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OutWave
Danimarka’da yaşayan Türkler için bu yıl izin
sezonu tam bir kabusa dönüştü. Bazı seyahat
acentalarının sahte rezervasyonlar yapması,
sezon başındaki yetersiz planlama ve uygulanan
fiyat politikası Danimarka’daki Türklerin Almanya
üzerinden Türkiye’ye izine gitmelerine bile varan
sonuçlar doğurdu. Ortaya çıkan durumdan
ne THY, ne acentalar, ne de
Sayfa 8
vatandaş memnun.

Dünya genelinde havayolu ulaşımı ucuzlarken, ucuz bilet sunan yeni yeni uçak
şirketleri piyasaya girerlerken Danimarka’da yaşayan 60 bin Türk gurbetçi için
bunun tam tersi oluyor. Yetersiz sayıda uçak olması ve fiyatların da yüksek
olması vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğunu zor durumda bıraktı.
Eleştirilerin hedefinde ise THY var.
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Güzellik salonu
sayesinde

(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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Daha fazla bilgi için bizi
mutlaka arayın

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

Tek gidiş 475,-
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Başlayan fiyatlarla direk İstanbul’a uçak

SATDISCOUNT

advokatnikmaram@yahoo.dk
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Købmagergade 31
1150 København K
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Avukat
Farhad NikMaram

İŞTE KARŞINIZDAYIZ!!!
• Internet
HARİKA
PAKETLER
BEKLİYOR.
• SİZİ
IP telefoni
og mobil
NASIL MI?
• IT-løsninger
SAYFA 18-19’DA
• Print og kopi
BAKMANIZ
YETERLİ

2

HABER

haber

Haziran/Juni 2007

HABER
Bırakın dinle uğraşmayı

D

animarka medyasının büyük bir bölümü
göçmenler konusunu ele alırken din unsurunu öne çıkararak bunu yapıyor. Bu bir sorundur. Bazı gazeteler bitmez tükenmez bir azimle
olur olmaz unsurları öne çıkarıp kamuoyu araştırma şirketlerine araştırma yaptırıyorlar.
***
Bu, Danimarka’da Danimarka toplumu ile uyum
içinde yaşamak isteyen, Danca öğrenen, eğitim
alan, çocuklarını eğitime teşvik eden bu ülkenin gelenek ve göreneklerini öğrenen göçmenlerin bitmek
tükenmek bilmeyen kamuoyu araştırmalarında çeşitli sosyal konulara dini yaklaşımlarının ele alındığını görmek bu insanları ciddiye almamak onlara
hakaret etmektir.
***
Örneğin bir göçmen kökenli siyasetçi parlamento
seçimlerine aday olduğu zaman onun adından, etnik kimliğinden önce dini kimliği öne çıkarılıyor.
Bu siyasetçilerin toplumu ilgilendiren sorunlara ne
gibi çözümler önerdiği sorulmadan önce, başörtüsü
takıp takmayacağı, erkeklerle el sıkışıp sıkışmayacağı soruluyor. Danimarka’da ceza yasaları vardır.
Demokrasinin oyun kuralları vardır, anayasa vardır. Sanki Danimarka demokrasisi kendisini koruyamayacakmış gibi bir çıkış noktasından hareketle
göçmenlere neredeyse sözel bir sözleşme sunuluyor
medya tarafından.
***
Sadece medyayı suçlamak da haksızlıktır. Danimarkalı bir çok siyasetçi de medyanın gündemine
gelebilmek için yine göçmenlerin, özellikle Müslüman göçmenlerin dini kimliklerini sorun haline getirerek hiçbir zaman göçmenler için ve Danimarka
için sorun olmayacak şeyleri gündeme getirmekteler.
***
Bu bir tür ayrımcılıktır. Bu siyaset yapmak isteyen göçmenler için değil, sanat alanında da göze
çarpıyor. İster müzisyen, ister sahne sanatçısı, film
sanatçısı olsun, sanatsal yetenekten önce dini kimliklere konsantre olunuyor. Yani siz ne yaparsanız
yapın, bizler için bizimle aynı dini paylaşmayan insanlar olarak kalacaksınız denilmek isteniyor.
***
Burada göçmenlere de bir çift sözümüz olacak.
İşin kolayına kaçıp dini ve etnik kimliğini öne çıkararak bir yerlere gelmekten vazgeçmeliler. Mesleki,
sanatsal alanda yaratıcılıklarını öne çıkarmaya çalışsınlar.

Tegning: Lise Özer

AŞUK MAŞUK OYUNU. Odense Haziran ayına Türk Günü şenlikleriyle merhaba dedi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Odense Türk Günü
Şenlikleri Hacettepe Ünversitesi’nin katkılarıyla daha da renkli geçti. İzleyiciler arasında çok sayıda Danimarkalının da bulunması dikkat çekti.

HABER
Tireli, Ceyda Karan, İrfan Kurtulmuş, Ferhat Bingöl, Erbil Kaya,
Duygu Leloğlu, Yıldız Akdoğan, Abdullah Tunçel, Bedriye Zelal
Doğru, Selahattin Topçu, Aytekin Coşkun.

5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile
ücretsiz işitme cihazı.
cihazı.
Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz
ayarlama-bakım servisi

Artık horlamaya SON!
asonor ® horlamayı durdurur

- Horlama uyku düzenini bozar.

- Horlamaya asonor® ile kolayca son verin.
- Eczaneler, Matas ve Helsam ma
mağazalarında
bulunur.
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HABER tüm Danimarka genelinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır/
Avisen udkommer gratis en gang om måneden i hele Danmark. Gazetemizden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir, ancak yazı, ilan ve görsel
malzemeler izinsiz kullanılamaz / Artikler i Haber må gerne citeres, når
blot det sker inden for citatreglerne, når det sker med tydelig angivelse
af Haber som kilde samt dato. Erhvervmæssig affotografering af Habers tekst, billeder og andre illustrationer samt annoncer er ikke tilladt.
Yayınlanan ilan ve reklamların içeriğinden gazetemiz sorumlu değildir/
Haber kan ikke drages til ansvar for indhold i annoncer og reklamer.

- Horlama tansiyonu yükseltir.

- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk
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Türkiye temsilciliği: Selçuk K. Kahraman, Cast Media, Subaşı cad.
Balcı İş Merkezi, NO: 8, Kat: 4, D: 11, Antalya
Tlf: +90 242 243 00 90

Türkçe hizmet !!!
Siz gelemiyorsanız,
arayın, biz size gelelim.
İşitme sorununuzu
Türkçe anlatın.
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Uzmanlarımızla Türkçe
konuşarak ücretsiz işitme testi
yaptırın, 14 gün içinde işitme
sorununuz ortadan kalksın.
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Sıra beklemeden İşitme Cihazınıza sahip olun!
Kulaklık kullanmak ayıp değildir, bizi arayın yaşam
kalitenizi yükseltin!
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Yaşam boyu duymak için
Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø
Tlf: 39 40 10 50 - www.audiovox-lab.dk

- Etkisi belgelenmiştir.
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Af Örgütü’nden Danimarka’ya eleştiri
Uluslararası Af Örgütü Amnesty International yayınladığı yıllık raporunda
Danimarka’ya eleştiriler yöneltti. Af örgütü raporunda, şiddete maruz kalan kadınların korunmasından, hücre hapis cezalarına ve terör yasasına
kadar bir çok alanda Danimarka’yı eleştiriyor.

Sadi Tekelioğlu

Bundan sonra neyinizi
değiştireceksiniz?

U

nutamadığım ve defalarca izlediğim filmlerden biri
Amerikalı yönetmen Jim Jarmusch tarafından yapılan “Down By Law” (İçerdekiler) filmidir. Bu filmdeki
başrol oyuncusu filmin bir yerinde tanıştığı birine “My
name is George, but you can call me Bob” (Benim adım
George, ama sen bana Bob diyebilirsin) der.
Bugün isim değiştirme üzerine konuşacağız. Bir insan ismini neden değiştirir, neden ismini başka bir dile
uyarlar ya da ismine yeni bir yabancı ismi neden ekler?
İçinde yaşadığımız toplumda her gün resmi, yarı resmi kurumlarla, resmi görevlilerle işimiz olur. Burada
ilk olarak sordukları kim olduğumuzdur, adımızı söyleyerek başlarız. Bizim adlarımız da “tuhaf” olduğu için,
ya da biz kulağa tuhaf geldiğine önce kendimizi ikna
ettiğimiz için, ya Danimarkalıların telaffuz kurallarına
uyarlarız ya da yeni bir isim icat eder onu savururuz.
Kimse bize “değişin” demese de biz kendimizi değiştirmeye başlarız.
İsim değiştirenler genellikle bunu mesleki alanda kolaylıklar sağlamak için yaparlar, özellikle sanatçılar hitap ettikleri kitlelerin bilinçaltında yer edebilmek için
adlarını değiştirirler, müzisyenler ve film oyuncuları arasında bu oldukça yaygındır. Müzisyenler ve film
sanatçıları bunu yaparlarken ticari amaç güderler ve
kendi yaşadıkları toplum içinde bunu yaparlar. Ancak
başka bir toplum içinde yaşayanlar, yani göçmenler o
toplum içinde varolabilmek için isimlerini değiştirmeye
başlarlarsa film kopmaya başlamış demektir.
Başka bir ülkeye göç edince o ülkedeki yaşam stiline uyum sağlamak zorunludur. O ülkenin dilini öğrenmek, kültürünü öğrenmek, o ülkenin uğraştığı sorunlara karşı duyarlı olmak gereklidir. Başka bir ülkeye göç
edince yiyecek, giyecek, tüketim alışkanlıkları bazen
mecburiyetten de olsa değişir. Ancak hiçbir şekilde yaşamsal önemi olmayan ve bizi biz yapan özelliklerimizi
de değiştirmeye başlarsak şu soruyu kendimize sormamız gerekmektedir
“Neden?”
Eğer kültürel geçmişimizle, ten rengimizle, konuştuğumuz dille, ismimizle, giyim kuşam ve beslenme alışkanlıklarımızla başka bir toplum içinde var olamayacağımıza inanıyorsak, bunları değiştirdiğimiz zaman nasıl bir yaşama kavuştuğumuzu da iyice tartmamız gerekmektedir.
Bunlar değiştikten sonra değiştirilmesi gereken özelliğimiz ne olacaktır bunu iyi düşünelim. Bunu düşünürken de bu toplum içinde adımızla, dilimizle, tarihimizle, geçmişimizle ve dinimizle yaşamanın da mümkün
olduğu inancını yitirmeyelim, onun mücadelesini yapalım.
Hepinize iyi tatiller !

����������������������������������������
����������������������������������������
sadi.tekelioglu@haber.dk

U

luslararası Af Örgütü Amnesty
International
Danimarka’ya sert eleştiriler yöneltti. Örgüt
yıllık raporunda,
Danimarka’daki
terör yasasının
net olmadığına ve
hücre hapis cezasının uzunluğuna
dikkat çekti.
Af örgütünün
hukuksal
danışmanlarından
Claus Juul, terör
yasasının net olmadığını belirterek, “yasadaki
bazı maddelerin tanımı net
değil. Hiç kimse neyin terör
suçu kapsamına girip girmeyeceğini bilmiyor. Bu da
hukuk sisteminin temeline
konmuş bir bombadır. Terör
yasası yeniden düzenlenmelidir” diyerek terör yasasını

eleştirdi.
Amnesty International ayrıca, terör yasasınca polisin
rahatça terör şüphelilerinin
telefonlarını dinleyebilmesini eleştirerek, “şüpheli kişi
birden fazla telefon kullandığı için polis mahkeme
kararı olmadan bütün tele-

fonları dinleyebiliyor artık.
Yani şüpheli kişinin telefonunun dinlenmesinin yanı sıra ailesinin, akrabalarının
ve yakınlarının
da telefonlarını dört hafta
süreyle dinleyebiliyor” açıklamasını yaptı.
Danimarka
Adalet Bakanı
Lene Espersen,
af örgütünün
raporunda Danimarka’ya eleştirmesine tepki
gösterdi. Espersen, “Toplumun güvenliğini sağlamak
zorundayız. Teröre karşı en
iyi şekilde hazırlığımızı yaptık” diye konuştu.
Af örgütü raporunda, uzun
süre hücre göz hapsini de
eleştirdi. Bakan Lene Espersen ise, 18 yaş altındaki

zanlılar için hücre hapsinin
4 hafta ile sınırlandırılacağını, ancak bu sürenin terör
zanlıları için geçerli olmadığını söyledi.

AI: “Danimarka hükümeti küstah”
Uluslararası Af Örgütü iletişim sekreteri Dan Hindsgaul Danimarka hükümetinin
uluslararası insan hakları
örgütlerinden gelen hiç bir
eleştiriyi kabul etmediğini,
hükümetin bu tutumunun
Danimarka’da daha önce
hiç bir hükümet tarafından
sergilenmediğini belirterek
hükümeti küstahlıkla suçladı.
Danimarka’da uygulamada
olan terör yasası parlamentonun çoğunluğuyla geçtiğimiz yaz kabul edilmişti.
(Haber)

Danimarkalı imam: ‘’Çok eşliliğe evet’’

D

animarka’da İmam Abdul Vahit Pedersen’in
“Çok eşliliğe evet diyebilirim” demesi özellikle kadın politikacıların sert
tepkisine neden oldu.
Danimarka ulusal haber ajansı
Ritzau’ya konuşan Abdul Vahit
Pedersen, “Karşıma benim kumam olmak isteyen bir kadın
çıkarsa ve eşim onayladıktan
sonra ikinci bir eşi de kabul
edebilirim” dedi.
Pedersen’in
açıklamasına
ilk tepki Muhafazakar Halk
Partisi uyum politikaları sözcüsü Henriette Kjaer’den
geldi. Kjaer, çok eşliliğin Danimarka’da yasak olduğunu,
Abdul Vahit Pedersen’in Danimarka ceza yasalarını iyi
okuması gerektiğini söyledi.
Kjaer ayrıca Danimarka yasla-

rını Kuran’daki referansların
değiştiremeyeceğini ve Danimarka demokrasisinin kadın
erkek eşitliği üzerine kurulduğunu söyledi.
Sosyal İşler Bakanı Eva Kjer
de Danimarka’da yaşayan Müslüman çevrelerde çok eşliliğin
yaygın olduğu duyumlarının
arada bir ortaya çıktığını belirterek, imamların bunda aktif rol
alıp almadıklarını araştıracağını
belirtti.
Geçtiğimiz günlerde parlamento seçimlerinde Birlik Listesi´nden aday olan ve seçilirse başörtüsünü çıkarmayacağı
açıklamasıyla gündeme gelen
Esma Abdülhamid ise çok eşliliği tasvip etmediğini, ancak bu
uygulamanın Danimarka’da çok
yaygın olduğunu söyledi.
(Haber)
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(Advokatfuldmægtig)
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Avukat Dicle Duran´ın yanımızda işe başladığını gururla duyururuz.
Bütün hukuki sorunlarınıza Türkçe danışmanlık vermeye hazırdır.
Lund Elmer Sandager toplam 65 personelden oluşan bir Avukatlık firmasıdır. Bunlardan 28´i Avukattır. Firmalara
danışmanlık da dahil her alanda hukuki sorunların çözümünü üstlenir. Müşterilerimizi memnun edecek sonuçlar almaya
özen gösterir. Bize her konuda başvurabilirsiniz.
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Tüm sağlık
kurallarına
uygun helal
mamüllerimizle
hizmetinizdeyiz

Danimarka’nın her tarafına

ha

Kasaplara toptan et ürünleri satışımız devam ediyor
Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye gösterdiğimiz
özende yatmaktadır

12 yıldır hizmetinizde

Korskildeeng 3

www.mbkebab.dk

Pişmiş kebap,
hjemmelavet
burger

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

2670 Greve

E-mail:info@mbkebab.dk
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Polis ırkçı ifade kullanabilir
Cengiz Kahraman

Koyun can, kasap et derdinde

T

ürkiye’den bazı milletvekili adayları bugünlerde Avrupa
yollarını aşındırıyorlar. Nasıl olsa izin zamanı ya! İzincileri
22 Temmuz’daki seçimlerde gümrüklerde oy kullanmaya çağırıyorlar. Adamlar 70 milyonluk ülkeyi bırakıp Avrupa’daki 2.5
milyon seçmenin peşine düştüler. Gazetelerde yazıldığına göre
hepsi de Avrupalı Türklerin sorunlarını çözme vaadinde bulunuyor.
Avrupalı Türklere o kadar çok önem veriyorlardı da neden bir
seçim sandığı getirmediler 30 yıldır, nerede kaldı Dış Türkler
Bakanlığı demeden edemiyor insan. Bir Bulgaristan kadar bile
olamadık. Gerçi Bulgaristan deyip geçmeyelim, onlar artık Avrupa Birliği üyesi oldular, bizimkisi ise önü açık müzakere süreci. Her ne demekse!
İsterseniz geçmişe bir göz atıp, ilk kez 1987 yılında gümrüklerde oy kullanma işlemi başladığında kaç kişinin oy kullandığına
bakalım. 1987 yılında yurtdışında yaşayan 2.5 milyondan fazla
seçmenden, seçim sırasında Türkiye’ye izine gelen vatandaşlarımızdan sadece 50 bin kadarı oy kullanmış. 2002’de yapılan son
seçimlerde de bu sayı 114 bine çıkabilmiş. Oysa, son yıllarda
çok sayıda yurttaşımızın, yaşadığı ülkelerin vatandaşlığına geçmiş olmasına karşın, Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin araştırması halen yurtdışında seçme-seçilme haklarına sahip yurttaşlarımızın sayısının 2 milyon 455 bin olduğunu gösteriyor.
Bir de bazı partiler Avrupalı Türkleri milletvekili adayı göstermeye başlamışlar. Bunlar arasında Avrupalı Türk işadamları,
dernekçiler ve yaşadıkları ülkelerde lobi faaliyetleri ile ön plana
çıkanlar da bulunuyor. Bu başvuranlar arasından üç-dört civarında milletvekili çıkabileceği tahmin ediliyor.
Gazetelerde yazıldığına Almanya’dan Demokrat Parti’den milletvekili adayı bir işadamı kendisinin aday gösterilmesini, “Partimizin Avrupa’daki Türklere verdiği önemin bir göstergesidir”
diyor. Adaylar, yurtdışında yaşayan Türklerin sorunlarının giderek arttığını, şikayet dosyalarının açılmadan Ankara’da durduğunu, bu yüzden ‘Bizim sorunumuzu aramızdan giden çözebilir’ diyerek neden aday olduklarını belirtiyorlar.
Türklerin yaşadıkları ülkelere daha fazla uyum sağlaması taleplerinin arttığı bir dönemde Türkiye’de yapılacak seçimlere
aktif katılımın bu derece artması insanı şaşırtıyor doğrusu. Başta Almanya’daki yedi milletvekili olmak üzere Danimarka da
dahil Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde milletvekili olan Türk kökenlilerin sayısı sürekli artıyor. Bu durum Türklerin bulundukları toplumlarla siyasi açıdan kucaklaşmalarının başlangıcı olarak yorumlanıyor.
Peki, ilk bakışta buna ters bir gidişat gibi gelen, Türkiye’deki
seçimlerde milletvekili seçilebilmek için mücadele verenlerin sayısının artması nasıl açıklanır? Bir aday da bu dinamiği Avrupa
Birliği ile olan ilişkilere bağlıyor ve AB ile Türkiye’nin görüşmelere başlamasının bunda etken olduğunu ve bir de Avrupa’da
yaşayan Türklerin bilinçlenmesi ve Türkiye’de de siyasi sorumluluk alarak sorunların çözümüne katkıda bulunması yönünde
bir kanaat oluştuğu yönünde açıklıyor.
Ne diyelim, umarız öyledir.
cengiz.kahraman@haber.dk

Geçtiğimiz Ocak ayında Kopenhag’ın Glostrup semtindeki bir karakolda görevli iki polis memurunun bir Türk’ün cep telefonuna ırkçı
sözler kaydetmelerinin ardından şimdi de ülkenin ikinci büyük kenti Aarhus’ta görevli polisler ırkçılık suçlaması ile karşı karşıya kaldılar. Bu kez polis yetkililerinin kendi hazırladıkları bir rapor ve polis
merkezinde alan çalışması yapan bir antropologun çalışmaları polis
içindeki ırkçı eğilimleri gündeme getirdi.

A

arhus kentinde
Arap ve Somalililerin yoğun
olarak yaşadıkları Gellerup semtinde
görev yapan polislerin iş
yerlerinde göçmenlerden
sözederlerken, “karakafa”,
“maymun” gibi sözcükler
sarfettikleri raporda yer
alıyor.
Polisler kantinde kendi
arklarında konuşurlarken
birbirlerine kendi ürettikleri fıkralar ve hikayelerle özellikle Somalilileri
aşağıladıkları belirtilen
raporda yer alan hikayelerden birinde Somali’den
Danimarka’ya gelen göçmenlerin ilk iş olarak
elektrikli fırında yemek
yapmak için çevrede odun
topladıkları hikayesi dikkat çekiyor.

Bunlar ahırda
doğmuş!
Nyhedsavisen gazetesinde
yer alan habere göre, Danimarkalı polisler Pakistan’daki deprem esnasında yaptıkları bir sohbette
ise birbirlerine Pakistanlıları Allah’ın cezalandırdığını ve kendi başlarının
çaresine bakmaları gerektiğini söylüyor.
Yine Somalililerden bahsedilen bir sohbette ise
Somalililerin doğarken
yatak yüzü görmedikleri
ahırda doğdukları iddia
ediliyor.
Bir başka polis memuru ise arada bire dünya

nüfusunun ayıklanması
gerektiğine işaret ederek
yakında sıranın Ortadoğu’ya geleceğini İsrail ve
Filistinlilerin de ortadan
kaldırılmalarının yararlı
olacağını söylüyor.
Sözkonusu ırkçı sözlerin
sarfedildiği karakoldaki
polis yetkilileri ve bölge
emniyet müdürleri, bu tür
olayları talihsizlik olarak
nitelediklerini belirterek
memurlar hakkında yasal işlem yapılmayacağını, zira sarfedilen sözlerin
doğrudan göçmenlerin yüzüne karşı söylenmediğini
belirtiyorlar.
Geçtiğimiz Ocak ayında
da benzer bir gerekçeyle
Glostrup karakolunda
görevli iki polis memuru
hakkında yasal işlem yapılmamıştı. Tunçhan Turan adlı Türk’e telefonla
ulaşmak isteyen bir polis
memuru önce kendini araması için mesaj bırakmış,
ancak kendi telefonunu
kapatmayı unutunca bir
arkadaşı ile yaptığı konuşma tamamen Tunçhan Turan’ın telefonuna
uzun bir cep mesajı olarak
kaydedilmişti. Bu konuşmada iki polis memuru
Tunçhan Turan’dan bahsederken, Şebek maymunu, karakafa, sahtekar
tanımlamalarını kullanmışlardı.
Adalet Bakanlığı polis
memurlarını uyarmakla
yetinmiş, Tunçhan Turan’ın yüzüne karşı bu
ifadelerin kullanılmadığını gerekçe göstererek
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memurlar hakkında dava
açılmayacağını
açıklamıştı.

Pasaport polisi de
aynı
Kopenhag Kastrup havalimanında 14 yıl görev
yapan polis memuru Pauli Joensen de, havalimanı polislerinin de hizmet
edecekleri esmer kişilere
iyi davranmadıklarını,
onları aşağılayıcı konuştuğunu öne sürdü.

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

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

(Haber)

Bu klinikte Türkçe hizmet verilmektedir

MR çektirmek için hastanede uzun süre sıra beklemeyin!
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Skørping özel hastanesindeki
MR-Klinik’ten hangi hastalar
yararlanabilir?
• Devlet hastanelerinde MR çektirmek
için 2 aydan fazla sıra bekleyenler
• Özel sağlık sigortasına sahip olanlar
• Nakit ödeme yapabilecek durumunda
olanlar

h

Hızlı ve üstün görüntüleme teknolojisi
ile en yeni MR çekim cihazına sahip olan
Skørping Özel hastanesi bünyesindeki
MR-klinikken Skørping, Türkçe olarak da
hizmet veriyor
Kliniğimizdeki MR çekimleri; ışıklı, geniş
ortamda, havalandırmalı, kısa manyetik
tünelde yapılıyor

MR çekimlerini Türkiye’deki doktoruna göstermek isteyen hastalarımıza da, çekimleri ücretsiz olarak bir CD’de veriyoruz
MR-klinikken Skørping - Himmerlandsvej 36 - 9520 Skørping
Tlf.: 98 39 22 44 - Fax: 98 39 18 38 - Cep: 29 60 24 99 mail: info@mr-klinikkenskoerping.dk - www.mr-klinikkenskoerping.dk
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Başörtüsü tartışması tam gaz
Danimarka’da anayasa bayramı kutlamalarına başörtüsü tartışması damgasını vurdu. Danimarka siyasi parti genel başkanları anayasa bayramı
konuşmalarında Danimarka’da yaşayan Müslümanların merkezde olduğu konulara ayırdılar.

D

animarka’da Hz. Muhammed
karikatülerinin ardından
şimdi de başörtüsü tartışması ülkenin gündeminde.
Danimarka’da hükümete dışarıdan
destek veren Danimarka Halk Partisi,
başörtüsünün Danimarka kültüründe
yeri olmadığını ve başörtüsünün yabancı farklı bir kültürü temsil ettiğini belirterek ilkokullarda ve resmi kurumlarla devlet dairelerinde başörtüsü
kullanmanın yasaklanmasını istedi.
Pia Kjaersgaard, “başörtüsü, ‘ben
farklıyım, Danimarka toplumuna ait
değilim, farklıyım’ mesajı vermektedir.
Danimarka’da yeri yoktur” dedi.

Bırakın istedikleri gibi
yaşasınlar...

Başbakan Anders Fogh Rasmussen
konuşmasında, "Bırakın Müslüman
kadınlar istedikleri gibi giyinsin, istediklerini yesinler" dedi. Rasmussen,
başörtüsünün devletin karışmaması
gereken özel bir konu olduğunu belirtti. "Bu hem özel hayat hem de kamusal
alanda geçerlidir" diye konuştu.
Rasmussen ülke halkına çağrıda bulunarak türban konusunda hoşgörülü
olmalarını istedi.
Ülkede yaşayan Müslümanlara da,
"Hiçbir dini görüş ve dini sembol Danimarka yasalarının üstünde değildir"
diyerek seslendi.

parlamentoya aday gösterilen Esma
Abdülhamit adlı kadın politikacının
şeriatçı olduğunu söyledi.

Lotte Bundgaard: Yasaklamaya
karşıyız

Sosyal Demokrat Parti uyum politikaları sözcüsü Lotte Bundgaard,
“Kadınlara yönelik herhangi bir baskı
başörtüsü yoluyla gerçekleştiriliyorsa
bununla mücadele etmeliyiz, ancak
başörtüsü yasağı bir çok genç kadının
eğitim almasını engelleyecek, sorunlar
yaratacaktır” dedi. Lotte Bundsgaard
partisinin yasaklamaya karşı olduğunu söyledi.
Danimarka'daki işverenlerin kendilerine ait işyerlerinde istedikleri kılık
kıyafet yönetmeliğini de uygulayabileceğini de söyledi.
Rasmussen'in bu çıkışı hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağcı
Danimarka Halk Partisi'nin "eğitim
kurumları ve kamusal alanlarda başörtüsünün yasaklanmasını" talep etmesinin ardından yapması da büyük
önem taşıyor.
Danimarka anayasa bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan konuşmalardan birinde de başbakan yardımcısı Muhafazakar Halk Partisi genele
başkanı Bent Bendtsen, geçtiğimiz
günlerde eski komünistler tarafından

Yüksek Mahkeme başkanı:
“Tokalaşmayan hakim
olamaz diye bir kural yok”
Öte yandan Danimarka Yüksek Mahkemesi Başkanı başörtüsü konusunda önemli bir açıklama yaptı. Tolben
Melchior, çok sayıda kadının avukat
veya hâkim olmasının uyumun sağlanmasında önemli olduğuna işaret
etti ve "Erkek eli sıkmayan veya saçını göstermeyen biri hakim olamaz
diye bir kural yoktur. Başını örtmek
hakim olmaya engel değil. Önemli olan
hakimin yeterli bilgiye sahip olmasıdır..." dedi.
(Haber)

Okullarda göçmen öğrenci
sınırlaması getiriliyor
Eğitim Bakanı Bertel Haarder,
okullarda göçmen kökenli
öğrenci sayısının yüzde 50
sınırını aşmayacağını açıkladı.
Danimarka Eğitim Bakanı Bertel Haarder, okullarda yabancı çocuk sayısına
maksimum yüzde 50 sınırı
getirileceğini açıkladı.
Rockwool Fonu Araştırma
Birimi (RFF) tarafından
ülke genelinde yeni yapılan
bir araştırmaya göre,okullarda yabancı çocuk sayısının
yüzde 50’yi aşmaması durumunda gerek Danimarkalı
gerekse iki dilli göçmen çocuklar başarılı oluyor. Sınıflarda eşit sayıda Danimarkalı ve göçmen öğrenci bulunması derslerde herhangi bir
olumsuz etki yapmıyor.
Göçmen çocukların bulundukları bölgelerde çeşitli
okullara dağıtılması için 12
bin yabancı öğrencinin okul
değiştirmesini gerektiriyor.
Danimarka’da iki dilli eğitim gören 60 bin göçmen
öğrenci bulunuyor.
Ülkede 36 okulda mevcut
yabancı öğrenci sayısı yüzde 50’nin üzerinde olduğu
belirtildi.
Eğitim Bakanı Bertel Haarder, iki dilli göçmen çocukların verdiği tüm sorunlar-
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dan arındırılamayacağına
işaret ederek, yabancı çocuk sayısı çok olan okullardan dağıtım yapılmasının
önemli ve zorunlu olduğunu söyledi.
Bakan Haarder, okullarda
yüzde 50’den fazla göçmen
öğrenci olmaması yönünde
bir yasanın çıkarılmasını
söylemeyi arzu ettiğini dile
getirerek, yapılan son araştırma, yüzde 50’den fazla
rakam sonrası sorunların
oluştuğu ve eğitim seviyesinin zarar görmeye başladığını gösterdiğine işaret etti.
Başkent Kopenhag Belediyesi, okullarda göçmen öğrenci sayısının yüzde 50’yi
geçmemesi yönünde uygulama başlattı.
Buna karşın, Danimarka
ana muhalefet partisi Sosyal Demokratlar, sınırın
yüzde 25’i geçmemesini istiyor. Partinin Eğitim Politika
sözcüsü Christine Antorini,
Bakanın öne sürdüğü yüzde
50’lik bir üst sınır getirilmesine karşı olmadıklarını
ifade etti.
(Haber)
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Gurbetçi burnundan soluyor
Dünya genelinde havayolu ulaşımı ucuzlarken, ucuz bilet sunan yeni yeni uçak şirketleri piyasaya girerlerken Danimarka’da yaşayan 60 bin Türk gurbetçi için bunun tam tersi oluyor. Yetersiz sayıda uçak olması ve
fiyatların da yüksek olması vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğunu zor durumda bıraktı.

D

animarka’da yaşayan
Türkler için bu yıl izin
sezonu tam bir kabusa
dönüştü. Bazı seyahat
acentalarının sahte rezervasyonlar
yapması, sezon başındaki yetersiz
planlama ve uygulanan fiyat politikası Danimarka’daki Türklerin
Almanya üzerinden Türkiye’ye izine gitmelerine bile varan sonuçlar
doğurdu. Ortaya çıkan durumdan
hem THY, hem acentalar, hem de
vatandaş şikayetçi.
Bazı seyahat acentalarının sahte rezervasyonlar yapması sonucu uçakların dolu görünmesi ve
vatandaşlarımızın uçaklarda yer
bulamaması sorun yarattı.
Gazetemizi arayan ve tepkilerini dile getiren bir çok vatandaşımız, Hamburg üzerinden bilet
alarak Türkiye’ye THY ile 2.200
Danimarka kronu ödeyerek uçabileceklerini belirterek, fiyatların
Danimarka’da çok yüksek olmasına anlam veremediklerini dile
getirdiler.
Odense’de oturan ve adının
açıklanmasını istemeyen bir okurumuz, mart ayında üç kişilik rezervasyon yaptırdığını, Mayıs ayının sonuna kadar biletlerinin okeylenmediğini, üstüne üstlük dönüş
bilet rezervasyonlarının ise THY
tarafından silindiğini öne sürdü.
Son çare olarak başka tarihlerde
bilet almak için acentaları arayan
okurumuza verilen bilet fiyatı ise
4.400 Kron. Bu okurumuz Hamburg üzerinden Türkiye’ye izin
yolculuğuna çıkmaya karar verdiğini söyledi.

Vatandaşlarımızdan imza
kampanyası

çocuk indirimi, yüzde 15’lik aile
indirimi ve yaşlılık indirimlerimiz
var. Bunları düştüğünüzde fiyatlar sanıldığı gibi yüksek olmuyor”
diye konuştu.

Bazı acentalar sahte
rezervasyonlar yaptılar
Şimşek ayrıca, sorunun bazı seyahat acentalarının fiyatları yüksek
tutmak için hayali, sahte rezervasyonlar yapmasından kaynaklandığı
belirtti ve bazı acentaların piyasaya yeni giren Pegasos Hava Yollarının biletlerini satabilmek için art
niyetli davranarak uçaklar dolu olmadığı halde hayali rezervasyonla
dolu gibi gösterdiklerini söyledi.

Kısa sürede zengin olmak
istediler

kampanyasının öncülüğünü yapan
Mustafa Şimşek adlı vatandaşımız,
“Biz yıllarca THY ile vatanımıza
gittik geldik. THY ile gurur duyduk. Ancak bu yıl yaşadıklarımızı
izah etmek çok güç” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kayırılma mı var?
Ticari kaygılarla adının açıklanmasını istemeyen Türk Hava Yolları
yetkili satıcısı bir acenta sahibi ise,
kendilerine yeterli bilet tahsisi yapılmadığını, ucuz uçuşların açıldığı
yönündeki bilgilerin THY tarafından bazı acentalara önceden bildirildiğini iddia etti.
Tepkiler arasında hayali rezervasyonlarla bazı acentaların kayırıldığı iddiaları da yeraldı.

Kopenhag yakınlarındaki Köge
Türk Kültür Derneğindeki vatandaşlarımız da bu tepkilerini dile
getirmek için 200 imza topladılar
ve bu imzaları önümüzdeki günlerde THY Genel Müdürlüğü ve
Ulaştırma Bakanlığına ulaştıra- THY kendini savundu
caklarını söylediler. Köge’de imza

THY’na yönelik eleştirilere tepki
gösteren THY Danimarka müdürü İbrahim Şimşek ise THY’nın
fiyatlarında geçen yıla oranla bir
değişiklik olmadığını belirterek,
“THY’nın fiyatı geçen yıl ne ise,
bu yıl da o, gelecek yıl da o olacak.
Fiyatlar 5 yıldır aynı” dedi.
Şimşek, uçak fiyatlarının okulların tatile girdiği Haziran sonunda
artmasının doğal olduğunu ifade
ederek, “Sabit rakam yok. Fiyatları vatandaş, yoğunluk, uçaklardaki kapasite belirliyor ve bu merkezden yapılıyor ve bir şehre göre
belirlenmiyor. Bu yıl için belirlenen fiyatlar ise 3300 ile 3600 kron
arası. Satış acentalarımıza da bu
fiyat dışına çıkmayın dedik. Ancak
okulların tatile girdiği hafta uçuş
fiyatları yoğun talepten dolayı artıyor. Bu konuda acentalarımız,
art niyetli değillerse, vatandaşlarımızı uyarmaları gerekir” diye

“Pegasus’un biletlerini 4000 krona varan fiyatlara satabilmek için
THY’yi dolu gösterdiler. Bizim
biletlerimizden 150-200 kron kazanmak yerine Pegasus’tan 2000
kron kazanmayı tercih ettiler. Kısa
konuştu.
sürede zengin olma yoluna gittiler,
ancak Pegasus ve başka hava yolu
şirketleri bu talebi karşılayamadıKıyaslama doğru değil
lar” diyen Şimşek, bu acentaları
Vatandaşlarımızın fiyatların yük- uyardıklarını da belirtti.
sek olmasından duyduğu rahatsızlığı ve Hamburg kıyaslaması Uçak sayısı gelecek yıl
yapmasını anlayışla karşıladığını artırılacak
belirten İbrahim Şimşek, “Ancak
ülkeler arası kıyaslama yapmak Uyarının ardından “uçaklarımızda
doğru değil. Hamburg ucuz, çün- boş yerler olduğu ortaya çıktı, son
kü Hamburg’dan uçak boş gidip bir ayda 6700 bilet sattık” diyen
geliyor. Oslo’dan da uçak dolu uç- Şimşek, gelecek yıl için şimdiden
muyor, tabii ki oralarda yüzde 70- önlem alacaklarını söyledi. Geçen
80’lik doluluk sağlayabilmek için yıl 52 uçak tahsis edildiğini belirfiyatları düşürüyoruz. Bir de, her ten Şimşek, bu yıl bu sayının 60’a
ülkenin yakıt ikmali ve havalimanı çıkarıldığını ancak bu rakamın tavergi fiyatları farklı. Kopenhag’da lebi karşılamada yine de yetersiz
bu fiyatlar ise yüksek” dedi.
kaldığını, gelecek yıl 70-75 uçak
Şimşek, Türk Hava Yolları’nın koyacaklarını söyledi, ancak Şimfiyatlarının iddia edildiği gibi şek Danimarka’nın da günde 4-5
yüksek olmadığının da altını çize- uçaktan fazlasına izin vermediğini
rek, 1000 ile 2000 kron arasında sözlerine ekledi.
gençlik indirimi yaptık, yüzde 25
(Haber)

Umutlar ombusdman’a bağlandı
Danimarka’da Ombudsman’ın devreye girmesiyle Helsingör kentinde
yaşayan 40 yaşındaki dört çocuk annesi felçli Hediye Ersöz hakkındaki
sınırdışı kararı şimdilik ertelendi ve kadının durumu izlemeye alındı.

H

elsingör kentinde yaşayan
eşi Resul Ersöz ve dört çocuğundan Türkiye’de ayrı
yaşamak zorunda bırakılmak istenen felçli yatalak anne Hediye
Ersöz’e verilen sınırdışı kararında devreye şimdi de ombudsman
girdi.
Ombudsman Hans Gammeltoft –
Hansen, yetkililerden kadının durumu hakkında kendisini bilgilendirilmelerini istedi. Ersöz ile ilgili
dava dosyasını incelemek istediğini
belirten Ombudsman Hansen, Ersöz’ün Türkiye’ye gönderilmesi durumunda Danimarka’nın sorumlu-

luğu üstlenmesi gerektiğini belirtti
ve polisin felçli anneye Türkiye’de
bakılıp bakılmayacağını iyice araştırmasını istedi.
Uyum Bakanlığı’ndan sınırdışı kararını şimdilik ertelemesini
çağrısını yapan Hansen, Ersöz’e
insanı oturma izni verilmesini
istedi.

Sınırdışı askıya alındı

Ombudsman’ın devreye girmesi
Uyum Bakanlığı’na da harekete geçirdi. Uyum Bakanı Rikke
Hvilshöj, felçli anne hakkında
verdikleri sınırdışı kararını şimdi-

lik askıya aldıklarını bildirdi. Şimdi gözler Ombudsman’ın sınırdışı
kararını bozup bozamayacağına
çevrildi.
Uyum Bakanı Rikke Hvilshöj, Yabancılar Dairesi’nin Hediye Ersöz
hakkında Kasım ayı ortalarında
verdiği sınırdışı kararını onaylamış ve Ersöz’ün bir an evvel ülkeyi terk etmesini istemişti. Ancak
Resul Ersöz’ün eşinin Türkiye’ye
nakli için ambulans uçak gerektiğini ve bunu kendisinin karşılayamayacağını söylemesi üzerine Ersöz Türkiye’ye nakledileceği günü
bekliyordu.

Foto: Lars Johannesen

Hatırlanacağı üzere, 2005 yılının Nisan ayında çocuklarını ve
eşini görmek için turist olarak
Danimarka’ya gelen Hediye Ersöz, Danimarka’da hastalanmıştı.
Doktorlar Ersöz’ün derhal tedavi edilmesi gerektiğini söylemiş,
ancak turist olarak geldiği için
Ersöz’ün tedavi olmasına izin verilmemişti. Tedavi edilmediği için

Türkiye’ye döner dönmez beyin
kanaması geçiren Ersöz, derhal
hastaneye kaldırılıp tedavi altına
alınmıştı. Ankara’daki iki aylık tedavisi başında bulunan eşi Resul
Ersöz, Danimarka’ya dönmek zorunda kalınca eşine de turist vizesi
alarak beraberinde Danimarkaya
getirmişti.
(Haber)
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Anadolu Kød
HABER

haber

HELAL

Sizin başarınız için çalışıyoruz

ha
be
r

İlklerle tanınan Anadolu Kød yine bir ilk’e daha imza attı. Siz değerli müşterilerimizin
isteklerini yerine getirdi ve yeni ürünler sunuyor.

MÜJDE!.. MÜJDE!.. MÜJDE!..
Pişmiş tüm flanksteak

Pişmiş strimler af flank

44.00,-kr/kg

46.00,-kr/kg

Anadolu Kød ya da size en yakın toptancıyı arayıp yeni ürünlerimizin siparişini verebilirsiniz
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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YSK’dan gurbetçilere seçim kolaylığı
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, bazı havalimanı, liman ve gümrrüklerde oy kullanabilecekler

Y

üksek Seçim Kurulu
(YSK) Atatürk, Sabiha
Gökçen, Esenboğa, Adnan
Menderes, Antalya, Şakirpaşa ve Erkilet Havalimanları ile
Kapıkule, İpsala, Cilvegözü, Sarp,
Habur karayolları ve Taşucu Deniz Limanı Gümrük kapılarında oy
kullanılabileceğine karar verdi.
YSK'nın kararına göre, gümrük
kapılarında, Türkiye Cumhuriyeti
pasaportuna sahip ve yalnızca bu
pasaport ile oy kullanacak yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemleri, 25 Haziran 2007 Pazartesi
günü başlatılacak ve 22 Temmuz
2007 Pazar günü seçimin bitiş saatine kadar devam edecek.

Atatürk, Sabiha Gökçen, Esenboğa, Adnan Menderes, Antalya,
Şakirpaşa ve Erkilet Havalimanları ile Kapıkule, İpsala, Cilvegözü,
Sarp ve Habur karayolları ve Taşucu Deniz Limanı gümrük kapılarında oy kullanılabilecek.
Kapıkule, İpsala, Cilvegözü, Sarp
ve Habur Karayolları, Atatürk, Antalya, Esenboğa, Adnan Menderes,
Sabiha Gökçen, Erkilet ve Şakirpaşa havalimanları, Taşucu Deniz
Limanı Gümrük Kapılarında tatil
günleri dahil 24 saat süre ile oy
kullanılabilecek.
YSK'nın kararına göre, oy verme işlemlerinde görev almak üzere Bakırköy İlçesinde beş, Pendik,

TRAVEL

Kocasinan, Edirne Merkez, İpsala,
Reyhanlı, Hopa, Silopi, Silifke ilçelerinde birer, Çubuk İlçesinde
üç, Gaziemir, Antalya Merkez
ve Seyhan ilçelerinde ikişer adet
gümrük kapısı ilçe seçim kurulu

oluşturulacak.
Oy verme süresince oy kullanacak seçmen sayısına göre sayım
ve döküm işlemlerini kolaylaştırmak üzere gerektiğinde bu kapılarda YSK kararı ile yeni gümrük
kapısı ilçe seçim kurulları oluşturulabilecek.
Gümrük kapılarındaki oy vermede, Türkiye Cumhuriyeti YSK
filigranlı sarı renkli oy zarflarının
ve seçime katılan siyasi partilerin
yer aldığı birleşik oy pusulaları ile
''Evet'' veya ''tercih'' mührü kullanılacak. Gümrük kapısı ilçe seçim kurulları 9 Haziran 2007 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar
kurularak, oluşuma ilişkin imzalı

HOUSE

r

Türkiye, Avrupa ve
Dünyanın her
noktasına bilet.
Beklemek yok.
Bir telefon yeterlidir.

ha
be

Bize yapacağınız
bir tek ziyarette hem
rezervasyonunuzu
yaptırabilir,
hem de ziyaretinizin
sonunda biletinizi
alabilirsiniz.

Vester Farimagsgade 6
1606 København V
Tlf: 3393 7262
Fax: 3393 3175
sahin@travelhouse.dk
www.travelhouse.dk

(Haber)

İsveç ticaretinde
göçmen etkisi
İSVEÇ

Abdullah Tunçel , Lund

İ

TRAVEL
HOUSE
GÜVENCESİYLE
TÜRKİYE VE
DÜNYANIN
HER YERİNE

tutanağın ve yemin metninin bir
sureti YSK Başkanlığına gönderilecek. Sandık kurulları da 12 Haziran 2007 Salı günü saat 17.00'ye
kadar kurulacak.
Gümrük kapılarında, Türkiye'de
seçmen kütüğüne yazılı olmayan,
yurt dışında 6 aydan fazla ikamet eden, oy verme günü olan 22
Temmuz 2007 tarihinde 18 yaşını
doldurmuş olan, oy vereceği günde yurda giriş veya çıkış yapan,
çifte vatandaş olup da Türkiye
Cumhuriyeti Pasaportunu ibraz
eden Türk Vatandaşları oy kullanabilecekler.

sveç’te son yıllarda yapılan istatistikler, ticaret yaşamında göçmenlerin ağırlığının giderek daha fazla
öne çıktığını vurguluyor. Göçmenlerin
alım gücünün hızla artmakta olduğu ve bunun piyasalarda belirgin olarak görülmekte olduğu kentlerin başında da Malmö geliyor.
Malmö’de yaşayan insanların yüzde 27’si başka
ülkelerde doğmuş olan göçmenler. Kent nüfusunun yüzde 10’u da ‘ikinci kuşak göçmen’ olarak
tanımlanıyor. Bu grubun alış veriş gücünün en
çok göründüğü ticaret alanları da gıda sektörü ile
telefon sektörü! Güney İsveç kapsamında yapılan
bir araştırma, bu bölgede yaşayan göçmenlerin
yıllık alış veriş potansiyelinin 27 milyar kron olduğunu vurguluyor. Gene ayni araştırmaya göre son
yıllarda göçmenlerin alım gücünde görülen artış
oranı, İsveçlilerin alım gücü artış oranının iki katı
büyüklüğünde.
Araştırmayı yürüten Veritas Communication
adlı danışmanlık firmasının yetkilisi Anja Alemdar “İnsanların göçmen kökenli olmasının hem
dil hem de kültür olarak bir avantaj olduğu farkedilmeye başlandı” görüşünü dile getiriyor. Şirketlerin göçmen müşteri potansiyeline yönelmemiş
olmalarını ‘bilgi eksikliği’ olarak değerlendiren
Alemdar, “Bu alanda kazanılacak para olduğunu
farkeden bir kısım firmalar geleceğe yönelik planlarında göçmen potansiyelini gözönünde bulundurmaya başladılar” diyor ve ekliyor: “Malmö’deki
göçmenlerin yarısının işsiz olduklarına inanan firma yetkilileri ile karşılaştım. Kuşkusuz, eğer bir
yöneticinin gerçek durumu değerlendirmesi bu
denli yanlış olur ise, o firmanın göçmen potansiyelini gözardı etmesi de doğaldır.”
Ikea Firmasının Malmö Bulltofta’daki mağazasında çalışan personelin yüzde 13’ü göçmen kökenli. Mağaza müdürü Magnus Orödd, Malmö’de
yaşayan insanların oranının firma personeline de
yansımasının son derece önemli olduğunu, müşterilerle daha rahat diyalog kurduklarını, personel
oranını yüzde 27’ye doğru yükselteceklerini belirtiyor.
Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yaşamakta olan Türk göçmenlerin ülke ticaretine ve kültürüne yaptıkları katkı, yıllarca önce
bu ülkeler yöneticileri ve ticaret yaşamı tarafından farkedilmiş ve bunun yansıması piyasalarda
görülmüştü.
Bakalım bazı başka ülkeler, bugüne değin farketmedikleri bu zenginliği ne zaman farkedecekler!

HABER
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795,-

KRON’DAN
BAŞLAYANFİYATLARLA
FIYATLARLA
DKK’DAN BAŞLAYAN
HER HAFTA PEGASUS HAVA YOLLARI
ILE
İLE DIREK
DİREK İSTANBUL UÇUŞLARI

995,-

KRON’DAN
BAŞLAYANFİYATLARLA
FIYATLARLA
DKK’DAN BAŞLAYAN
ANKARA VE İZMİR UÇUŞLARI

3400,-

KRON’DAN
BAŞLAYANFİYATLARLA
FIYATLARLA 18
DKK’DAN BAŞLAYAN
HAZIRAN’DAN
ITIBAREN
DIREK
18 HAZİRAN’DAN
İTİBAREN
DİREK
KOPENHAGKOPENHAG -KONYA
KONYAUÇUŞLARI
UÇUŞLARI

haber

Bütün yıl boyunca her hafta direk Billund ve
Kopenhag’dan ANTALYA uçuşları

OTO KIRALAMA
TÜRKİYE’NİN HER TARAFINDAKI
TARAFINDAKİ HAVAALANLARINDA
HAVAALANLARINDA HER
HER MARKA
MARKA
TÜRKIYE’NIN
VE TÜRDE KIRALIK
KİRALIK OTOMOBIL
OTOMOBİL EN UYGUN FIYATTAN
FİYATTAN TESLIM
TESLİMEDILIR.
EDİLİR.

VESTERBROGADE 130 A 1620 KØBENHAVN V
TLF:+45 33 21 21 13 EMAIL: INFO@ANATOLIENREJSER.DK
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Türkiye yaşam kalitesinde AB’nin gerisinde
Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaşam ve çalışma koşullarına ilişkin ’Avrupa Yaşam Kalitesi Anketi’ adında çalışmalar
yapan ’Eurofound’,ilk defa, Türkiye’nin ekonomisinden--istihdama, aile yapısından--dine, topluluk yaşamına
katılımdan---sağlık ve eğitime kadar bir çok konuda Türkiye’nin fotoğrafını çekti ve diğer AB ülkeleri ile karşılaştırdı.
Eurofound, ’Türkiye, hayat kalitesine ilişkin AB ülkelerinin bir hayli gerisinde’ sonucuna vardı.
Duygu Leloğlu,
Brüksel

BRÜKSEL

A

vrupa
Birliği’ne
bağlı
olarak, Avrupa’da yaşam ve
çalışma koşullarına ilişkin çalışmalar yapan
’Eurofound’ adlı
ajansın, Türkiye’ye ilişkin ilk gerçekleştirdiği araştırma, ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.
62 sayfa kalınlığındaki, ’Avrupa
Yaşam Kalitesi Anketi’, ilk defa,
Türkiye’nin ekonomisinden--istihdama, aile yapısından--dine,
topluluk yaşamına katılımdan--sağlık ve eğitime kadar bir çok
konuda Türkiye’nin fotoğrafını
çekti ve diğer AB ülkeleri ile karşılaştırdı.
Eurofound, ’Türkiye, hayat
kalitesine ilişkin AB ülkelerinin bir hayli gerisinde’ sonucuna vardı. Ancak rapor, ’iyimser’ bir tavır takınarak, Türkiye’nin Avrupa standartlarına
yetişebileceğinin
yorumunu

yapmaktan da kaçınmıyor.

Türkler Kamu Hizmetlerine
Güvenmiyor..

Türk Kadınlarının İstihdama Raporda, hayat tatmini ise şu şekilde değerlendiriliyor:
Katılımı Düşük..
Raporu kaleme alan iki kişiden
biri olan Profesör Richard Rose,
Dwelle’ye vediği demecinde, Türkiye’yi AB ülkelerinden ayıran en
önemli farkı, Türk kadınlarının,
iş hayatına çok düşük katılımı
olarak açıkladı. Nitekim kadınların sadece % 12’si iş hayatına katılıyor.Profesör Rose, ’Türklerin,
dindar olduklarını, dışarıdakilerden duymaya ihtiyaçları yok. Öte
yandan bence, raporda ekonomik
ve sosyal açıdan öne çıkan önemli
unsur, kadınların erkeklere oranla çok daha az iş hayatına katılmalarıdır. Türk ekonomisinin AB
ülkelerinkinden farklı tarafını da,
erkeklerin değil, kadınların istihdama katılımı konusunda yaşandığını gördük. AB’nin hiç bir
ülkesinde, kadınların istihdama
katılım oranı, Türkiye’de olduğu
kadar düşük değil. Tabii ki bu
durumun değişip değişmeyeceği,
açık bir soru işareti olarak kalıyor.’ sözlerine vurgu yaptı.

-Türkiye’de yaşam tatmininin,
AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında çok az olduğu dikkati çekiyor.
Türkiye’de yaşamdan duyulan
memnuniyet ortalama olarak on
üzerinden 5.6, AB ortalaması ise
7.4 civarında. Her altı Türkten
birisi ise hayatlarından çok tatminsiz olduğunu belirtiyor.
-Türkler, ortalama AB’lilere
göre, dışarıya çok daha güvensiz.
Türkler başkalarına güvenme
konusunda kendilerine on üzerinde 4,5 veriyorlar. AB’de ise
bu rakam 5,8 dolayında.
-Türklerin % 46’sı, AB halkının
ise sadece % 16’sı yaşadıkları yerlerde yeterince yeşil alan olmadığından yakınıyor. Türk halkının
% 41’i se içme suyundan memnun değil. Bu oran AB’de % 15
civarında.
-Türkler daha az yanlız. Türkiye’de yanlız yaşayanların oranı %
4 iken, AB’de yanlız yaşayanların
ortalaması % 25 dolayında.
Raportör Rose, Türklerin AB
vatandaşlarına en benzer yanını,

ki bu gençler, Almanlar, İskandinavlarla iş hayatında rekabet
edebilecek duruma gelsinler.
Çünkü Çinlerle rekabet etmenin
zaten imkanı yok. İşte bu nedenle
mesleki eğitime önem verilmesi
gerekiyor. Belki biraz zaman alacak, başarılmaması için bir neden
yok.’ sözlerinin altını çizdi.

aile ve çevrelerinden duydukları
memnuniyet ve mutluluk olarak
açıkladı. Öte yandan, Avrupalılardan farklı olarak, Türklerin
hükümetin kendilerine sunduğu,
sağlık hizmetleri, iş imkanları
gibi hizmetlerden memnun olmadıklarını, iş hayatında ise çok
daha stresli olduklarını tespit ettiklerini vurguladı.

’Türkler Laiklikte Dengeli
Tavır Sergiliyor’

Eğitimde AB’nin Çok
Gerisindeyiz..

Raporun en ilginç kısmı, Türkiye’deki laiklik anlayışının değerlendirildiği bölüm oldu. Profesör
Rose bulgularını, ’Araştırmamızda bulduğumuz en ilginç nokta,
Türklerin laiklik konusunda çok
dengeli bir tavır sergilemeleri
konusunda oldu. Türkler evlenirken, bir taraftan yasaların
gereği olarak resmi nikah kıyarken, diğer taraftan dini nikah da
yaparak geleneklerini yerine getiriyorlar. Bununla birlikte gençler evlenirken, eşlerini kendileri
seçmek istiyorlar. Ailelerin veya
dışarıdan müdahaleyi ise genellikle kabul etmiyorlar.’ şeklinde
anlattı.

Araştırmandan çıkan bir başka
sonuç ise, Türkiye’nin gençlerin
eğitiminde Avrupa’dan çok geri
olduğu gerçeği. Ülkede hayatında
hiç okula gitmemiş olan nüfusun
oranı % 8 iken, AB ortalamasına
göre bu oran % 3 civarında.
Profesör Rose, Türkiye’nin meslek eğitimi standartlarına önem
vermesi gerektiği konusunun,
raporun medyada en geniş yankı
bulacak bölümü olacağını söylüyor. Bu konuda ise, ’Ne yazıkki
Türkiye’de bir çok genç üniversiteye gidiyor ama bir süre sonra
başarısızlığa uğrayarak bırakmak
durumunda kalıyor. Ülkenizde
vasıflı gençler yetiştirmelisin

MERAM REJSER
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BEKİR YILDIZ

eftf.

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 1134 - Mobil: 4053 1514
E-posta: info@meramrejser.com
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TÜRK HAVA YOLLARI ile her gün İSTANBUL aktarmalı tüm Türkiye
şehirlerine ve Türkiye haricinde diğer ülkelere uçak ve özel fiyatlar.

a

’ya direk uçuşlarımız için
şimdiden yerlerinizi ayırtın, aile indirimi imkanlarımızından yararlanın.
SİVASLILARA MÜJDE !!!
Direk Kopenhag-Sivas uçuşlarımız için mutlaka bizi arayın
E

N
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Y

12

Kopenhag- İstanbul- Nevşehir 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.

HABER
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Marianne Jelved:

RÖPORTAJ

Göçmenler bizi tercih etmeli
Muhalefet partilerinden Demokrat Liberal Parti (De Radikale Venstre) genel başkanı Marianne Jelved, 24
yaş sınırı ve bağlılık şartı kurallarına yıllardır karşı olduklarını ve iktidar olmaları durumunda bu kuralları
kaldıracaklarını söyledi.
Sadi Tekelioğlu, Cengiz
Kahraman

M

uhalefet partilerinden Demokrat Liberal Parti (Radikale)
genel başkanı Marianne Jelved, Danimarka’da göçmenlerin hakları konusunda en
hassas partinin kendileri olduğunu söyledi.
Bugüne kadar ısrarla takip
ettiği 24 yaş sınırı ve bağlılık şartı konularında taviz
vermeyeceklerini belirten,
Jelved bu kuralların karşısında olduklarını yıllardır
söylediklerini ve iktidara
ortak olmaları durumunda
bu kuralların kaldırılmasında ısrarlı olacaklarını
ifade etti.

Önce çoğunluğu
sağlasınlar
Jelved bir sonraki seçimden
sonra olası koalisyon ortağı
Sosyal Demokrat Parti Genel başkanı Hele Thorning
Schmidt’in bu kurallarından

devamından yana olduğunu
hatırlatmamız üzerine, “Sosyal Demokrat başkan bu tür
ültimatomları dile getirebilir, ancak bunun için seçimler sonrasında arkasında 90
üyeli bir çoğunluk bulunmalıdır. Eğer bu kuralların
devamını sağlayacaksa parlamenter çoğunlukla bunu
yapabilir. Bu çoğunluğa da
ancak bizimle ulaşabilir”
diyerek bu kuralların kaldırılmasında ısrarlı olacağının
sinyallerini verdi.

göçmen kökenli çocukların
Danimarkalı çocukların sahip oldukları olanaklardan
eşit şekilde yararlanmaları
gerektiğini kaydetti.

Göçmenlerin tek
tercihi biziz

Zorla başörtüsü takana
yardım ederim
Son günlerde yaşanan başörtüsü tartışmalarını da
anlamakta güçlük çektiğini
söyleyen Marianne Jelved,
“İsteyenin istediği gibi giyinmesinden yanayım. Ama
bunu söyledik diye de hiç
kimse dini düşüncelerini
Danimarka yasalarının üzerinde görmesin. Danimarka’da herkes nasıl yaşamayı
tercih ederlerse etsinler eşit

yaşar” dedi.
Danimarka’daki okullarda
ve kamuya ait işyerlerinde
Türkiye’dekinin benzer bir
başörtüsü yasağı getirilmesini isteyen kesimler bulunduğunu hatırlattığımızda
ise, “Türkiye’nin böyle bir

yasak için kendince makul
nedenleri olabilir, ama biz
aynı yasağı Danimarka’nın
kopyalamasından yana değiliz” diye yanıtladı.
Zorla başörtüsü taktırılan
genç kızlar ve kadınlara yardımcı olacağını da söyleyen

Seyahatin
Doğru Adresi

Marianne Jelved herkesin
demokrasinin kurallarını
ihlal etmeden dinini yaşayabileceğini söyledi.
Danimarka’da herkesin
eşit olduğunun altını çizen
Marianne Jelved ilkokullarda ve çocuk yuvalarında da

Başbakanlık amaçlarının
hala devam ettiğini de vurgulayan Jelved göçmenlere
hitap ederlerken özellikle
24 yaş sınırı ve bağlılık şartı kurallarına karşı olan tek
parti olduklarının altını çizdi
ve önümüzdeki seçimlerden
önce parti başkanlığından
istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.
Partisinden ayrılan Naser
Khader ve Anders Samuelsen ile Gitte Seeberg’in
kurdukları Yeni İttifak (Ny
Alliance) partisi hakkında da
konuşan Jelved bu partinin
alacağı milletvekili sayısının
10’u geçeceğini sanmadığını
bildirdi.
cengiz.kahraman@haber.dk
sadi.tekelioglu@haber.dk
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PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ ACENTASI
DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

TÜRK HAVA YOLLARI, PEGASUS HAVA YOLLARI, ONUR HAVA
YOLLARI, AVUSTURYA HAVA YOLLARI, LUFTHANSA HAVA
YOLLARI ile İSTANBUL-ANKARA-İZMİR-KONYA-KAYSERİGAZİANTEP-ADANA ANTALYA-TRABZON ve Türkiye’nin bütün
uçuş noktalarına yaz boyunca cazip fiyatlarla

a

h

Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz.

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

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

PEGASUS HAVAYOLLARI DANİMARKA YETKİLİ ACENTASI/DOĞRU REJSER

www.dogrurejser.dk

Bagerstræde 2
1617København V

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.

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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DANİMARKA ÖZÜRLÜLER BIRLİĞİ’NDEN İŞYERİ SAHİPLERINE ”ÖZÜRLÜ GÖÇMENLERE İŞ VERİN” ÇAĞRISI

Özürlüler de çalışmak istiyor
”Det kan lade sig göre (Neden olmasın)”
adında bir proje başlatan Dansk Handicap Forbund (Danimarka Özürlüler Birliği) çalışmak isteyen özürlü göçmenlere
iş bulmak için kolları sıvadı. Birlik, özürlü
göçmenleri işe alan firmalara devlet tarafından maaş yardımı yapıldığını belirterek, işyerlerine özürlü göçmenleri işe
almaları çağrısı yaptı.
bulunması amacıyla Uyum
Bakanlığı’nın finanse ettiği
Det kan lade sig göre” bir proje.
yani ”Neden olmasın” Proje Dansk Handicap Forözürlü göçmenlere iş bund (Danimarka Özürlüler

Cengiz Kahraman

”

Birliği) tarafından yürütülüyor. Birlik, çalışmak isteyen
özürlü göçmenlerin iş bulmalarına yardımcı oluyor,
onlara işyerleri buluyor ve
işyerlerini özürlü göçmenleri işe alma olanakları konusunda bilgilendiriyor. Birlikten yapılan açıklamada, bir
özürlü göçmeni işe alan işyerine devletten maaş yardımı
da yapıldığı, ancak bir çok işyerinin böyle bir uygulamayı
bilmediği ifade ediliyor.
Bu yıl sonuna kadar devam edecek proje hakkında HABER’e bir açıklama
yapan Dansk Handicap
Forbund’dan proje lideri
Benny Nielsen, ”Çalışmak
isteyen her özürlü göçmene
iş bulmak için büyük çaba

ve zaman harcıyoruz. 15
özürlü göçmene iş bulduk.
İş
danışmanlarımızdan
ikisi etnik kökenli. Bu da
özürlü göçmenlerle iletişim
kurmamızı kolaylaştırıyor.
İşyerleriyle görüşüp devletten maaş yardımı da alarak
özürlü göçmen çalıştırabileceklerinin kolaylıklarını
kendilerine
anlatıyoruz”
diyor ve bu haberi okuyan
herkesin özürlü göçmenlere
iş bulunması konusunda girişimde bulunmaları çağrısını yapıyor.
Polonya asıllı Piotr Kuna sağlık sorunları nedeniyle tam gün çalışamayan
bir özürlü. Birkaç yıl önce mide kanseri nedeniyle midesi tamamen alınan
Kuna, tam performansla çalışamıyor. Özürlüler Birliği Kuna’ya “KöbenBirlik’in, bu proje kapsamın- havns Parkering”de otopark görevlisi olarak iş bulmuş.

Kuna’ya Özürlüler
Derneği iş bulmuş

da şu ana kadar 15 özürlü
göçmene iş bulmuş. Haber

Advokat Kadir Erdo�mu�
Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 07 70  Fax: 46 32 00 81
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukatiniza ba�vurmakta geç kalmayiniz
Her türlü sorunlarinizin hukuksal bir çözümü vardir, arayiniz!

Erbil Kaya, Hukukçu

K

onut satınalmak büyük bir
yatırım ve bir çok insan bu
yatırımı yapabilmek için büyük
miktarda kredi almak zorunda
kalıyor. Bu yazımızda konut satınalınırken dikkat edilmesi gereken hususları anlatacağım.
Konut durumu
Halihazırda bir konut sahibi iseniz, yeni bir konut alabilecek finans kaynağına sahip olduğunuzu hemen belirtelim, Şimdiki
konutunuzu satmadan bir yenisini almaya ekonominiz ve sinirleriniz de elveriyor mu, konutunuzun satışı ne kadar sürer, faizlerin dışında her iki konut için
ödeyeceğiniz konut kredisi borcunuz ne kadar, her iki konut
için ödeyeceğiniz vergi miktarı
nedir? gibi bir çok soru bazen
insanı bunaltır, ama bütün bunların hesaplanması gerekiyor.
Gerçi oturmadığınız konut için
konut değer vergisi ödenmiyor
ama her iki konut için belediyeye konut vergisi ödeniyor.
İş

proje kapsamında iş bulan
bir özürlü ile görüştü. Polonya asıllı olan Piotr Kuna
sağlık sorunları nedeniyle
tam gün çalışamayan bir
özürlü. 8-12 yaşlarında
iki kız çocuğu babası olan
42 yaşındaki Kuna, 30 yıl
önce Polonyalı annesinin
bir Danimarkalı ile evlilik
yapması sonucu Danimarka’ya gelmiş. Kuna’nın
birkaç yıl önce midesinde
ur tespit edilmiş ve mide
kanseri nedeniyle midesi tamamen alınmış. Bu
nedenle tam performansla çalışamayan Kuna’nın
sağlığına çok dikkat etmesi gerekiyor ve sürekli yemek yemesi gerekiyor. Bu
da onun her türlü işi yapmasına engel oluyor.

Özürlüler Birliği’ne başvuran Kuna’ya birlik ve iş
piyasası kurulu iş bulma
konusunda yardımcı olmuş
ve “Köbenhavns Parkering”
de otopark görevlisi olarak
iş bulmuş. Kuna rahatsızlığı nedeniyle bir gün arayla
haftada üç gün çalışmasına
rağmen tam gün maaşı alıyor. İş ortamından memnun
olduğunu ifade eden Kuna,
120 kişilik bir kadroda çalışıyor. İşinin otopark kurallarına uymayan araçlara uyarı
cezası kesmek olduğunu belirten Kuna, “İnsanlara ceza
kesiyorsunuz, nankör bir iş
yaptığımız” diyor, ama rahatsızlığına rağmen az da
çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söylüyor.
cengiz.kahraman@haber.dk

Konut satınalma
Geliriniz ne tür ekonomik sorumlular almanız konusunda
önemli rol oynuyor. Örneğin maaşınızda bir değişiklik, yani azalma, artma olur mu, işsiz kaldığınız da yeni satınaldığınız konutunuzda oturabilecek ekonomik
güce sahip misiniz? Bunların da
gözönünde tutulması gerekiyor.

sabit giderleriniz neler ve bunlardan hangisini kısabilirsiniz,
yeni konutla ilgili olarak yeni
mobilya ya da eşya satınalınacak
mı? Diğerleri gibi bunları da hesaba katmanız da yarar var.

ta farklı olabilir ve ön görüşmede ele alınmaz, ancak satın alacağınız konutu bulduğunuzda
size daha net bir rakam çıkarabilir kredi kurumları.

semtten alacağınıza iyi karar
vermeniz gerekiyor.

Yerel plan
Semtin, konutun dışarıdan nasıl
görüneceğine belediyeler yaptıkSatın alınacak konut
ları yerel planla karar verirler.
Gelecekle ilgili planlarınız
üzerinde düşünme
Yeni nereye ne iskan inşaatı yaYüksek eğitime devam etme ya
Ne tür bir konut alacağınız kopılacağına, hangi malzemenin
da uzun süreli izine ayrılma gibi nusunda karar verdiniz mi? Vil- kullanılacağına, binanızın naAile ve birlikte yaşama
bir planınız varsa ve ne zaman
la mı, daire mi yoksa bir ev mi
sıl çevrili olacağına, dış rengine,
Yalnız başınıza bir konut almak emekli olmayı düşünüyorsanız
olacak bu? Örneğin minimalist
park yeri durumuna belediye kaile iki kişi ya da bir aile olarak
bunlar da konut giderlerinizi
stilde ya da daha geleneksel taş- rar veriyor. Satınalacağınız kokonut satınalmak çok farklı.
doğrudan etkileyecektir.
duvarlı bir konut mu satınalmak nutun yerel planına bakmanız
Eğer bir çiftseniz, satın alacağıistiyorsunuz, kaç m2 ve kaç oda- çok önemli. Yerel planda satınanız konut ikinizin adına kayıtlı
Kredi başvurunuz kabul
sı olacak, balkonu, bahçesi, galacağınız konutun önüne başka
olması gerekiyor ve yarı yarıya
edildi mi?
rajı olacak mı, konutun tadilat
bir bina yapılıp yapılmayacağını,
mülk sahibi olma hakkına sahip Konut satınalmaya karar veredilecek yerleri var mı? Bunlamanzaranızın yokolup olmayacaoluyorsunuz. Başka bir payladiğinizde önce bankanız ya da
rın da bir bütçesinin çıkartılma- ğına görebilirsiniz.
şım varsa, yani ailede genişleme kredi kurumu ile görüşüp kresı gerekiyor.
Bunun için belediyenin teknik
olacaksa ya da dışarıdan başka
di alma hakkınız olup olmadığıdaire başkanlığına başvurarak
biri konut seçimi ve ekonominiz nı araştırmanız da yarar var. Bu Konutun bulunduğu semt
satınalacağınız konutun bulunhakkında söz sahibi ise bunlagörüşmede kredi kurumu gelir
Semt satınalınacak konut için
duğu bölgenin yerel planını isterında hesaplanması gerekmekte. ve giderlerinizi hesaplayıp gücü- en önemlisi. En iyi bir semtyebilirsiniz. Bir çok belediyenin
nüzün neye yeteceği konusunda te bir konut almak çok pahalıyerel planını internet sitelerinEkonomik sorumluluklar
bir değerlendirme yapar ve size ya malolabiliyor. Örneğin, deden de görebilirisiniz.
Hangi ekonomik sorumluluklara ne kadar kredi verebileceğini bil- niz manzaralı bir konut ile başsahipsiniz, öğrenci kredisi, tüke- dirir.
ka bir yerdeki benzeri bir konut
erbil.kaya@haber.dk
tici kredisi, otomobil ya da başÖrneğin konut vergisi, su, sıcak- arasında büyük fiyat farkı varka bir kredi borcunuz var mı,
lık gibi giderler konuttan konu- dır. Bu nedenle konutu hangi
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Karı-koca parlamento
yolundalar
Aarhus Belediye Meclisi
üyesi Bünyamin Şimşek ile
eşi Fatma Öktem Aarhus
ve Odense şehirlerinden
milletvekili seçilmek için
mücadele edecekler.

L

iberal Parti (Venstre) Aarhus Belediye Meclisi üyesi Bünyamin Şimşek ile eşi Fatma Öktem Şimşek iki
ayrı şehirden Venstre partisinin milletvekili adayı oldular.
36 yaşındaki, Bünyamin Şimşek 1972 yılında iki yaşındayken Danimarka’ya geldi. Göçmenlerin Danimarka’ya uyumunun
kendisine belirlediği çalışma alanlarından
sadece biri olduğunun altını çizen Bünyamin Şimşek, “Uyum benim yaşamımda
önemli, bir yer tutar. Bunu Aarhus Belediyesi Uyum Komisyonu başkanı olarak
ve uyum politikalarından sorumlu Belediye
Meclisi sözcüsü olarak gösterdim, Ben sadece göçmen sorunları ile uğraşan bir politikacı olarak adlandırılmak istemiyorum,
benim için altyapı ve işsizlik de önemli çalışma alanları olacaktır” dedi.
Bünyamin Şimşek’in eşi Fatma Öktem
Şimşek de Danimarka parlamentosunda
bir sandalye sahibi olabilmek için mücadele edecek. Fatma Öktem Şimşek geçtiğimiz yıl uyum çalışmalarını yerinde izlemek

için başbakan Anders Fogh Rasmussen’in
ülke genelinde çıktığı gezilerde yanında
bulunmuştu.
Bünyamin Şimşek geçtiğimiz sonbaharda oynanan AGF-Fenerbahçe UEFA kupası eleme maçının rövanşı öncesi Türklerin maça yanında Danimarka bayrakları
da getirmeleri çağrısında bulunmuş, bu
haber gazetemizde yayınlandıktan sonra
Türkiye’deki gazetelerde de kendisine yer
bulmuştu.
Aarhus şehrinde doğan 34 yaşındaki Fatma Öktem bundan önce seyahat acentasında çalışmanın yanı sıra 3 yıl Randers
Belediyesinde danışmanlık görevi yaptı.
Fatma Öktem bugünlerde kendi şirketi ile
serbest meslek sahibi olarak görev yapıyor
ve Odense şehrinden seçilerek Parlamentoya girmek için çalışacak.
Fatma Öktem de eşi Bünyamin Şimşek
gibi, seçilmesi durumunda sadece göçmen
kimlikli ve göçmen soorunları ile ilgilenen
bir üye olmayacağını söyledi. “Tabii ki göçmen geçmişim benim için bazı konularda
avantaj sağlayacaktır” diye konuşan Öktem, özellikle eşit işe eşit ücret ve cinsiyetler arası eşitlik konusunu gündeme getirmeye çalışacağını belirtti. Öktem ayrıca
sayıları hızla artan ve huzurevi ihtiyacına
sahip olacak göçmen kökenli emeklilerin
durumunu da dikkatle izlediğini bu alanda
da çalışma gerekliliği bulunduğunu söyledi.
Özellikle eğitim olanakjlarından gerektiği
şekilde yararlanamayan göçmen gençler
üzerine de eğilmek gerektiğini söyleyen
Öktem, “Eğitimini yarıda bırakan genç
göçmen sayısı çok çok fazla bunun nedenlerini araştırıp sorunu çözmeliyiz” dedi.
(Haber)

19 yıl sonra komadan çıktı

1

988’de komaya giren
ve eşinin 19 yıl baktığı tren yolu işçisi,
uyandığı zaman bambaşka
bir Polonya ile karşılaştı..
Polonya’da komünizm
döneminde tren çarpması
sonucu komaya giren Jan
Grzebski (65), 19 yıl sonra
uyandı.
Polonya gazetelerine göre,
tren yolu işçisi olarak çalışan Grzebski 1988 yılında
tren çarptığı için komaya
girdi.
Doktorlar sadece 2- 3 yıl
yaşayabileceğini söylerken,
Grzebski 19 yıl bilinçsiz şekilde komada kaldı.
Eşi Gertruda Grzebski, bir
mucizenin gerçekleştiğini
ve eşinin bir anda bilincini
kazandığını söyledi.
Grzebski, eşinin yeniden
“doğmasına” çok sevindi,
ancak yaşlı Polonyalıyı

bambaşka bir dünya bek- yıl boyunca her gün yaraları
liyordu.
açılmasın diye kocasını yatağında döndürdüğünü anSürekli mızmızlanıyorlar’ latarak “Çok ağladım, çok
dua ettim. Her gelen, ne
Jan Grzebski, “Komaya gir- zaman ölecek diye soruyordiğimde bakkallarda sadece du. Çok mutluyum” dedi.
çay ve sirke satılıyordu. Et
sınırlı sayıda satılıyordu. “Elveda Lenin” filmi gibi
Benzin için saatlerce kuyrukta beklerdik” dedi.
Jan Grzebski’nin yaşadıkGrzebski şöyle konuştu: ları, yönetmen Wolfgang
“Sokaklarda herkesin elinde Becker’in “Elveda Lenin”
cep telefonları görüyorum. filmini hatırlattı.
Dükkânlarda satılanların Grzebskikomaya girdiğinde
hepsi aklımı başımdan alı- Polonya’nın başında son koyor. Gözlerime inanamıyo- münist lider Wojciech Jarurum”. Grzebski, kendisini zelski vardı. Ülkede her şey
en çok şaşırtan olayı ise karneyle ve kuyrukta bekşöyle anlattı:
leyerek satın alınıyordu.
“Tüm bu insanlar ellerin- 1989’da komünizm yıkıldı
de cep telefonlarıyla geziyor ve önce NATO, ardından
ama asla mızmızlanmaktan Avrupa Birliği geldi.
vazgeçmiyor”.
(Kaynak: Ajanslar)
Gertruda Grzebski ise 19

haber 15
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Pia Kjaersgaard:

INTERVIEW

Başörtüsünün Danimarka kültüründe yeri yoktur
mimdir demek yeterli değildir.

Yıldız Akdoğan

N

eden Pia
Kjaersgaard.

Kjaersgaard, ne kadınların iddia
ettikleri gibi seçim haklarının kendilerinde olduğuna ne de dini olarak başörtüsünün bir mecburiyet
olduğuna inanmadığını söylüyor
ve konuşmasının burasında Türkiye’yi örnek veriyor.
-Türkiye’de de başörtüsü takmayan bir çok kadın var.

1995 yılında Danimarka Halk partisini kurduğundan beri Danimarka siyasi yaşamında gündeme en
çok etki eden, belirleyen politikacı
oldu. Hükümete dışarıdan destek
veren parti olarak, başbakandan
sonra en fazla güce sahip politikacı olarak anılıyor. Aykırı görüşleri olan sert bir politikacı olan Pia
Kjaersgaard ile siyasi amaçları,
başörtüsü ve Türkiye üzerine konuştuk.

Biz diğerlerinden daha açık
bir partiyiz

Pia Kjaersgaard ile parlamentodaki çalışma odasında görüşeceğiz.
Odada hoş bir hava var ve rafların
üzerini eşi, çocukları ve torunlarının resimleri süslüyor. Fotoğraf
faslına geçmeden saçlarını tarayıp
makyajını tazelemek istiyor.
Danimarka Halk partisi lider
sultasının hüküm sürdüğü bir
parti olarak tanımlanıyor. Medya
ise sizi güçlü bir politikacı olarak adlandırıyor. Siz kendinizi
nasıl tanımlarsınız?
-Biz diğerlerinden daha fazla lider sultasının hüküm sürdüğü bir
parti değiliz. Bizim farkımız bunu
açıkça dile getirmemiz. Biz de siyasi konularla ilgilenen bir lider kadrosu var. Ve bunun da her partide
olması gerekir.
Sizin partiniz göçmenler alanında
çok sert söylemlerle ortaya çıktı.
Göç sizce Danimarka’nın karşı
karşıya bulunduğu en önemli sorun mudur?
-Evet, bu soruya böyle cevap vermem lazım. Bu sorun 2001 seçimlerinden önce gündeme geldi, aslında uzun süredir de ortaya çıkmayı
bekleyen bir sorundu”.
Pia Kjaersgaard çeşitli nedenlerle ülkesine dönme şansı bulunmayan göçmen ve mültecilerin
uyumunun sağlanmasından yana

Peki Türkiye gibi bir yasaklama
mı istiyorsunuz Danimarka’da?
-Evet, başörtüsünün bir Batı ülkesinde yeri yoktur.

olduğunu söylüyor ve ülkede bulunan göçmen oranı konusunda
da sınırlayıcı olmak gerektiğini
düşünüyor.
-Danimarka hem nüfus, hem yüzölçümü olarak küçük bir ülke bu
yüzden gelişmeler kontrol altında
bulundurulmalı.

Pia Kjaersgaard kendi partisinden milletvekili Sören Krarup’un
başörtüsünü Nazi sembolü veya
Komünizm sembolü orak çekiç ile
eş tutmasının da sorun olmadığını
söylüyor.

litikamız olmayacak.Bu olumlu
ayrımcılığa girer. Ama öte yandan
onlar için bir şeyler de yaptığımızı söyleyebilirim. Örneğin uyum
paketine destek olarak okullarda
fazladan ders yardımı sağlanması
uygulamasını ve genç göçmenleri
işe alan işyerlerine de ihtiyaçları durumunda yardım olanakları
sağladık.
Kjaersgaard, medyanın Danimarka Halk Partisinin sahip olduğu
belirleyici güçten rahatsız olduğunu ve bu yüzden yukarıdakine
benzer örneklere yer vermediğini
söylüyor. Bu yüzden Danimarka
Halk Partisi siyasi programını aralarında Türkçe’nin de bulunduğu
bir dile çevirtmiş. Kjaersgaard’a
göre parti hakkında bir çok yalan
yanlış yayınlar yapılıyor
- Bence insanlar kendileri girip sitemizden parti programımızı okusunlar diye düşünüyorum.

Türkçe konusunda hassas olmalarına bir itirazım olamaz. Ama dışarıda çocuklar arkadaşları ile Danca
konuşmalıdırlar. İki dile sahip olmak benim için iki dili kullanmak
anlamındadır. Ama bugün görü- - Krarup bunu bu şekilde anlatıryoruz kız çocuklar sadece bir dil ken resimleme yolunu seçmiştir.
konuşuyorlar.
Karen Blixen, Henrik Nordbrandt Siz Avrupa Birliği’ne karşı olmave Winston Churchill de benzer şe- sa da şüphe ile yaklaşan bir parkilde benzetmeler yapmışlardır.
tisiniz. Siz Türkiye’nin AB’ye üye
Bir göçmen ne zaman uyum sağlamış sayılır?
Başörtüsü baskı aracıdır
olmaması gerektiğini düşünüyor-Kendisini Danimarka toplumu- Resmi işyerlerinde başörtüsü ya- Ama başörtüsü dini bir sembol. sunuz. Neden?
nun bir parçası olarak görenler ve sağı öneriniz bir destek bulmadı, Örneğin orak-çekiç ve gamalı haç
toplum yaşamına katkıda bulunan- Ramböll Management tarafından birer ideolojik semboldürler?
-Bunun bir çok nedeni var.Hem
lar uyum sağlamışlardır.
yapılan bir kamuoyu araştırma- -Bu tartışılabilir. Müslümanlar Türkiye coğrafi olarak Avrupa’ya
sı Danimarkalıların sizinle aynı bunun siyasi mi, dini mi, ideolojik ait değil, hem de çok büyük ve
Bu nasıl mümkün olur?
fikirde olmadığını ve başörtüsü mi olduğuna kendileri karar veri- Müslüman.
-Danimarka toplumun karşı açık kullanımına karşı olmadıklarını yorlar. Örneğin dini bir sembol ise
olarak,, iş piyasasına aktif olarak ve bunu bir sorun olarak görme- Müslüman bir ülke olan Türkiye Kjaersgaard hiç Türkiye’ye gitkatılarak ve çocuklarını da bu ül- diklerini ortaya koyuyor. Ne diye- bunu neden yasakladı peki?
memiş, ama yine de Türkiye’nin
kede var olan kültüre göre yetişti- ceksiniz?
Avrupa’ya çok yabancı olduğu görerek mümkün olabilir.
-Sanırım Danimarkalılar doğrudan Pia Kjaersgaard İslam dinini bir rüşünde.
bir yasağa karşılar, ama ben hala yasalar dini olarak kabul ettiğini
Pia Kjaersgaard bunları söyle- ilkokullardaki öğretmenlerin ve ve İslam dininin bir ideoloji oldu- Ama Türkiye’nin batılı değerleri
mesine karşın göçmenlerin kendi öğrencilerin başörtüsü takmaları- ğunu söylüyor.Bu yüzden de ifade benimseyen tek ülke olması ve Avdört odaları içinde kendi kültürle- nın yanlış olduğunu düşünüyorum. özgürlüğü açısından İslam dinine rupa Birliği’ne girmek istemesi
rini yaşamalarının normal olduğu- Ben 9 yaşındaki bir kızın kendi rı- bir bakışın mümkün olmadığı gö- yeterli değil mi?
-Orası öyle ama, siz de hala ülkenu söylüyor.
zasıyla başörtüsü takacağına inan- rüşünde olduğunu belirtiyor.
nizi kimin idare edeceğinin müca-Kendi kültürünü öne çıkarmanın mıyorum, zorla taktırılıyordur.
gereğinin ben de farkındayım. Ço-Başörtüsü ’İslam dininin bir yasa- delesini veriyorsunuz.
cuklar için nereden geldiklerini ve Kjaersgaard, başörtüsünün baskı lar dini olduğu mesajını veren siyakökenlerinin ne olduğunu bilme- aracı olduğunu ve bu konuda yasa si bire semboldür. Siz dışarı bunu Ama ben size Jutland’dan olduğuleri önemli. Evde çocuklar ile ana- çıkarmanın da mümkün olduğunu göstermek istiyorsunuz.
mu söyledim az önce?
dilinin konuşulması ve anadilinin söylüyor.
“Evet haklısınız. Beni boş yakalamuhafaza edilmesi de önemli. Ama -Yasal olmasına karşıyım. İster is- Sizin seçim vaatleriniz genellikle dınız”, diyor gülümseyerek.
sokağa çıkınca iletişim dili Danca teyerek takılsın, ister zorla. Başör- düşük gelir grubundan insanlara -Evet ülkenizde başörtülü kadınlar
olmalıdır. İki veya daha fazla dile tüsü doğrudan bir baskı aracı sem- hitap ediyor ve daha güvenli bir mı çoğunlukta olacak yoksa Türkihakim olmak bir avantajdır. Nasıl bolüdür ve kadınların eşleri ağa- ülke mesajı vermeye çalışıyorsu- ye Atatürk’ün Türkiye’si mi olacak
yurtdışında yaşayan Danimarka- beyleri ya da babaları tarafından nuz. Siz ve partiniz göçmenler bunun mücadelesi veriliyor.
lılar kendi dillerini konuşup ko- zorla taktırılmaktadır. Ben özgür için ne yapmak istiyorsunuz?
ruyorlarsa, Türklerin de, örneğin bir kadınım başörtüsü benim seçi- -Özellikle onlara yönelik bir poyildiz.akdogan@haber.dk
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Gulvafslibning
Olie-Lud-Lakbehandling
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■ Aşınmış parke yüzeylerinin zımpara
ile silinmesi,
■ Dolgu verniği ve cila sürülerek
parkelerinizin yenilenmesi,
■ İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.
Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.
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Pia Kjærsgaard:
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INTERVIEW

Tørklædet passer ikke ind i dansk kultur
kan vende hjem. Men integrationen skal tage forbehold for andelen
vorfor Pia af indvandrere.
Kjærsga”Danmark er jo et lille land både
befolkningsmæssigt og arealmæsard.
Siden
sigt, så det er nødvendigt, at udvikhun stiftede Dansk Folkeparti lingen bliver kontrolleret”.
i 1995, har hun været en af de
mest dagsordensfastsættende per- Hvornår er man velintegreret?
soner i dansk politik. Som rege- ’’Det er man når man føler sig
ringens støtteparti, betragtes hun som en del af det det danske sami dag som den næstmest magtfulde fund og bidrager positivt til samperson efter statsminister Anders fundet.’’
Fogh Rasmussen. Hun kendes for Hvordan gør man det?
at være en skarp leder med mar- ”Man skal være åben overfor det
kante holdninger. Haber har talt danske samfund, deltage i danske
med den magtfulde dame om hen- arbejdsmarked og opdrage sine
des politiske visioner, tørklædet og børn i den kultur, der nu er her
Tyrkiet.
i landet”.
Af Yildiz Akdogan

H

Vi er et åbent parti

Vi møder Pia Kjærsgaard på hendes kontor i Folketinget. Det er
et hyggeligt kontor med blomster
på bordet og masser af billeder af
børn og børnebørn. Inden interviewet vil hun gerne børste sit hår
for der skal også tages billeder af
hende.
Dansk Folkeparti betegnes som et
topstyret parti, og i medierne går
du som en magtfuld person, hvordan vil du betegne dig selv?
”Vi er ikke mere topstyret end
andre, men vi siger bare tingene
mere åbent. Vi har en ledelse, som
tager sig af det politiske, og det
skal der være i et politisk parti”.
Dit parti har promoveret sig meget i forhold til en skærpet indvandringspolitik. Betragter du indvandring som den største udfordring
for Danmark?
”Ja, det må jeg nok sige. Den dagsorden, der blev sat op til valget i
2001, var en dagsorden, som havde
ligget og ulmet længe, som så blev
taget op af politikerne,« fortæller
den populære leder.
Hun mener, at man skal integrere dem, som allerede er her
og som af forskellige årsager ikke

Kjærsgaard har til gengæld ikke
noget imod, at man bevarer egen
kultur i hjemmet
”Jeg mener godt, at man kan
fremhæve sit eget lands kultur.
Det er vigtigt for børn, at de ved,
hvor de kommer fra, og kender
deres rødder. Det er godt, at man
taler sit eget modersmål med sit
barn derhjemme, så sproget bliver bibeholdt. Men ude i samfundet skal man så tale dansk. Det at
være tosproget eller flersproget er
kun en fordel, og jeg har ikke spor
noget imod, at man for eksempel
hos tyrkiske familier taler tyrkisk,
ligesom danskere i udlandet taler
dansk med deres børn. Men ude
i samfundet eller med deres kammerater skal børnene kunne tale
dansk. For mig er tosprogethed virkeligt det at være tosproget. Men
det man ser i dag er desværre, at
børnene kun kan et sprog.

Tørklædet er undertrykkende

Jeres forslag om at forbyde tørklæder på offentlige institutioner, blev
ikke modtaget særligt godt i folketinget, og nu viser en meningsmåling fra analyseinstituttet Rambøll,
at befolkningen også er uenig med

jer. De ser ikke tørklæde som et
problem. Hvad mener du om det?
”Jeg tror, at den danske befolkning er imod et direkte forbud,
men hvad de mener om tørklædet, kommer ikke frem i undersøgelsen. Men jeg mener stadigvæk
ikke, at det er i orden, at lærere
eller elever bærer tørklæde i skolerne. Jeg nægter at tro på, at niårige piger selv vælger at tage tørklæde på. Det er noget der bliver
dem påbudt.«
Ifølge Kjærsgaard er det mest fair
at lovgive om det.
”Jeg synes ikke, at det skal være
legalt. Underordnet om det er kvinder, der vælger det af egen fri vilje
eller ej. Det er et undertrykkende
symbol og bliver påbudt kvinder
enten af deres ægtefælle, bror eller fader. Det er ikke nok at sige,
at ’jeg er en fri kvinde og vælger
selv at gå med tørklæde’«
Kjærsgaard køber hverken argumentet om det frie valg eller det
religiøse argument for at bære tørklædet, og henviser til Tyrkiet.
”I Tyrkiet er der jo mange kvinder, der ikke går med tørklædet”.

kulturelt eller et religiøst symbol
eller om det er et politisk signal.
Men igen må jeg sige, hvis det er
religiøst og påbudt, så kan jeg ikke
forstå, hvorfor man har forbudt
det i Tyrkiet, som er et muslimsk
land”.
Kjærsgaard betragter også Islam
som en lovreligion, og dermed som
en ideologi.
Hun har derfor heller ikke forståelse for problemstillingen ud fra
perspektivet om ytringsfrihed.
”Tørklædet er et politisk signal
om at ’jeg er tilhænger af Islam
som er en lovreligion’. Det er jo det hører Tyrkiet ikke med til Europa
man viser ved at bære det,” siger geografisk, dels er det et stort land
hun bestemt.
med en muslimsk befolkning”.

Mange af jeres valgløfter henvender sig til de dårligt stillede danskere, og om at sikre et bedre samfund. Hvad vil du/DF egentlig gøre
for jeres nydanske borgere?
”Vi vil jo ikke gøre noget specifikt
for nydanske borgere. Det vil være
positiv særbehandling. Men på den
anden side har vi alligevel gjort en
del. Modsat de andre partier, har
vi har været med i integrationsforliget, hvor der gives tilbud
Kunne du godt tænke dig at føre om ekstra lektiehjælp i dansk til
samme system som i Tyrkiet?
unge indvandrere. Forliget giver
’’Ja, tørklædet hører ikke til i et også arbejdspladserne mulighed
vestligt samfund.’’
for ekstra støtte, hvis de ansætter
unge indvandrere”.
Pia Kjærsgaard mener heller
ikke, at det er et problem, at hen- Ifølge Kjærsgaard er medierne
des partifælle Søren Krarup har irriteret over DF’s indflydelse, og
sammenlignet tørklædet med det skriver derfor ikke disse historier,
nazistiske hagekors og det kommu- ligesom der skrives mange forkernistiske symbol hammer og segl. te ting om partiet. Netop derfor
”Det er et billedsprog, når Kra- har partiet valgt at oversætte derup siger sådan noget. Det er res partiprogram på andre sprog
hans måde at udtrykke sig på, blandt andet tyrkisk.
men andre har udtrykt noget lig- ”Jeg synes, at det er væsentligt,
nende for eksempel Karen Blixen, at folk selv kan gå ind på vores
Henrik Nordbrandt og Winston hjemmeside og læse, hvad vi står
Churchill.’’
for, og hvad vi mener”.
Men tørklædet er et religiøst symbol mens hagekors og hammer og
segl er ideologiske symboler?
”Det kan man diskutere. Muslimer diskuterer selv, om det er et

Vil gerne til Tyrkiet
I er et EU-skeptisk parti, og mener
ikke, at Tyrkiet skal være med i
EU, hvorfor?
”Det er der mange grunde til. Dels

Har du været i Tyrkiet?
”Nej, muligheden har ikke været
der, men jeg vil meget gerne besøge landet. Det ændrer dog ikke
ved, at jeg mener landet er for
fremmed for Europa.”
Er det ikke interessant, når det er
det eneste muslimske land, som
har optaget de vestlige værdier og
ønsker et medlemskab?
”Jo, men nu kæmper I jo om, hvem
der skal styre jeres land”
Jeres? jeg har ellers lige fortalt
dig, at jeg er fra Jylland.
”Ja, det har du ret i. Der fangede
du mig”, siger Kjærsgaard og smiler.
’’Men der er et slagsmål lige nu
om, hvem der skal styre landet.
Skal det være kvinder med tørklæder eller skal det være Atatürks Tyrkiet”.
yildiz.akdogan@haber.dk

Pia Kjærsgaard
Hun var hjemmehjælper inden hun
blev politisk leder for Fremskridtspartiet i perioden 1984-1994. I 1995 stiftede hun Dansk Folkeparti, som hun
er formand for. Kjærsgaard er gift
med statsrevisor, Henrik Thorup og
mor til to voksne børn og mormor til
tre børnebørn. Hun bor i dag i Gentofte sammen med sin mand, som
hun har været gift med i 40 år.
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Doğayı odanıza taşıyın
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Sevdiğinize bugün bir çiçek
aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

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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Outwave mobil telefonu ile avantajlarınız: KUN
■ 0 krona abone ücreti
■ 37 øre
■ 20 øre SMS
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INTERNET 149,om måneden!*
IP TELEFON
Frit forbrug – altid online!
CEP TELEFONU
HARİKA PAKETLER
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OutWave

OutWave
DANİMARKA’DA
BİR İLK

• Internet
OplevelsesPakker
• IP telefoni og mobil
• IT-løsninger
��������������������������������������������
ABONE
A
BONE YOK
İNANMAK ZOR, AMA GERÇEK !!!
37
•
Print
og
kopi
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EKSTRA ÜCRET YOK
İŞTE! HARİKA PAKETLER SİZİ BEKLİYOR

ER

Böylesi Danimarka’da hiç görülmedi. İnanılmaz fiyatlarla siz müşterilerimize
• Internet
harika
paketler sunuyoruz. Size uygun olan paketi seçin aylık sabit
ödemelerle
ücreti ödemeden iztediğiniz kadar telefon görüşmesi yapın,
• IP abone
telefoni
internet kullanın, ayrıca bir cep telefonuna sahip olun.
���������������������������������������������������������������������������������������������
• Mobiltelefoni
SİZİN
İÇİN YETER Mİ? EĞER YETMEZ
�����������������������������������������
� DİYORSANIZ!
�
� Kommunikationsløsning
�
�
�
�
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• OplevelsesPakker
Ayda
sadece 499,- kron ödeyin yanında 42 dev ekran plazma TV ya da
til private
taşınabilir bir dizüstü bilgisayar verelim. Ayda 699,- kron ödeyin size hem 42
dev ekran plazma TV hem de taşınabilir bir dizüstü bilgisayar verelim.

OplevelsesPakke 1
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Harika
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AYDAKUN
SADECE
499,-DKK
499,-/mdr.

paket 2

İnternet + IP telefon + cep
telefonu + IBM dizüstü
bilgisayar

+

+

+

699,-/mdr.
AYDAKUN
SADECE
699,-DKK

Harika paket 3

İnternet + IP telefon + cep
telefonu + IBM dizüstü
bilgisayar + 42 ekran
plazma TV
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Avadøreholmen 48 - DK-2650 Hvidovre - Tlf.: + 45 36 77 90 70 - Fax: + 45 36 77 10 69
info@outwave.dk - www.outwave.dk

Personlig
OUTSOURCING THE NEW WAVE
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øre/min*
send SMS for kun 20 ør

AYDA SADECE 499,-DKK
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B

İnternet + IP telefon
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cep telefonu + 42
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ekran plazma TV
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HABER ”Invandrere burde støtte os”
mener
Marianne Jelved:

Drop religionssnakken

E

n stor del af de danske medier debatterer indvandrere ved at fremhæve indvandreres religiøse
identitet. Dette er et problem. Med en uudtømmelig
energi bestiller nogle aviser den ene meningsmåling
efter den anden.
Det er en hån mod indvandrere, som lærer dansk,
uddanner sig, opfordrer deres børn til at uddanne
sig, og i øvrigt gør deres bedste for at blive klogere
på de danske traditioner og normer.
Mediernes holdning til muslimske indvandrere er
en raffineret form for diskrimination.
Hvis en kvindelig politiker med indvandrerbaggrund for eksempel stiller op til Folketinget, bliver
vedkommendes religiøse tilhørsforhold det første,
som vi hører om. Spørgsmål, om hvad disse politikere mener om diverse samfundsmæssige problemer,
er gemt langt væk. I stedet præsenteres vi for alen
lange artikler om, hvad vedkommende mener om
Sharialov, om vedkommende vil gå med tørklæde,
trykke hænder med mænd. Danmark har en straffelov, en Grundlov og det danske demokrati er godt
udrustet til at forsvare sig. Det er som om, disse politikere bliver præsenteret for en mundtlig kontrakt
fra mediernes side om beskyttelse af det danske demokrati.
Det vil være uretfærdigt udelukkende at beskylde
medierne. Mange politikere bruger den samme retorik og arbejdsmetode for at komme i mediernes søgelys. Mange danske politikere fremhæver nogle elementer fra muslimske lande for at problematisere
muslimske indvandreres tilstedeværelse i det danske
samfund. De bringer ting frem, som ellers aldrig ville
være et problem i det danske samfund.
Dette er en slags diskrimination. Det rammer ikke
kun indvandrere, der kunne tænke sig at beskæftige sig med politik. Også i kunstverdenen ser vi den
samme tendens. Mange kunstnere, det være sig musikere, skuespillere, eller malere oplever, at der bliver sat fokus deres religiøse tilhørsforhold frem for
deres kunstneriske produktion og deres kunst i det
hele taget. Medierne, mellem linierne, meddeler til
disse kunstnere, “Det er lige meget hvad I præsterer,
I forbliver alligevel folk, der ikke deler den samme
religion som os andre”
Og til slut et par ord til indvandrere. Lad være med
at springe over, hvor gærdet er lavest og lad være
med at promovere jer selv ved jeres etniske og religiøse baggrund. Fremhæv i stedet jeres politiske og
kunstneriske kreativitet.

INTERVIEW

De Radikale vil ikke opgive at insistere på at fjerne 24-års reglen og tilknytningskravet. Formanden Marianne Jelved gør det klart, at de Radikale har
været imod kravene i flere år, og hvis de bliver en del af den kommende
regering, vil de spille en afgørende rolle for at fjerne dem.

Radikale har været imod
kravene i flere år, og hvis
de bliver en del af den komarianne Jelved, mende regering, vil de spille
der stadig sig- en afgørende rolle for at
ter efter stats- fjerne dem.
ministerposten,
fremhæver, at de er det Først skal flertal sikres
eneste parti, der er imod 24- Da vi nævner, at Helle
årsreglen og tilknytningskra- Thorning Schmidt (S) vil
vet og bebuder, at hun ikke holde fast ved kravene efter
har tænkt sig at trække sig valget, forklarer Jelved, at
fra formandsposten inden det er muligt, at Socialdevalget.
mokraternes formand godt
Marianne Jelved forklarer, kan komme med den slags
at hendes parti er det mest ultimatum, men at hun har
hengivne angående udlæn- brug for 90 mandater for at
dinges rettigheder.
gennemføre sin politik.
Ifølge formanden vil par- ”Hvis hun vil holde fast
tiet ikke opgive at insistere ved reglerne har hun brug
på at fjerne 24-års reglen og for et parlamentarisk flertilknytningskravet.
tal. Og flertallet kan hun få
Jelved gør det klart, at de med os, siger Jelved og sigSadi Tekelioglu, Cengiz
Kahraman

M

nalerer, at hun vil insistere
på at fjerne kravene.

hun:
“Det kan godt være, at Tyrkiet har sine grunde for at
Hjælp til piger
udøve et sådant forbud, men
Samtidig forklarer Jelved,
vi er imod at indføre den
at hun har svært ved forstå samme lov i Danmark”
Marianne Jelved tilføjer at
tørklædedebatten, der de
alle kan dyrke deres religion
sidste par uger har raseret
det lille kongerige.
uden at overtræde demokra“Jeg synes, at alle burde
tiske regler, og at hun vil
klæde sig, som de gerne vil. hjælpe piger, der bliver tvunMen det er ikke ensbetyget til at bære tørklæde.
dende med at, religion er
Hun understreger, at alle
hævet over den danske lov- er lige, og at indvandrergivning. Alle kan leve som
børn i folkeskoler og børnede vil, for vi har lige rettig- haver burde have de samme
heder, siger hun.
muligheder på lige fod med
Når vi minder Jelved om, danske børn.
at der er visse dele af befolkningen, der gerne vil indføre
et tørklædeforbud i danske
skoler og offentlige instancengiz.kahraman@haber.dk
ser – som i Tyrkiet – svarer
sadi.tekelioglu@haber.dk

Yaya ve alışveriş caddesi Strøget’te hizmetinizdeyiz.
Her Cumartesi-Pazar günleri Türk brunch mutfağının zengin menüsünü konuklarımıza sunuyoruz
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Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Frederiksberggade2222● •1459
1459København
KøbenhavnKK● Tlf:
• Tlf:
Frederiksberggade
3333
3333
08087474● www.restaurantbutterfly.dk
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Ung i Tyrkiet

NY BOG

P

ortræt af et kontrastfyldt
land
– set igennem de
unges øjne.
Journalist Maj Carboni
står sammen med fotograf
Martin Foldgast bag en ny
undervisningsbog om det ar
være ung i Tyrkiet.
Bogen er delt i to dele. I
Første del af bogen kan man
følge ni unges historier fra
det moderne såvel som det
traditionelle Tyrkiet.
Der er blandt andet 16årige Berivan, der frygter
fra at blive tvunget til et
liv som hjemmegående
husmor og Izil der bruger
al sin fritid på privatundervisning for at blive politisk
leder. Kurdiske Ömer, der
har siddet seks år i fængsel
og bor i en gecekondu og
drømmer om at få et job.
Sitem, der med sin alevitiske baggrund kæmper mod
fordomme og anerkendelse
som religiøs minoritet.
Vi følger med i unges har
drømme og forventninger
til det samfund de er en del

af. Murat drømmer om at
finde et arbejde i et EU-land
mens homoseksuelle Bahadir må flytte fra sin familie
for at få lov til at være sig
selv. De velvalgte portrætter, viser både det moderne
og det traditionelle, storbyer såvel som slumkvartererne og de mennesker der
bor der. Det er et mosaikbillede på det Tyrkiet med
dets mange farver og kontraster, men først og fremmest et billede på Tyrkiet
set med de unges øjne.
Da det er en undervisnings- og debatbog omhandler anden del om
fordomme overfor Tyrkiet
som et kandidatland. Der
er blandt andet argumenter
for og imod en optagelse af
Tyrkiet i EU.
Selv om afsnittet godt
kunne være længere, redder de forskellige faktabokse og de mange smukke
stemningsbilleder bogens
mere faglige side.
I dag, hvor vi diskuterer
EU’s fremtid og hvor Tyrkiet er et uundgåeligt emne,
er bogen derfor et velkom-

���
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men projekt. Grundet dets
lette sprog og pædagogiske
opbygning kan den med fordel bruges til både folkeskolen og gymnasiet.
Bogen ”Ung i Tyrkiet” er
skrevet af Maj Carboni og
Fotograf Martin Fodlgast
og udkom 12. maj. 2007.
Den er på 94 sider og udgivet af Turbine forlag.
Pris 198,75 kroner. Klassesæt 2750 kroner for 25
eksemplar.
yildiz.akdogan@haber.dk
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AF Yildiz Akdogan

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

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

www.eak-design.com

HABER

haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da
3024 5538’i arayınız
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Aleviler MHP ile buluşuyor

MHP, bir zamanlar düşman olarak gördüğü Alevileri şimdi yanına çekmek için adımlar atıyor. Tunceli'den bile aday
çıkartan parti, Alevileri "en öz Türkler" olarak lanse ediyor. Sağ partilere gidenler "yol düşkünü" olmakla suçlansa
da, bu yakınlaşmayı destekleyenlerin sayısı az değil..

T

ürkiye'nin hızla bir uçuruma doğru sürüklendiği yıllardan 1978'in
Kurban Bayramı arifesinde Ankara'daki Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde alışılmadık sakinlikteki hava, içeri
giren gözü yaşlı bir ülkücüyle bozulur. O
dönem MHP'nin ve ülkücü hareketin liderlerinden Namık Kemal Zeybek'in yanına
giden bu genç adam, sarsılmış bir halde konuşmaya başlar: "Anam aradı ve bana dedi
ki: 'Sizinkiler neredeyse bizi öldürüyorlardı
oğul, kurşunlar evimizin içine girdi.' Ne diyeyim ben şimdi ona."
İçeri giren sadece kurşunlar değildir.
Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde yaşanan
olaylarda çok sayıda ev ve araba yakılmış
ve yıkılmıştır. Can kaybı vardır. Alevilerin
yaşadığı mahalleye saldıran kışkırtılmış
milliyetçi ve muhafazakâr gençler, sadece
Sivas ile sınırlı kalmaz. Malatya, Çorum
ve Maraş'ta da Alevilerin oturduğu mahallelere saldırılar olur ve tarihe katliam
olarak geçecek olaylarda çok sayıda Alevi
kökenli vatandaş öldürülür. Olayların sorumlusu olarak Milliyetçi Hareket Partisi
ve onun gençlik kolları olan Ülkü Ocakları
gösterilir.

MHP ALEVİLERE GÖZ KIRPIYOR

Aradan geçen yıllara rağmen, Aleviler ile
MHP'nin arasının hâlâ çok sıcak olduğunu
söylemek mümkün değil. Ancak, son yıllarda Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP politikasındaki değişiklikten Alevilere olan bakış
da nasibini alıyor. Parti, Alevilerin inanç-

larına ve etnik kökenine yaklaşımıyla bir
zamanlar düşman olarak gördüğü bu grubun oylarını almaya dahi soyunuyor. Her
fırsatta Alevilerin öz Türkler olduğunun
altı çiziliyor.
Listesinde çok sayıda Alevi kökenli aday
olması beklenen MHP, geçen seçimde Tunceli'de açamadığı il teşkilatını da bu seçimde açmayı planlıyor. Üstelik bu kez geçen
seçimden farklı olarak, Aleviler arasından
da bu yaklaşımına yanıt bulduğunu iddia
ediyor. Aslında Alevilerin "gerçek Türk" oldukları söyleminin kökeni Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine dayanıyor.
Ankara Üniversitesi'nden Dr. Ali Murat
İrat, 1914-15 döneminde Jön Türklerin
Kızılbaş-Aleviler terimi için Saf-Türk söylemiyle onların desteğini almaya çalıştığını,
günümüz Türkiye'sinde ise Doğu ve Güneydoğu kaynaklı başka bir tehlikenin ortaya
çıkmasıyla bu söylemin yeniden üretildiğini
hatırlatıyor.
Peki MHP ile Aleviler arasındaki karşılıklı önyargılar nasıl yıkıldı? Bunda her
iki tarafın da birbirlerine karşılıklı attığı
adımların etkisi var.
Araştırmacı Ensar Yılmaz'ın da altını çizdiği gibi "Aleviler, 1980 öncesi kendilerine
yakın gördükleri Kürt kimliğiyle aralarına
mesafe koymaya başladılar. Türk kimliğini yeniden sahiplenme dönemine girdi."
AB'nin Alevilere azınlık statüsü verilmesi
yönündeki telkinleri Alevilerin önemli bir
kısmını kızdırdı.
Yükselen milliyetçilikten Aleviler de na-

siplerini aldı ve Alevi köylerine gelen şehit Timisi, MHP'ye giden oyları sosyolojinin
cenazeleri tüm toplumu etkiledi, MHP'ye kuralları ve tarihin akışı içinde normal builgiyi artırdı.
luyor: "MHP'ye gidenleri eleştirmiyorum,
yadırgamıyorum. Bu doğal bir gelişme.
Aleviler ne Arabın Emevi İslam anlayışını
SAĞ PARTİLERLE DİRSEK TEMASI
Altını çizmek gereken bir başka nokta da kabul etmişlerdir, ne de Farsın molla düAlevi toplumunun aslında tarihsel olarak zenine itibar etmişlerdir. Kendi Orta Asya
sağ partilere ve MHP'ye çok da uzak ol- kültürüyle İslamı birleştirmişlerdir."
madığı. 1970'li yıllarda Balıkesir yöresinin Alevilerin bir kısmının milliyetçi sağa
Türkmen aşiretlerinden Çepniler, MHP'ye kayması ihanet olarak yorumlanıyor. Pir
Sultan Abdal Derneği eski başkanlarınkitle olarak oy verirdi.
Ülkücü araştırmacı Abdülkadir Sezgin'in dan Ali Balkız, sağ partilere gidenlerin yol
iddialarına göre, Alparslan Türkeş'in yakın düşkünü (aforoz) ilan edilmesi gerektiğini
korumaları Alevi'ydi. 1970'lerde Ülkücü ha- söylerken, derneğin şimdiki başkanı Kazım
reketin önemli liderlerinden Namık Kemal Genç ise bu Alevileri "katilleriyle el ele olZeybek, Alevi olmamasına rağmen Alevi makla" suçluyor.
Sol Alevi derneklerin ortak görüşü MHP
inancına göre yaşadığını söylüyor.
Ayrıca Aleviler içinde etkili bir grup olan ve diğer sağ partilerden aday olan AlevileProf. Dr. İzzettin Doğan liderliğinde Cum- rin rant peşinde kişiler olduğu yönünde.
huriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi (CEM) MHP'nin Alevi kökenli en genç kadın
Vakfı ve çevresinde örgütlenen dernekler adayı Aysun Palalı (30) ise bu görüşlerin
Türkiye'yi çok küçük aralıklar hariç yıllar- kökünün dışarda olduğunu belirterek, "Aledır yöneten sağ partilerle sürekli bir dirsek vilerin oyları hiçbir derneğin, vakfın veya
teması içinde. Alevilerin çıkarını güçlünün partinin tekelinde değil" diyor.
yanında yer almakta gören vakıf Dr. Ali Önde gelen Alevi dernekleri MHP'den
Murat İrat'ın söylemiyle "politika olarak aday Alevileri amansızca eleştirse de önüSünni İslam'la ve devletle, yani Aleviliği müzdeki seçimlerde Alevilerden MHP'ye
oluşturan grupların tarih boyunca sorun geçmiş seçimlere göre çok daha fazla oy
yaşadıkları yapılarla, bir anlamda 'barış- gideceği kesin.
Türkiye ve dünya değişirken, Aleviler ve
masını' sağlamayı amaçlamakta."
MHP de değişiyor. Geçmişten gelen husumetleri yeniden üretmek, hatırlamak
SAĞA GİDENLERE AFOROZ
1966-80 yılları arasında siyasal hayatımızın kimseye fayda vermiyor, ülkeye barış geilk Alevi partisi olarak yer alan (Türkiye) tirmiyor.
(BARIŞ ERDOĞAN-SABAH)
Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa

Kuzey Irak’a girerseniz AB’yi unutun
Avrupa Birliği (AB) cephesi, Türkiye’nin Kuzey Irak’a askeri operasyon düzenlemesi durumunda, bu durumun Türkiye’nin AB sürecinin askıya alınması ile sonuçlanacağı tepkisini verdi. İşte operasyonun yapılacağı yönündeki söylentilere karşı AB’den gelen tepkiler:
Duygu Leloğlu, Brüksel

’Operasyonun
Boyutu Büyük Olursa,
Müzakereler Durur’

A

P Avusturya Milletvekili, eski Türkiye raportörü Johannes Swoboda:
’Türkiye’nin Kuzey Irak’a girmesi, müzakerelerin askıya alınması ile sonuçlanır. Bu durum, Türkiye’yi AB’de görmek
istemeyenlerin ellerine koz verir ve ülkenin AB düşünün engellenmesi anlamına
gelir. Daha önceki yıllarda da Türkiye,
bir çok kere Kuzey Irak’a girmişti. Bu
tavrı AB ile ilişkilerini ciddi anlamda zedelememişti. Ama şu andaki durum eskiye göre, iki konuda farklı. Öncelikle Türkiye’nin içeride yaşadığı karmaşık ortam
zaten bir çok AB ülkesini, Türkiye’nin
istikrarı açısından kaygılandırıyor. İkinci olarak Fransa’nın başını çektiği bazı
AB ülkeleri de Türkiye ile müzakerelere
devam etmeye karşı çıkıyor. Türkiye’nin
sürecine olan karşıtlıkları geçtiğimiz yıllarda arttı. Askeri operasyonun böyle
bir ortamda gelmesinin sonuçları ise felaket olur. Bu durum Türkiye’yi dışarı
karşı, başka bir ülkenin toprağını işgal
eden ’saldırgan’ bir ülke imajını verecektir. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin tek başına müzakereleri durdurması çok zor. Eğer Türkiye’de işler

makul bir şekilde giderse, seçimler başarılı ile geçip, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de mutlu sona gidilirse, Fransa’nın
Türkiye’ye hayır demesi daha da zorlaşır. Ama eğer Türkiye sınır ötesi harekatı gerçekleştirirse, o zaman zorluklar
başlar. Tabii ki AB’nin tepkisi, operasyonun büyüklüğüne göre değişir. Eğer sadece PKK’ya küçük bir operasyon düzenlenirse, durum farklı. Ama eğer büyük
bir askeri bir operasyon yapılırsa, müzakerelere devam etmek çok güçleşir.

’Kuzey Irak’ı İşgal Etmek, Terör
Saldırılarını Arttırır’

yapacağını sanmıyorum. Çünkü bu durum Türkiye’nin kendi içinde siyasi bir
sorun yaratacaktır. Böyle bir operasyon,
askerin tek taraflı operasyonu olarak kalır. Çünkü Başbakan Erdoğan buna izin
vermeyecektir. Askerin, hükümete danışmadan vereceği bu karar da, asker-sivil
ilişkilerinin Avrupa standartlarına getirilmesini isteyen AB açısından müzakerelerin gidişatını etkiler. Askerler, hem
Amerika’nın, hem AB’nin hem de NATO’nun çok sert tepki göstereceğini bile
bile böyle bir riski göze alacaklar mı?
Peki neyi başarmak adına böyle bir operasyon yapsınlar ki? Tabii ki askerlerin
kafasını okuyamam ama, bu hem çok aptalca bir adım olur, hem de Türkiye’nin
başka bir ülkenin topraklarını ihlal etmiş anlamına gelir. Ben, şehirlere atılan
bombaların, Kuzey Irak’ı işgal ederek
durdurulabileceğini zannetmiyorum. Bu
insanlar bombaları farklı bölgelerden ele
geçiriyorlar. Operasyon belki de bu tür
saldırıları da arttırabilir. Terör saldırıları ancak ülke için güvenlik tedbirlerinin
arttırılması ile önlenebilir, yoksa başka
bir ülkeyi işgal ederek değil.

Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup
Başkan Yardımcısı Jan Marinus Wiersma:
’Sadece AB’den değil, aynı zamanda
NATO’dan çok ağır bir tepki gelecektir.
Çünkü sadece askeri yollarla bu sorunu çözmenin mümkün olduğunu düşünmüyoruz. Özellikle Kerkük bölgesinde
durumun sakin kalması ve bölgedeki
referandumun serbest ve demokratik
bir ortamda gerçekleşebilmesi, Kuzey
Iraklı Kürtlerler için diyalog halindeyiz.
AB’nin olası tepkilerinden biri, müzake- ’Türkiye, ABD’yi Karşısına Alırsa,
relerin durdurmak olabilir. Ama bu konu AB’yi de Karşısına Alır’
’askeri’ bir konu olduğu için öncelikle
NATO’nun devreye girmesi daha uygun
TBMM-AP arasında Karma Parlamenolur. Ben Türkiye’nin askeri operasyon
to Komisyonu(KPK) eş Başkanı Joos La-

gendijk:
’Daha yeni Hakkari, Mardin, Yüksek
Ova ve Van’ı dolaştım. Belki bu bölgelerin sınıra çok uzak olmasından da kaynaklanıyor ama ben güneyde Türk askerinin yığılmasına pek tanık olmadım.
Konuştuğum insanlar da, orada olanları,
güvenlik görevlilerin bahar aylarında görev değişimi olarak açıkladı. Ama tabii
Türk basınına yazılanlara ve son günlerde gerçekleşen terör saldırılarının artması ile kamouyonun baskısının da artmasına bakılırsa, Türk ordusunun operasyon
gerçekleştirmesi olası görünüyor. Ben
yine de hükümetin son dakikaya kadar,
bu konuyu başka şekilde çözmeye çalışacağına inanıyorum. AB’nin tepkisi,
operasyonun büyüklüğüne bağlı olarak
değişir. Kuzey Irak’da Türkiye’nin nasıl
bir operasyon yapacağına ilişkin bir çok
spekülasyon dönüyor. Amerika ve Iraklı
Kürtler, sessizce, sadece PKK kamplarının bombalanmasına izin verirlerse,
kimse bundan memnun olmaz. Ama bu,
’Türkiye PKK terörizminden usandı’
şeklinde anlaşılır ve Avrupa buna karşı
belli bir anlayış gösterebilir. Ama büyük
çaplı bir operasyon olursa, hem Kuzey
Iraklılarla hem de Amerikalılar çatışma
ortamı yaratır. Bu da uluslararası krize
neden olur. Bu durumda AB de Türkiye ile müzakereleri askıya almaya karar
verir.’
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Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Nørrebro Bazar ApS

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın
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Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres

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

uz li
c
u ite
m
al
e
k
H m
He

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

T
TA ri
K
BA ünle rka
ür ima i
n is
Da bay

Tüm sebze ve
meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal
edilmektedir.

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

Nørrebro Baza

r ApS

k
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t
iş o ızl
Genanağımnizde
ol erişi k
alışvkolaylı

ız
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ü

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Eşinizi Danimarka’ya
getiremiyor musunuz?

���������������

Danimarka Vatandaşı olmasanız
bile İsveç’e taşınma imkanı olduğunu
biliyor muydunuz ya da İsveç’te kiralık ya

da satılı ev mi arıyorsunuz ?

■ Filtre değiştirmeye gerek yok
■ Enerjiden tasarruflu
■ Özürlüler için kullanışlı
■ Danimarka’da üretiliyor

be
r

İsveç’ten Danimarka’ya mı
taşınmak istiyorsunuz?

Piyasanın en ucuz sigara kabini

İ

YEN

İsveç’te işyeri mi
açmak istiyorsunuz ?

İ

YEN

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

İsveç’te ehliyet mi
almak istiyorsunuz?

İki kişilik sigara
içme kabini:
35.000,DKK+Moms

İki kişilik sigara içme
kabini kiralama
(Leasing) aylık:
1900,- DKK

ha

- İsveççe Ruhsat kursu
- Hijyen kursu verilir

50x160mm
Tüm bu sorularınızın cevabını almak
için UNI CONSULT’un yeni
hizmetlerinden yararlanın. Bizi arayın ihtiyacınıza
uygun çözümü biz bulalım.

50x160mm

R

RygeCafé

50x160mm

İsveç ve Danimarka’da her türlü oturum, pasaport,
davetiye işlemleri için danışmanlık
hizmetleri verilir.
R

R

RygeCaféRygeBar

������������

Her büyüklükte
daire alınır-satılır ve kiralanır.
���������������
R

RygeBar

���������������
�����������������

Açılış saatleri:

Müracaat:
Hafta içi hergün: 09.00-16.00
DAG
Kompanigatan 4
211 35 Malmö/SVERIGE

Danimarka Tlf: 2562 8128
İsveç: 0046-7021 42676

R

50x160mm

RygeCafé
Daha fazla bilgi
için :
R

R

RygeBar
RygeCafé
���������������������
Optimair Luftmiljø,
Optimair ApS
���������������������������
Sjællandsafd.
Hovedkontor:
������������������������������
Grøntorvet 6
Svendborgvej 69
2500 Valby
5762 V. Skerninge
Tlf.: 70 20 80 94
Tlf.: 70 20 80 94
Mobil: 40 19 21 57
Mobil: 40 19 21 57
E-mail: jl@optimair.dk
E-mail: jl@optimair.dk
Web: www.optimair.dk
Web: www.optimair.dk
R

RygeBar
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Çevre elçileri kadınlardan ’yeşil ziyaret’ler
Meral Ballegaard

G

eçenlerde Nørrebro Kütüphanesine
uğramıştım. Girişte, gelip geçenlere
bilgi veren Irak, Somali,
Pakistan ve Türkiye asıllı
4 hanım gördüm. Kendilerini “Miljø Ambassadør”
(Çevre elçisi) olarak tanıtan hanımlar, kütüphane
girişinde çevre ve sağlığa
ilişkin bilgiler veriyordu.
Makbule Turan’la bu şekilde tanıştım.
Danimarka’da yaşayan hemen herkes atıkların ayrımı,
geri dönüşüm ve çevre hakkında az çok bilgi sahibidir.
Ama Makbule ile konuşurken, bilmemiz gereken daha
pek çok önemli konu olduğunu farkettim.
Örneğin, Türkiye’de olduğu gibi burada da ev kadınlarının mutfak ve banyoda
klor (ya da halk arasında
söylendiği şekliyle: klorin,
çamaşır suyu) kullanması
oldukça yaygın. Hanımların çatal, kaşık parlatmak
ve giysilerdeki lekeleri arıtmak için kullandıkları klor,
dikkat edilmediği takdirde

çevre ve insana zarar verebilir. Mikrop öldürücü niteliği olan kloru tuvaletlerde
dezenfektan olarak kullananların yanısıra, zemin ve

döşemelerin temizliğinde
kullananlar da var.
Klor göze ve deriye temas
etmemeli. Klor, deride kuruma ve çatlaklara yol açtığı

gibi, aşırı miktarda kullanımı doğaya zarar veriyor.
Klor içeren temizlik maddelerinin yerine sirke kullanmak en iyisi.

Klorun ardından evin havalandırılmasına değiniyor
Makbule ve şunları söylüyor:
‘Sabah kalkar kalkmaz hemen yatağınızı düzeltmeyin.
Vücuttan bütün gece yorgan
ve yatağa geçen terin kuruması gerek. Aksi takdirde
yataklarda biriken rutubet
yemek buharlarıyla birleşip, evin duvarlarında ve
banyoda küflenmeye sebep
veriyor, biz de bu havayı teneffüs ediyoruz.
Mutlaka günde en az iki
kez 10’ar dakika, başta yatak odası olmak üzere tüm
evinizi havalandırın’.
Elektrik tasarrufu için Amarkalı ürünlerden, çevre
dostu svanemærke amblemlerinin tanıtımına kadar
bir çok konuda bilgi veriyor
Makbule. Ve ‘yeşil ziyaret’
adıyla evlerin kapısını çalıp
bu bilgileri hanımlara aktarmaya çalıştıklarını ekliyor.
‘Miljø ambassadør”lerle
ilgili ayrıntılı bilgi almak
isterseniz,
proje lideri
Bettina Fellov’a b.fellov@fellovconsult.dk mailinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca www.fellovconsult-

.dk, www.miljoe.kk.dk
ve www.miljoeogsundhed.dk adreslerine de bakılabilir.
Son olarak hanımlar:
Bırakın başkaları için yaşamayı. Eviniz dağınıkmış, çay
bardaklarında leke varmış,
bluzunuz kar beyaz değilmiş, aldırmayın bunlara.
Çocuklarımızdan ödünç aldığımız toprağın geleceği
ve sağlığımız en önemlisi.
Tehlikeli kimyasal maddeleri mümkün olduğunca
günlük hayatınızdan çıkarın. Ve çevre dostu amblemi
olan ürünleri kullanın.
meral.ballegaard@haber.dk

(HABER’in Mayıs sayısında sayfa 29’da
yayınlanan “TÜRKİYE’DE BİR HØJSKOLE” başlıklı yazıda,
“N.F.S. GRUNDTVIG”
ALMAN olarak yayınlanmıştır. Doğrusu
Danimarkalı olacaktır.)

r

Okulda daha iyi olmak mı istiyorsunuz,
Mesleki olarak kendinizi geliştirmek mi istiyorsunuz,
Ve aynı zamanda güzel bir zaman geçirmek mi istiyorsunuz?

be

Yaz kamplarımıza katılın ve okulumuzda unutamayacağınız bir üç hafta geçirin.
Yaz kampımız kısa ve farklı bir eğitim sürecidir.
Burada derslerinizde kendinizi geliştirebilir, yüksek öğrenime devam etmek için gerekli
donanımlara sahip olabilirsiniz.
Tatil döneminde toplam 3 ayrı kamp sunuyoruz. Her kursun içeriği ve özellikleri ayrıdır.
Kendinize en iyi uyanı siz seçin.

ha

8500 kronu biz ödüyoruz, siz ise üç hafta için sadece 500 kron ödeyeceksiniz.
Daha fazla bilgiyi www.campsommer.dk internet adresinden alabilirsiniz
ya da her kurs için bizi arayın.
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Sigara yasağına az kaldı CinemaTurca’ya büyük ilgi
Haber gazetesinin düzenlediği “CinemaTurca, Türkiye Sinema Günleri” Kopenhag’da Park Bio ve Vanlöse Bio sinemalarında gerçekleşti. 18 Mayıs Cuma akşamı Park Bio’da yapılan ve çok sayıda davetlinin yeraldığı Türkiye Sinema Günleri’nin açılışına sinema sanatçımız Müjde Ar onur konuğu
olarak katıldı.

Ö

nümüzdeki 15
ağustos’tan itibaren cafe ve restoranlarda sigara
içme yasağı uygulamasına
geçiliyor. Danimarka parlamentosunda kabul edilen
bir yasayla bundan böyle 40
metrekare’den geniş, ve yiyecek içecek servisi yapılan
işyerlerinde müşterilerin sigara içmeleri yasaklanıyor.
40 metrekarenin üzerindeki işyerlerinde ise müşteriler sadece sigara içenler için
özel olarak tasarlanmış oda
ve kabinlerde sigara içebilecekler.
Sigara yasağına uyulmayan işyerlerinde ilk ihlalde
2 bin kron para cezası verilecek. Yasağın ihlali durumunda ise verilecek ceza 10
bin krona çıkacak.
Kanserle Mücadele Derneği’nden yapılan açıklamada
sigara içme yasağının desteklendiği bildirildi ve yasanın tam anlamıyla uygulanması ve ihlal edenlere ceza
verilmesi konusunda ısrarlı
davranılması istendi.
Sigara içme yasağının
parlamentoda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Cafe ve restoran satışlarının düştüğü belirtildi.
Sigara içme yasağı yeni
bir sektörü de beraberinde
getirdi. Sigara içme kabini
satan ve kiralayan firma sayısı hızla arttı.

Resmi ve özel işyerlerinde
sigara içilmesi yasağını getiren yasanın kaleme alınmasında çok fazla detay ve
karmaşık talimatlar bulunduğu belirtilerek, birçok
işyeri sahibinin bu kurallar karmaşası içinde istemeden de olsa yasağı ihlal
edebileceğine dikkat çekildi
ve yasa maddelerinin daha
net bir dille yazılması ve
kural sayısının azaltılması
istendi.
Parlamentoda yapılan görüşmeler sonunda Demokrat Liberal Parti (Radikale)
dışındaki tüm partiler yasa
tasarısını desteklediler.

Bu arada sigara yasağının yasalaşmasının hemen
ardından yapılan kamuoyu
araştırmasında Danimarkalıların çoğunluğunun sigara yasağının kalıcı olacağına inanmadıklarını ortaya koydu. Cafe ve Restoran
işletmecileri (HORESTA)
derneğinden yapılan açıklamada da işyerlerini yeni
yasaya uygun hale getirmek için cafe ve restoran
sahiplerinin ülke genelinde
yapacakları harcamanın boyutlarının 178 milyon krona
ulaşacağı belirtildi.
(Haber)

Belediyeler ayrımcılığı destekliyor
Özlem Çekic

B

elediyenin Evde Yardım
Kurumu, (hjemmepleje)
‘seçme hakkı’ adı altında yasayı çiğnemektedir. Evde bakıma ihtiyacı olanlara yardımcı gönderme işini özel
firmalara verip, etnik kökenli çalışanları
dışlama çabası içine girerek, ayrımcılığı
destekliyor.
Fatma ve bayan Petersen’i anlatmak
istiyoruz. Fatma, yardım etmek için,
yabancılara çok karşı olan bayan Petersen’in evine gönderilir. Fatma, bayan
Petersen’in kişisel ihtiyaçlarını karşılarken, bayan Petersen de Fatma’ya,
yabancılar yasasını değiştirerek, Fatma
gibi yabancıların yurtdışı edilmesi çabasında olan partiye nasıl destek ve oy verdiğini anlatır. Fatma işi orada bırakıp,
geri dönmeyi düşünür, ama inatla işine
devam edip, bu durumu, üstesinden gelmesi gereken bir iş olarak görür ve bu
arada geçen birkaç aylık zaman sonunda, ikisi arasında bir dostluk kurulur.
Bu gelişmenın sonunda, bayan Petersen,
Fatma’dan başka sosyal ve sağlık bakıcısı istemez ve Fatma’nın tatil dönüşünü
dört gözle beklemeye başlar.
Eğer istenilen gibi, bayan Petersen
‘seçme hakkı’nı kullanıp göçmen kökenli bir bakıcıyı istemeseydi, bu olumlu gelişme asla olmayacaktı.
Etnik Çeşitlilik İletişim Gurubu’nun
yaptığı bir araştırma, özel firmaların
%80’in, bakıcı ihtiyacı olan vatandaşların, etnik kökenli bakıcıları istemediklerini belirttiklerinde, bu isteklerine
‘hayır’ demiyor. Bu firmalar arasında
sadece bir tanesi, böyle bir isteği karşılamak istemediklerini belirtti. Belediye-

ler bu şekilde, ‘Seçme hakkı’ adı altında
bu işi yapan özel firmalara ayırımcılık
dağıtıyor.
Tabii ki yaşlıların güvenle bakımına
çok önem verilmeli. Yaşlı kişiyle, bakıcının huyları uymuyorsa, yaşlıların yeni
bir bakıcı talebi karşılanmalı, ama önyargı ve kulaktan dolma laflarla karar
vermek yerine, bakıma ihtiyacı olanla,
bakımı karşılayacak kişinin birbirlerini
görmesi ve buna daha sonra kara vermesi gerekir gerekir. Bakıma ihtiyacı olan
birçok insan, bakıcıyla karşılaştığında
bu çeşit önyargılarının aslında doğru
olmadığını görecektir.
Danimarka’da evde hizmet verecek insanlara ihtiyaç var ve bu ihtiyaç gün geçtikte artmaktadır. 2021 yılında yaşlılara
bakacak personel ihtiyacı 35.000 kişi kadardır. Etnik kökenli çalışanlar ayrımcılığa uğradığında ve iş bıraktığında, bu
ihtiyaç daha da artacak, yapılacak aynı
işi daha az insan yapmak zorunda kalarak, strese girdikleri gibi, yapılan işin de
kalitesi düşecektir. Bu nedenle de hem
ahlaki açıdan, hem şahıslar göz önüne
alındığında hem de toplumun çıkarları
açısından, etnik kökenli çalışanlara karşı ayrımcılığa son verilmelidir.
Bu konuda çok açık kurallar yapılmasını ve belediyelere, ev yardımcısı
ayırımı taleplerinde bulunan kişilerin
isteklerinin üstesinden gelinmesi ve bu
denli ayrımcı talepleri yerine getiren
özel firmalarla da iş ilişkilerinin kesilmesini istiyoruz.
(Özlem Çekiç Etnik Çeşitlilik
İletişim Gurubu başkanı ve
SF Milletvekil adayı)

“

CinemaTurca, Türkiye
Sinema Günleri” açılışı
Kopenhag’daki Park
Bio’da yapıldı. Sinema
Günleri’nin açılışına sinema
sanatçımız Müjde Ar onur
konuğu olarak katıldı.
Başta Kopenhag Büyükelçimiz Mehmet Akat ve Sosyal
Demokrat Partili milletvekili Hüseyin Araç olmak üzere kültür, sanat ve siyaset
dünyasından çok sayıda kişi ile Türk ve Danimarkalı
davetli katıldı.
Müjda Ar’ın açılış konuşması yaptığı törende Emre
Ergül’ün kısa filmi “2 Eylül” ile Yılmaz Erdoğan’ın
“Organize İşler” filmi gösterildi. Bu arada, “Sevgilim İstanbul” filminin yönetmeni
Seckin Yasar da izleyicilerle
buluşmak üzere Kopenhag’a
geldi.
Kopenhag ve Odense 8 filmin gösterilmesiyle gerçekleştirilen CinemaTurca’ya
Danimarka basını da geniş
yer verdi. Resmi TV ka-

nalları DR ve TV2 festival
yetkililerini canlı haber yayınlarına alırlarken, TAKVA filmine övgü yağdırdılar.
Günlük gazetelerden Politiken de festivali kültür ekinde manşetten duyurdu ve
festivalde gösterilen filmleri
ayrı ayrı okurlarına tanıttı.
Gazete ayrıca, Türkiye Sinema Günleri’nin onur konuğu olan Müjda hakkında da
Türkiye’nin Ghita Nörby’sü
Kopenhag’da Türkiye Sinema Günlerini açtı haberiyle
sanatçımızın Kopenhag ziyaretine de yer verdi.
19 Mayıs’ta başlayan sinema günleri 30 Mayıs’a kadar
Kopenhag’da devam etti, takip eden hafta da Odense’de
Cafe Biografen sinemasında
gösterildi.
Türkiye Sinema Günleri
şenliğinde “Takva”, “Babam
ve Oğlum”, “Dondurmam
gaymak”, “Neredesin Firuze”, “Sevgilim İstanbul”,
“Beyza’nın Kadınları”, “Eğreti gelin”, “Komiser Şeks-

pir” filmleri gösterildi.
Türkiye Sinema Günleri
direktörü Cengiz Kahraman,
“CinemaTurca öncelikli olarak Danimarka halkının
Türk sinemasına ilgisinin
arttırılmasını hedefliyor,
Danimarka kamuoyundaki
Türkiye imajını da önyargılardan uzak bir şekilde
gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.” dedi.
Kahraman ayrıca son yıllarda Türkiye’de hız kazanan
sosyal, kültürel, ekonomik
değişim ve devinimin sinema aracılığıyla Danimarkalılara aktarmayı hedeflediklerini belirtti.
Türkiye Sinema Günleri
şenliğine Danimarka Kültür Bakanlığı, Nordisk Film
Fonu, Türkiye Cumhuriyeti
Kopenhag Büyükelçiliği, Turizm Bakanlığı, Kopenhag
Kültür ve Turizm Ataşeliği,
Danimarka Polis Akademisi
katkıda bulunurlarken Pegasus Havayolları ana sponsor
oldular.
(Haber)

Müjde Ar CinemaTurca
için kolları sıvıyor

D

animarka’da Türkçe olarak yayınlanan HABER gazetesi tarafından
bu yıl ikinci kez düzenlenen “Türkiye
Sinema Günleri-CinemaTurca” düzenleme kurulunda bundan böyle Müjde
Ar da yer alacak.
Kopenhag’da, Park Bio sinemasında düzenlenen açılış töreninde bir
konuşma yapan Müjde Ar, “Dünyada
kültür buluşmasını kültürlerin yakınlaşmasını en iyi şekilde medya ve sinema gerçekleştirebilir. Bu festivalin
düzenleyicisi Haber gazetesi yöneticilerinin Danimarka sinema camiası ile
yakın ilişki içinde bulunmaları, aynı
zamanda yayıncılık yapmaları ve
Danimarka medyası ile ilişkilerinin
de bulunması tüm Avrupalı Türkler
için örnek teşkil etmeli diye düşünüyorum. Bu yüzden bu festivalin bir
ucundan tutmaya karar verdim” dedi.
Müjde Ar, festival hazırlıklarını yapılması için geçici bir süre Kopenhag’a
da yerleşecek.
Müjde Ar, “Kopenhag’a bu üçüncü gelişim. İki yıl önce de Kopen-

hag Uluslararası Film Festivali için
Danimarka’ya gelmiştim. O zaman
da gördüm ki Haber gazetesi medya partneri olarak festivale Türkiye
boyutu eklemiş ve Türk sinemasının
Kopenhag Uluslararası Film Festivali’nin ayrılmaz bir parçası haline getirmiş” dedi ve Danimarka’da Türk
sinemasına büyük ilgi duyulduğunu
gözlemediğini belirtti.
Ar ayrıca, CinemaTurca yöneticilerinden festivalin bir parçası olması
yolunda teklif aldığını ve severek kabul ettiğini belirterek yakın zamanda önümüzdeki yılın Sinema Günleri
tarihinin ve formatının belirlenmesi
konusunda çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
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Ramazan Kaya’dan sonbaharda yeni albüm
SİNEMA

Danimarka’da yaşayan sanatçımız Ramazan Kaya sonbaharda yeni bir albümle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

B

undan altı yıl önce
İstanbul’da çıkardığı
”Bir Anda” albümü ile
dinleyicileriyle buluşan
Kaya, yeni albümünde
Halk müziğinden, fantazi, arabesk
ve pop müziğine kadar çok geniş
yelpazede eserlere yerveriyor. Kaya’nın albümünde 15 eser yeralıyor. Kopenhag’da yaşayan müzisyen Hüseyin Özcan’ın Konya yöresi bir derlemesi ile yine Danimarka’da yaşayan Ahmet Binbaşı’nın
bir eserine de albümünde yerveren
sanatçı, albümünü Kopenhag’daki
Stüdyo Yıldız’da çıkarıyor.
Danimarka’daki ilk Türk müzik
stüdyosu olan Stüdyo Yıldız’ın sahiplerinden Kadir Demir albümün
müzik yönetmenliğini üstlenirken,
süpervisorluğunu da Ruhi Yükçü
yapıyor.
Albüm kayıtlarının Türkiye ve
Bulgaristan’dan gelen saz ekibi
eşliğinde gerçekleştiğini belirten
Kaya, “İlk albümü İstanbul’da çıkarmıştım. Ama Türkiye’de umduğumu bulamadım. Kopenhag’daki
Stüdyo Yıldız çok iyi bir kayıt sistemine ve profesyonel bir ekibe
sahip. Ayrıca daha ekonomik. Bu
yüzden Stüdyo Yıldız’ı tercih ettim

Ramazan Kaya, sonbaharda çıkacak yeni
albümünün kayıtlarını Kopenhag’daki
Stüdyo Yıldız’da yapıyor.

ve çok memnunum. Bu arada, müzik yönetmenim Kadir Demir ile
süpervisorum Ruhi Yükçü’ye verdikleri emekten dolayı teşekkür

Yeni kitaplar...

ve Esmatek Mobilya sahibi Halil
Kerpiç sponsor olmuşlar. Halil
Kerpiç ayrıca, albümdeki eserlerden birine çekilecek klibe de ana
sponsorluk yapıyor.
Albümün çıkmasında büyük katkıları olan sponsorlarına ayrı ayrı
teşekkür eden Kaya, şuanda sahne aldığı Zor-Baş restoran sahibi
Mecit Baş’a da maddi ve manevi
katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyor.
Ramazan Kaya’nın yeni albümü
etmek istiyorum” diyor.
Salonları sahipleri, Fuat, Tahir ve Ekim ayında piyasaya çıkıyor ve al20 yıldır Danimarka ve Avru- Hamza ile Yakamoz Türküevi sa- büm Danimarka’daki Türk müzik
pa’da sahneye çıkan Kaya’nın hipleri Fevzi Yalan, Sevgi hanım, marketlerinde de yeralacak.
(Haber)
yeni albümüne Mosaik Düğün Ankara Restaurant sahibi Hamza

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Yeni kitaplar...

Hazırlayan : Muttalip Abat

B

u sayımızda, bir kaç
önemli yapıtla birlikte,
son ayların en çok okunan
iki kitabından söz ediyoruz. Söz konusu iki kitabın
yazarı, tüm dünyada derin

tartışmalara yol açan, kimin okuduğuna bağlı olarak büyük övgüler alan
yada çok katı eleştirilere
hedef olan Ayaan Hirsi Ali.
Ayaan Hirsi Ali, öldürülen

Hollandalı rejisör Theo van
Gogh’un ”Teslimiyet – Submission” filminden sonra
hala gizli ve polisin koruması altında yaşıyor.

minin senaryosunu yazmakla yaşamını neden tehlikeye
soktuğuna da bir açıklık da
getirmiyor. Bunların yanısıra, bir otobiyografi niteliYAAN - İSYAN, aslında
ğindeki bu kitap, bir o kadar
inançlı bir Müslüman olan
da, Ayaan Hirsi’nin bakışı
Ayaan Hirsi Ali’nin kendi otoaçısından, az sayıda insanın
biyografisi. Ayaan Hirsi Ali bu
bildiği ve anlayabildiği bir
kitabında, daha çocukken kadünyanın kültürünün ve
dının görüşlerinin erkeğin gökadın yaşamının ayrıntılarüşlerinden sonra geldiğinin,
rını düşündürücü bir şekilde
erkeğin olduğu yerde kadının
irdeliyor.
sözünün geçmediğinin, kadın
İTHAM EDİYORUM (Jeg
”hayır” dese de evlendiğini
Anklager): Yazar Ayaan Hirkabul etmek zorunda olduğusi Ali. Danca’ya çeviren Jan
nun, Kuran’a ve Peygamber
Nygaard Jyllands-Postens
Muhammed’in söylediklerine
Forlag Yayın Evi. 173 sayfa.
bir şüphesinin olamayacağının
Kitabın adından da anlaşılakendisine öğretildiği temasını işliyor. Ancak, cağı gibi Somali kökenli Ayaan Hirsi Ali bu kiAyaan Hirsi, tüm bu öğretilere rağmen, kendi- tabında da, Müslüman kadınların baskı altında
sine öğretilmiş olan bu değerlere, zaman içinde oldukları savını işliyor ve Müslüman kadınlasorular sorarak süpheci bir yaklaşım için girdi. rın baskı altında olmalarını yargılıyor. Özetle
22 yaşına iken de, zorlama olarak tanımladığı söylenecek olursa Ayaan Hirsi Ali, müslüman
evlilikten kaçarak Avrupa’ya geldi.
kadınların evrensel insan haklarından yoksun
Ayaan - Kalkış ve İsyan kitabı yalnızca, İs- oldukları, bekar ancak bekareti olmayan kalam’da kızların ve kadınların baskı altında ol- dınların hiç bir değerinin olmadığını yazıyor.
dukları iddialarını yazmıyor. Ayaan Hirsi Ali, Bugün Müslümanlığa sırt çevirmiş olan Ayaan
bu kitabında sadece, örneğin ”Teslimiyet” fil- Hirsi Ali, bunu, Kuran’nın modern yaşam ile
bağdaşmadığı görüşüyle açıklamaya
çalışıyor. Ayaan Hirsi, bu durumun
değiştirilebileceğini, açık diyalog ve
yapıcı eleştirilerle dinin geliştirilebileceğini ve insancıllaştırılabileceğini savunuyor.
İtham Ediyorum kitabı, Ayaan
Hirsi Ali’nin en çok dikkati çeken,
Çocuklarımızın MaviGün’ün desteğine,
çarpıcı makalelerinden, konuşmalaMaviGün’ün de sizin desteğinize ihtiyacı var
rından , kendisiyle yapılmış röporHer çocuk yeni bir dünyadır
tajlardan ve ” Teslimiyet ” filminin
birinci bölümünün senaryosundan
www.mavim.dk
mavi@mavim.dk
oluşuyor.

AYAAN - İSYAN ( Ayaan – Opbrud og Oprør): Yazar Ayaan Hirsi Ali. Danca’ya çeviren Lone
Dalgaard. Jyllands-Postens Forlag Yayın Evi. 352 sayfa. 249 kr.

A

MaviGün

Tlf.: + 45 2060 1904

ALLAH DÜNYASINDA METRES: (Elskerinde i Allahs Verden) – Bir yaşam
öyküsü. Yazar Pia Kjær. Siesta Yayın
Evi. 178 sayfa.

A

llah

Dünyasında
Metres
adlı bu kitap, yine
müslüman
göçmenlerin Danimarka’ya
beraberlerinde getirdikleri
kültür
konusunda
yeni tartışmalara
neden olması, genelde göçmenlerin
kültürleri konusunda kamuoyu oluşturması açısından oldukça çarpıcı bir
yaşam öyküsü.
Kitabın yazarı Pia Kjær, önce bir
Kürt ile evlendikten sonra sonra
Müslüman olan bir kadın. Ancak bu
kitabın bir yazarı olarak Pia Kjær
Müslüman olmuş tesadüfi bir kadın
değil. Pia Kjær, kitapta ayrıntıları
anlatılan bir yaşamdan sonra evli
olduğu Kürt’ten boşanmadan kısa
bir süre önce, yaşadığı Odense Volsmose’den ayrılarak iki çocuğuyla birlikte Kopenhag’a taşınıyor ve burada
bir Pakistanlı ile tanışarak kendisiyle metres hayatı yaşıyor.
Pia Kjær’in bu kitabın yazarı olarak büyük önemi olması, 23 Eylül
2005’te ”Ghazala Cinayeti” diye bilinen, Slagelse’deki töre cinayetini işleyen aileden, üstelik cinayette büyük rolü olmaktan 10 yıl hüküm giymiş Pakistanlı biri ile metres hayatı
yaşamış olmasından ileri geliyor. Allah Dünyasında Metres kitabı, müslümanlığı tercih etmiş olan Danimarkalı kadınların, Müslüman olarak bu
dünyanın içindeki yaşamı anlatan ilk
kitap olma özelliği taşıyor.

AVRUPA’NIN 1000 YILLIK TARİHİ: (EUROPA 1000 Års Historie): Yazar Kristian Hvidt.
Gyldendal Yayın Evi. 376 sayfa. 299 kr.

D

animarka’da lise (Gymnasium) yada
dengi okullarda ve yüksek öğrenime
devam eden çocukları olan anne-babalar:
Çocuğuma nasıl bir hediye alayım sorununu yaşıyorsanız, buyurun bu kitabı
hediye edin.
Bugün bildiğimiz bu Avrupa, bin yıldır
yaşanan savaşlar ve antlaşmalar, din ve
bağnazcılık, aklı selim ve kültür mücadeleleri, güç politikaları ve ittifaklar ve
daha bir çok olgu sonucu yoğrularak bu
günkü şeklini buldu.
Uzun yıllar kütüphanelere ve tarih arşivlerine tarih danışmanlığı yapmış olan,
bir dizi tarihle ilgili kitaplar da yazan
Kristian Hvidt, Avrupa’nın son 1000
yıllık tarihini orta çağdan başlayarak,
aydınlanma çağından geçerek, Fransız
devrimiyle, Napolyon savaşlarıyla, emperyalizmiyle, Osmanlı dönemiyle, iki
büyük dünya savaşıyla, soğuk savaştan
Avrupa Birliğinin oluşumuna kadar tüm
tarihi olayları, olaylar arasındaki bağları
da açık bir üslupla sunuyor.
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’Hepimiz Odenseliyiz’
Bu yıl Odense şehrinde düzenlenen ikinci Tük günü şenlikleri renkli
görüntülere sahne oldu. Organizasyonun mükemmel olarak hazırlandığı gözlenen etkinlikler Belediye meydanında gerçekleşti. Odense
Belediye başkanının da Belediye binasında evleniyor olması şenliğe
ayrı bir anlam kazandırdı. Düğün için gelen bir çok davetli de Türk
yemeklerinin tadına bakıp eğlenceleri izlediler. Türk gününden konuşan Türk kökenli milletvekili Hüseyin Araç, “Hepimiz Odenseliyiz,
hepimiz Danimarkalıyız” dedi.

İMALATTAN HALKA

r

«««««

Nişan, düğün vb. her türlü toplantı ve özel günlere
börek, sandviç çeşitleri ile hakiki Türk baklavası, kadayıf,
tulumba tatlısı, tatlı çeşitleri ve kuru pasta verilir.
AÇILIŞ SAATLERİ:
Hafta içi : 08.00-19.00

habe

Cumartesi-Pazar günleri 10.00 -16.00

Frederiksborgvej 4, ST. TV

O

dense
Türk
Eğitim Birliği
OTEB’in bu yıl
2.sini düzenlediği Türk Günü
renkli görüntülere sahne
oldu. Belediye meydanında
yapılan etkinliklere katılan
Büyükelçi Mehmet Akat ve
Meclisin tek Türk kökenli
üyesi Hüseyin Araç konuşmalarında ‘birlik beraberlik’
mesajı verdi. Türk yemeklerinin tanıtıldığı standlarda
el emeği göz nuru el oyları,
yazmalar sergilendi.
Odense Belediye meydanı
tarihi günlerinden birini yaşadı. Meydan kırmızı - beyaz
renklere büründü. OTEB
Başkanı Sami Güler, Danimarka – Türk toplumunun
düzenlenecek etkinliklerle
bir arada yaşama yönünde
önemli adımlar atacağını
söyledi. İsmail Altıntaş ise
Türk Günü organizasyonun
Odense’de faaliyet gösteren
3 derneğin bir araya gelmesiyle gerçekleştiğini ifade
ederek, ‘Danimarka bizimde
ülkemiz. Toplumun bir parçasıyız. Katkısı olan herkese
teşekkür ederim’ dedi.
Kopenhag
Büyükelçisi
Mehmet Akat konuşmasına
Türk Günü’nü düzenleyenlere teşekkür ederek başladı. Geçen yıla göre katılımın
daha çok olduğunu bununda organizasyonun Danimarkalılar üzerinde olumlu
etki bıraktığını gösterdiğini
vurgulayan Mehmet Akat,
‘Profesyonelce yapılan bu
tür etkinlikler kültürümüzün tanıtılmasında önemli bir platform olacaktır.
Medeniyetler
İttifakına
öncülük eden Türkiye’nin
kültürün tanıtılması çok
önemlidir. Kültür evrensel
bir değerdir. Sorunların
aşılmasında evrensel değerlere ihtiyaç duyulmaktadır’

dedi. OTEB’in anadil eğitimi vermesini takdire şayan
bir gelişme olarak tanımlayan Mehmet Akat, Türkiye’nin Danimarka’da tanıtılmasında OTEB’in önemli
bir görevi yerine getirdiğini
sözlerine ekledi.
Meclisin tek Türk kökenli
üyesi olan Sosyal Demokrat
partili Hüseyin Araç, geçen
yıla göre katılımın fazla
olmasının organizasyonun
başarılı olduğunu gösterdiğini söyledi. Milletvekili
Araç, Türk Günü etkinliklerinin gelenek, kültür,
yemek, müzik ve adetlerimiz doğru tanıtılması için
önemli bir görevi yerine
getirdiğine işaret ederek,
‘Yabancılar Danimarka’nın
bir parçasıdır. Karşılıklı
anlayış ve birbirimize saygı
içinde yaşamalıyız. Hepimiz
Odenseyiliz, hepimiz Danimarkalıyız.’ diye sözlerini
tamamladı. OTEB Başkanı
Sami Güler, katkılarından
dolayı Büyükelçi Mehmet
Akat ve Hüseyin Araç’a birer plaket verdi.
Kurulan çadırlarda, Türk
yemeklerinin en güzel örnekleri misafirlere ikram
edildi. Türk kahvesi ve çayını kurulan Şark odalarında içen ziyaretçiler, ‘Dünya
kilim merkezi’ olarak tanımlanan Hakkari’nin en nadide kilimlerini satın alma
imkanına sahip oldu. Ebru
ve çini örnekleri standlarda
yer buldu.
Hacettepe Üniversitesi
halk oyunları ekibinin sergilediği gösteri meydanda
coşku dalgası oluşturdu. Danimarka’nın en küçük halk
oyunları ekibi olan OTEB
miniklerinin
‘madımak’
oyunu büyük alkış aldı.
(Haber)

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46

Scandinavian
Emlak Center

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

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

Bir telefonla karşınızdayız

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

İsmet Avcı
(KONYA)

Tlf: +90 533 492 5616

E-mail: cino-avci@hotmail.com

Kızlarpınarı Mah. Kızlarpınarı Cad. NO. 39 Alanya

Har du et problem
og kan ikke se en løsning?

Clairvoyance &
Healing- astrolog
Jeg har født med spirituelle evner og har fået
dem udviklet hos flere af vores traditionelle medicinmænd og medier.
Jeg har født gode erfaringer med at hjælpe folk
med problemer indenfor: heldbred, kærlighed,
arbejde og livsglæde
Jeg kan tyde din fortid, nutid og fremtid. Min
erfaring siger mig at alle problemer har en løsning.
Engelsk og Fransk talende er også velkomne.
Kun efter aftale

Professor Mansou

Højstrupvej 43, 2700 Brønshøj (10 min. fra Vanløse station)
Tlf: + 45 38 74 88 93 Mob: + 45 50 48 61 50
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Buz kırılınca ada halkı göründü!
Dr. Orhan Bulut

Sivilceler kaderin
bir cilvesi mi?
S

ivilce oluşumu en sık rastlanan cilt bozukluklarından birisi olup çoğunlukla çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi olan ergenlik çağında ortaya çıkarlar. Basit bir cilt bozukluğu
olmasına karsın kişinin psikolojik durumunu,
yaşam kalitesini ve hatta iş bulabilme olanaklarını bile etkiler.
Peki bozukluk nerede ortaya çıkmaktadır? Sivilceli insanlarda kıl köklerinin dibinde bulunan küçük bezlerde vücutta bir erkeklik hormonu olan androjen salgılanması nedeni ile bir
aşırılık ortaya çıkar. Yani cilt daha yağlanır ve
buralarda yaşayan bakteriler denilen küçük,
hastalık yapıcı canlılar için çok uygun bir büyüme ve gelişme ortamı meydana gelir. Sonuçta bu bölgelerdeki cilt kalınlaşır, yağ birikimi
ve yerel iltihaplar meydana çıkar ki buna biz
sivilce (acne) diyoruz.
Sivilceler için piyasada satılan kozmetik
ürünler yanında çeşitli tedavi olanakları bulunmaktadır. Hastaların çoğunda tek başına kremlerle yerel tedavi yeterli olmaktadır.
Krem olarak sürülen ilaçlar duruma göre tek
başına veya tablet tedavisi ile birlikte kullanılabilmektedir. Çeşitli kremler çeşitli yollardan
etki yapmaktadırlar Örneğin Basiron bakterileri öldürerek, Redap veya Isotrex isimli kremler ise cilt kökünde salgı üretimini azaltarak
etkilerini gösterirler. Bu kremlerle yerel tedavinin yeterli olmadığı durumlarda Tetramycin
veya Erythromycin isimli antibiotik denilen
bakterileri öldürücü ilaçlar verilerek hastalığın gelişimi durdurulmağa çalışılır. Ancak bu
ilaçların çeşitli yan etkileri bulunduğu için bir
doktor kontrolünde ve iyi düşünülerek kullanılmalıdır. Ayrıca hormon tedavisi de bulunmaktadır. Yukarıda bir erkeklik hormonu olan
androjenin hem erkek ve hemde kadınlarda sivilcelerin oluşumunda en önemli faktör olduğunu belirtmiştik.
Bundan dolayıdır ki kadınlarda/genç kızlarda doğum kontrol hapları verilerek de sivilcelerin tedavi edilmesi yoluna gidilebilmektedir.
Böyle bir tedavinin ise, erkeklerde tahmin edileceği üzere çok ciddi yan etkileri olacağı için
uygulanmaz. Son olarak bahsetmek istediğim
bir tedavi şekli ise A vitamininden geliştirilmiş
olan Isotretinoin isimli ilacın kullanılması. Bu
ilaç kapsüller şeklinde alınmakta olup çok etkili olduğu bildirilmektedir.
Bazı önemli yan etkileri olduğu için (örneğin
hamilelikteki zararlı etkileri, kanda kolesterol
artışı ve karaciğere etkisi) kullanılması daha
çok şiddetli ve çok yaygın olan sivilce gelişimi
durumlarında tavsiye edilmektedir.
Benim önerim bütün bu saydığımız tedavi
yöntemlerinin bir uzman hekimin kontrolünde
ve senin tedaviye vereceğin yanıta göre uygulanmasıdır.
orhan.bulut@haber.dk

Etkinliklerin adresi

www.club-alaturca.dk

Yüzyıllardır sessiz sedasız yaşayıp giden Grönland sakinleri de artık
konuşmak istiyor. ‘Dondurma’ adaları gözlerinin önünde eriyip
gidiyor. Eskimo çığlığı buz kütlelerini kırıyor.

D

ünyanın en büyük
adası olan Grönland’ın buzul örtüsü bilim insanlarının tahmininden çok daha
büyük bir hızla erimeye devam ediyor, buzdağlarının
içinde oluşan çatlaklar büyüyerek kırılmalara yol açıyor. Ada sakinleriyse şaşkın
ve endişeli.
Çevresine yük olduğunu’
hisseden kadınların yüzyıllardır kendini aşağı bıraktığı İntihar Uçurumu’nun tepesindeki çatlaktan gürültü
yükseliyor. Hemşire Vilhelmina Nathanielsen, “Buralarda gök gürültüsü nedir
bilmezdik, filmlerde görmüştüm sadece. Ama şimdi
sürekli duyuyoruz, buzdağları çatlıyor, birbiri ardına
büyük bir gürültüyle kırılıp
ikiye ayrılıyor” diyerek eriyen karı gösteriyor.
Grönland’ın doğusunda bir
büyük kırılmayla oluşan yeni
ada, küresel iklim değişikliğinin geldiği noktanın belki
de en somut kanıtı. Gezgin
Dennis Schmitt, 2005’te keşfettiği ve çekilen bir buzulun
altında oluştuğunu gözlemlediği adaya ‘Isınan Ada’ adını
verdi.

içeri çekildiği için yüzme
hızı son 12 yılda ikiye katlanarak yılda 15 km’ye çıkmış. “Gerçekten ürkütücü”
diyor Steffen, “Bu yalnızca
Grönland’daki
manzara.
Antarktika ve dünyanın diğer bölgelerindeki buzullarda
da aynı şeylerin yaşandığını
düşünün!”

Deniz artık tümüyle
donmuyor

Son 30 yılda yüzde 30’u liyor. Bu miktar Alpler’deki
toplam buz miktarından da
eridi
Illulisat’ın kuzeyindeki Aasiaat şehrinde yaşayan emekli Judithe Therkildsen, “Ben
çocukken kışın avcılar köpekleriyle körfez boyu, buzun üstünde 80 km. iz sürerdi. Bu,
yıllardır yapılmıyor artık”
diye anlatıyor. Yaklaşık 2.6
milyon kilometreküp buzul
örtüsüne sahip adada son 30
yılda eriyen bölgenin, toplam
alanın yüzde 30’una ulaştığı,
her yıl 100-150 kilometreküp
buzulun kaybedildiği belirti-

fazla.
Colorado Üniversitesi’nden
Grönland uzmanı buzulbilimci Konrad Steffen sürecin tahmin ettiklerinden
çok daha hızlı işlediğini söylüyor. 1990’dan bu yana her
yıl iki ayını buzul üstündeki çadır kampında geçiren
Steffen, yüzeydeki erime
arttıkça buzulun okyanusa
yol alma hızının da arttığını
anlatıyor.
Kampın kurulu olduğu buzul, uçtan 10 km. eriyerek

Isınan sular yüzünden deniz kurdu ve morina balıkları Atlantik’in daha kuzeyine yüzüyor. Körfez şehri
Disko’da da artık liman yıl
boyu açık çünkü artık kışın
da sıcaklık denizi tümüyle
dondurmaya yetecek kadar
soğumuyor. Suların ısınmasının, Grönland’ın çoğunluğu
Eskimo olan 56 binlik nüfusu için tek umut verici tarafı,
bölgede turizmi olumlu etkilemesi. Air Greenland firması ABD’li ziyaretçiler için
Baltimore’dan direkt uçuş
seferi başlatmış. ‘Isınan Ada’
ziyareti için ‘küresel ısınma
turizmi’ başlatmak bile tartışılıyor.
(Kaynak: Radikal)

Türkler aldatma şampiyonu
Dünya’da eşlerini en çok aldatanlar Türk erkekleri. Türk erkeklerini
de Danimarkalı ve Norveçli erkekler izliyor.

P

rezervatif
üreticisi
Durex’in küresel seks
araştırmasına göre,
Türk erkeğinin yüzde 57’si
eşini aldatıyor.
İngiliz The Economist
dergisi, prezervatif üreticisi
Durex’in küresel seks araş-

tırmasını yayınladı.
41 ülkede 300 bin kişinin
katılımıyla gerçekleştirilen
ankete göre, Eşlerini aldatma konusunda, Türkler küresel ortalamanın yüzde 35
üzerine çıkarak ilk sırada
yer aldı.

Araştırmaya göre, Türk
erkeğinin yüzde 57’si eşini aldattığını itiraf ediyor.
Türkleri, Danimarka, Norveç
ve İzlanda gibi İskandinavya
ülkeleri izledi.
Fransızların yüzde 24’ü
eşlerini aldattıklarını açık-

larken dünya ortalaması
yüzde 22 oldu. Yüzde 10 ve
yüzde 7 oranlarıyla Polonya
ile İsrailliler ise en sadakatliler çıktı. Economist, verileri yayınlarken kullandığı
tabloda, Michael Douglas ile
Glenn Close’nin başrollerini
paylaştığı ve aldatma üzerine çekilmiş
en tüyler ürpertici
filmlerden biri olan
Öldüren Cazibe’den
bir kare kullandı.
(Haber)

DANA FOR SELVSTÆNDIGE...
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Türkiye:
Danimarka:
Norveç:
İzlanda:
Güney Afrika
İsveç
Fransa
Kanada
ABD
Avustralya
Çin
Hindistan
İngiltere
Almanya
Polonya
İsrail

%57
%44
%41
%38
%26
%25
%24
%19
%18
%17
%16
%16
%14
%11
%10
%7
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Midenizle ilgili sorununuz mu var?

R

efluks, mide asidinin yemek borusunun içine kadar
çıkması ile meydana
Eczacı Vural Koçak
gelir. Başlıca belirtileri, gırtlakta ve mide
bölgesinde yanma
Eczacı Başak Paarup hissi, ağızdaki ekşi
asit tadıdır. Genelde
ciddi bir hastalığın belirtisi olmamakla
beraber, sık tekrarlandığında çok rahatsız edici olabilir. Mide asidi ile ilgili problemler üç farklı hastalığın belirtisi olabilir. Bunlar refluks, dispepsi (karnin üst
kısmındaki dolgunluk, hazımsızlık hissi)

ve ülserdir (mide yarası).
Mide ile ilgili problemleriniz varsa, ilk
yapmanız gereken şey, sorununuzun kaynağını bulmaya çalışmak (mesela çok
yağlı yemekler, kızartmalar yenmesi,
stres, aşırı tüketilen çay, kahve ya da sigara) ve bu etkenleri ortadan kaldırmaktır. Eğer bu mümkün değilse, probleminizi reçetesiz ya da reçete ile satılan ilaçlarla çözebilirsiniz. Reçetesiz aldığınız ilaçlar 2-4 hafta içinde etkisini göstermezse
doktorunuza başvurmalısınız. Bu da özellikle ülser vakasında çok önemlidir. Bu
gibi ciddi hastalıkları elden satılan ilaçlarla kendi kendinize tedavi etmeye çalış-

mamalısınız.
Reçetesiz satılan mide ilaçları iki gruba ayrılır:
-Fazladan üretilen mide asitini notralize eden ilaçlar( çiğneme tabletleri olarak
ya da sıvı şeklinde bulunurlar)
-Mide asidi üretimini azaltan ilaçlar.
Mide asidini notralize eden ilaçlar, fazladan üretilen mide asidini etkisiz hale getirirler. Bunlar önleyici olarak değil, belirtiler ortaya çıkınca alınan ilaçlardır.
Etkileri hızlı başlar (birkaç dakika içinde) fakat kısa sürer (en fazla 2 - 3 saat).
Bu ilaçlara örnekler şunlardır; Alminox,
Balancid, Link, Novaluzid ve Gaviscon.

Mide asidi üretimini azaltan ilaçlar 2
gruba ayrılır: H2 inhibitörü (cimetidin,
ranitidin vs.) ve asit pompası inhibitörü
(lansoprazol, omeprazol vs.) Bunlardan
bazıları reçetesiz satıldığı halde, çoğunu
ancak doktorunuzun yazdığı reçete ile almanız mümkündür.
Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
doktorunuzla konuşmadan herhangi bir
ilaca (reçetesiz satılıyor bile olsa) başlamamalısınız. Birçok ilaç, hamile ve emziren annelere, bebeklerini etkileyebileceğinden dolayı önerilmez.
eczane@haber.dk

AŞÇI VE GARSON
ARANIYOR
Kopenhag’da yaya caddesi
Ströget’te yeni açılan Butterfly
Cafe ve Restaurant’ta
çalışacak aşçı ve garsonlar
aranıyor.
Müracaat:
Tlf: 33 33 08 74 - 26 85 05 04

BODRUM TURGUT REİS
SATILIK YAZLIK

Türkiyenin en kapsamlõ
e�lence dünyasõ evinizde

Bordum’un inci beldesi
Turgutreis’te iki katlı yeni daire
Kopenhag’ta oturan sahibinden
satılıktır. Daire hem yazlık, hem
kışlık kullanılabilir. Alt katında 3
yatak odası, üst katında salon,
mutfak, banyo ve balkonu vardır.
Deniz manzaralı yemek yeme
keyfini çıkarın!
Banyosunda yeni duş kabini, hem
ısıtan, hem soğutan büyük ebat
Beko klima vardır.
Evin iki tarafında bulunan küçük
bahçe alanlarında sebze meyve
yetiştirmek olanağınız vardır
(kolonihave). Dairenin aylik aidatı
çok düşük olup, iyi komşuluk
ilişkileri ile tanınan bir sitededir.
Pesin fiyati: 495.000 DKK
(120.000 YTL)

Turkcell Süper Ligi
Fortis Türkiye Kupasõ
50nin üzerinde televizyon
ve birçok radyo kanalõ

Müracaat:
Tlf: (+45) 26 17 77 76

SATILIK RESTORAN
Sönderborg şehir
merkezinde yaya caddesi
üzerinde 60 kişilik salonu
olan 280 m2 restoranımız
satılıktır. Restoranımızdaki
demirbaşların hepsi yenidir.
Adres: Perlegade 90-92
6400 Sönderbrog
Tlf: 74 42 00 64 - 28 20 49 70

SATILIK ARSA
PAMUKKALE yolu
üzerinde ve Pamukkale’ye
yaklaşık 2 km uzaklıkta,
benzin istasyonu karşısında
1308 m2 arsamız sahibinden
satılıktır. Arsamız her türlü
iskan ve ticari amaca
müsaittir.
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Kuzey Avrupa Ülkeleri DIGITURK Distribütörü

Daha fazla bilgi için:
kahraman@comxnet.dk
ya da 2127 1744’ü arayın.

DİDİM’DE ARSA

Didim’de 300 m2 tapulu ve
parselli arsamız satılıktır.
TLF: 2292 7512

Ça�rõ Merkezi:
0046 8 445 41 41
www.digiturk.dk
www.darcan.se
info@darcan.se

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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DİN SOHBETİ

EĞİTİM

Tatil düşünceleri
Bedriye Zelal Doğru

Dr. İsa KUYUCUOĞLU

“

Çok yaşayan değil; çok gezen bilir”,
atasözü çok gezip seyahat eden kişilerin, uzun yıllar yaşadığ halde seyahat etmeyen, gezip görmeyenlere göre daha
bilgili olacaklarını anlatır.
Günümüzde gözlem yaparak seyahat etmek
en etkin bilgi edinme yöntemlerinden biridir.
Seyahat eden insan yeni coğrafyalar görüp,
yeni insanlar tanıyarak bilgi ve görgüsünü artırır. Çok yaşamasına rağmen, yaşadığı toplum
ve çevreden dışarı çıkmayan insanın bu imkana
sahip olması mümkün değildir.
Tatil yapmak, seyahat etmek günümüz insanının temel ihtiyaçlarındandır. Bir yıl boyunca
çalışan bedenimizin, kafamızın ve ruhumuzun
doğal olarak dinlenmeye ihtiyacı vardır. Danimarka’da emekli olanların dışında çoğumuz ya
herhangi bir işte çalışmakta veya bir eğitim kurumunda öğrenim görmekteyiz.
Bir yıla yakın bir süre içinde gerek iş, gerekse
okul hayatımızda elimizden gelen çabayı göstererek başarılı olmaya çalıştık. Yorulduk ve sonunda izin kullanmayı, tatil yapmayı hak ettik.
Belki de emekli olanlarımız daha Haziran ayını
beklemeden Türkiye’nin yolunu tutarken, çalışanlarımız veya öğrenci olanlarımız tatil yapma
planlarını daha da netleştirerek; valiz ve çantalarını hazırlamaya başladılar bile...
Sürekli değişen, her gün yeni gündemlerin
oluştuğu günümüz dünyasında tatil yaparak
dinlenmek kaçınılmaz bir gereksinim olmuştur.
Tatil sadece maddi boyutu olan fizikî bir faaliyet değildir. Tatilde bir yandan dinlenirken; diğer yandan sevdiklerimizle buluşarak hasret giderir, duygularımızı, anılarımızı tazeleriz.
Diğer yandan Türkiye’de yaşayan akrabalarımız ve dostlarımız bir yıl boyunca yurt dışında
yaşayan bizlerin yolunu gözler. Kim bilir bu yıl
belki de bazılarımız herhangi bir nedenle izine ayrılamaycak, seyahat edemeyecek, yıllık
izinlerini Danimarka’da geçirmek zorunda kalacakları için sevdikleriyle birlikte olamayacaklardır .
Biliyorum Türkiye’de doğan; çocukluğunu ve
gençliğini orada yaşayan insanlarımız öncelikle doğup büyüdükleri yerleri ziyaret ederek;
akrabaları ve eski (eskimeyen desek daha doğru olur) dostlarıyla hasret gidereceklerdir. Danimarka’da doğup; burada büyüyen ikinci ve
üçüncü kuşak ise; kendi şehirleri dışında daha
önce görmedikleri, Türkiye’nin daha ilginç yörelerini ziyaret etmek isteyeceklerdir. Anne-babalar çocuklarının bu isteklerini anlayışla karşılayarak, onların ülkemizin coğrafi güzelliklerini, tarihi yörelerini ve kültürel zenginliklerini
tanımalarına yardımcı olabilirler.
Danimarka’da doğmuş, çocukluğunu ve gençliğini Türkiye’de yaşamamış olanlar daha önce
gördükleri yerlerde dört-beş hafta kalmaktan
sıkılabilirler. Kendi köy, kasaba ve şehirlerinde bir hafta kalıp akraba ve arkadaşlarıyla hasret gideren gençler, doğal olarak önceden görmedikleri daha ilgi çekici yerleri görmek isteyeceklerdir.
Sanıyorum seyahat etmek, tatil yapmak gibi
fiziksel davranışları; hasret gidermek ve insanlara yardım etmek gibi psikolojik ve insancıl boyutu olan davranışlarla birleştirmek hem
kendimizi hem de beraber olduğumuz insanları
mutlu edecektir.
Hepinize sevdiklerinizle birlikte beklentilerinizin, ümitlerinizin ve hayallerinizin gerçeğe
dönüştüğü güzel bir yaz tatili diliyorum.
kuyucuoglu@gmail.com

B

u sayımızda da geçen sayının devamı olarak Kız ve Erkek çocuklarının yetiştirilme ve eğitimlerindeki
farklılıkları hakkında yazıma devam
etmek istiyorum.
Bir insanın dünyada sahip olabileceği
en değerli varlığı çocuklarıdır. Hepimizin çabası ve endişesi çocuklarımızı en
iyi şekilde yetiştirebilmektir. Bu çabalarımızın bir parçası onların iyi bir eğitim almalarını sağlamaktır. Bugün bir
anne-babanın yapabileceği en değerli
yatırım, çocuklarına iyi eğitim imkanları hazırlamaktır. Eskiden ana-babalar, çocuklarını çok sevdikleri için, ileride sıkıntıya düştüğünde işine yarasın, zorluk çekmesinler diye, evler, arsalar, mülkler, miraslar bırakıyordu.
Çocuklarımızın bu mirası korumakta zorluk çektiğine birçoğumuz tanık
olmuşuzdur. Halbuki bugün çocuklarımıza sağlayabileceğimiz en önemli mirasın eğitim olduğu kabul ediliyor. İyi
bir eğitim almış ve kendine güvenen
çocukların istediğini elde edebileceğine
inanıyoruz. Bizler kendi kendine yeten, atak, girişken, sorumluluk alan,
soru soran, araştıran kurallara niçin
uyması ya da uymaması gerektiğini bilen, hakkını arayan, gerektiğinde itiraz eden, liderlik vasıflarına sahip,
kendisi ve çevresi ile barışık bir insan
yetiştirme felsefesine inanıyoruz. Ama
bunun için kendimizden fedakarlık
vermiyoruz.
Bilimsel araştırmalar, çocuklarımızın dengeli ve sağlıklı gelişimlerinin
ve eğitimlerindeki başarıların, aile içi
ilişkilerden ve ana-baba tutumların-

Kız ve erkek çocuklarının
eğitimdeki farklılıkları 2
dan birinci derecede etkilendiğini söylemektedir.
Gelecekte kadınların erkeklerle aynı
haklara sahip olduğu bir toplum yapısının oluşması için bugünün çocuklarının ayrımcılık yapılmadan yetiştirilmesi gerekiyor. Anne–babalar, çocuklarını yetiştirirken, çoğu zaman onların geleceği için sakıncalı olduğunu
bile düşünmeden, aralarında ayrımcılık yapan ifade ve davranışlarda bulunuyorlar. Mesela, küçük oğlan kız kardeşine veya ablasına ‘sen kızsın, aklın
ermez böyle şeylere’ türünden bir laf
ettiğinde, aralarında tartışma çıkmadığı sürece anneler müdahale edip bu
söylediğinin yanlış olduğunu anlatmıyorlar. Ya da, ‘ev işlerini kadınlar yapar’ anlayışıyla bütün ev işlerini anne
ve kızın yapması herkes tarafından gayet normal karşılanıyor.
Evin oğlunun sofra kurulmasına yardım etmesi teklif bile edilmiyor. Hatta,
erkek çocukların dağıttığı eşyaları abla
veya anne topluyor da çocuğa kendi
odasını toplama, kendi işini yapma sorumluluğu verilmiyor. Kızların tertipli, düzenli ve temiz olması bekleniyor
da erkek çocuğun tam aksine dağınık
ve ilgisiz olması yadırganmıyor.
Çocuklarınız arasında onların taleplerini karşılarken eşit davranmıyorsanız, erkek çocuğunuzun kendi yakınlarına olmasa bile diğer kadınlar hakkında saygısız ifadelerde bulunduğunu
gördüğünüz halde müdahale etmiyorsanız dikkat edin; geleceğin kadınlara
değer vermeyen erkeklerinden ve toplum içinde ezik kalmış kadınlarından

birini yetiştiriyor olabilirsiniz. Çünkü,
bugün haklarını aramayı bilmeyen,
doğru dürüst eğitim alamadığı için bir
meslek sahibi olamayan, kocası tarafından ezildiği halde kaderini değiştirmeyi bile düşünemeyen kadınları da;
kadınları küçük gören, saygı göstermeyen, eşinin her istediğini yapması gerektiğini sanan erkekleri de, anneleri
yetiştirdi.
Eğer kadınlara erkekler kadar yüksek eğitim yapabilme imkanı verilseydi, özgüveni olan, girişimci bireyler
olarak yetiştirilseydiler bugün Meclis’te ve yönetim kadrolarında daha
fazla kadın olurdu. Eğer, erkekler, ev
işlerini kadınlarla paylaşacak bir anlayışta yetiştirilmiş olsaydı, bugün iş
hayatına atılan kadınlar ev işlerinin
sorumluluğunu da yüklenmek zorunda kalmazlardı. Eğer erkekler kendi
yakınlarının dışındaki kadınların da
saygıya değer olduğu bilinciyle büyümüş olsaydı, kadınlar bu kadar tacize
uğramazdı. ‘Cennet anaların ayakları altındadır.’ hadisini bilen bir erkek,
kendi annesinden başka kadınlara da
saygı duymayı öğrenseydi, çocuklarının annesine zulmetmez, ona her türlü şiddeti uygulama hakkını kendinde
görmezdi.
Önemli olan mükemmel bir anne
baba olmak değildir. Bu konuda kendini geliştirme isteğini duyan ve çaba
harcayan; yaptığı hataları gördüğünde
bunda ısrar etmeyerek, hatadan dönme olgunluğunu gösterebilen ana-baba
olabilmektir.
b.zelaldogru@haber.dk

SOSYAL DANIŞMANLIK

Doğum izni
Üzeyir Tireli, Sosyal danışman

Ç

ocuk sahibi olmuş ailelere daha
iyi yardımcı olabilmek amacıyla son zamanlarda doğum izni (barselsorlov) ve bununla birlikte alınan
ekonomik yardımda bazı değişiklikler yapıldı. Bu gün hâlâ geçerli olan
kurallara baktığımızda herşeyden
önce doğum izin süresinin uzatıldığını görüyoruz. Buna göre toplam
izin süresi 20 hafta daha uzatılarak,
32 haftadan 52 haftaya çıkarıldı.
Doğumdan 4 hafta önce annenin
doğum iznine ayrılma hakkı var.
(Burada hemen belirteyim bazı işkollarında – örneğin kamu sektöründe çalışan memurlar - doğum
iznine 6 veya 8 hafta önce ayrılabilirler, çünkü böyle bir hak toplu
sözleşmelerle (overenskomster) elde
edilmiştir. Toplu sözleşmeler bu
yüzden dikkâtli incelenmesi gereken belgelerdir).
Doğumdan sonra annenin 14 hafta
doğum izni hakkı var. Bu 14 haftalık süre içinde baba 2 hafta doğum
izni alabilir. Böylece anne doğumdan önce 4 hafta ve doğumdan sonra da 14 hafta olmak üzere toplam
20 hafta izin yapabilir. Baba ise belirtiğim gibi sadece 2 hafta izin yapabilir.
Toplam doğum izin süresini 52
hafta olarak belirtmiştim. Geriye kalan 32 haftalık izin anne ile

baba arasında istenildiği gibi paylaşılır, örneğin baba bu 32 haftanın
10’unu, anne ise 22’sini alır. Bunun
tam tersi veya başka paylaşım oranları da mümkün. Örneğin anne doğumdan sonraki 14 hafta izine ayrıldığında, baba da 32 haftalık izine ayrılarak, ilk 14 hafta hem anne
hem de baba evde çocukla birlikte olabilirler. Paylaşım ve dağılım
anne ile baba arasında istenildiği
gibi yapılır.
Bu 52 haftalık süre içinde doğum
izin ödeneği (barselsdagpenge) alınır. (Gene hemen belirtelim bazı iş
kollarında doğum izin ödeneği yerine normal aylık ücret doğum izin
ödeneği olarak ödenir). Ödenek ilk
20 hafta için anneye, ve geriye kalan 32 hafta içinse, doğum iznine
ayrılmış anne ya da babaya, ya da
her ikisinde birden aynı anda (şayet ikisi birlikte izine ayrılmışlarsa)
ödenir.
Doğum izin ödeneği belediye tarafından yapılır ve işsizlik ve hastalık
ödenekleriyle aynı büyüklüktedir.
Bu gün geçerli olan oran haftalık
3.332,- olup aylık 14.000 Kron kadardır. Bu yardım vergiye tabiidir.
Gene yeni kurallara göre, bu 32
haftalık süre, 8 hafta daha uzatılarak, 40 haftaya çıkarılabilir (doğumdan önce hâlâ 4 hafta ve doğumdan

hemen sonra 14 hafta). Ama burada
dikkât edilmesi gereken nokta belediyeden alınacak ekonomik yardım.
Şayet izin 40 haftaya çıkarılıyorsa,
bu süre içinde alınacak ekonomik
yardım, gene 32 haftada alınacak
yardıma tekabül eder. Bir başka deyişle, ya bu 32 hafta içinde tam doğum izni ödeneği alınır (haftalık
3332 Kron) ya da 40 hafta boyunca,
daha az ödenek alarak, 32 haftalık
ödenek 40 haftaya serpiştirilir.
Doğum izninin 8 ilâ 13 haftalık bir
dilimi bir başka döneme bırakılabilir. Bu 8 ilâ 13 haftalık bölüm, çocuk 9 yaşını doldurmadan ve toplu
bir biçimde kullanılmalıdır. Örneğin
çocukla birlikte uzun bir tatil yapılmak istendiğinde veya düğün, bayram, ev, iş ve okul değiştirme gibi
durumlarda kullanılabilir. Annebaba bu konuda tamamen karar
verme yetkisine sahip.
Ayrıca doğum izninin 32 haftalık
bölümü – şayet işverenle bu konuda
anlaşılabilirse – yine çocuk 9 yaşını
doldurmadan ve toplu olarak değil
de, isteğe göre tek tek haftalar olarak kullanılabilir. Bu haftalar içinde
gene normal doğum izin ödeneği alınır, yani belediyeden bu amaçla alınan yardımda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz.
tireli@haber.dk
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Skandala ağır ceza
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde F Grubu’nda oynanan Danimarka-İsveç maçında olaylar çıktı. Danimarkalı bir taraftarın maçın Alman hakemi Helbert Fandel’e saldırması üzerine hakem Fandel maçı tatil etti ve 3-3
devam eden maçta İsveç’i 3-0 hükmet galip ilan etti. UEFA disiplin kurulu çıkan
olayların ardından aldığı bir kararla Danimarka’ya ağır ceza verdi. Danimarka
bundan sonra evinde oynayacağı dört maçı tarafsız sahada oynamak zorunda
kalacak. Bu dört maçtan biri ise seyircisiz oynanancak.

A

rine bir taraftar sahaya girdi ve hakeme saldırdı. Taraftarı Danimarkalı oyuncu Gravgaard araya girerek
engelledi. Danimarka polisi
saldırganın tutuklandığını
açıkladı. Ancak saldırgan
çıkarıldığı mahkemece daha
sonra serbest bırakıldı.
Karşılaşma sonrasında Danimarka Futbol Federasyonu yetkilileri hakemin

İsveç’i 3-0 hükmen galip
ilan ettiğini bildirdi.
Danimarka Futbol Federasyonu olayın ardından
UEFA’nın vereceği cezadan
doğacak olası maddi kayıpların tazmini için hakeme
saldıran holigan hakkında
dava açılacağını söyledi.
Hakem Fandel ise, “Bu
maçı örnek olsun diye tatil
ettim. Futbolcular ve seyircilerden gelecek şiddet asla
kabul edilemez” dedi.
Maçtan hemen sonra
kısa bir açıklama yapan
Teknik Direktör Morten
Olsen, “Futbol konuşmak
istemiyorum. Danimarka
futbolu için kara bir gündü” dedi ve Christian Poulsen’in bundan böyle milli

İrfan Kurtulmuş

takımda yeralmayacağını
söyledi.
Maçtan sonra kameraların karşısına geçen Christian Poulsen, “Rosenberg
tarafından provoke edildim. Sinirlerime hakim
olamadım. En büyük aptallığı yaptım. Çok pişmanım.
Takım arkadaşlarımdan,
futbolseverlerden ve Danimarka halkından özür
diliyorum” dedi.
Hatırlanacağı üzere, iki
ekip arasında 2004 Avrupa
Şampiyonası’nda oynanan
maç 2-2 sona ermiş, ancak
bu skorun iki takıma da yaraması üzerine uzun süre
şike söylentileri ortalıkta
dolaşmıştı.
(Haber)

Bröndby’nün büyük jesti
D

animarka’nın Svendborg kentinde,
Türkler’in kurduğu FC Sydfyn futbol
kulübü kuruluşunun 10.yılı etkinliğinde ülkenin önde gelen en büyük takımlarından
Bröndby ile karşılaştı.
1996’da FC Hömarken adıyla kurulan FC
Sydfyn’ın A takımı, amatör Seri 2’de, B takımı Seri 5’te mücadele veriyor. Bröndby, FC
Sydfyn’un 10. yıl etkinliklerine milli takımda
bulunan oyuncuları dışında tam kadro katıldı.
Tek devre oynanan FC Sydfyn-Bröndby karşılaşması Bröndby’nün 5-0’lık üstünlüğü ile
bitti. FC Sydfyn takımını 10. yıl etkinliklerinde yalnız bırakmayanlar arasında Konsolos
Osman Kocabaş ve Meclisin tek Türk kökenli
üyesi Hüseyin Araç’ta vardı.
(Haber)

Pele’s Møbler

Bulmaca çözüm

Sudoku çözüm

www.peles.dk
Pele Mobilyadan bir
yenilik daha!
Her türlü ev eşyası ve
hediyelik eşyalar
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animarka-İsveç maçının tatil edilmesinin ardından,
Kuzey’in 5.5 milyonluk ülkesi, politikacısından antrenörüne, futbolcusundan medyasına tek yumruk olarak suçu kabullendi ve Avrupa’ya örnek oldu.
İsveç maçı sırasında hakemin dövülmesi nedeniyle Danimarka futbol tarihine ‘kara gece’ olarak geçen olaylar sonrasında ülkede ortaya koyulan tutum tüm Avrupa’ya örnek oldu.
Danimarka hükümeti, spordan sorumlu bakanlık, futbol federasyonu, milli takım teknik heyeti, oyuncular
ve medya olayların üzerinden günler geçmesine rağmen
tek bir yumruk olarak suçu kabullendiler ve verilecek
cezaya razı olacaklarını defalarca dile getirdiler.
Federasyon Başkanı Allan Hansen, Genel Sekreter
Jim Stjerne Hansen, teknik patron Morten Olsen ve basın sözcüsü Lars Berendt bir basın toplantısı düzenleyerek sorumluluğun kendilerine ait olduğunun altını kalın
çizgiyle çizdiler. Başkan Hansen, yumruklaşan futbolcularını ya da yumruk atan taraftarı savunmaktan çok,
puan kaybına ve cezaya itiraz edilmeyeceğini söyledi.

Poulsen eve
Milli Takımlar Teknik Direktörü Morten Olsen ise 13
Ekim 2004’te Kopenhag’ta Danimarka-Türkiye arasında oynanan Dünya Kupası eleme maçı esnasında Okan’ı
saçından çekerek penaltıya sebebiyet veren ve kırmızı
kartla oyundan atılan Jesper Grönkjaer olayını en canlı
örnek göstererek, bundan sonra bu tür olaylara izin verilmeyeceğini belirtti. Olsen, Poulsen’i Letonya maçı öncesi kamptan evine gönderdi.
Olayın diğer bir kahramanı Sevilla’lı Christian Poulsen de, İsveçli rakibi Markus Rosenberg’in kendisini defalarca provoke ettiği için yumruk attığını açıklıkla söyledikten sonra, Danimarka halkı, takım arkadaşları ve
teknik heyetten medya önünde özür diledi.
Basın milli takımına, futbolcusuna ve olay yapan taraftarına arka çıkmadı, Alman hakem Herbert Fandel’e
yumruk atan 29 yaşındaki taraftarı teşhir ederek “Kim
bu aptal? Bilen bizi arasın” manşetleriyle olayı sayfalarına taşıdı.
Roligan imajı çöpe
Danimarka’nın Spordan Sorumlu Kültür Bakanı Brian
Mikkelsen de, olayın ülke için utanç verici olduğu açıklamasını yaptı. Mikkelsen, 1980 yıllarında holigan yerine roligan (sakinler) imajını futbol dünyasına yerleştiren Danimarka seyircisinin bu münferit olay sonrası
sağduyusunu kaybetmeyeceğini umut ettiğini belirtti.
Türkiye’de yaşanan olaylı İsviçre maçı, Vestel ManisaSakaryaspor maçının hakeminin tartaklanması olaylarında suçu birbirlerinin üzerine atma yarışına girenlere,
Kuzey’in bu 5.5 milyonluk ülkesinde sorumluların nasıl
davrandığını örnek gösterebiliriz.
Alman hakem Herbert Fandel’in 42 bin seyirci önünde uğradığı saldırı sonrası kendisi ve futbolcuların saha
içinde güvenliğinin olmadığına cesurca hükmederek birkaç dakikası kalan böyle önemli bir maçı tatil etme kararı da MHK ve hakemlerimizin dikkatine sunulur.
İyi yazlar....
irfan.kurtulmus@haber.dk

(Bu yazı 7 Haziran tarihli Milliyet gazetesinde de yayınlanmıştır.)
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vrupa futbolunda
yükselen şiddetten Danimarkaİsveç Euro 2008
eleme maçı da nasibini
aldı. 3-3 devam eden karşılaşmada bir Danimarkalı
taraftar 89. dakikada hakemin penaltı kararı vermesi
üzerine sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Herbert
Fandel’a saldırmak istedi.
Bu olay sonrası tatil edilen maçın başında 3-0 geri
düşen Danimarka üç gol
atarak eşitliği sağlamış
ve hakem Danimarkalı
savunma oyuncusu Poulsen’i kırmızı kartla oyun
dışı bırakmıştı. Hakemin
89’da Danimarka aleyhine
penaltı kararı vermesi üze-

SPOR YORUM

haber Bulmaca
ÇUVALDIZ
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Karısından boşanıp sevgilisiyle evlenmeye çalışan, spor kulübünde
yönetim kurulu üyeliği
isteyen, ekonomik sorunları olan muhalefet partisi milletvekillerine çeşitli kolaylıklar sağlanır.
Tıklayınız: vvv.iktidarpartisi / rüşvet / listebaşı
/ kom.
MÜTHİŞ HABER !

SOLDAN SAĞA
1) Kamufle etmek
2) Bir erkek ismi-Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı
organlarına başvurma
3) Meyvelerde çekirdekle deri arasındaki bölüm-Mizahi bir karakter adı
4) Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan
manevi varlık-Boru sesi
5) Tersi kayıp-Adalet
6) Bir ilimiz-Sodyum imi
7) Kiraya verilerek gelir getiren mülk-Kırmızı
8) Tersi kurçatovyum elementinin simgesi-Cet-Bir cetvel
9) Bir bilgisayar terimi
10) Şiir yazan kimse-Bir sayı
YUKARDAN AŞAĞIYA
1) Bir kıta-Bir besin maddesi
2) Bir göl-Pembe veya erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte,
saydam bir korindon türü olan değerli taş
3) Yüz metrekare değerinde yüzey ölçü birimi-Fasta bir kent
4) Lale bahçesi-Radyum elementinin simgesi
5) Bir binek hayvanı-birdenbire
6) İlaç çare-Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu
olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
7) Nezir-Bir şeyin niteliklerini övme
8) Bir yağış biçimi
9) Yurt-Biricik
10) Geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev

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
Aranan sözcükler

ADANA
AFYON
ANKARA
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
ERZURUM
HATAY
ISPARTA
KARAMAN
KARS
KASTAMONU

CANBALON

Danimarka – İsveç maçında sahaya girip hakeme saldıran ve maçın yarıda kalmasına yol açan
kişinin kim olduğunu,
güvenilir kaynaklardan
öğrendik : Bu Danimarkalı, İsveç hesabına çalışan bir casus (zaten İsveç’te yaşıyor). Görevini
yaptı! Fakat hakemin
boynunu ısırmadı, onun
kulağına eğilip “Senin
karın şu anda köşedeki
barda bir adamla kırıştırıyor!” dedi, hakem de
maçı yarıda kesip koşa
koşa bara gitti. Müthiş
gerçek budur!
GÖÇMEN
MAZLUM’UN YERİ

© Abdullah Tunçel

-Sayın redaksiyon, bir
alet icad ettim, adını
‘Mazlummatik’ koydum.
Bu aletin reklamını yapar mısınız?
-Elbette yaparız Mazlum! Nedir bu icad?
-Abi, bu alet denizde yüzenlerin kulaklarına takılıyor, yakında karpuz
kabuğu, şişe varsa “bip”,
çöp torbası varsa “bip,
bip”, b.k (yani, insan dışkısı / redaksiyon) varsa
“bibibiiip” diye sinyal veriyor. Asıl önemlisi, köpek balığı yaklaşırken de
Cena- ze Marşı çalıyor!

Abdullah Tunçel

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

HABER
BER
SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için
haber@haber.dk
www.haber.dk
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UYGUN FİYATLARDAKİ BAHÇE MOBİLYALARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

İŞTE YENİ KOLTUK TAKIMINIZ. BİÇİMİNİ VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ SİZ BELİRLEYİN

ha
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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.

Sınırsız model olanakları

YATAK REYONUMUZ YENİ ÇEK-YAT MODELLERİMİZLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞTİR

HALI, MOBİLYA VE HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ MUTLAKA GÖRÜNÜZ

Bizi

MEGA HALI şimdi PELE’de
4000 m2’lik showroomumuzda yeni halı
çeşitlerimizi görmek için mutlaka bize
uğrayın

Pele’yi tanımayan
zarardadır !!!

Pele Mobilya’ya
gelin, kesenize
uygun koşullarda
yuvanızı zevkinize
göre kurun

MÜJDE !... PELE MOBİLYA’DAN BİR YENİLİK DAHA!!!

Battaniyeden yatak takımına, tencereden çaydanlığa bardağa, kristal takımlara kadar
uygun fiyatlarda her türlü ev eşyası, hediyelik eşyalar ve daha neler neler...

Pele´s Møbler
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