptancılar, restoran sahip2005 tarihinde çıkan yasayla leri, pizzacılar, dönerciler işişyeri sahipleri işyeri ruhsayerlerini Sağlık Bakanlığı’na
tı alabilmek için kurslara ka- bildirmek ve sağlık dosyalarıSadık Yıldız

Duygu Leloğlu,
Brüksel

A

vrupa Birliği(AB), her
geçen gün
artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek ve küresel
ısınmaya karşı mücadele edebilmek için, yüzünü ’doğa dostu’ olarak görülen yenilenebilir enerjiye
çevirdi. AB’nin iki gün süren devlet ve hükümet başkanları Zirvesi,
2020 yılına kadar birliğin toplam
yenilenebilir enerji üretimini %
20 oranında arttırma kararını aldı.
Diğer enerji kaynaklarından çok pahalı olan yenilenebilir enerji konusunda, AB ülkelerinin hangi oranda
fedakarlık yapacakları ise, ülkelerin
hassasiyetlerine göre belirlenecek.
Öte yandan liderler, 2020’ye kadar
atmosferde bulunan ve sera etkisi yapan gazları oranının da % 20
oranında azaltılmasında da uzlaşma
sağladılar.
AB’nin iki gün süren zorlu pazarlıklarının ardından uzlaşmanın detaylarını açıklayan dönem başkanı
Almanya’nın Başbakanı Angela
Merkel, kararın bütün AB ülkeleri
açısından ’bağlayıcılığı’ olduğuna
dikkati çekti. Birliğin bu cesur kararının ise, endüstrileşmiş ülkeleri
de bu yönde adım atma konusunda
motive edeceğine inandığını ifade
etti. Merkel, AB ülkeleri arasında
asıl görüş ayrılıklarına sebep olan,
her ülkenin ne kadar oranda yenilenebilir enerjiye yöneleceği konusunun ise, ülkelerin hassasiyetleri
gözönüne alındıktan sonra karara
bağlanacağını belirtti.
Bu konuda görev ise Avrupa Komisyonu’na bırakıldı. Global uzlaşmanın yasal çerçevesini hazırlamak
üzere bir an önce kolları sıvayacak
olan Komisyonu, her AB ülkesi ile
yakın temas haline geçerek, o ülkenin yenilenebilir enerjiye geçme
konusunda atabileceği adımı belirleyecek önerileri bu yılın sonuna
doğru yapacak.
Ancak yine de, hangi ülkenin ne
kadar fedakarlıkta bulunacağı konusu açıklığa kavuşturulmadan önce,
Brüksel ile üye ülkeler arasında büyük pazarlıkların yapılması bekleniyor. Çünkü 27 Avrupa ülkesinin
enerji kaynağı birbirinden oldukça
farklı ve her ülke kendi özel durumunun dikkate alınmasını istiyor.
Örneğin, enerji üretiminin % 40’ını
nükleer enerjiden karşılayan Fransa ve Finlandiya, nükleer enerjiden
vazgeçmek niyetinde değiller.
Yenilenebilir enerjinin pahalı olmasından yakınan, diğer Avrupa
ülkelerine oranla daha yoksul olan
Doğu Avrupa ülkeleri de, doğaya
zararlı olan fosil enerjisini hemen
bırakmaya yanaşmıyor. Bu ülkeler,
toplam % 20 hedefine ulaşabilmek
için, yenilenebilir enerjide deneyimli
olan ülkelerine kendilerine öncülük
yapmasını talep ediyor.
Sonuç olarak AB prensipte anlaştı.
Ama görünen o ki, asıl sorunu teşkil
eden detaylar üzerinde bir uzlaşmaya varabilmesi kolay olmayacak.

nı düzenli olarak zamanında
yaptırmak zorundalar. Sağlık
dosyasını yaptırmayanlar beş
katı ceza almak zorunda kalacaklar. Bu da zamanla bu
sektörde iş yapan girişimcileri
usandıracaktır.
Bir de, yakında sigara yasağının başlamasıyla restoran
sahipleri artık sigara içilme
kabinleri koymak zorunda kalabilecekler. Sigara kabinleri

koymayan İsveçli restoranların satışlarında yüzde 30 civarında gerilediğini hatırlatmakta yarar var.
Yasalara uyan işyerleri yapacakları küçük masraflarla
piyasada çalışmalarını sürdürebilecekken, uymayanlar ve
Danimarka dilini bilmeyenler
piyasada eriyip gideceklerdir.
haberhaber-dk

Türkiyenin en kapsamlõ
e�lence dünyasõ evinizde
Turkcell Süper Ligi
Fortis Türkiye Kupasõ
50nin üzerinde televizyon
ve birçok radyo kanalõ
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Ça�rõ Merkezi:
0046 8 445 41 41
www.digiturk.dk
www.darcan.se
info@darcan.se

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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Fatih için kurallar U
değişti
T

Televizyon çocuk sağlığını bozuyor

V3 kanalında yayınlanmakta olan Paradise Hotel adlı Reality Show’da yarışan
Türk genci Fatih ülkenin neredeyse tüm genç kızlarının
kalbini çaldı. Fatih bununla
yetinmeyip program başlamasını bile beklemeden katılımcı kızlardan biri ile sevgili
olunca yapımcılar programın
formatını değiştirmeye karar
verdiler.
21 yaşındaki Fatih Trabzon’dan Danimarka’ya göç
eden bir Türk ailesinin oğlu
olarak Kopenhag’da dünyaya
geldi. Bir şirkette pazarlamacı olarak çalışmakta olan Fatih Meksika’da çok lüks bir
otelde çekilen Paradise Hotel
yarışmasında 12 kişiden biri.
6 genç kız ve 6 genç erkeğin
birbirlerini oylayarak yarışmadan atmaları konseptine
dayanan yarışmada izleyiciler
oy veremiyorlar.
Programa katılacak yarışmacıların seçimi aşamasında
Rikke adlı yarışmacı ile sevgili olan Fatih katılımcılar
arasındaki tüm dengeleri bozarken program yapımcıları da
konsepti değiştirmek zorunda
kaldılar. Yarışmanın daha

başında iki
yarışmacının
sevgili
olması üzerine
kara kara düşünen
yapımcılar, sonunda
program konseptinin
ne şekilde devam edeceğine yarşmacıların
karar vermesi kararını
aldılar.
Yarışma hafta başında
yayınlanmaya başladıktan sonra, halen
Meksika’da
olan ve telefonları kilitlenen Fatih’in
ailesi de genç
kızların neredeyse tacize varan ilgisinden bıkmış
durumdalar.
Fatih yarışmayı kazanırsa yaklaşık 75 bin
EURO’luk
para ödülünün
sahibi
olacak.

zun süre televizyon izlemek çocuklarda şeker hastalığı, otizm
yani beynin işlevlerinde biyolojik ve organik bir bozukluk ile özellikle de kız çocuklarında erken ergenlilik
gibi hastalıklar yaratıyor.
Uzun süre tv izleyen çocuklar üzerinde bir araştırma yapan İngiliz Psikoloji Kurumu üyesi Psikoloji uzmanı
Prof. Aric Sigman, 3 yaşın altındaki
çocuklara tv izletilmemesi gerektiğini söyledi.
İçeriği ne olursa olsun 3 yaşın altındaki çocukların televizyon izlemelerinin sağlık sorunları doğuracağına dikkat çeken Prof. Aric Sigman, ”Aileler
için en doğru olanı küçük yaşlardaki

çocuklarına tv veya benzeri medyayı
kesinlikle izletmemeleridir” dedi.
The Times gazetesine göre, Sigman
küçük çocukların uzun süre tv izlemeleri sonucunda görme bozukluğundan aşırı kiloluğa, şeker hastalığına
ve otizme kadar 15 çeşit hastalığa
yakalanabileceği uyarısında bulundu.
Özellikle de kız çocuklarında erken
ergenlilik yarattığını söyledi.
Özellikle kız çocuklarının beyinde
yalnızca geceleri ve karanlıkta salgılanan bir hormon olan Melatonin salgısının arttığına dikkat çeken Prof.
Sigman, bunun da erken ergenliğin
bir işareti olduğunu belirtti.
(Haber)

Michael Jackson
Müslüman mı oluyor?

D

ünyaca ünlü Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’nin Müslümanlığa geçen erkek kardeşi Jermaine Jackson, kardeşi
Michael’in de büyük bir olasıklıkla kendisi
gibi Müslüman olacağını söyledi.
“Mekke’den geri döndüğümde kendisine
İslamiyet hakkında bir çok kitap getirdim
ve Michael bana İslam dini hakkında ve
benim Müslüman oluşum hakkında bir
çok soru sordu ben de kendisine İslamiyet’in çok güzel barışcıl bir din olduğunu anlattım” diyen 52 yaşındaki
Jermaine Jackson, Muslim News gazetesine verdiği demeçte 1989 yılınd
Müslüman olduğunu söyledi.
Jermaine Jackson, kardeşi Michael Jackson’un da kendisini izleyerek
Müslümanlığı seçmesi durumundas
dünyada bir çok şeyin değişeceğine
inandığını belirtti.
(Haber)

(Haber)

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

ORIENT SELSKABSLOKALER
1 0 0 1 N AT
w w w. o r i e n t s e l s k a b e r. d k

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ
Menü 1:
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma,
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar
meşrubat, sıcak-soğuk içecekler, salon
kirasi ve masa dekorasyonları fiyata dahildir.

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

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

BİZİ ARAYIN, PİŞMAN OLMAYIN

Kına geceleri için geçerli cazip
fiyatlarımızı öğrenmek için bizi arayınız

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

HABER
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Mette Frederiksen:
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RÖPORTAJ

»Görevim sert bir muhalif olmak«
Yıldız Akdoğan

N

eden
Mette
Fre-

deriksen?
Mette Frederiksen, çok
genç yaşına rağmen Sosyal
Demokrat Parti’nin yönetiminde önemli bir konumda
bulunuyor. Toplumun en
alttakileri için daha sosyal
adaletli bir toplum için yanıp tutuşan Frederiksen, bir
yıllık doğum izninden sonra partisinin sosyal politika
sözcüsü olarak tekrar parlamentoya geri döndü. Haber,
yoğun bir tempoyla çalışan
bu kadın siyasetçi ile toplumun en alttakilerini ve geleceğe dönük hedefleri üzerine
konuştu.
Mette Frederiksen, bizi gülümseyerek karşılıyor ofisinde. Masanın üstü kahve
ve meyvelerle dolu. Yarım
saat sonra başka bir toplantıya katılacağı için bize çok
zaman ayıramadığından dolayı özür dilerek başlıyor
konuşmasına.
İki çocuğuna zaman ayırabilmek için siyasete bir
yıldan fazla ara veren Frederiksen, kendisini nelerin
beklediğinin farkında.
Mette Frederiksen, Christiansborg’u (Danimarka parlamentosu) özlediğini fazla
hissettirmese da, özellikle
de sosyal politika sözcüsü
olduktan sonra onun işten
başka bir şey düşünemediğini görebiliyoruz.
Hayalindeki alan
Milletvekili seçildiğinden bu
yana kültür ve eşitlik alanlarında partisinin sözcülüğünü
yapan Mette Frederiksen’in
yeni iş alanını daha çok sevdiği gözden kaçmıyor. Frederiksen de zaten bunu ”hayalimdeki iş” diyerek sevincini
gizlemiyor.
Etnik, kültürel ve ekonomik farklılıklarına rağmen
daha sosyal adaletli, eşit
olanaklara sahip bir toplum
yaratılması için mücadele
edeceğini açıklayan 29 yaşındaki genç kadın politikacı, toplumun zayıf kesiminin
de refaha kavuşturulması
için basit ama uzun vadeli
değişimlere ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Örnek olarak
daha iyi bir çocuk yetiştirme
politikasını gösteriyor.
”Önceden anne-babası çalışan çocuğun bakımına ağırlık veriliyordu. Şimdi biz
çocuğun yaratıcılığına, yaşamındaki gelişmeye ağırlık
vermek istiyoruz. Çocuklara okullarda, yuvalarda,
kreşlerde ücretsiz yemek
verilmesini ve çocuk bakım
izni olanaklarının iyileştirilmesini istiyoruz” diyor ve
ayrıca, çocuklarına zaman
ayırmak için izin kullanmayan ailelerin ileride bu hakkı
kullanabilme hakkına sahip

olmalarını istediklerini dile
getiriyor.
”Tanınacak bu yasal hak
ile, çocuk hasta olduğunda çocuğa sadece anne ve
babaları değil, büyük anne
ve büyük babaları ile üvey
ailesi de bakabilecek” diyen Frederiksen, ”asıl olan
çocuklar için aileleriyle birlikte olmaktır, ancak ailesi
tarafından bakılmayan, şiddete maruz kalan, sevgiye
muhtaç olan çocukların da
korunması, bakılması için
çalışacağız” diye ekliyor.

Ancak vatandaşlık testi insanları bir durdurma engeli olmamalı, hiç sempatik
değil”.
Partinizden Sosyal Daire
Başkanı olan Jakob Hougaard’un da destek verdiği ve
son günlerde kamuda yapılan din tartışmaları konusunda ne düşünüyorsunuz?

”Hoş değil. Danimarka, ne
İncil, ne de Kur-an üzerine
değil, anayasa üzerine inşa
edilen demokratik bir toplumdur. İnanç özgürlüğü
Sosyal eşitsizlik
vardır. İsteyen istediğine
Danimarka’ya uymuyor inanır, ancak dinsiz olmaya
Aslında Mette Frederik- da saygı gösterilmelidir”.
sen’in sosyal alana duyduğu Okul, kreş, yuva, hastabu ilgi yeni bir şey değil. Kül- ne ve işyerleri gibi kamutür ve eşitlik sözcüsüyken
toplumun zayıf kesimleri için çalışmıştı. Kültür
sözcüsüyken, getirdiği bir
öneride kültürün herkes
için olması gerektiğini,
büyük müzelere girişin
herkes için ücretsiz olması
gerektiğini savunmuştu.
Daha önceleri de adı
sürekli sosyal alanla ilişkilendirilen Frederiksen,
bunun bilinçli ya da stratejik bir durum olmadığını
ama bu ilişkilendirmeden
hoşlandığını da vurguluyor.
”Bundan yaklaşık 130 yıl
kadar önce işçi hareketi
başladığında Danimarka’da ölüm oranı yüksek,
çocuk işçiler sanayide çalıştırılıyor, çok çocuklu
aileler iki odalı, rutubetli, soğuk küçücük evlerde
yaşıyorlardı. Ama bugün
durum böyle değil. Güçlü
ve zengin bir refah toplumunu gerçekleştirmeyi
başardık” diye anlatan
Frederiksen, 130 yıl sonrasını görebilecek bir arzu
ile çalışmayı hedeflediğine
işaret ediyor.
”İnsanlara başını sokabilecek bir ev bulabilecek bir
ülkede evsizlerin olması, iş
piyasasının iş bulamayan
ruh hastası gençlere iş
vermemesi, etnik azınlıkların okulda, işte ayrımcılığa maruz kalması asla
kabullenilecek bir durum
değil” diyen genç siyasetçi, eşitsizliği ve marjinalleşmeyi asla kabul edemeyeceğinin altını çiziyor ve
ilk hedefinin bu eşitsizliği
ortadan kaldırmak için sesini yükseltmek olduğunu
söylüyor.

ya açık alanlarında dinin
dışarıda tutulması gerektiğini vurgulayan Mette Frederiksen, siyasetçilerin de
din konusunda nasıl bir yol
izleneceğine karışmamaları
gerektiğini söylüyor.
”Eğer birileri işyerlerinde
ibadet yeri yapılmasını istiyorsa, bu işverenle çalışan
arasında yapılmalıdır” diyor
ve dinin özel bir durum olduğunu ve kamu alanında
çok fazla yer kaplamaması
gerektiğini düşündüğünü
belirtiyor.
Okullarda Hıristiyanlık
eğitimi verilmesi konusunda ne düşündüğünü sorduğumuzda da Frederiksen,
”Çocuklarımız tabii ki din
bilgisi alacaklar, ama bu ta-

rih ve toplum
bilim dersleri
içinde verilmelidir” diyor.
Sohbetimizi
tamamlayıp
ayrılmadan
Mette Frederiksen’e hedefinin Sosyal İşler Bakanlığı mı olup olmadığını sorduğumuzda, ”Önce
bir seçilelim” diyor ve ”ama
şimdiki görevim hükümetin
uyguladığı sosyal politikaya
karşı sert bir muhalefet yürütmek, çünkü iyi değiller
bu konuda” diye ekliyor.
yildiz.akdogan@haber.dk

(Dancası sayfa 19’da)

Foto: Louis Clement

Mette Frederiksen kimdir?
Mette Frederiksen 1977 yılında Aalborg kentinde doğdu.
2001 yılında Sosyal Demokrat
Parti’den milletvekili seçilen Frederiksen, milletvekili seçilen en
genç politikacılardan biriydi .
Bugün genel başkan yardımcısı
olan ve aynı zamanda sosyal işler
sözcüsü olan Frederiksen, evli ve
iki çocuk annesidir. Ballerup’ta
yaşayan Mette Frederiksen, gelecek seçimlerde de bu kasabadan
aday olacak.

Test, din ve barınma
Toplumda herkese yer olduğunu söylüyorsun, peki
vatandaşlık testi hakkında neler söyleyebilirsin?
”Henüz soruları görme fırsatım olmadı ama, bir çok
kişinin bu testten kalmasını da anlıyorum. Ama insanın yaşadığı ülkenin bir
parçası olabilmesi için o
ülkeyi bilmesi gerekiyor.

���������
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Eşinizi Danimarka’ya
getiremiyor musunuz?
SAĞLIK VE ÇALIŞMA BAKANLIKLARININ YASALARINDAKİ EN
SON DEĞİŞİKLİKLERDEN HABERİNİZ VAR MI?

İsveç’e taşınmayı mı düşünüyorsunuz?
İsveç’te
Kiralık ya da satılı ev mi arıyorsunuz ?

Aşağıdaki konular hakkında size danışmanlık verebiliriz
- EGENKONTROL (sağlık Dosyası) sorununuz mu var?
- ARBEJDSTILSYNET (Çalışma dosyası, APV) ile ilgili sorunlarınız
mı var?

İsveç’ten Danimarka’ya mı
taşınmak istiyorsunuz?

KURSLAR:
- NÆRINGSBASEKURSUS (İşletme Ruhsatı kursu)
- HYGIEJNEKURSUS (Hijyen Kursu)
- SIKKERHEDSKURSUS (İş Güvenliği Kursu)
- VOGNMANDSKURSUS (Nakliyat işletmeciliği kursu)
- VAGTKURSUS (Güvenlik kursu)

İ

YEN

İsveç’te işyeri mi
açmak istiyorsunuz ?

İ

YEN

İsveç’te oturup, Danimarka’da
çalışmak mı istiyorsunuz ?

İsveç’te ehliyet mi
almak istiyorsunuz?

En ucuz ve kaliteli sağlık ve çalışma dosyalarını bize hazırlatın ki,
sorun yaşamayın!
22 ŞUBAT 2007 TARİHİNDEN İTİBAREN SAĞLIK
DOSYASINI YAPTIRMAYAN İŞYERLERİNE
25.000 KRON CEZAUYGULAMASI VE ESKİ
SAĞLIK DOSYASINI YENİLEME UYGULAMASI
GETİRİLMİŞTİR

Başvuru:
Gıda ve İş çevresi danışmanı Sadık Yıldız
Tlf.: 25 62 81 28
Gröntorvet 6, 1. sal
2500 VALBY

E-mail: sy@uniconsult.co.dk
Web: www.uniconsult-co.dk

Eleman aranıyor
- İsveççe Ruhsat kursu
- Hijyen kursu verilir

Çalışma alanları
Kurs kayıtları, sağlık, çalışma, vergi bakanlığı ile dialog, genel araştırma ,

Tüm bu sorularınızın cevabını almak için UNI CONSULT’un yeni
hizmetlerinden yararlanın. Bizi arayın ihtiyacınıza
uygun çözümü biz bulalım.

İşyeri onaylatma-ruhsat işlemleri, belediye ile ilişkiler
Aranan nitelikler:
Akademik eğitim, (Bir kaç yıllık çalışma tecrübesi tercih nedenidir)

İsveç ve Danimarka’da her türlü oturum, pasaport,
davetiye işlemleri için danışmanlık
hizmetleri verilir.
Her büyüklükte daire alınır-satılır ve kiralanır.

Müracaat:
UNI CONSULT
S Förstadsg 63
214 20 Malmö

Danimarka Tlf: 2562 8128 - 3161 3545
İsveç: 070 2142 676

Ticaret akademisi mezunları (mühendis) veya bu alanda çalışmış, tecrübe
sahibi, yukarıdaki alanlarla ilgilenen elemanlar aranmaktadır.
Daha fazla bilgi almak ya da müracaatta bulunmak için:
Gıda ve İş çevresi danışmanı Sadık Yıldız
Tlf.: 25 62 81 28

E-mail: sy@uniconsult.co.dk
Web: www.uniconsult-co.dk

UNI Consult 2005 yılından beri yıllık geçmişi olan, Gıda sektöründe sağlık,
çalışma alanmlarında danışmanlık hizmeti vermekte, değişen yasalara işyerinizin
uyumu için danışmanlık yürütmektedir.

HABER EKONOMİ
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Danimarka’nın
ilk raylı halı
Show Room’u

Sparişleriniz kargo ile
Jylland ve Fyn adasına
gönderilebilir.
Halı ölçülerimiz
400x600
400x500
400x400
340x700
340x600
170x240
160x235
170x170
150x150
140x200

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

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

Her 12 m2 alana
600 kronluk
2 paspas

BEDAVA!

Her türlü boyutta
halı, yolluk kesilir
ve dikilir.

2, 3, 4 metre genişliğinde
15 yıl garantili
m2 fiyatı:

15 dakikada 40 bin kronluk
kredi sağlanır.
AcceptCard

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

PRIVATLÅN

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

Avrupa Birliği ve Din (II)
Bedriye Zelal Doğru

D

B

eğerli okurlar,
Hatırlayacağınız gibi geçen sayımızda genel hatlarıyla Avrupa Birliği sürecinde dinin rolünü görmüştük. Bu sayımızda da Avrupa Birliği sürecinde dinin işlevi üye ülkelerin ve dini
gruplarn din karşısındaki tutumları incelemek istiyoruz.
17-18 Haziran 2004 tarihlerinde Anayasa için
Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği zirvesinde din konusu anlaşmazlık konulardan birisini teşkil etmiştir. Özellikle Polonya, İspanya,İtalya, Litvanya, İrlanda, Portekiz ve Malta gibi ülkeler; anayasanın giriş bölümünde Hıristiyanlığa veya Hıristiyan-Yahudi
geleneğine atıfta bulunulması için baskı yaparlarken, din ve devlet işlerinin ayrı tutulmasını savunan
Fransa, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi Avrupa
Birliğinin önemli ülkeleri bu öneriye karşı çıkmışlardır. İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw Hıristiyanlığın Anayasada zikredilmesi halinde diğer dinlerin
de aynı hakka sahip olması gerektiğini savunarak bu
tasarıya karşı çıkmıştır.
Avrupa Birliği Konvansiyonunda aynı tarihte (18
Haziran 2004’te) Polonya’nın Avrupa Birliği Anayasasının önsözünde Avrupa’nın Hıristiyan köklerine
atıfta bulunulması konusunda son anda yaptığı çabalar sonuç vermemiş, ancak ulusal devletlerin din
ile ilgili genel kabul görmüş olan norm ve değerlerine saygı duyulması ifadesine yer verilerek; Anayasanın 51. maddesi üye ülkelerde kilisenin ve diğer dini
grupların mevcut statüsüne saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.1
Avrupa Birliği Konvensiyonunda Hıristiyanlığa yer
verilmemesine rağmen aşağıdaki noktalara ağırlık
verilmesi konusunda uzlaşma sağlanmıştır:
1. Avrupa Birliğinin temel değerleri; demokrasi, özgürlük, eşitlik, hoşgörü, doğa ve çevrenin korunması, sosyal güvenlik ve ekonomik gelişmedir.
2. Dokuz Mayıs günü Avrupa günü olarak kabul
edilmiştir,
3. Avrupa Birliği marşı Beethoven’in 9. senfonisinden alınacaktır.
4. Kararların alınmasında ve temel değerlerde çokluk içinde birlik ilkesi geçerli olacaktır.
Avrupa Birliğine üye ülkeler dinin yasal statüsü konusunda fikir birliği (konsensus) içinde değillerdir.
Dünya Kiliseler Birliği gibi bazı Hıristiyan kuruluş
ve gruplar, Hıristiyan Demokratlar ve Muhafazakar
eğilimli partiler özellikle Hıristiyanlığın Avrupa Birliğinin siyasetinde etkin bir rol almasını ve bunun
anayasada yer almasını talep ederlerken, Sosyal Demokratlar ve Sosyalist kanattaki sol eğilimli diğer
partiler bu görüşe karşı çıkarak, Avrupa değerlerinin Hıristiyanlık temeline değil; eşitlik, demokrasi ve bağımsızlık gibi ilkelere dayanması gerektiğini
savunmakta; merkez demokrat, liberal ve hümanist
eğilimli partiler ise Hıristiyanlığın Avrupa Birliği
anayasasında yer almasının diğer dinleri dışlamak
anlamına geleceği için bu öneriye karşı çıkmaktadırlar.
Din konusu Avrupa Birliği gündeminde önemli bir
yer tutmamakla birlikte; üye ülkelerin kendi iç siyasetlerinde yoğun bir biçimde tartışma konusu olmaya devam etmektedir.
(Dipnotlar)

Aynı tarihte Avrupa Birliği dönem başkanı olan İrlanda başbakanı Bertie Ahern zirvenin sonunda düzenlediği
basın toplantısında Anayasa konusunda çekinceleri olan
üye ülkelerin ikna edebileceklerini ifade etmiştir.
1

Zihniyet farklılığı

Dr. İsa KUYUCUOĞLU

ugün Danimarka’da yaşayan
ailelerin büyük bir çoğunluğu
Türkiye’de okula gitmiş ve Türkiye’deki eğitim sisteminden gelmiş
olan ailelerdir. Bu eğitim sürecinin
süresi veya mekanı söz konusu değildir. Haliyle bilinir ki, her anne
ve baba kendi çocuğuna gördüğünü
ve öğrendiğini öğretmeye çalışır.
Fakat coğu zaman anne babalarımız farklı bir ülkenin, farklı sisteminde ve kültüründe yaşadığımızı
unutuyorlar.
Bugün Danimarka okullarında
’oyun aracılığıyla öğrenme’ye çok
önem verilir, çünkü çocukları öğrenmeye motive etmek öğrenmeye
atılan ilk adımdır. Çocuklar severek yaptıkları her işte başarı gösterirler ve böylece özgüvenleride artmış olur, ki bu özellikte ileriki yaşta çocuğa her zaman bir artı getirecektir. Fakat çoğu velimiz bu metoda önyargı ile yaklaştıkları için ve
durumu tam olarak kavrayamadıkları için şikayetlerini dile getirirler.
’Çocuğum artık 3.sınıfa geldi, halen oyunlar oynanıyor derste’ gibi

konuşmaları sürekli duyarız.
Danimarka’daki okullarımızda
yine önem verilen diğer bir konu
ise; gezilerdir. Gezilerin en büyük
amacı; öğrencilerin ve özellikle iki
dilli çocuklarımızın kelime haznelerinın kısıtlı olmalarıdır ve bu tür
gezilerle genelde çocukların görsel
olarak kelime ve kavramlarını geliştirmeleridir, ki bu da genelde bizim velilerimiz tarafından ’lüks’
veya ’canları sıkılıyor, gezecekler’
şeklinde tabir edilebiliniyor. Ve
daha da ileriye giden aileler varki,
yaratmakta oldukları sorunu düşünmeden, böyle günlerde çocuklarını okula göndermemezlik veya
karşı çıkma noktasına kadar gelebiliyorlar.
Danimarka’daki eğitim sistemini Türkiye’deki eğitim sisteminden
farklı kılan en büyük özelliklerden
biride bu tür metod farklılıklarıdır.
Çünkü bizim geldiğimiz sistemin
zihniyeti ’öğrenme okul sırasında
olur’ mantığıdır. Fakat Danimarka’daki bakış acısı ise; ’okul sırasında teori öğrenilir ve dışarıda bu-

nun uygulaması yapılır’ düşüncesidir. Bu nedenledir ki, öğrencilik
hayatında geziler, turlar ve kamplar sürekli olarak ön plana çıkan
faktörlerdir.
Okula olan bakış açımızı tamamen değiştirmek belkide zor hatta
imkansızdır, ama en azından kendi kültür değerlerimizi korumakla
birlikte yaşadığımız ülkedeki sistemede biraz ayak uydurabilirsek,
bir çok sorunun cevabıda kendiliğinden bulunacaktır.
Kendi okulumuzda göremediğimiz bir çok şeyi, ilk defa çocuklarımızda gördüğümüz ve sebeplerini
tam olarak kavrayamadığımız için
bu tür metodlar bizlere doğal olarak abes gelebilir. Bunun için yapmamız gereken tek şey hissettiklerimizi ve tereddütlerimizi dile getirip öğretmenlerimize bildirmektir. Yoksa her zaman önyargıyla
yaklaşılan bu durumlardan sürekli
rahatsızlık duyacagız. Buna fırsat
vermemeliyiz..
b.zelaldogru@haber.dk

SOSYAL DANIŞMANLIK

Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

S

on zamanlarda erken emekli
(förtidspension) olmanın artık
çok zor olduğu söyleniyor. Rahatsız
olunmasına rağmen, çalışacak gücün kalmamasına rağmen, belediyeden bir türlü emeklilik hakkının
alınamadığı sık sık belirtiliyor.
Bu algılama çok doğru. Bundan 34 yıl önce erken emekli olmak çok
daha kolaydı. Koşullar çok sert değildi. Yaşı biraz ilerlemiş, hasta ve
işsiz olanlar kolayca erken emekli olabiliyordu. Bunlara ek olarak
Danca da bilinmiyorsa erken emeklilik garanti gibi bir şeydi. Bir başka deyişle erken emeklilik hakkı
sosyal nedenlerden dolayı da alınabiliyordu.
Son yıllarda yapılan değişikliklerle bu hak kaldırıldı. Böylece erken
emekli olmamın tek koşulu işgücünü yitirmek oldu. Buna göre erken
emekliliğin koşullarını şöyle sıralayabiliriz:
Her şeyden önce erken emekliliğin 18 ilâ 67 yaşları arasındaki şahıslara tanındığını bir kez daha
vurgulayalım (67 yaşından sonra
otomatikman yaşlılık maaşı bağlanır). Erken emekliliğin iki temel
koşulu var.Bunlardan ilki emekli
olacak şahsın işgücünü sürekli olarak yitirmesi. İkinci koşul ise işgücünü yitirmiş şahsın hiç bir zaman
normal bir işte çalışarak kendi geçimini temin edemeyecek olmasıdır. Böyle bir şahsa her ne kadar
yardım edilse de (örneğin iş denemeleri, eğitim olanak ve destekleri,
fleksjob denilen kısmı iş vs.) gene
de kendi olanaklarıyla geçimini temin edemeyecek durumda olmak
emeklilik açısından bakıldığında
çok önemli.
Pratikte işgücünü yitirmiş demek, her türlü işte haftada 12-14

Erken emekli olmak neden zor?
saatten fazla çalışamamak demektir. Fiziksel veya ruhsal hastalık
nedeniyle daha fazla çalışamamak
demektir.
İşgücünü yitirmiş olmak görüldüğü gibi önemli bir kavram. 2003
den önceki yıllarda işgücünü yitirmiş demek emekliliğe müracaat
eden şahsın kendi mesleğinde artık çalışamaması demekti. Örneğin
taksi şoförlüğünü kendine meslek
edinmiş ve bu alanda yıllarca çalışmış bir şahsın artık bu işi hastalık
ve rahatsızlık nedeniyle daha uzun
süre yapamaması, o şahsın işgücünü yitirmiş olması anlamına geliyordu. Yapılan değişiklikle artık
insanların her türlü işte işgüçlerini yitirmeleri gerekiyor. Gene taksi şoförü örneğiyle devam edersek,
bu şoförün sadece şoförlük yapamaması emeklilik için yeterli değil,
başka işleri de yapamaması gerekiyor, örneğin temizlik işi veya esnaflık, sekreterlik, bekçilik, kasiyerlik,
bahçıvanlık vs. Kısaca erken emekliliğe müracaat eden bir şahsın hiç
bir işte çalışamaz durumda olması
gerekiyor.
Bu mantıkla yola çıkınca da, belediye, örneğin şeker hastalığına
yakalanmış, beli ağrıyan, ruhsal sıkıntılar atlatan, Danca bilmeyen,
herhangi bir eğitimi olmayan, yaşı
50 yi geçmiş bir şahsa ’senin hâlâ
yapacağın işler var, hiç bir şey yapamazsan parktaki çöpleri toplayabilirsin, bu yüzden işgücünü her
türlü işkolunda yitirmemişsin’ diyerek emekliliğini reddediyor.
4-5 yıl öncesi erken emekliliğe
müracaat edildiğinde belediyedeki
danışman müracaat eden şahsın ne
kadar hasta ve rahatsız olduğunu,
çalışamayacağını, Danca bilmediğini vs. belgeler ve müracaata yazar-

dı. Şimdi bunun neredeyse tersi yapılıyor, yani erken emekliliğe müracaat edildiğinde müracaat eden
şahsın şu 12 alanda ne kadar güçlü
ve yetenekli olduğunun raporu yapılıyor: 1) Eğitim – hangi okullara gitmiş, hangi kurslara katılmış,
hangi becerileri var, 2) İş tecrübeleri – şimdiye kadar nerelerde çalışmış, ne tür işler yapmış böylece bu
işlerde hangi yetenekleri geliştirmiş, 3) İlgi alanı – boş zamanlarında ne yapar, geleceği hakkında ne
düşünür, bu ilgi alanlarında iş bulunabilir mi, 4) Sosyal yetenekleri
– insanlarla geçimi nasıl, sorunları
nasıl çözer, 5) Yeni işkollarına veya
eğitime atlama yeteneği, 6) Öğrenme kabiliyeti ve zekası – yeni bir iş
verildiğinde ne kadar çabuk bu işin
kurallarını öğreniyor, 7) İşle ilgili
istekler, hangi tür işlerde çalışmak
isteniyor, 8) Yeni iş ve yaşamda
hangi hedeflere varmak istiyor, örneğin bir işyerinde hem temizlikçi
hem de yönetmen var. Bunlardan
hangisi hedefleniyor, 9) Mesleki
kimliği – kendini nasıl görüyor ve
değerlendiriyor, mesleğinin hangi
kollarında kendini yetenekli görüyor, 10) Konut ve ekonomik durumu, evi varmı parası, serveti var
mı, mirasa konacak mı vs, 11) Sosyal ilişkileri ne durumda, kaç insanı tanıyor, ilişkileri ne durumda,
12) Sağlığı ne durumda, hangi tür
hastalık ve rahatsızlıkları var.
Bu 12 alanda yapılan raporun sonuçları ışığında erken emeklilik
kararı verilir. Sonuçta artık erken
emekliliğin zor olduğunu ama aynı
zamanda müracaatımızda nelere
dikkat edeceğimizi de görüyoruz.
tireli@haber.dk
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Konuştukça çekiyoruz, çektikçe konuşuyoruz
Burcu Yakar

N

asıl ki bir ülkenin konuşmaya başladığı haber, kişi ya da bir olay
haftalarca medyanın gündeminde kalıyorsa; sinemaya da bir şekilde yansıyor.
Beyaz perdenin kıyısından köşesinden
giriyor.
Hatta bazı konular gündemden hemen filme uyarlanıp sinemaya hızlı geçiş yapıyor. Aslında bu “konuştuğumuz”
konuların medyadaki etkisi ve sinemaya geçişi birçok yaraya da tuz basıyor.
Daha doğrusu yıllar geçmesine rağmen kabuk bağlamış ama hiç iyileşmemiş yaralara derman değilse de bir nebze ağrı kesici oluyor.
Yıllarca Türk sinemasını izlemeyen,
daha doğrusu imrendiği gibi senaryo
ve görselleri bulamayıp bu konuda hayıflananlardan biriydim ben de. Derler
de “bir kitap okudum hayatım değişti”
diye. Ben de “bir film izledim umutlarım yeşerdi” diyorum. Yanında kaymaklı dondurması olan leziz bir baklavayı
saatlerce tadına vararak yiyen bir genç
kız gibi hissetmemi sağlayan “o” film
“Mustafa Hakkında Her Şey” oldu. Çağan Irmak’ın müthiş senaryo ve kurgusunu hazırladığı, Fikret Kuşkan ve Nejat İşler’in harika oyunuyla süslenmiş
bir tatlı gibiydi benim için bu film.
İşte bence bu film Türk sinemasını ye-

niden atağa geçiren ilk adım, ilk hamle,
ilk yapı taşıydı. Sinemalara akın eden
izleyicileri görünce de büyük yapımcılar
Türk filmlerine de bütçe ayırmaya, destek olmaya başladı. Furya “ben geliyorum” dedi.
Sonra Türk halkı konuşmaya başladı. Sinemadan… Sonra eskiye gitti…
Yaşadıklarına… Hatırlarında kalan iyi
ve kötü filmlere, eserlere, olaylara…
ve çok gerilere gitmeden aradığını dile
döktü: dönem filmleri… 12 Eylül darbesi dönemini anlatan “Eve Dönüş” bunlardan biri oldu. Cenneti Beklerken,
Yandım Ali, Babam ve Oğlum ve daha
bir sürüsü.
En çok hangisi aklında kaldı derseniz, kesinlikle Babam ve Oğlum. En
çok hangisi “uzak kaldı” derseniz de kesinlikle Eve Dönüş… Belki izleyicinin
çok büyük beklentilerle gitmemesi gerekiyor bir filme. Hayal kırıklığı yaşamamak için. Benim ki tam öyle oldu.
Filmde Mehmet Ali Alabora’nın işkence
sahnelerine serpiştirilen espriler sinir
bozucuydu.
Gereksiz bir Amerikan tarzıydı. “Cehennem Silahı” serisinde Mel Gibson
konuşuyor sanırsınız. Filmde çok ağlatmayayım, çok da ürkütmeyeyim endişesiyle mi yoksa en kötü koşullarda bile
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iyimser ve sevimli olsun diye mi “Mustafa” sürekli işkenceci polisle şakalaşıyordu?
Ya Sibel Kekilli’nin aksanına ne demeli? Fabrika kızı rolünü oynaması için
son tercihim eminim o olurdu. Belki
filme biraz popülerlik katılması istendi. Yapımcıların tercihi. Ama o ödüllü
“Duvara Karşı filmindeki şahane performansından bence eser yoktu. Birol
Ünel’le tartışma sahnelerinde, en az sevişme sahnelerindeki kadar tutkulu bir
oyun sergilemişti. Eve Dönüş’te ise sıradan, düz bir oyunu vardı. O dönemi
yaşadığında sadece 2 yaşında olan, bütün hafızasındaki 12 Eylül bilgileri sadece yazılı belgeler, kitaplar, gazeteler
ve konuşulanlardan ibaret birine belki
çok daha iyi anlatılabilirdi.
Bunları yazıyorum diye beni sinema
konusunda köşe yazıp eleştirecek kadar
deneyimli sanmayın. Ben “full-time” 3
yıldır SABAH gazetesinin Dış Haberler Müdürü olarak çalışıyorum… “Parttime” olarak da sinema izleyicisiyim…
İnsanın işi ve eşi sinemayla fazlasıyla
haşır neşir olunca bu kaçınılmaz oluyor
sanırım. Kendisi de kısa film çeviren,
yeni filmi üzerinde çalışan eşimle haftada iki film izleyip onun üzerine uzun
uzun sohbet ederiz. İşte sevgili müdü-
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rüm Sadi Tekelioğlu’nun açtığı bu köşede sinema izleyip üzerine kafa yoran
bir izleyici gibi yazmaya çalışacağım.
Bir sinema eleştirmeni gibi değil.
Dertle şir gibi yazacağım. Filmin her
yerine kusur bulan ya da tam tersi sırf
övmek için kaleme sarılan eleştirmenler gibi değil…
byakar@sabah.com.tr
Örneğin çevremdeki herkesin bayıldığı “Babil”
filmini ben “Oscar’ı kesin alır” yorumlarına hak
verecek kadar beğenmedim. Ayrı ayrı anlatılan üç hikayenin birleşme noktaları çok havada
kalıyordu bence. Filme sadece yıllar önce avda
hediye ettiği silahıyla bağlanan Japonya’daki
adamın hikayesi ve kızının yaşadıkları, filme
çok uzak kalmıştı. Ya da üç hikayeyi başından bu yana ayrı anlatıp sadece son dakikada
birleştirmeliydi yönetmen. Film boyunca anlatılan Japonya bölümü, insanda bir beklenti
uyandırıyor. Filmin sonunda acaba bunu nasıl
bağlayacak, bu bana ne verecek diye düşündürüyor. “Babil” mantığına oturan, yani aynı
dili konuşamayanların hikayesi olarak bakılırsa sadece Meksika’da yaşananlar ve bakıcının
başına gelenler hedefi tam 12’den vuruyor.
Burada Meksikalı dadı rolünde harikalar yaratan Adriana Barraza’ya da şapka çıkarıyorum.
Yönetmen Alejandro Gonzalez İnarritu’nun
“21 Gram” (başrolünde Sean Penn oynuyordu)
filmini çok daha başarılı, doyurucu, keyif verici
bulduğumu da dikkatinize sunuyorum…
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Hazırlayan : Muttalip Abat
DET LYSNER I ØST-Vejen til et helt Europa: (DOĞUDAN
GELEN AYDINLIK-Avrupa bütünleşmesinin yolu)
Yazar Uffe Ellemann Jensen. Gyldendal Yayın Evi.
282 sayfa. 299.kr.

BRÆNDPUNKT – Centralasien, Islam og den næste krig om
olien: ( YENI ODAK NOKTASI-Orta Asya, İslam ve geleceğin
petrol savaş alanı) Gazeteci – Yazar Günther Adolphsen. Vandkunsten Yayın Evi. 224 sayfa 299 kr.

ski dışişleri
bakanlarından Uffe Ellemann Jensen,
uzun yılların
verdiği
birikimlerine
dayanarak,
Avrupa’nın
bütünleşebilmesinin yollarını
gösteriyor.
Avrupa Birliği’nin 2004
yılında, Doğu Avrupa ülkelerini de bünyesi içine
alarak gerçekleştirdiği
genişleme, en kötümserleri dahi şaşırtan, yine
aynı şekilde ey iyimserlerin de beklediklerinden
çok daha olumlu sonuçlar verdi. Uffe Ellemann
Jensen, bu noktadan hareketle Avrupa Birliğinde
yaşanan bu gelişmeye hız
verilmesi için çalışmalara
daha da hız verilmesi ge-

G

E

rektiği görüşünü büyük
bir heyecanla
savunuyor.
Düşünde, birleşmiş ve bütünleşmiş bir
büyük Avrupa
gören Uffe Ellemann Jensen, Avrupa Birliği üyeliğine alınan yeni ülkeleri de tanıtıyor. Bekleme
odasındaki ülkelere, yani
şimdilik Türkiye ve Hırvatistan ile ilgili bölümde
de Türkiye’nin durumunu
irdeliyor. Uffe Ellemann
Jensen, Türkiye’nin üyeliğine ilişkin olarak, çok
kısa bir özetleme yaparsak, ‘Avrupa Birliğine
girebilme hazırlıklarını
tamamlamış bir Türkiye
Avrupa Birliği için büyük
bir kazanç olacaktır’ görüşünü savunuyor.

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

enelde, özellikle de Danimarka’da Orta Asya
konusunda çok az sayıda
kitap yayımlanıyor. Bunda,
Danimarka halkının, Orta
Asya’nın kendilerine uzak ve
ulaşılması zor olan ülkeleri
konusunda
bilgi edinmek
için para harcayıp kitap
satın
alma
isteğinin az
olmasının,
yani okuyucu
sayısının az
olmasının rol
oynadığı şeklinde yorumlar yapılıyor.
Bu nedenle de, Vandkunsten Yayın Evi’nin
bu
kitabın
yayımlanması için büyük
yatırım yapmış olması övgüye değer
bulunuyor.
YENI ODAK NOKTASI-Orta Asya, İslam ve geleceğin petrol savaş alanı
kitabı, Orta Asya’nın hammadde kaynaklarının zenginliğine dikkatleri çekiyor
ve kitapta, aslında gözden
kaçan bu bölge, zengin petrol yataklarının da ışığında,
geleceğin ateş alanı potansiyeli taşıdığı için, bu bölge
konusunda Batı dünyasının

kaygı duyması gerektiği tezi
savunuluyor.
Kitap, bir bakıma, Orta
Asya konusunda bilgi edinmek açısından da yararlı.
26 bölümden oluşan kitap
yalnızca Orta Asya ülkeleri
Türkmenistan,
Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve
Kırgızistan’ın
coğrafi, tarihi
ve toplum yapılarını biraz
da olsa tanımak için değil, Amerika
Birleşik Devletleri, Rusya, Cin Halk
Cumhuriyeti
ve diğer büyük güçlerin
ve bir o kadar da Avrupa Birliği’nin,
barut fıçısı niteliğindeki bu
ülkelere olan özel ilgilerini
ve nedenlerini anlamak için
de önemli. Afganistan bunun
en somut kanıtı.
Kitap ayrıca, bu ülkelerde
henüz hazmedilememiş demokrasi, rüşvet, bozuk toplum yapısı, İslam’ın bu ülkelerde oynadığı rol, Orta Asya
ülkelerinde kadının toplum
içindeki konumu ve kadına
bakış açısı ve daha bir çok
konuya da değiniliyor.

AVRUPA ÜZERİNDEKİ FIRTINA- İslam – Barış mı yoksa Tehdit
mi? (STORM OVER EUROPA-İslam- fred eller storm?) Derleyenler: Lone Nørgaard ve Tabita Wulff. Holkenfeldt 3 Yayın
Evi. 256 sayfa, 250 kr.

K

itap eleştirmeni Arne
Herdis, bu kitabın İslam konusundaki tartışmalar açısından, bu
kadar çok geciktirilmiş olarak piyasaya
çıkmasını eleştiriyor.
Tanınmış tarihçi, yazar, filozof, sosyolog,
din bilimci, politikacı
ve konuyla ilgili 15 kişinin yazılarının yer aldığı antoloji niteliğindeki
AVRUPA ÜZERİNDEKİ
FIRTINA kitabı,yanlı da
olsa İslam konusundaki
tartışmalara yeni boyutlar
getirdiği yada getireceği
için ilginç bir kitap.
15 yazarın yazdığı,
Lone Nørgaard ile Tabita
Wulff’un derlediği kitap;
- 1,5 milyar insanın inandığı İslam’ı yönlendiren
güçlerin neler olduğu,
- ‘Ilımlı Müslümanlar’
kavramının hayali olup olmadığı,
- Modern demokrasi ile
İslam’ın bağdaşıp bağdaşmadığı,
- Avrupa Birliği’nin gizli
bir İslam gündemi olup olmadığı,
- Danimarka gibi yüksek
teknolojinin hakim olduğu
bir ülkenin, nasıl olup da

kadınların
baskı altında tutulduğunun bir simgesi olarak
iddia edilen başörtüyü kabullendiği,
- Danimarka’da Müslümanların topluma uyum
çalışmalarından neden bir
sonuç alınamadığı
gibi ve daha bir dizi soruya, yazarların görüşleri
açısından yanıt vermeye
çalışıyor.
Kitapta, ifade özgürlüğü
savunuluyor, İslam tarihinin kısa bir özeti yapılıyor, Danimarka’ya göçün
sınırları anlatılırken göçlere ilişkin istatistik bilgiler
veriliyor. Kökten dincilik,
İslam’ın kadına nasıl baktığı, kültür farklılıkları gibi
konulara değiniliyor.
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Musa Eroğlu:

Mikro milliyetçiliği
bırakalım
RÖPORTAJ
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vrupa’da kurulan Yol TV’nin
Danimarka’daki
tanıtımı
için
Danimarka Alevi Dernekleri Federasyonu’nun geçtiğimiz ay sonunda hazırladığı bir geceye konuk olan halk müziği
sanatçımız Musa Eroğlu ile
Anadolu kültürünün zenginliğinden medyanın Türkiye’deki rolü üzerine yaptığımız bir söyleşiyi sizlerle
paylaşmak istedik.
Yol TV’ye neden gerek
var? yönündeki sorumuza,
“Gerekli çünkü, Türkiye’nin
bulunduğu coğrafyadan dolayı sıkıntılı komşuları var
ve onlarda devlet geleneği
yok. Bir aşiret düzenine dayalı oldukları için toplanıp
dağılmaları sadece bir işaret parmağına dayalı” diyen
Eroğlu, Türkiye’nin varlığının 7-800 yıl Osmanlı’dan
kalma bir devlet geleneğine
bağlı olduğunu, ancak birilerinin bu yapıyı aşiret geleneğine dönüştürmek istediğini
vurguluyor.
Eroğlu’na göre, kaçak yayın yapan bazı radyo ve tv
kanalları kardeşçe yaşayan
toplumun kültürünün altını oymakta. “Bunlara ne tv,
ne de radyo denir. Bu tarz
durumlara karşı çıkacak,
atalarımızın bize bıraktığı
zenginlikleri ortaya çıkaracak bir yayın organına ihtiyaç var. Bu nedenle YOL
TV’yi destekliyorum, henüz
yeni olduğu için bu konuda
ne kadar başarılı olduğunu
zaman gösterecek” diyerek
yeni kurulan tv kanalına
açıkça destek verdiğini söylüyor.

Bir Kızılderililerimiz
eksik
Kültürel zenginliğin uçlara bölünmesinden büyük
rahatsızlık duyduğunu da
belirten usta sanatçı, “Bir
sanatçı olarak benim en büyük ideallerimden birisi bir
ülkenin kültürel zenginliğinin gösterilmesi, çünkü
korkunç bir zenginlik var,

fakat bunu uçlara bölmeye
kalktığınız zaman ben bir
sanatçı olarak korkunç rahatsız olurum” diyor.
“Bu tv Anadolu’nun türkülerini çalacak, şu Alevi bu
Sünni diye ayrım yapmayalım. Bu ülkenin ağlayan
kadınının Alevi’si, Sünni’si
olamaz” diyerek Yol TV’nin
herkese ait olduğunu, başta
Anadolu kültürünün sesi olduğunu vurguluyor Eroğlu.
İletişim çağında ayrımcılık
yapılmasına üzülen sanatçı,
ülkenin Alevi, Sünni, Türk,
Kürt veya Laz olarak ayrılmak istenmesinin yerine,
başta Anadolulu kimliğine
değer verilmesinden yana.
“Biz Anadoluluyuz, kültürlerimizi ayırmak doğru
değil, kültürümüz bir zenginliktir. O kadar zengin bir
ülkeyiz ki bir tek Kızılderili’miz eksik” diyor ve peki
neden mikro milliyetçilik?
Bu mozaiği bozan nedir?”
diye soruyor Eroğlu.
Mikro insan bilinci yerine
kültürel zengin insan olmaya çalışmanın daha faydalı
olduğunu düşünen sanatçı,
verimli topraklarıyla ülkede
herkese yetecek kadar arazi,
güneş ve su bulunduğunun
inancında. Fakat usta sanatçı, halkın paylaşım konusun-

da biraz daha çaba göstermesini dile getiriyor.
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Yazar aşiretleri de
kurdular
”Çanakkale’de vurdular türkusünü ben söyleyemez miyim? Bu benim dedemin türküsü. Öteki yok benim dedemin türküsü diyor, fakat
kardeşim ikisi de birlikte
omuz omuza gitmediler mi
orada?” diyerek aydınların,
yazarların rolünü ifade eden
ünlü sanatçı, ülkedeki bazı
aydınların uçlar oluşturduğunu, hatta yazar aşiretleri
kurduğunu düşünüyor ve
“Bu ülkede demokrasi hepimizin işine yarayacaksa
neden uç gruplar var ve neden ortak yönlerimizi ortaya
koymuyoruz” diye soruyor.
Aleviler hakkında daha
çok bir bilinçlenme olduğunu düşünen sanatçı, Alevilerin de hiç bir şekilde ülkeyi
bölme çabası içinde olmadığını vurguluyor ve, “Benim
dedem cemevine gider, mahallemin imamı da camisine
gider, benim zenginliğim bu.
Fakat bazı güçler bunu engellemeye çalışıyor” diyerek
sözlerini tamamlıyor.
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Yıldız Akdoğan

yildiz.akdogan@haber.dk

Clairvoyant MEDYUM
Doğuştan ruhani yetenek sahibi
Dileklerinizi gerçekleştirmenize ben yardımcı olabilirim
Professor Mansou
Sorunlarınız sizi mahvetmeden, ben sorununuzu çözeyim
Sorununuz ne olursa olsun sessizlik içinde acı çekmeyin
Gizlilik ilkesine göre çalışıyorum, sonucunu hemen
alırsınız
Sağlık, aşk, para, iş başarı mutluluk,
sağlıklı cinsel ilişki, iktidarsızlık, doğurganlık,
ilişkiler konusunda yardım alabilirsiniz.
Sevdiğinizi özlüyorsanız
Sizi ben kavuşturayım.
Her sorunun her zaman bir çözümü mutlaka vardır
İngilizce, Danca ve Fransızca hizmet.

Profesör Mansou
Højstrupvej 43, 2700 Brønshøj
Tlf: + 45 38 74 88 93
Mob: + 45 50 48 61 50
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Kolesterolü ne kadar tanıyoruz?
Selahattin Topçu, Beslenme ve
Diyetetik Uzmanı

Dr. Orhan Bulut

Testis kanseri

T

estis kanseri hakkında yazmadan
önce sevindirici bir haber vermek istiyorum. Bu da şu: Testis kanserinin tedavisinde son yıllarda öyle büyük başarılar
sağlandı ki, bu sonuçlar son 30 yılda kanserle savaşta kazanılan en büyük gelişmelerden birisi olarak kabul edilmektedir.
Ne yazık ki, bu tür kanser genç erkeklerde en sık rastlanan kanser türünü oluşturmaktadır ve Danimarka¬da yaklaşık
yılda 300 insan bu hastalığa yakalanmaktadır. Nedeni tam olarak bilinemiyor, ama
bu tür kanser dünyada en sık bu ülkede
görülmektedir. Çevre faktörlerinin bu konuda etkisinin olup olmadığı incelenmektedir.
Daha önce testislerde bir anormal durum varsa veya çocukluk döneminde skrotum denilen keseye inmemişse hastalık
riski artmaktadır. Yine bazı ailelerde bu
kansere karsı bir eğilim olduğu da saptanmıştır. Yine testislerinden birisinde kanser olan hastaların gelecekte diğer geride
kalan testislerinde de kanser gelişme riski
bulunmaktadır. Bu nedenle ameliyat sırasında her zaman sağlıklı olan diğer testisten de parça alınarak incelemeye gönderilir.
Klinik düzeyde testis kanseri seminom
ve seminom olmayan tür olarak iki ana
sınıfa ayrılmaktadır. Kanser cinsi hangi
tür tedavinin yapılabileceği ve gelecekteki
yaşam şansının ne olabileceği konusunda
belirleyici bir yere sahip. Ayrıca yapılan
tetkiklerin sonucunda bulunan, hastalığın hangi aşamada olduğu da büyük önem
taşımaktadır. Kemoterapi denilen ilaç tedavileri yan etki olarak bulantı, iştahsızlık, yorgunluk, saçlarda dökülme ve genel
durumda bozulmaya neden olmaktadırlar.
Bunların dışında verilebilecek bazı özel
ilaçlar işitme duyusunda ve böbreklerde
zedelenmeye veya bazı akciğer ve sinirsel
rahatsızlıklara neden olabilir. Ama bu tür
yan etkiler artık nadiren ortaya çıkmaktadır ve çıksa da doktorlar zamanında gereken müdahaleyi yapabilmektedirler.
Kemoterapi bittikten 3-4 hafta sonra
hastalar çeşitli tetkiklerle yeniden değerlendirilmekte ve ondan sonra eğer gerek
varsa yeniden hasta cerrahiye sevkedilmekte yada belki ışın tedavisi verilebilmektedir.
Kanser hastalarında tedavi sonuçları genellikle 5 yıllık yaşam şansına göre değerlendirilmektedir. Günümüzdeki tedavi
yöntemleri ile başlangıç evresindeki hastaların yaşam şansı yüzde yüz olarak değerlendirilmektedir.
Eğer hastalık ilerlemiş ve yayılması açısından ikinci evreye ulaşmışsa yaşam şansı % 90, yok eğer 3. evreye gelmişse 5 yıllık yaşam şansı % 85-90 olmaktadır.
orhan.bulut@haber.dk

Etkinliklerin adresi

www.club-alaturca.dk

K

olesterol vücut için gerekli olan bir maddedir.
Kolesterol özellikle beyin,
kalp, bağırsaklar, böbrek ve karaciğer
başta olmak üzere vücut organlarında
yaygın olarak bulunur. Vücut kolesterolü kullanarak yaşam için önemli olan
bazı hormonları, D vitaminini ve yağların sindiriminde kullanılan safra asitlerini üretir. Kolesterolün % 75 i vücut
tarafından üretilirken ancak yüzde 25
i besinlerle dışarıdan alınır. Kolesterol,
karaciğer tarafından sentez edilir.
Normalde vücut tarafından üretilen
ve besinlerle alınan toplam kolesterol
ile vücudun harcadığı kolesterol arasında bir denge vardır ve kolesterolün kandaki miktarı normalde 180-200 mg/100
ml civarındadır. Eğer bu denge bozulur
ve kandaki kolesterol miktarı artarsa,
fazla kolesterol kanın dolaşımı sırasında
damarlarda birikerek damarların daralmasına ve sertleşmesine yol açar. Kolesterol hangi organa giden damarda birikir
ve daralma meydana getirirse, o organa
bağlı hastalıklar ortaya çıkar.
Kolesterol iyi ve kötü kolesterol olarak
sınıflandırılabilir. Hedef iyi kolesterolün
yüksek, kötü kolesterolün düşük olması
şeklinde olmalıdır. İyi kolesterol olarak
bilinen HDL kolesterolün karaciğere taşınarak yıkılmasını sağlamakta ve kolesterol dengesinin korunmasına yardımcı
olmaktadır. Kötü kolesterol olarak bilinen LDL ise kolesterolü organlara taşımaktadır.

Kolesterol düzeyini etkileyen birçok
faktör bulunmaktadır. Bu etkenleri iki
grupta toplayabiliriz. Bireyin kendisine
bağlı etkenler; Diyet: Kolesterol içeren
besinler ve doymuş yağ tüketimi ile kanda kolesterol düzeyi artar.
Kandaki kolesterol düzeyinin artmasında besinlerin içerisindeki kolesterol
miktarı etkilidir ancak doymuş yağlar
yani katı yağlar kolesterolün artmasında
birincil etki gösterebilmektedir.
Eğer diyetin doymuş yağ ve kolesterol miktarını azaltırsanız kan kolesterol düzeyinizde düşer. Bunu da sıvı yağ
kullanımını alışkanlık haline getirerek
ve kolesterolün en büyük kaynağı olan
sakatatların yani beyin, işkembe ve bunun gibi hayvansal gıdaları tüketmeyerek gerçekleştirebilirsiniz.
Vücut ağırlığı: Hafif şişman ve şişman
olmak kalp hastalıkları için risk faktörüdür. Kilonuz arttıkça kan kolesterol
düzeyinde de artış olur. Kilo kaybetmeye başladığınızda kan toplam kolesterolü, LDL (kötü) kolesterol ve trigliserit
düzeyinde azalma, HDL (iyi) kolesterol
düzeyinde ise artma gözlenir.
Fiziksel aktivite: Fiziksel aktivite yapmamak kalp hastalıkları için risk faktörüdür. Düzenli fiziksel aktivite yaparsanız kan LDL (kötü) kolesterol düzeyinde
azalma, HDL (iyi) kolesterol düzeyinde
artma sağlarsınız. Bununla birlikte aktivite ile kilo kaybetmiş olursunuz. Mutlaka her gün 30 dakika veya daha fazlası fiziksel aktivite yapmanız gerekmektedir.Bireyin kendisine bağlı olmayan
etmenler;
Yaş ve cinsiyet: Kadın ve erkekler yaş-

landıkça kan kolesterol düzeylerinde artma gözlenir. Menopoz öncesi kadınlarda
aynı yaş erkeklere göre toplam kolesterol düzeyi düşerken, menopoz sonrasında kadınların LDL (kötü) kolesterol düzeyi artış olduğu bildirilmiştir. Kalıtım:
Genetik olarak vücudunuzun ne kadar
kolesterol üreteceği bireyden bireye göre
değişkenlik gösterebilir.
Kan kolesterol düzeyini düşürmek için
uygun kolesterol düşürücü diyet, vücut
kilosunun denetimi yani normal seviyelere düşürülmesi ve fiziksel aktivitenin
yani egzersiz ve sporun arttırılması gerekmektedir. Fiziksel aktivite iyi kolesterolün seviyesini arttırırken, kötü kolesterolün seviyesini ise düşürmektedir.
Ayrıca besinlerin genel olarak kolesterol içeriklerini bilmek faydalı olacaktır. Yüksek kolesterol içeren besinler;
yumurta, karaciğer ve kabuklu deniz
ürünleri, orta derece kolesterol içeren
besinler; etler, yağlı veya orta yağlı süt
ürünleri, düşük derece kolesterol içeren
besinler; az yağlı süt ve süt ürünleri, kolesterol içermeyen besinler; bütün tahıllar, ekmek, sebze, meyve, kuru yemişler,
kuru meyvelerdir. Ancak burada şu açıklamayı yapmakta fayda var; yumurta her
ne kadar toplam kolesterol olarak riskli
besinler arasında olsa da, yumurtadaki
kolesterolün iyi kolesterol olduğu ortaya konmuştur.
Bu nedenle haftada 2-3 kez yenmesinde
bir sakınca görülmemiştir. Kolesterolsüz
bir hayat dileklerimle...
selahattin.topcu@haber.dk

Gelişim: Ergenlik Çağı
Aytekin Coşkun, Psikolog

İ

nsan gelişimine baktığımızda gelişim sürecinin çok yönlü ve karmaşık olduğunu görüyoruz. Psikologlar gelişim sürecine üç
temel açıdan bakarlar: biyolojik bir süreç olarak gelişim, çevreninin etkisi altında yapılaşan bir gelişim ve biyolojik
yapının ve çevre özelliklerinin birbirlerini karşılıklı etkiledikleri bir gelişim.
Gününüzde psikologlar arasında son
derece yaygın olan son bakış açısına
göre insan hem biyolojik, hem sosyal
hem de psikolojik bir varlık olarak değerlendirilir. Aynı zamanda böyle bir
anlayışa göre insan gelişimi, bireyin
doğuştan kendisiyle getirdiği biyolojik
süreçlerle çevre koşullarının sürekli
etkileşim içinde oluştuğunu vurgular.
Gelişim dönemlerinden biri olan ergenlik çağını hem bedensel hem de
psikolojik açıdan birçok değişikliğin
olduğu bir dönem olarak tanımlayabiliriz. Biyolojik gelişim kızlarda genelde 11 yaş dolaylarında bedenlerindeki
bazı değişikliklerin başlamasıyla, hızlı bir biçimde boy atmasıyla kendisini
gösterirken, erkeklerde ise genelde 1213 yaşlarında cinsel organlarının gelişmesiyle kendisini gösterir. 14 ile 15
yaşı arasında erkeklerde boy sıçraması olur. Kızlar erkeklerden daha çabuk
gelişir ve cinsel görünümleri biçimlenir. Erkeklerin gelişimi ise daha geç
başlar fakat daha uzun sürer. Biyolojik gelişim bireyden bireye büyük farklılıklar gösterebildiği gibi toplumdan

topluma da farklılıklar gösterebiliyor.
Örneğin modern toplumlarda ergenlik çağı daha önce 11-18 yaşıyla sınırlı tutulurken günümüzde bu dönemin
daha da uzadığını görüyoruz.
Ergenlik çağındaki çocukta somut
düşünme yeteneğinin yanı başında
daha çok soyut düşünebilme yeteneği
gelişir. Bilimsel ve teknolojik bilginin
gerekli olduğu ülkelerde somut düşünebilme büyük bir önem kazanıyor ve
çocuğun başarılı olup eğitim alması
konusunda son derece büyük bir önem
teşkil ediyor. Soyut düşünce yapısının
gelişiminin yanı başında ergenlik çağındaki gençte, ahlaksal düşünce yapısında ve kendini algılayışında da değişiklikler görülür. Bu dönemde yaşadığı toplumun dayattığı doğru ve yanlışları ayırt edip kendisine özgü ahlaksal
yargılara ulaşmaya başlar.
Sosyal gelişim açısından bu dönemde
genelde yaşıtlarının etkisi devam eder
ve ailenin etkisinden daha ağır basmaya başlar. Örneğin daha çok zamanını
arkadaşlarıyla geçirmek ve onlarla olmak ister. Aynı zamanda bu dönemde
her şeyi eleştirip, soruşturup kendine
özgü bir dünya oluşturmaya çalışır.
Bu dönemde ergen gence yaklaşım
tarzında yukarıda değindiğim gibi dikkat edilmesi gereken husus gencin
hem biyolojik, hem sosyal hem de psikolojik (düşünsel ve duygusal) yönden
büyük bir değişim içinde olduğudur.
Farklı kültürel ve sosyal değer yargılarının hakim olduğu bir ortamda yetişmelerinden dolayı ikinci veya üçüncü
kuşak gençlik için bu çağın yaşıtları

olan Danimarkalı ergenlere nazaran
daha da çetin olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Ayrıca bu çağda gencin arayış içinde olduğu, anne-baba ve
çevresine en ters düştüğü bir dönemdir.
Aile içindeki bireylerin çocukla kurduğu ilişki çocuğun gelişimi için kuşkusuz en önemli etkenlerden birini
teşkil ediyor. Gencin kendisinden yalnız itaat edinilmesinin beklenildiği düşüncelerine, duygularına ve konuşmasına ve aynı zamanda kendisine özgü
bir dünya geliştirmesine saygı duyulmadığı otoriter bir aile ortamının gencin gelişimini olumsuz yönde etkileyeceğini belirtmek gerekir. Gencin
bir çok yönden gelişip başarılı bir birey olması isteniliyorsa, ana-babanın
kendisine aile içinde önemli bir insan
olduğunu, sevgisini, ilgisini ve gereksinmelerine duyarlı olduğunu göstermesi gerekiyor. Sevgi ve ilginin yanı
sıra gencin neyi yapabileceği ve neyi
yapamayacağı açık ve seçik bir şekilde
belirlenmeli. Aynı zamanda temel ilkelerden hiç bir zaman vazgeçilmemeli.
Bu dönemde dikkat edilmesi gereken
başka bir hususta ergenlik çağındaki
gencin neye karar verip veremeyeceği
konusunda başka bir deyişle doğru ve
yanlışların belirlenmesinde aileyle müzakere (forhandling) içine girdiği bir
dönem olduğudur. Bu konuda ailenin
iletişiminde gençle diyalog içine girmesi, genci dinlemesi ve anlamaya çalışıp
ortak bir çözüm bulması önemlidir.
aytekin.coskun@haber.dk
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Yeni reçete sistemi yeni olanaklar tanıyor…

B

u ay, reçete sistemindeki son yeniliEczacı Vural Koçak
ği anlatacağız.
Eğer reçetelerinizi kaybetmekten bıktıyEczacı Başak Paarup sanız, ya da onlarca reçeteniz
arasından o gün ihtiyacınız olan
ilacın yazılı olduğu reçeteyi bulmakta zorluk çekiyorsanız, yeni
reçete sisteminin sizin için büyük
bir kolaylık olacağını düşünüyoruz.
Danimarka’ da Ocak 2007’ den
itibaren yazılan bütün elektronik reçeteler (doktorun eczaneye
bilgisayar aracılığıyla gönderdiği
reçeteler), güvenli bir bilgisayar
sisteminde depolanmaktadır (’receptserver’). Bu bilgisayar siste-

mine sadece siz, doktorunuz ve eczane çalışanları girebilir. Sistemin
avantajları şunlardır; öncelikle artık reçetenizi unutma ya da kaybetme gibi bir sorununuz kalmadı. Bunun yanında, doktorunuz ve
eczane çalışanları sizin geçmişte
kullandığınız ve şu anda kullanmakta olduğunuz ilaçları görme
şansına sahip olacaklardır. Bu da
eczane çalışanlarına, kullandığınız
ilaçlarla ilgili daha sağlıklı bilgi
verme olanağını sağlayacaktır.
Elektronik reçetenizi, doktorunuz istediğiniz bir eczaneye gönderebilir. Bu durumda, büyük olasılıkla eczane çalışanları siz eczaneye varmadan ilaçlarınızı hazırlayacaktır. Ama ilacınızı ihtiyacınız olan herhangi bir tarihte, Danimarka sınırları içinde herhangi
bir eczaneden almak istiyorsanız,

gitmeden önce doktorunuzdan, reçetenizi belirli bir eczaneye değil
de, bilgisayar sistemine ”açık” olarak göndermesini de isteyebilirsiniz. Bu duruma, oradaki eczaneye
sağlık sigorta kartınızı (’sygesikringskort’) göstermeniz ya da vatandaşlık numaranızı (cpr. Nr.)
vermeniz yeterli olacaktır.
Son iki yıl içinde eczaneden reçete ile aldığınız bütün ilaçları
medicinprofil’ de görebilirsiniz.
www.sundhed.dk adresinde medicin profiliniz ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Programa giriş, digital signatur ile mümkün olabilmektedir ve bunu da www.digitalsignatur.dk adresinden alabilirsiniz.
Sağlıklı günler geçirmeniz dileklerimizle, hoşcakalın.
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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

eczane@haber.dk

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara kurs

İ

ş kurmak, ya da kurduğu işyerinde başarılı
bir iş hayatı sergilemek
sadece erkeklere mahsus
olmamalı diye düşünen bir
kadın, kadın girişimcilere
yardıma hazır bekliyor. Minata Traore Elmquist EVU.
Erhvervscenter.Etablerin,
vækst Udvikling’de görevli
çalışanlardan biri.
Minata Traore Elmquist
göçmen kökenli, kadınlar

duğunu belirten Elmquist,
cafe-Restoran, Kuaför, kozmetolog, Catering firmaları
alanında çalışan kadınların
genellikle kendisine başvurduklarını
belirterek,
kurslarda öncelikle ihtiyaç
duyan kadınların eksikliklerinin belirlendiğini, bunun
adından bir iş planı yapıldığını belirtiyor. Kurslarında
kadınların gerçekçi olmalarının da çok önemli olduğu-

rı işleri kendisi aracılığıyla
ücretsiz yapabileceklerini
belirterek muhasebe, vergi,
Bilgisayar kullanımı alanlarında kadınların kesinlikle
daha fazla bilgilenmeye ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
Afrika’nın Burkina faso
ülkesinden gelen ve 10 yıldır Danimarka’da yaşayan
Minata Traore Elmquist
Fransız mutfağına sahip
bir restoran işletmeciliği ile
başlamış Danimarka’daki
hayatına ancak çocuk sahibi olduktan sonra iş kadınlığına zaman ayıramayan
Minata Traore Elmquist
işyerini devretmiş. Minata
Traore Elmquist kurslarında 15 civarında ayrı uzmanın da yardımını aldığını ve
kendisinin cevap vermekte
güçleneceği sorulara cevap
verebilecek kişileri devamlı
kursuna dahil edebildiğini
söylüyorKendi işyerini kurmayı düşünen ya da işini daha da
geliştirmek isteyen kadıniçin başlattığı iş kurma nun üzerinde duran Minata ların kursa katılabilmek
geliştirme ve girişimcilik Traore Elmquist, kadın gi- için ya da daha fazla bilgi
kurslarında Türk kadınları rişimcilerin gerçekte 5 bin almak için:
da yanında görmek istiyor. kron vererek yaptıracakla- Minata Traore Elmquist ile
Girişimci ruha sahip
olan, iş kurmayı düşünen
veya halihazırda kurduğu
kendi işini daha da geliştirmek isteyen kadınlara
vereceği kursla yardımcı
olmayı düşünen Minata
ANTALYA ve ALANYA’DA SATILIK ARSA,
Traore Elmquist bugüDAİRE VE İŞYERLERİ
ne kadar Afrikalı, Güney
Amerikalı ve Arap kökenli
Birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek
kadınlara yönelik çalışmaiçin acele edin, pişman olmazsınız.
lar yaptığını, ancak kursKonaklı, Alanya ve Gazipaşa sahiline kadar tüm
larından neredeyse hiçbir
kıyı
şeridinde ve KONYA şehrinde de tarla, arsa,
Türk kadınının yararlanvilla,
daire her türlü şartlarda alınır satılır.
madığını söyledi.
“Kadınları iş sahibi olmaya teşvik amaçlı değil
(Not: Taksitlendirme ve takas da yapılır)
kurslarımız” diyen Minata
Traore Elmquist, “Ancak
Gelecek misafirlerimiz için Alanya City otelde her
zaman yerimiz vardır. Geceliği 100 krondur.
kurduğu işi geliştirmek
isteyen veya hali hazırda
İsmet Avcı
kendi işini kurmayı kafa(KONYA)
sına koymuş işyeri açma
hazırlığında olan kadınTlf: +90 533 492 5616
lar benim kursumdan çok
E-mail:
cino-avci@hotmail.com
şey öğrenebilirler” diyor.
Kızlarpınarı
Mah.
Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya
Kurslarının ücretsiz ol-

Scandinavian
Emlak Center

Bir telefonla karşınızdayız

3614 8000veya 2422 5830
numaralı telefonu arayarak
veya mte@evu.dk adresine
e-posta yazarak ilişkiye
geçebilirler.

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

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

HABER

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

İŞİNİZ GIDA ÜRETİM VE TİCARETİ ÜZERİNE Mİ ?
İşyerinizi,1 Temmuz 2005’ten itibaren geçerli yasalara
uygun hale getirmek için bazı ruhsatlara sahip olmak,
bazı kurslara katılmanız gerekmektedir
Har du spørgsmål om:
ü
ü
ü
ü

Næringsbasen
Næringsprøve
Kursussteder og prøver
Ny lovgivning i fødevarbranchen
ÜYE TOPLANTISI
31 Mart 2007, saat 14.00-17.00 arası
Nörre Fasanvej 186, 1. sal, 2000 Frederiksberg.
Tüm iş yeri sahipleri davetlidir.

Ring:
Mandag - Fredag 10.00 - 14.00
på 3379 4242
SEE
Brolæggerstræde 4, st. 1211 København K
www.s-e-e.dk
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YAKAMOZ
TÜRKÜ EVİ

İlkbaharı
ezgilerle
karşılayın !
20 NİSAN 2007

KIVIRCIK ALİ

Ailenizle birlikte huzur içinde eğlenebileceğiniz bu
konseri kaçırmamamak için Acele edin !!!

SAAT:19.00
BİLET: 150 DKR.

KIVIRCIK ALİ
20-21 NİSAN

Kopenhag şehir merkezinde siz müzikseverler ve türkü
dostları için yeni buluşma mekanımızda sizleri ağırlamaktan
büyük gurur duyacağız

16 Mart 2007
akşamı yapacağımız
açılışımıza sizleri
bekliyoruz

YER:
MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI
Haynsvej 2, 2450 KBH.SV
Tlf: 36 305 306

Mahsa

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI
Hayd nsvej 2, 2450 KBH.SV
Tlf: 36 305 306

Mahsa

Bedirhan

Zeki Sadık
NORDRE FASANVEJ 186 B. 1. SAL
2200 KBH. N
TLF: 2175 4771

HABER
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Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim

B

ir Türk ve bir kadın olduğu için mi, yoksa kendisini
yetiştirerek
bu
noktaya getiren bir birey
olduğu için mi bilmiyorum, ama
onunla gurur duydum. Bravo Emine, kadınlar günün kutlu olsun.
İçeri girdiğimde Najib yemek yapıyordu.(Emine ile Najib hem hayat
arkadaşı, hem de “Muhabet”in kurucuları. Najib Fas’ta tarih ve coğrafya oğretmeniymiş. Danimarka’da
pedagoji eğitimi aldıktan sonra, uzun
süre psykiatri dalında tercümanlık
yapmış).
Emine’yi beklerken burada herkesin kendisini evinde gibi hissettiğini
görüyorum. Gönüllü çalışan Danimarkalı ve Türk hanımlarıyla sohbet
ediyorum. Yan masada Türk, Iraklı
ve Faslı hanımlar Najib’in pişirdiği
nefis yemekleri yiyorlar. Arap, Türk
ve dünya müziklerini dinlerken, çok
kültürlülük ne güzel diye düşünüyorum.
Söze “muhabet”in neden tek “b”
ile yazılmış olduğu ile başlıyoruz.
-“Bu şekilde yazmakla kelimenin
Türkçe, Arapça ve Urduca gibi bir
çok dilde anlaşılmasını istedik’’ diyor Emine Hanım. “Dancası: Kærligt samvær. Kapımız her milletten,
her dinden kadın ve erkeğe açık.
Burada din, milliyet, politika yok; sadece insan unsuru var” diye ekliyor.
-Burası insanların sohbet edeceği,
çay-kahve içip dertleşebileceği bir
mekan. Amacımız “ruh hastası, problemli” diye adlandırılan bir grup insanın hakkını savunmak, onlara yaşam
alanı açabilmek.
Dinleri, milliyetleri, sağlık durumları veya cinsel tercihlerinden dolayı
azınlıkta kalmış olanların duyduğu
yalnızlığı hafifletmek. En azından her
şeyin konuşulabileceğini ve her şeyin
insana dair olduğunu vurgulamak.
Kimisi yalnızlıktan geliyor Muhabet’e. Uzun yıllar burada yaşamalarına rağmen Danimarka toplum
hayatı ile bir bağ kuramamışlar.
Kimisinin ailevi sorunları var, kimi
işsiz, kimi psikolojik tedavi görüyor.
Hepimiz insanız ve problemlerimiz
var, ama ben problem kelimesi yerine
“zorluk” kelimesini kullanmayı tercih
ediyorum. Bu zorluklar kişinin hangi
ülkeden geldiğine göre de değişiyor.
Örneğin bir Iraklı doğan güne, acaba ailem ve arkadaşlarımdan bugün
kim ölecek korkusu ile başlıyor. “Ya

da mülteci kampından gelen birisinin
tek bir tanıdığı yok dertleşecek.
Kimisi savaştan kaçıp gelmiş Danimarka’ya, kimisi iş ve evlilik sebebiyle. Belki kişisel sebeplerden, belki de
geldikleri kültürün yabancısı oldukları için burada mutlu olamamışlar.
Kendilerini ifade edememişler, azınlıkta ve savunmasız kalmışlar. Zorla evlendirilenler, eşinden ayrılıp
cocuklarıyla yaşamaya çalışanlar.
Ya da sadece Danimarkalılar değil,
bizzat kendi çocukları ve eşleri tarafından hor görülen insanlar. Kendilerini bu dünyada tamamen yalnız
hissedenler.
“Ben uzun yıllar støttepædagog
olarak çalıştım” diyor Emine. Özel
durumlarından dolayı, çocuklarına
yeterli ilgi gösteremeyen ailelere ve
çocuklara bir tür rehber- danışman-

den birisi ile erken yaşta evlenmiş ve
ardından 2 çocuğu olmuş.
Toplam 9 ay Danca kursuna gidebilmiş. Temizlikten fabrika işçiliğine
dek her tür işte çalışmış. Danimarka’da egitim gören ilk Türk pædagoglarından biri Emine. Ayrıca tercümanlık eğitimi de almış. 1992’de de
Lyngby’de bir kadın derneği kurmuş.
Medyada yer alan başı örtülü, cahil
ve tembel Müslüman resimlerine hiç
benzemiyor Emine og Najib. Başlattıkları bu proje ile çok önemli bir
alanda insiyatifi ele alarak, yaşamlarında güçlükle karşılaşan insanlara
yardım etmeyi amaçlamışlar ve kendi
mesleklerinden getirdikleri tecrübelerin de yardımı ile 2003 yılında Muhabet’i kurmuşlar.
Vesterbrogade 165’deki mekani bugünkü duruma getirebil-

lık diye tanımlanabilecek “støttepædagog”luğu bana çok şey öğretti.
Danimarka’da yaşayan yabancılar ve
Türkler hakkında bilinmeyen ya da
yanlış bilinen ne kadar çok şey olduğunu farkettim bu yıllarda”.
Günde en az 20 kişiye sıcak yemek
veriliyor. Perşembe günleri kadınlar
için jimnastik var. Ayda iki defa müzikli ve yemekli gece düzenleniyor,
birisi yalnızca kadınlar için. Bütünn
bu faaliyetleri düzenleyen, yemek yapıp- bulaşık yıkayan ve bunları yaparken insanlarla konuşmayı da ihmal
etmeyen Emine ve Najib, ancak bir
kurumun üstleneceği böylesine zorlu bir konuda inisiyatifi ele almışlar,
takdire şayan.
Peki Emine, senin yolun Danimarka’ya nasıl düştü diye soruyorum:
-”Bu köyden ne kadar uzaklaşırsam
o kadar iyidir diye düşündüm. Annemin hastalığı sebebiyle ilk öğretimimi tamamlayamadım, ama oğrenmeye çok meraklıydım”.
Yozgat doğumlu Emine, 17 yaşında
gelmiş Danimarka’ya. Kendi köyün-

mek için canla başla uğraşmışlar.
-İlk haftalar duvarların sıvasını bile
biz yaptık, diyor Emine. Paramızı
ve emeğimizi koyduk, epey güçlük
çektik, ama kendimize inaniyorduk.
Şimdi bakanlık ve belediyelerden
-başta Ministeriet for Flygtning,
Indvandrere og Integration ve Socialministeriet olmak üzere- ve çesitli
fonlardan yardım alıyoruz.
Kapımız gönüllü çalışmak isteyen
veya katkıda bulunmak isteyen herkese açık. Sağolsun hayırseverler
zaten bize her gün et, sebze, ekmek,
meyve , çiçek getiriyorlar. Bunlar her
milletten, dinden kişiler.
Yardımda bulunmak isteyenler
Najib, Emine, Lise ve Aminah’a
36726583 numaralı telefondan her
gün saat 12.00-17.00 arası ya da
www.muhabbet.dk internet sitesinden ulaşabilirler.
Onlarla tanışmaktan mutluluk duyuyorum. Kulaklarımda Ali Ekber
Çiçek, yüreğimde umut “Muhabet”e
veda ediyorum.

SİVASSPOR’A DESTEK KAMPANYASI

İrfan Kurtulmuş

Kritik ay

İ

çinde bulunduğumuz Mart ayı Türk Milli Futbol
Takımı için çok önem taşıyor. Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde önümüzdeki
hafta yani 24 Mart Cumartesi deplasmanda Yunanistan onun ardından 4 gün sonra 28 Mart günü Frankfurt’ta Norveç ile iki hayati önemli maç oynayacak.
Grupta lider durumda olan Türkiye’nin en büyük takipçisi ve rakipleri olan biri komşumuz diğeri Kuzey’in
Vikingleriyle oynanacak bu maçlar öncesi Türkiye Futbol Ligindeki futbol kalitesinin haftası haftasına uymaması, sakatlıklar, formsuz yıldızlar ve Avrupa Kupalarında hiçbir Türk takımın kalmaması akıllarda ciddi
soru işaretleri bırakıyor.
Türk Milli Takımın en önemli sorunu kaleci Rüştü’nün sakatlığı nedeniyle uzun zamandır antreman
yapamaması ve daha yeni çalışmalara başlaması. Rüştü gibi çok tecrübeli ve önemli bir eldivene Türkiye’nin
her iki maçta büyük ihtiyacı var. Rüştü’nün oynaması
zor olsa bile kadro açıklanana kadar form tutar, Fatih
Terim kendini Milli Takıma alırsa tereddütler biraz giderilir (İmkansız olsa bile ümit etmekte fayda var).
Savunmada Beşiktaş’lı Gökhan Zan’ın sakat olması,
Can’ın sürekli F.Bahçe’de yedek beklemesi, Hakan Şükür’ün sakatlığı sonrası Gerets’in kendine özgü tasaruffları neticesinde kadroya geç dahil edilmesi, Emre
Belözoğlu’nun 2 aylık sakatlık sonrası ilk kez geçtiğimiz hafta UEFA maçında sadece 13 dakika oynaması
ve ırkçılık suçlamasına maruz kaldığı İngiltere’de hakkındaki kararın halen açıklanmamış olmasından ötürü
içinde bulunduğu psikolojik durumu, Necati, Aurelio,
Ümit Karan gibi isimlerin form düşüklüğü Milli Takıma yansıyan eksiler olarak gözüküyor. Daha birçok
futbolcunyu örnek gösterebiliriz. Bu tabloya bakıldığında insan mecburen bir karamsarlığıa kapılıyor. Fatih Terim’in bu iki maç öncesi işinin pek kolay olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz..
Türkiye, bu iki zorlu rakipten muhakkak puan ya da
puanlar almak zorunda. Hem liderliğini devam ettirmek hem de iddiasını kaybetmemek için. Bu iki maçtan puansız ayrılmak Türkiye’yi moralmen etkileyeceği gibi, futbolcular üzerinde olumsuz psikolojik baskı yapacaktır. Bunu düşünmek bile istemiyoruz, ama
Türk Milli Takımının iskeletini oluşturan Beşiktaş,
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon’a baktığımızda
lig’de oynadıkları maçlar haftası haftasını tutmuyor.
İstikrar bir çizgiyi devam ettirmekte zorlanan Türk
futbolunun lokomotiflerinin bu istikrarsızlığı hiç kuşkusuz Milli Takıma da yansıyor.
Sıkıntıları büyük olan Fatih Terim’in elinde sihirli
bir değnek varmı bilmeyiz ama Fatih hoca, Milli takımın bu iki karşılaşma öncesi yapacağı kamp dönemini
kesinlikle iyi değerlendirmesi gerekli. Çünkü şimdiye
kadar Milli takımın devamlı oynayan belirli onbiri yok
gibi. Hep bir arayış,hep değişik kadro. İstikrarlı olmak
için artık Milli Takımında belli bir iskeleti ve maçına
göre bir iki yeni isimler monte edilmeli.
Türkiye, bu önemli iki karşılaşmadan iyi neticelerle
ayrılırsa kritik dediğimiz bu ay bir bahar mutluluğuna dönüşür. Bundan sonra da kimse grupta Türkiye’yi
kimse tutamaz. Hepimiz bunu istiyor, özlemiyor muyuz...?

meral.ballegaard@haber.dk

KARE BULMACA ÇÖZÜM

SUDOKU ÇÖZÜM

DESTEK OLALIM, KÖSTEK OLMAYALIM
Ringsted’de yaşayan Sivaslıların Sivasspor’a
destek vermelerini istiyoruz. Bizler bu işe gönül
verdik girdik. Sizlerin de destek
vereceğinize inanıyoruz.
İrtibat telefonları:
Yusuf Şahin: 2533 5741
Faruk Çeliker: 3051 8005
Nordea Bank
Gürsel Saçma: 2986 5738
Reg. nr.: 2520
Gazi Ünsal: 2092 2989
Konto nr.: 5369-375-336
Gürsel Yıldırım: 2940 3502

Nielsens Discount
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Nielsens Discount
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irfan.kurtulmus@haber.dk
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Ehlers Kamp 9
Burg på Femern
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Tlf. 0049 4371 879 4615
a.petersen@nielsensdiscount.de
Man. - fre. 6.00 - 20.00
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Meral Ballegaard

SPOR YORUM

haber Bulmaca
ÇUVALDIZ
KADROMUZ BÜYÜYOR
Çuvaldız ailesine dünyaca
ünlü bir isim katıldı: ABD
Dışişleri Bakanı Condoleezza
Rice! Danimarka’nın askerlerini Irak’tan çekmek kararının ardından Sayın Bakan bir
açıklama yaparak “Bu karar
bir başarının göstergesidir.
Demek ki Irak’ta artık yabancı askeri güçlere gerek yok!”
demişti. Rice’ın bu esprisine
önce kahkaha attık, sonra da
kendisini Çuvaldız kadrosuna
aldık. Sayın Bakan’ın siyasi
mizah incilerini bugünden
başlayarak köşemizden izleyebileceksiniz. (Not: Corc
Buşt, Cuvaldız’daki görevine
devam etmektedir.)

SUDOKU

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
SOLDAN SAĞA
1. Ateş./ Bestelenmiş her tür şiire batıda verilen genel ad... Ayrı toteme tapan geniş kitle. ... Becerikli, Eli işe yatkın.
2. Eski Mısır’da insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç./ Mezopotamya’da
kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi.... Kıl, Tüy
3. Derinlik. ... Ucu yanık odun, Alak.
4. Çekinik.
5. Fatalite, Yazgı.
6. Valide, Ana, Anne, Ümm... Takan. ... Ab, Ma / Kenar süsü
7. Kabul etmeyerek geri çevirme.... Baş, Kafa, Kelle.
8. Bozkır.... Ebeda.
YUKARIDAN AŞAĞI
1. Bir durumdan başka bir duruma geçme... Kalkan.
2. Kale hendeği.... Denizin kabarması, Yükselme./ Çelik çomak oyununa ve bu
oyun daki sopaya verilen ad.
3. Nan, Habe, Nimet.... Borudan parça almakta kullanılan bağlantı parçası
4. Konuşma özelliği, Şive.
5. Kemiklerin toparlak ucu / Kutsal Hint metinlerinin baş ve sonlarında tekrarlanan
mistik hece... İlgeç.
6. Kısa ve eğitici hikâye./ Örnek alınacak söz.
7. İnatçı, Ayak direyen, Anut.... Nazi polis örgütü
8. Görevden çıkarma... Seylab
9. Çok sıkı kapanan bir fermuar türü.... Dik yokuş.

Aranan sözcükler

SEN
BENİM
SARHOŞLUĞUMSUN
NE
AYILDIM
NE
AYILABİLİRİM
NE
AYILMAK
İSTERİM
BAŞIM
AĞIR
DİZLERİM
PARÇALANMIŞ
DİZLERİM
ÜSTÜM
BAŞIM
ÇAMUR
İÇİNDE
YANIP
SÖNEN
IŞIĞINA
DÜŞE
GİDERİM

CANBALON

© Abdullah Tunçel

GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ
Sevgili okuyucularım, Danimarka vatandaşlığı sınavında sorulacak olan –ve çok
gizli tutulan- bazı soruları
ele geçirdim, sizlere hizmet
olsun diye yayınlıyorum:
-) Kırkıncı doğum günü partisinde en çok elmalı pastayı
beğenen Danimarka Kralı
kimdir?
-) 1950 yılı Mayıs ayında Tivoli’ye kaç kişi biletli giriş
yapmıştır?
-) Grönland Danimarka’nın
sömürgesi midir? (Not:
‘Evet’ yanıtı verenler Danimarka’dan sınırdışı edileceklerdir!)
-) FCK-Bröndby maçlarında
bu güne kadar kaç tane sarı
kart gösterilmiştir?
-) Eskiden Danimarka’nın
bir parçası olan fakat savaşta kaybedilen Skane (Güney
İsveç) Danimarka’ya geri verilmeli midir? (Not: Bu sorunun yanıtı İsveçlilerden gizli
tutulacaktır!)
-) Danimarka’da taksi süren,
pizza çalıştıran, temizlik işçiliği yapan ve üniversite mezunu olan göçmen sayısı nedir?
-) Hem dünyanın en büyük,
en güçlü, en önemli ülkesi
olan, hem de ‘dünyanın merkezi’ olarak bilinen ülkenin
adı nedir? (İpucu: Bu ülke
Almanya’nın kuzey komşusu olup İsveç’e köprü ile
bağlıdır.)
Daha fazla bilgi almak için
tıklayın: veveve.uyanikmazlum.kom

Abdullah Tunçel

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
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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.

İŞTE YENİ KOLTUK TAKIMINIZ

Odanızın ölçülerine göre koltuğunuzun modelini siz belirleyin
Maestro sofa modülleri sizin isteğinize göre belirlenir. 50 cm ile 180 cm arasında değişen genişliklerde
köşe modülleri, kolluk, ayak sehpaları ve yastıklar. Maestro modül sistemi size en iyi kalitede deri ve kumaş
kaplama seçenekleri sunuyor.

Biçimini ve büyüklüğünü siz belirleyin.
Sınırsız model olanakları

Bizi
ziyaretiniz sizin
menfaatinizedir
Pele’yi
tanımayan
zarardadır !!!
Pele Mobilya’ya
gelin, kesenize
uygun koşullarda
yuvanızı zevkinize
göre kurun

Pele Mobilya’da
yatak reyonu
yeni çek yat
modellerimizle
zenginleştirilmiştir.

Pele’s
Global
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