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24 yaş sınırı işe yaramadı
Hükümetin Yabancılar Yasası
kapsamında uygulamaya koyduğu
24 yaş sınırı ve bağlılık şartına
rağmen aile birleşiminde azalma
olmadığı, aksine özellikle Türkiye,
Pakistan, Filipinler ve Tayland`dan
aile birleşimi yoluyla Danimarka’ya
gelenlerin sayısında artış olduğu
bildirildi.

Gazeteniz
HABER’in
bundan sonraki sayısı
14 Mart 2008’de
yayınlanacaktır.

DÜĞÜN SALONU
DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA
EĞLENCELERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

Tlf: 33 111 555
www.royalsalon.dk

Daha fazla bilgi ve rezervasyon için
sayfa 11’deki reklamımızı görünüz

SATDISCOUNT

Karikatür krizi hortladı

Hz. Muhammed karikatürlerinden birinin çizerini öldürmeyi planlayan bir hücre ortaya
çıkarıldı. Danimarka’da yayınlanan bütün günlük gazeteler 2 yıl önce İslam dünyasında
büyük tepkiye neden olan Peygamber karikatürlerini yeniden yayınladılar.
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info@tickethouse.dk
www.tickethouse.dk

ROYAL

Sayfa 16-17

animarka’da günlük yayınlanan bütün günlük
gazeteler, 2005 yılında
Jyllands-Posten gazetesinin yayımladığı Hz. Muhammed’e hakaret eden tasvirlerden birinin
çizerini öldürme teşebbüsün ortaya çıkmasının ardından karikatürleri bir ve birden fazla olarak
sayfalarında 13 Şubat tarihinde
yeniden yayınladılar.
Karikatürde Hz. Muhammed,
başında bomba şeklinde bir sarıkla resmediliyor.
Gazeteler amaçlarının, geçen

Tlf: (+45) 33 93 55 44
info@tickethouse.dk
Tlf: (+45) 33 93 55 4
www.tickethouse.dk

sene yayınlanan karikatürlerden
birinin çizerine yönelik olduğu
iddia edilen suikast girişimini
protesto etmek olduğunu dile getiriyor.
Ülkenin önde gelen en büyük
gazeteleri ‘ifade özgürlüğünden
taviz verilemez’ ifadesini kullandılar. Politiken, Berlingske-Tidende, B.T,Jyllands-Posten ve
Nyhedsavisen gibi gazeteler karikatürlerin bazılarını yayımlarken, Ekstra Bladet gazetesi tamamını yayımladı. Karikatürler
Danimarka’da çıkan 11 gazete-

Avukat
Farhad NikMaram

nin tamamında yayımlandı.
Zanlılardan biri serbest
Bu arada, Danimarka polisi, bir
karikatüristi öldürmeyi planlayan 3 şüpheliyi tutukladıklarını
açıkladı. Danimarka polisinin
“plan aşamasındayken” tutukladığını söylediği üç kişiden Tunus
uyruklu olan ikisinin çalışma
ve oturma izni bulunuyor ve bu
iki Tunuslu, ülkenin güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle
Danimarka Uyum Bakanlığının
aldığı kararla sınırdışı edilecek.

Danimarka vatandaşı olan 40 yaşındaki Fas asıllı üçüncü kişi ise
sorgudan sonra serbest bırakıldı.
İstihbarat yetkilileri bu bilgileri
vermekle birlikte suikast planının hedefini açıklamadı.
Karikatürleri ilk olarak yayınlayan Jyllands-Posten gazetesi ise
hedefin çizerlerinden Kurt Westergaard olduğunu savundu. 73
yaşındaki Westergaard ve eşinin
son üç aydır polis korumasında
olduğu belirtiliyor.

Sayfa 26

Købmagergade 31
1150 København K

(Haber)

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

www.satdiscount.dk

Tlf: 5188 8675 - 6030 3587

MOSAİK

DÜĞÜN SALONLARI
www.mosaiksalon.dk

Düğün,Nişan,
Kına Gecesi, Doğum Günleri
ve her türlü eğlenceniz için bizi
arayınız.

Tlf: 36 305 306

H

ISSN: 9771602-985002

Tlf: 3391 3020
Fax: 3391 3021

advokatnikmaram@yahoo.dk
Klinik
Forkæl dig selv

595,-

Kalıcı epilasyonda
(permanent hårfjerning)
ilk 5 seans için yapılan
peşin ödemelerde
indirim.

Başlayan fiyatlarla direk İstanbul’a uçak
Daha fazla bilgi için bizi
mutlaka arayın

ANTALYA
ALANYA
ALANYA

● Permanent Hårfjerning
(Kalıcı epilasyon)
● Ansigtsbehandling
(Cilt bakımı)
● Manikür/Pedikür

%50

Hundige Center 2A, 2sal ved
Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89
klinik@b-beauty.dk www.b-beauty.dk

Türkiye’ye
seyahatlerinizde
en ucuz,
en güvenilir

Tek gidiş 475,-
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Naser Khader
udtaler til den
samlede presse:

Amacının dışına çıkan
kurallar kaldırılsın

2

4 yaş sınırı ve bağlılık şartı kurallarına rağmen 2003 yılından bu yana aile birleşimi sayısında bir düşüş sağlanmadı. Aksine son üç yıl
içinde aile birleşimi hakkı alanların sayısında artış
kaydedildi. Sadece geçtiğimiz yıl aile birleşimi yoluyla Danimarka’ya yerleşenlerin sayısı 3.619 oldu.
Doksanlı yılların sonu ile bu yüzyılın başlarında göçmenler tartışmasını takip edenler Danimarka’da yaşayan Türk ve Pakistanlı göçmenlerin
hepsinin çocuklarını istemedikleri evliliklere zorladıkları izlenimi edinebilirdi.
Kadın örgütleri, film yapımcıları, siyasetçiler, ve
tabii ki bir grup işsiz Danimarkalı ve göçmen kadının Danimarka’da yaşayan yüzbinlerce kişinin
çocuklarını istemedikleri evliliklere zorluyorlar
imajının yaratılmasında payı var. Bu alanda o zamanlar bir endüstri bile oluşmuştu, öyle ki zorla
evlilikleri engellemek için çalışan kişi sayısında atlama yaşanmıştı. Ama hiç kimse, tekrar ediyoruz
HİÇ KİMSE zorla evlilik tehdidi altında bulunan
gençlerin sayısı hakkında istatistiksel bir veri ortaya koyamamıştı.
Zorla evlilikleri engellemek kadın sığınma evleri, film ve tiyatro projeleri, konferans, bilgilendirme ve danışma çalışmaları için ’gerekli’ olan milyonlarca Krona ulaşmak hiç de zor değildi. Sadece
gençler zorla evlilik tehdidi altındalar demek yeterliydi.
Ancak istatistikler başka şey söylüyor. İstatistikler zorla evlilik endüstrisinin iflas ettiğini gösteriyor. 24 yaş sınırı ve bağlılık şartı Türkiye ve Pakistan’dan Danimarka’ya olan göçü durdurmak amacıyla icat edilmişti. Bu kurallar sayesinde Danimarka’da yaşayan göçmen kökenli gençler birden
bire kendilerini başka türlü bir zorla evlilik kavramıyla karşı karşıya bulmuşlardı: Bu da Danimarka’da kendilerine eş bularak evlenmek mecburiyeti idi. Demokrasiyi (Kötüye) kullanarak uygulanan
bir türlü zorlamaydı bu da işte.
Biz haklı çıktığımız için memnunuz. Zorla evliliklerin sayısı iddia edildiği kadar yüksek değildir ve
o sayı da bu ülkede yaşayan gençleri buradan biriyle evlenmeye zorlayacak yasa ve kural yapmak
için hiç yeterli değildir. Bu kurallar amacın dışına
çıkmıştır ve artık kaldırılmalıdır.

haber

Tegning: Lise Özer
Unutulmaz film “Babam ve Oğlum”un yönetmeni

13 MART’TA
Kopenhag’da Park Bio’da (tlf: 3538 3362)
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Sıra beklemeden İşitme Cihazınıza sahip olun!
Kulaklık kullanmak ayıp değildir, bizi arayın yaşam
kalitenizi yükseltin!
5.528 Kronluk sağlık sistemi yardımı ile
ücretsiz işitme cihazı.
Hem de 4 yıl garantili ve ücretsiz
ayarlama-bakım servisi
Uzmanlarımızla Türkçe
konuşarak ücretsiz işitme testi
yaptırın, 14 gün içinde işitme
sorununuz ortadan kalksın.
Türkçe hizmet !!!
Siz gelemiyorsanız,
arayın, biz size gelelim.
İşitme sorununuzu
Türkçe anlatın.
Yaşam boyu duymak için
Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 København Ø
Tlf: 39 40 10 50 - www.audiovox-lab.dk

PEK YAKINDA DANİMARKA’DA
SİNEMALARDA
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asonor ® horlamayı durdurur

- Horlama uyku düzenini bozar.
- Horlama tansiyonu yükseltir.
- Horlamaya asonor® ile kolayca son verin.
- Eczaneler, Matas ve Helsam ma�azalarında
bulunur.
- Daha geniş bilgi için: www.asonor.dk
- Etkisi belgelenmiştir.

isi tir
Etk nmiş
le
lge
e
b

Şubat/Februar 2008

haber

3

4

HABER

haber

Şubat/Februar 2008

Demokrasi ile bağdaşmıyor

Cengiz Kahraman

D

animarka parlamentosundaki 179
milletvekilinden dört tanesi Danimarka’nın sömürgelerinden, modern
adıyla özerk Kuzey Atlantik bölgeler
Grönland ve Ferö adalarından seçiliyor. Bu dört milletvekilinin iktidarı
belirlediği dönemler de oldu. Büyük
bir kesim son seçimlerde de Kuzey
Atlantikli temsilciler ile Naser Khader’in partisi Yeni İttifak’ın iktidarı belirleyeceğini sanıyordu, ama her
ikisine de gerek kalmadan iktidardaki partiler çoğunluğu yine elde etmeyi
başardılar.
Ardından sığınma kamplarındaki
mülteci çocuklarının durumunun ele
alındığı görüşmelere başlandı. Muhalefetin eline hükümeti devirmek için
yeni bir fırsat daha geçmişti. Parlamentodaki oylamada çoğunluğu sağlamaları durumunda hükümeti düşürmeleri an meselesiydi. Küçük ayak
oyunları oynandı. İktidar partisinden

bir milletvekili de istifa edince muhalefetin iştahı iyice kabardı. Kendi
içinde çözülmeye başlayan Yeni İttifak ise hükümeti devirmeye yanaşmayınca muhalefetin beklentisi boşa çıktı. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı.
İktidar partileri, muhalefet ve medya
çelik çomak oynarlarken, bir çok parlamenter de gerçekten insani nedenlerle sığınmacı çocuklarının sorunlarının çözülmesini, Danimarka’nın daha
insani bir sığınma politikası izlemesi
için çaba harcıyordu.
İnsani bir sığınma politikası izlenmesinden yana olan iki milletvekili
daha vardı. Bu vekiller Grönland’dan
gelen temsilcilerdi ve genelde Danimarka iç politikasına karışmayan
temsilciler bu kez hükümetin bu uygulamasına sessiz kalmak istemediler. Ama birden karşılarında hükümetin dışarıdan destekçisi Danimarka Halk Partisi ile bazı iktidar partili

milletvekillerini buldular. Hiç demokrasi ile bağdaşmayan tehditler aldılar Grönlandlı vekiller. Sığınmacıların
çocuklarını düşünmek yerine Grönland’daki çocukları düşünmeleri önerildi kendilerine. Yetmedi, “Siz kim
oluyorsunuz da Danimarka’nın iç politikasına karışma hakkını kendinizde
buluyorsunuz” dediler. Bu da yetmedi, Grönland’a yapılan ekonomik yardımın kesileceği tehdidinde bulundular.
21. yüzyıldaki sömürgecilik anlayışı, Danimarka demokrasinin de cilvesi
bu olsa gerek. Parlamentoya seçilmelerine izin veriliyor, ama konuşmalarına izin verilmiyordu. 50 bin Eskimo’nun yaşadığı dünyanın en büyük
adası Grönland’da 7 bin de Danimarkalı yaşıyor. Ama 7 bin Danimarkalı
50 bin Eskimo’yu yönetiyor.
Grönland’ın Thule bölgesine
ABD’nin nükleer başlıklı füzeler yer-

leştirilmesine, yöreye radyoaktif saçılmasına, terör şüphelilerini taşıyan
CIA uçaklarının Narsaruag havaalanını yakıt ikmali için kullanılmasına
ses çıkarılmıyor. Ama bir Grönlandlı
vekil Danimarka iç politikasına karıştı diye ortalık yıkılıyor. Her ne kadar
başbakan bütün vekiller eşittir dese
de, kendi partisinden vekillerin ve Danimarka Halk Partili vekillerin tehditlerini duymazlıktan geliyor.
Grönland özerk yönetimi ısrarla,
”Bizi hem CIA hem de Danimarka hükümeti kullandı” diyor. Grönland’ın
güvenliği tamamen kendi sorumluluğunda bulunan Danimarka, ABD
karşısında Grönland’ın çıkarlarını ise
maalesef gözetmiyor.
Grönlandlı temsilcilere ‘iç politikaya karışmayın’ diyen zihniyet bir gün
göçmen kökenli vekillere de aynı şeyi
söylerlerse hiç şaşırmam.
cengiz.kahraman@haber.dk

Karikatürler “tarihi değer” ilan edildi
Danimarka, iki yıl önce Jyllands-Posten gazetesinde yayımlandıklarında Müslüman âleminin şiddete
varan tepkisini çeken Hz. Muhammed karikatürlerini 'tarihi değer' olarak korumaya alıyor.

D

animarka Kraliyet Kütüphanesi, iki yıl önce
Jyllands-Posten gazetesinde yayımlandıklarında Müslüman âleminin şiddete
varan tepkisini çeken Hz. Muhammed karikatürlerini 'tarihi değer'
olarak korumaya alıyor. Ancak
kütüphane, karikatürlerin sergilenmeyeceğini ya da ziyaretçilere
gösterilmesinin şimdilik düşünülmediğini açıkladı.
17. yüzyılda Kral III. Frederik'in
kurduğu, pek çok tarihi hazineyi
barındıran ve İskandinavya'nın
en önemli kütüphanesi sayılan
Kopenhag'daki Kraliyet Kütüphanesi, 12 karikatürü 'tarihi değer'
ilan etti.
Orjinallerini koruma amaçlı edinmeye çalıştıklarını ve çizerlerle
anlaşmaya yaklaştıklarını belir-

ten müze sözcüsü, karikatürlerin
şimdiye kadar bir çok kişi tarafından, isteyen kişilerin de internette yapacakları kısa bir aramada
bunları görebileceğini belirterek,
adı geçen ve olaylara neden olan
karikatürlerin sergilenmesi için
neden bulunmadığını söyledi.
Yetkili, "Sergilemekle ilgilenmiyoruz, amacımız onları gelecek nesiller için güvende tutmak, çünkü
bu karikatürler Danimarka'da tarih yarattı. Danimarka kültür ve
tarihinin bir parçası haline geldiler. Sıkı güvenlik önlemi alacağız.
Tek bir kişinin karikatürleri sabote etmesi çok zor olacak, çünkü onları araştırma amaçlı görebilmek
için üniversite profesöründen
onay mektubu alması gerekecek.
Nadir kitaplar gibi muamele görecekler."

Müze yetkilileri ayrıca, çizerlere
karikatürler için herhangi bir ödeme yapılmayacağını, karikatürlerin bazılarının ise hali hazırda bazı
özel koleksiyoncular tarafından satın alındığını bildirdiler.
Öte yandan, Danimarka Karikatürcüler Derneği'nin başkanı Claus
Seidel, "Onları kraliyet kütüphanesine vermeyi doğru buluyoruz"
görüşünü açıkladı. Danimarka
Müslüman Toplumu sözcüsü Kasım Sait Ahmet ise, bu tutumu
'tahrik' diye nitelese de 'yeni strateji' gereği görmezden geleceklerini açıkladı.
Jyllands Posten gazetesi 2005
yılının Eylül ayında 12 ayrı çizere sipariş verdiği Hz. Muhammed
karikatürlerini yayınlamış, gazetenin Kültür servisi şefi de gerekçe
olarak da Müslümanların hoşgörü-

sünü test etmeyi amaçladıklarını
söylemişti.
Gazete ayrıca Müslümanların,
hakaret, aşağılama ve alaya alınmayı kabul etmeleri gerektiğini
öne sürmüştü. Karikatürlerin ya-

yınlanmasının ardından tüm İslam
dünyasında Danimarka karşıtı gösteriler düzenlenmiş, çıkan olaylarda 100’ün üzerinde kişi hayatını
kaybetmişti.
(Haber)

AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE
15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız
♦ Oturma ve Çalışma İzni
♦ Vatandaşlık
♦ Eş ve çocuklar için aile birleşimi
♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni
davalarında hizmetinizdeyiz.

§

Ayrıca, kira hukuku,
tazminat, sigorta, ceza
ve her türlü hukuksal
konularla, temyiz
davalarında
hukuksal danışmanlık
ve yardım için
bizi arayabilirsiniz.

Nørregade 6, 2 - 1165 København K - Tlf: 3312 0033 (Hafta içi saat: 10.00-15.00) - Faks: 3312 0068 - Mail: synnove.falk-ronne@get2net.dk
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SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ

12 yıldır hizmetinizde

Pişmiş kebap,
hjemmelavet
burger

Danimarka’nın her tarafına
dağıtım servisimiz vardır.
Sjaelland adasında
FYN ve JYLLAND bölgelerinde de
servisimiz vardır.

Tüm sağlık
kurallarına
uygun helal
mamüllerimizle
hizmetinizdeyiz

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

Korskildeeng 3
www.mbfood.dk

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

2670 Greve

E-mail:info@mbkebab.dk
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Karikatürler ve Kurtlar Vadisi
Sadi Tekelioğlu

B

azı sözlerin ve düşüncelerin diğer
insanlar üzerinde yaptığı etki o
söz ve düşüncelerin ifade edildiği
zaman ve ortama bağlıdır. Örneğin modern fiziğin ve teleskobik astronominin
kurcularından olan Galileo Galilei’nin
idam edilmesine neden olan “Dünya dönüyor” düşüncesi onun ardından bir çok
kişi tarafından dile getirilmiş, ancak
kimsenin canına mal olmamıştı.
2005 yılında Jyllands-Posten gazetesinin Hz. Muhammed karikatürleri yayınlamasını zamanında basın etiği ile bağdaştıramayan, Jyllands-Posten’e hakarete varan eleştiri yönelten gazetelerin
karikatürleri yeniden basmalarının bir
tek açıklaması olabilir: İki yüzlülük. Ya
o karikatürler ilk yayınlandığı zamanda
gösterdikleri tepki sahteydi, ya da şimdiki uygulamaları sahte. Yorum sizin.
Jyllands-Posten gazetesi amacına ulaş-

mıştır. Karikatürleri yayınlamaktaki
amaçlarını “provokasyon” olarak nitelendirmişlerdi. Provokasyonu başardılar. Kuzey Afrika kökenli üç Müslüman göçmen Hz. Muhammed’i başında
bombalı türbanla tasvir eden çizer Kurt
Westergaard’ı öldürme hazırlığında
iken gözaltına alındılar. Burada sevindirici olan şudur ki, adı geçen kişiler iddia
edilen eylemleri gerçekleştirmeye fırsat
bulamadan polis tarafından gözaltına
alındılar. Eğer başarsalardı Avrupa’da
yaşayan Müslümanların günlük yaşamları çok daha zora girecekti.
İki yüzlülük sadece batılılara özgü bir
özellik değil maalesef. İki yüzlülüğün
en cıvıklaşmış halini Müslüman dünyasında da görüyoruz. Bu iki yüzlülük, bir
din ve düşünce sistemi olarak İslam’dan
değil, o ülkeleri yöneten siyasi güç tarafından sergilenmektedir.

Avrupa’da
����������������
����������������
�����������������
�����������������
”İslamlaşmaya
karşı kentler”
grubu

Avrupa’ya göç eden Müslümanlar Batılıların, din, inanç ve benzeri kutsal
kavramlara karşı olan yaklaşımlarını iyi
okumalıdırlar. Basın yayın yoluyla düşüncelerini ifade eden kimselere yönelik en küçük bir tehdit Batıda kesinlikle
kabul görmez.
Müslüman dünyasının bu tür provokasyonlar karşısında ortaya koyacağı en
olumlu tepki görmezlikten gelmektir,
zira bunun dışında gösterilecek her tepki Müslümanlara silah olarak geri dönecektir. Müslüman dünyasında siyasi
gücü elinde bulunduran birkaç bedevi
kral ailesi halkını rezil, sefil bir yaşam
stiline mahkum etmiştir. Öncelikle Batı
standartlarında bir yaşam sunmalılar
halklarına ardından Batılıları eleştirmelilerdir. Siyasi, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeli Batılıların elinde bulunan eleştiri yöntemlerinin aynısına sa-

Belçika’nın Antwerp
kentinde toplanan İslam
karşıtları ve Avrupalı
aşırı sağcı parti temsilcileri, ‘İslamlaşmaya karşı
şehirler’ grubu kurduklarını duyurup, cami üzerine çizgi atan logolarını
tanıttı.

PLASTİK
CERRAHİ KLİNİĞİ
���
���
GÖĞÜS KÜÇÜLTME
(28.OOO Dkr’den başlayan fiyatlarla)

�����

hip olmalılardır.
Örneğin Kurtlar vadisi filminin Almanya’da sinemalarda gösterimden kaldırılması ifade özgürlüğü konusunda
Batılıların iki yüzlülüğünü göstermektedir. O filmi beğenir ya da beğenmezsiniz, ancak o tür filmlerin gösterilmesini
sağlayacak devam ettirecek ekonomik
güce sahip olmanız gerekmektedir.
İçinde bulunduğumuz yüzyılda kendi
ülkenizde halkı pikniğe gider gibi meydanlarda toplayıp içki içen insanların
idam edilişini onlara gösterirseniz, kadınları taşlayarak öldürmeye mahkum
ederseniz, erkeklerin sakal uzunluğunu
kontrol edecek özel timler oluşturursanız, kusura bakmayın ama kimse sizi
Batıda ciddiye almaz.

A

vrupa’daki aşırı
sağ partiler yaşlı
kıtanın İslamlaşmasıyla mücadele için
yeni bir örgütlenmeye
gittiklerini duyurdu.
Belçika’dan Flaman
Çıkarı (VB) lideri Filip Dewinter, Avusturya’dan Özgürlük Partisi lideri Heinz-Christian Strache, Fransa’dan
Önce Alsas lideri Robert
Spieler ve Britanya Ulusal
Partisi ile Danimarka’dan
»Stop Islamisering af Danmark (SIAD) adlı örgüt, Almanya, İtalya’nın aşırı sağ
partilerinin temsilcileri,
dün Belçika’nın Antwerp
kentinde basın toplantısı

düzenleyerek, ‘İslamlaşmaya karşı kentler’ örgütlenmesini ilan etti.
Yol işaretlerindeki gibi
üstü çizilmiş cami logosunu kullanan gruptan VB’li
Bert Debie, “Belçika’da
camiler açılmasını, Müslüman göçmenlerin gelmesi

sadi.tekelioglu@haber.dk

önlememiz lazım. İslami dükkânlar Belçika’nın hijyen ve sosyal
kurallarına uymazsa
kapatılmalı” dedi.
Daha sonra grubun
30 üyesi, yoğun Müslüman göçmen nüfusa
sahip Antwerpt’te yürüyüşe çıkarken, Debie, kentte kalabilmiş
Flaman nüfusun kendilerini desteklediğini
savunup, gelecek aylarda
Rotterdam, Paris, Londra
ve Madrid’de de eylem düzenleyeceklerini belirtti.
Debie, polis memuruyken
beş Türk’e şiddet uygulamaktan tecilli hapse çarptırılmıştı.

KARIN AMELİYATI
(15.OOO Dkr’den başlayan fiyatlarla)
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KLİĞİNİĞİMİZDE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:
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•
Alın gerdirme
• Göğüs küçültme
•
Yüz gerdirme
• Göğüs dikleştirme
���������������
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• Göz kapağı ameliyatı
• Göğüs büyütme
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•
Burun düzeltme
• karın ameliyatları
•
Yağ aldırma
• Lazerli
���������������������
���cilt
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������(Peeling)
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operasyonlar
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cerrahi mütehassısı Dr. Hayee Tareen
�����������������tarafından gerçekleştirilmektedir
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HUKUK BÜROSU
Nykøbing Falster / Torvet 9
Telefon: 5485 3088 ∙ Telefax: 5482 2330
Vordingborg / Københavnsvej 13b Telefon: 5537 0257 ∙ Telefax: 5537 1774
www.advobang.dk
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Danimarka’dan CIA’ye lojistik destek İlkokullara porno
Terör şüphelilerini yasa dışı yollarla taşıyan CIA uçaklarının Danimarka hava
dersi
geliyor
sahasını ve Grönland’ı yakıt ikmali için kullandıkları yönündeki iddialar Danimarka televizyonu DR tarafından yayınlanan bir belgeselde yeniden gündeme geldi.

D

animarka televizyon kanallarından DR’de
yayınlanan belgeselde, CIA uçaklarının
yasadışı yollarla terör
şüphelilerini bir ülkeden
başka bir ülkeye taşırken yakıt ikmali yapmak
için Grönland'daki Narsarsuaq havaalanını kullandıkları ve aynı zamanda
Danimarka hava sahasıyla
Kopenhag’daki Kastrup havalimanına iniş yaptıkları
iddia edildi.
Belgeselde, terör şüphelilerinin Mısır, Ürdün, Romanya ve Afganistan’a götürüldükleri ve Amerikan
istihbarat birimi CIA’nin
bunu yaparken Danimarka
ile irtibat halinde olduğu
ileri sürüldü.
İddiaların tekrar gündeme gelmesi üzerine Dışişleri Bakanı Per Stig Möller, Amerikalı yetkililerin
kendilerine bunun doğru
olmadığını ve asılsız iddialar olduğunu belirttiklerini
söyledi.
Möller, belgeselden sonra
hükümetin iddiaları yeniden araştıracağını bildirdi.

Grönlandlı yetkililer, Danimarka’nın kendilerine
yalan söylediğini öne
sürerken, Danimarka
Dışişleri Bakanı Per
Stig Möller, CIA’nin
yasadışı yollarla şüphelileri taşıdığından
kendisinin haberi olmadığını söyledi.
Grönlandlı politikacı
Josef Motzfeldt, 2005 yılı
sonlarına doğru DanimarAncak
ka Dışişleri Bakanı Mölmuhalefetin
Danimarka’nın tarafsız bir ler’i CIA uçaklarının Grönsoruşturma grubu oluştur- land’da yasadışı yollarla
yakıt ikmali yaptıkları ve
ması yönündeki isteğine
karşı çıkan Dışişleri Bakanı Grönland’ın bu amaçla kulMöller, CIA hakkındaki bil- lanılmasına karşı oldukları
yönünde uyardığını bildirgilere en kolay hükümetin
di. Motzfeldt, Ameriulaşabileceğini ve tarafsız
kan
medyasının
bir soruşturma grubuna geo zaman her
rek olmadığını söyledi.
şeyi belgelerle ortaya
Grönland: “Danimarka
koyduğunu
bize yalan söyledi”
Bu arada, Grönlandlı yerel ve Danimarka hükümeyetkililer iddialar üzerine
soruşturma başlatmaya ka- tinin haberinin
rar verdiler. Ancak Grönolmalandlı yerel yetkililerin
soruşturma başlatmasına
Danimarka’nın sıcak bakmadığı bildirildi.

masını tuhaf karşıladığını
söyledi.
Dışişleri Bakanı Möller:
“Yalan söylemedim”
Möller, “Bu çok ağır bir
suçlama. Ne parlamentoya
ne de Grönlandlı yerel yöneticilere yalan söyledim.
Daha önce de bu yöndeki
iddiaları Amerikalılara ilettim, Amerikalılar, uluslararası anlaşmalara saygı gösterdiklerini ve böyle bir şey
olmadığını belirttiler. Yalan
söylemedim ve bana verilen
bilgileri Grönlandlı yetkililere ilettim” dedi.
Möller ayrıca, Grönland
Siumut Partisi’nden yerel yönetim başkanı Hans
Enoksen ile görüştüğünü
ve Grönland’daki yakıt ikmali ile ilgili
soruşturmanın Danimarka hükümeti
tarafından yapılması konusunda hem
fikir olduklarını bildirdi.
(Haber)

Danimarka’da ilkokullarda porno
dersi verilmesi isteniyor. “Sex og
Samfund” (Seks ve Toplum) adlı
kuruluşun dile getirdiği öneriye
politikacılar da destek veriyor.

D

animarka’da bulunan ‘Sex og Samfund’ (Seks ve toplum) adlı kuruluş pornografinin ilkokullarda ders
olarak okutulmasını istedi.
Kuruluşun bir hafta süren cinsellik haftası kampanyası kapsamında dile
getirilen görüş şaşkınlıkla
karşılandı.
Kuruluş yetkilileri anne
babaların çocukları ile
cinselliği konuşmaktan çekindikleri, oysa ilkokul çocuklarının kamusal alanda ve internette cinsellik
ve pornografi mesajlı bir
çok yayınla karşı karşıya
kaldıklarını belirterek bu
konunun ders kapsamında
açıkça tartışılabilmesi gerektiğini söylediler. Çeşitli
ortamlarda topluma sunulan porno yayınlarda pornografinin stereotip olarak
sunulduğunu, gençlerin de
ilk cinsel bilgileri bu yayınlar yoluyla elde ettiklerini

belirten kuruluş yetkilileri
ilkokulların bu konunun
açıkça
tartışılabileceği
dersler vererek bu konuda
önemli bir görev üstlenebileceklerini söylediler.
2006 yılında yapılan ir
araştırmada Danimarkalı12-20 yaş grubu erkek ilkokul öğrencilerinin yüzde
98’inin porno izledikleri,
bu oranın kız öğrenciler
arasında ise yüzde 87 olduğu belirlenmişti.
Cinsiyet ve gençlik kültürü konusunda araştırmalar
yapan profesör Sussanne V.
Knudsen gençler arasında
pornografinin oldukça doğal ve yaşamın bir parçası olarak kabul edildiğini,
oysa yetişkinlerin gizlice
porno yayınları izleseler
bile bunu kabul etmedikleri ve pronografiyi tabu olarak gördüklerini söyleyerek
öneriye destek verdi.

ÜRÜNLERİMİZ 24 AY GARANTİLİDİR

D-SMART
RECEIVERLER
GELMİŞTİR

Hemen arayın,
siparişinizi yaptırın.

Internet
bağlantılı
paylaşımlı
DREAMBOX
ayarında
cihazlarımız
gelmiştir.
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BÜYÜK
YENİLİK

24 x 47 cm
büyüklüğünde
tüm Avrupa ve
Türk kanallarını
çekebilirsiniz.

Kopenhag: Ole Jørgensensgade 3-5 kld.
2200 København N

Tlf: 60303587
Cep: 51888675

(Haber)
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Göçmenler istenmiyor
IATA Yetkili Seyahat Acentası

Geçtiğimiz ay içinde kamuoyuna sonuçları açıklanan
iki araştırma Danimarkalıların ülkede yaşayan
göçmenleri bir sorun olarak gördüklerini ve göçmenlerin uyumunu beyaz Hıristiyan kültürü benimsemek
olarak gördüklerini gösteriyor.
Sadi Tekelioğlu

A
Ulusal havayolu
şirketleri ile dünyanın
her yerine IATA güvencesiyle
en hızlı, en ucuz yolculuk.
Seyahat ve uçak yolculuğu
ile ilgili her türlü,
eksiksiz hizmet.

Türkiye’ye
sefer yapan
tüm uçakların
biletleri
satılır

Sadece TÜRKİYE değil!
Oslo, Bergen, Stockholm, Göteborg,
Brüksel, Berlin, Hamburg, Münih,
Frakfurt, Paris, Madrid, Roma, Zürih,
Vİyana ve diğer Avrupa merkezlerine
yapacağınız ziyaretler için
bizi arayınız.
Bize yapacağınız
bir tek ziyarette hem
rezervasyonunuzu
yaptırabilir, hem de
ziyaretinizin sonunda
biletinizi
alabilirsiniz.

Hafta sonunuzu
Baltık Cumhuriyetleri
Letonya, Litvanya ve
Estonya’da geçirmeye
ne dersiniz?

Türkiye ve dünyanın
her noktasına yapacağınız iş
seyahatleri ve tatilleriniz için yeni ve
enerjik bir kadroyla hizmetinizdeyiz.
Bizi arayın, seyahatiniz en güvenli
şekilde başlasın.

Tatil sigortanızı mutlaka yaptırın
ya da biz yapalım

ERCAN SEÇİLMİŞ - ERDAL ŞEKERCİ
Vester Farimagsgade 6
1606 København V
Tlf: 3393 5544
Fax: 3393 3175
info@tickethouse.dk
www.tickethouse.dk

alborg Üniversitesi
tarafından yapılan
bir araştırmada
Danimarkalıların
bir çok kültürü içinde barındıran çok kültürlü topluma sıcak bakmadıklarını
ortaya koydu.
27 ülkede 33 bin kişi üzerinde anket yoluyla gerçekleştirilen araştırmada
Danimarkalıların büyük
bir çoğunluğunun bir çok
kültürü içinde barındıran
bir toplum yapısını zayıflık
olarak gördükleri ortaya
çıkıyor.
Her ne kadar bir çok Avrupa ülkesine oranla Danimarka’da yabancı düşmanlığı öne çıkmasa da
göçmenlerin varlığından
duyulan rahatsızlık araştırmada elde edilen sonuçlar arasında yer alıyor. Çok
kültürlü topluma karşı geliştirilen olumsuz yaklaşım
yüksek eğitim almışlar kişiler kadar gençler arasında
da yaygın.
Ulus devleti seviyorlar
Araştırmada Danimarkalıların ulus-devlet modeline bağlılıkları da dikkat
çekiyor. Danimarkalıların
çok kültürlü topluma olan

olumsuz yaklaşımlarının
bir benzeri ise Avusturya
ve Almanya halkları arasında da gözlemleniyor.
Araştırmaya göre yaşlılar
ve eğitim seviyesi düşük
olanlar arasında göçmenler hakkındaki önyargıları
ve olumsuz tutumu izlemek
mümkün.
Danimarka asimilasyon
istiyor
Bu alanda yapılan Veil adı
verilen başka bir araştırma
ise İngiltere ve İsveç ile
kıyaslandığında Danimarka’daki göçmen tartışmasının, Danimarkalılar tarafından düşmanca bir şekilde yapıldığına işaret ediyor.
İsveç’in örneğin göçmenleri
çok kültürlü bir toplum yapısı içinde uyumlarını sağlamak çabaları karşısında
Danimarka’daki tutumun
“göçmenlerin beyaz Danimarkalılar olması çabası”
şeklinde adlandırılabileceği belirtiliyor.
İsteyen istediğini
söylüyor
Veil araştırmasında, Danimarkalıların AB ülkeleri
içinde önyargıları en güçlü
olan toplum olduğu sonucuna varılıyor. Danimarka’daki göçmen tartışma-

larında özellikle başörtüsü
söz konusu olduğu zaman
Danimarkalı politikacıların istedikleri her şeyi söyleyebildiklerine dikkat çekiliyor ve bazı politikacıların
başörtüsünü Nazi sembollerine benzetebildikleri, böyle
bir yaklaşımın örneğin bir
İngiliz siyasetçi için siyasete elveda anlamına gelebileceği belirtiliyor.
Uyum değil asimilasyon
Danimarka’da uyum denince asimilasyonun anlaşılmasının nedeninin ise,
Danimarkalıların ülkeye
gelen göçmenlerin çoğunluk kültürünü tamamen
benimseyip “beyaz Hıristiyan kültürüne adapte
olmaları beklentisi olduğu
belirtiliyor.
Danimarka’da uyumun
göstergesi olarak iki ayrı
akım bulunduğuna işaret
eden araştırmacılar, bazı
kesimlerin beyaz Hıristiyan kültürünün göçmenler
tarafından benimsenmiş
olmasını uyum olarak gösterirlerken, diğer kesim ise
Danimarka vatandaşlığına
sahip olmanın Danimarkalı olarak kabul edilmek için
yeterli görüyorlar.
sadi.tekelioglu@haber.dk

Göçmen gençler eğitimde
Danimarkalı yaşıtlarını solladı
Uyum Bakanlığı rakamlarına göre, Batı dışından
gelen 16-24 yaş arası göçmen kökenli gençler
eğitimde Danimarkalı yaşıtlarının önüne geçti.

J

yllands Posten gazetesi için Uyum
Bakanlığı tarafından verilen rakamlara
göre, 2002 yılında yüzde 53 oranında göçmen
kökenli genç lise ve dengi okullara devam ederken, Danimarkalılar
arasında bu oran yüzde 57 idi. 2007 yılında
ise göçmen kökenliler
arasındaki eğitim oranı
yüzde 60’a yükselirken,
Danimarkalı yaşıtları
yüzde 59’da kaldı. Bu
oranlar sadece erkek
öğrencileri değil, kız
öğrencileri de kapsıyor. Rakamlara göre
göçmen kökenli kız
öğrenciler de Danimarkalı kız öğrencilerden önde
gidiyor.
Eğitim uzmanlarına göre,
göçmen kökenli gençlerin

liyor. Bir çok genç, aileleri
gibi vasıfsız çalışan olmak
istemediğini dile getiriyor.
Rakamlar ile ilgili bir
açıklama yapan Danimarka Pedagoji Üniversitesi eğitim görevlisi
Ulla Höjmark Jensen,
“Göçmen aileler çocuklarının kendileri gibi bir
hayat sürmelerini istemiyorlar. Bu yüzden çocuklarına eğitim almaları
konusunda baskı yapıyorlar. Danimarkalı aileler ise daha
çok gençlerin kendilerine burakıyor”
dedi.
Syddansk Üniversitesi rektörü Peter Seeberg ise eğitim kurumlarıeğitime
yönel- nın da çekici hale getirilmesinin gençlerin eğitime
melerinin
temelinde anne-babaları gibi vasıf- yönelmelerinde önemli rol
sız olmak istememeleri ge- oynadığını söyledi.
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Eleman ihtiyacınızı biz karşılıyoruz
Eleman işe alma
ve sonrasında
gerekli olan her
türlü formalite ve
zorunlu işlemler
tarafımızdan
gerçekleştirilir.

Tamamen yasal
yöntemlerle
Türkçe bilen
kalifiyeli eleman
ihtiyacınız için
bizi arayın

Eleman işe alma ve sonrasında gerekli olan her türlü formalite ve
zorunlu işlemler tarafımızdan gerçekleştirilir.

Siz elemanı seçin gerisini bize bırakın
Sonel Karakuş
Bryggervangen 19, 2. th • 2100 København Ø
Tlf:: +45 86 52 33 33 • Faks:+45 86 52 33 33 • Mobil: + 45 28 91 99 17
E-mail: eurotransport@hotmail.com
www.evrobiznes.com
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Khader ve Yeni İttifak Partisi’nden
öğreneceklerimiz

Üzeyir Tireli

N

Şubat/Februar 2008

aser Khader ve Yeni İttifak Partisi (Ny Alliance) seçim arifesinde olduğu gibi, son günlerde de politik
gündeme damgasını vurmayı başardı.
Bu sefer, seçim arifesinde olduğu gibi
ümit ve zafer sesleriyle değil, hüzün ve
büyük bir çöküşe doğru kat ettiği yolla basının ilgisini çekiyor. Khader’in
içinde bulunduğu kriz hakkında çok
şey söylendi ve yazıldı. Analizler yapıldı, tahminler ileri sürüldü. Partinin
belli bir ideolojisi ve politikası olmadığı, Khader’in iyi bir lider olamadığı ve
iletişim güçlükleri olduğu, lider kadronun politik miraslarından henüz vazgeçememiş olması gibi nedenler partinin
destek kaybetmesine neden gösterildi.
Hiç şüphesiz bu analizlerin doğruluk
payı var ama olayın tamamen açıklığa
kavuşması ve anlaşılabilmesi için daha
fazla cevaba ihtiyaç var. Kafamızda yanıtı bulunmamış bir dizi soru var. Khader hakkında ileri sürülen nedenler
yeni veya bilinmeyen nedenler değil.
Bilindiği gibi Khader yıllardır hem
politik hem de kültürel arenada etkin
bir biçimde varlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda Khader’den Danimarka’nın en popüler ve ’seksi’ erkeklerinden biri diye bahsedildi. Karikatür
krizi ve hemen sonrasında kurulmasına katkıda bulunduğu ’Demokratik
Müslümanlar’ derneği nedeniyle ner-

deyse ’demokratik tek Müslüman’ denilecek konuma geldi. ’Uyum sorunlarıyla’ ilgilenen tüm Danimarkalıların
’uyumlu yabacıya’ gösterdiği en iyi örnek oldu Khader. En fazla oyları pedagojik çevrelerden alan Khader hemen
hemen tüm öğretmen okullarında konferans verdi. Onu tanımayan pedagog
ve öğretmen kalmadı. ’Namus ve Ayıp’
(Aere og Skam) kitabını okumayan ve
referans olarak kullanmayan pedagog
sayısı çok az.
Şimdi böyle bir ortamdan gelen, her
gün Danimarkalıların karşısına çıkan,
basına demeç veren, değişik komisyonlarda görev alan, televizyon kanallarında magazin programlarına konuk olan,
göçmen sorunlarında fikri alınan bir
insan nasıl oluyor da Yeni İttifak Partisini kurduktan bu güne kadarki bir kaç
aylık dönemde birdenbire bir ’hiç’ oluyor? Hiç bir liderlik yeteneği bulunmadığı, iletişim kuracak yeterli Danca’sı
olmadığı ve hatta bırakın genel politikayı, sivil toplum örgütlerinde görev almaya yetecek bir politik ve mesleki birikimi olmadığı hiç mi bilinmiyordu?
Tabi ki biliniyordu, ama ’idare ediliyordu’. Yanlış söyledikleri, anlaşılmaz
ifadeleri, fazla eleştirel cümleleri gazetecilerin izniyle tekrar düzeltiliyor, kesiliyor biçiliyordu. Öyle ya, her ne kadar örnek bir Müslüman olsa da, gene

de yabancıydı Khader. Yanlışına, eksiğine, mantıksız ifadelerine tolerans tanınacaktı. Yaptığı konferanslarda ileri
sürdüğü düşüncelere, ortaya attığı iddialara hemen hemen hiç tepki gösterilmiyordu. ’Belki öyle demek istemedi.
Yabancı olduğu için kendini tam ifade
edemedi’ diyerek gene tolerans gösteriliyordu. Şimdiden sonra artık tolerans
yok. Şimdi Khader’de tüm politikacılar
gibi sert eleştirilere ve cevap vermekte
güçlük çektiği sorular almaya başladı.
Öğretmenler ve pedagoglar artık Khader’in her söylediğine kulak asmıyor,
kendi bildiklerine ve düşündüklerine
daha fazla güveniyorlar.
Peki neden bu tavır değişikliği? Neden bu toleranssız davranış? İşte işin
püf noktası burası. Çünkü Khader bilerek ya da bilmeyerek, Danimarkalıları
yönetmeye, onların temsilcisi olmaya
kalkıştı. Güç elde etmek istedi ve parlamenter ortamda bu istek zaman zaman matematiksel olarak mümkün göründü. Khader tayin edilen pozisyonun
sınırlarını aşmaya hatta değiştirmeye
kalkıştı. Ona tayin edilen görev, ’yabancıların lideri olmak, onları yönetmek, onlara Danimarka’nın güzelliklerini anlatmaktı. Danimarkalılara da yabancıların tutuculuğunu, Orta Çağa ait
gelenek ve göreneklerini aktarmaktı.
Bu yüzden ona hoşgörülü davranılıyor-

du, eksiği yanlışı aranmıyordu. Khader sınırı aştı. Anlaşmayı bozdu. Kalkıp Danimarkalıların lideri olmak istedi. Bu durum kabul edilmedi ve hemen
Khader’in el freni çekildi. Birden eksik
Danca’sı medyanın, Khaderi destekler
gibi görünen Danimarkalıların aklına
geldi. Birden Danimarka hakkında hiç
bir şey bilmediği ortaya çıkıverdi.
Khader ve partisiyle ilgili tartışma
ve yorumlarda bu perspektife değinilmiyor. Sorunlar sanki objektifmiş gibi
tartışılıp irdelenmeye çalışılıyor. Kanımca olayın içyüzü bu. Ama bu durumu kimsenin kabul etmeyeceği çok
açık. Khader, doğal olarak hiç kimsenin kuklası olmadığını, söylediklerinin
ve düşündüklerinin, kendisine pay çıkarmak için değil de, gerçek niyet ve
zihniyeti olduğunu savunacak. Aynı şekilde hiç bir Danimarkalı insanlara dilinden, dininden ve etnik kökeninden
dolayı eleştirmeyeceğini, Khader’in yeteneksiz olduğunu, yetenekli olsa hemen destekleyeceklerini savunacak.
Ama unutmayalım şeytanın gücü kendisini var olduğuna inandırmasındadır.
Khader meselesinde, başta Khader olmak üzere, bu toplumun yapısı ve işleyişi hakkında herkesin ders çıkarması
gerekir.
tireli@haber.dk

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ
25 Mayıs’tan itibaren
haftada üç gün
Kopenhag-Konya
direk uçuşlar için
rezervasyonunuzu
yaptırmayı unutmayın.

TÜRK HAVA YOLLARI
ile her gün İSTANBUL
aktarmalı Türkiye’deki
bütün noktalara ve diğer
ülkelere uçuşlar
ve özel fiyatlar.

2 Haziran’dan itibaren
haftada iki gün
Kopenhag-Ankara
direk uçuşları için
rezervasyonunuzu
şimdiden yaptırın

Yaz uçuş rezervasyonları için şimdiden yerlerinizi ayırtın.
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 !

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V - Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 1134 - Mobil: 4053 1514

E-posta: info@meramrejser.com
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Hükümetten yeni iş planı
Danimarka’da hükümet yeni bir iş planı hazırladı.
Yeni iş planı emeklilerle öğrencilere yarayacak.

P

lanın yürürlüğe girmesi halinde
emekliler ile öğrencilerin eline daha
fazla para geçecek. Yaşlı çalışanlara vergi
indirimi getirilecek. Ancak yarım gün çalışanlar plandan zarar görecekler.
Çalışma Bakanı Claus Hjort Frederiksen tarafından hazırlanan iş planına göre
emekliler ve öğrencilerin eline daha fazla
para geçerken, yaşlı çalışanlara vergi indirimi getiriliyor. Yarım gün çalışanlara
verilen işsizlik yardımı süresi ise kısaltılacak.
Plana göre, yarım gün çalışanlar tam
gün çalışmaya özendirilecek, aksi taktirde çalışmadıkları saatler için kendilerine
ödenen işsizlik yardımı süresi kısaltılacak
ve belirli bir süre sonra yarım gün çalışanlar aldıkları işsizlik yardımını kaybedebilecekler.
Hükümetin hazırladığı iş planı işveren
çevrelerince olumlu karşılandı. Planın bir
an evvel uygulamaya geçilmesini isteyen
işverenler, hükümetin yarım gün çalışanlara verilen işsizlik yardımını 52 haftadan
26 haftaya düşürmesini çok buldular ve
bu sürenin 13 hafta ile sınırlandırılmasını
önerdiler. İş çevreleri ayrıca 60 yaşından
64 yaşına kadar tam gün çalışanlara getirilen 100 bin kronluk vergi muafının 68
yaşına kadar çıkarılmasını istediler.
İş çevreleri hükümetin çalışma alanında
getirmeyi düşündüğü değişikliklere geniş
destek verirken, iş planına muhalefet ve
hükümeti dışarıdan destekleyen Danimarka Halk Partisi destek vermeyeceklerini açıkladı. Sendikalar da bu plana
kesinlikle karşı olduklarını belirttiler.

Planının yürürlüğe girmesi
durumunda yapılacak
değişiklikler şunlar:
- Erken Emeklilere 2003 yılında tanınan
çalışma hakkı devam edecek ve erken emekliler çalışmaları durumunda aldıkları emekli
maaşını kaybetmeyecek. Genç yaşta erken
emekliliğe ayrılmanın önüne geçebilmek için
çalışmalar yapılacak.
- Halk emeklileri emeklilik maaşlarını kaybetmeden yılda 30 bin krona kadar kazanç
elde edebilecekler. Hali hazırdaki kurallara göre halk emeklilerinin yılda en fazla
1500 saat yani haftada 29 saat çalışma hakkı
bulunuyordu. Yeni çalışma planına göre
halk emeklileri haftada 19 saat yani yılda
1000 saat emekli maaşlarından kesilmeden
çalışabilecekler.
- 60 yaşından 64 yaşına kadar tam gün
çalışanların elde ettikleri gelirin 100 bin kronu vergi dışı tutulacak.
- SU adı verilen öğrenci kredisi alan
öğrenciler, kredilerini kaybetmeden ayda bin
500 kron fazla kazanç elde edebilecekler.
- Çalışanların hastalık yapmaları azaltılmasına
çalışılacak ve bu alanda bazı önlemler
alınacak.
- Yarım gün (Deltid) çalışanlara verilen
işsizlik yardımı (Supplerende dagpenge) süresi 52 haftadan 26 haftaya düşürülecek ve
iş dalları arasında fark gözetmeksizin verilen
işsizlik yardımı aynı olacak. Aynı zamanda
yarım gün çalışanlar tam gün çalışmaya özendirilecek.

www.truvatravel.dk
TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ
SATIŞ ACENTASI

Hidayet Hatipoğlu
40 74 37 18

TÜRK HAVA YOLLARI ile
İSTANBUL aktarmalı tüm Türkiye’deki
noktalara uçak ve özel fiyatlar.

(Haber)

Truva Travel
Istedgade 58
1650 København V
info@truvatravel.dk

Tlf: 43 54 24 33

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

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

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA
EĞLENCELERİ HİZMETİNİZDEYİZ.

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

www.royalsalon.dk

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup
Telefon: 33 111 555
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
TARIQ: 2097 3718

DÜĞÜN SALONU

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

Fiyatlarımıza masa
dekorasyonları,
düğün sonrası
temizlik, meyve
dekorasyonları,
Düğün pastası
dekorasyonları
da dahildir.

12

HABER

haber

Şubat/Februar 2008

Ny Alliance tarih mi oluyor?
Naser Khader’in partisi Ny Alliance (Yeni İttifak) dibe vurmak üzere. Mayıs ayında kurulduğunda herkes şaşırmıştı. Kamuoyu araştırmalarında neredeyse fırtına yaratmışlardı. 22 milletvekili çıkaracakları söyleniyordu.
5 milletvekili çıkarabildiler. İkisi istifa etti. Kamuoyu araştırmalarında binde bir oy alacakları iddia ediliyor.
HABER ANALİZ
Sadi Tekelioğlu

M

ayıs ayında kurulduğunda üye
olmak isteyenlerin neredeyse
birbirini çiğnediği Ny Alliance partisi kapanma noktasına geldi. Partinin yerel
teşkilatlarındaki istifaların
yanı sıra milletvekillerinden Gitte Seeberg’in ardından Malou Aamund da istifa
etti. Suriye asıllı Naser Khader’in öncülüğünde kurulan
partide geriye ise parti kurucularından Anders Samuelsen ile Kızıl Haç eski genel
müdürü Jörgen Poulsen kaldı. Partinin kamuoyu araştırmalarında aldığı puanın
ise yüzde 0,1’e kadar düştüğü öne sürülüyor.
Mayıs ayınca radikale
venstre partisinden istifa
eden Naser khader ve Anders Samuelsen ile Muhafazakar Halk partisi milletvekili Gitte Seeberg tarafından

kurulan ve inanılmaz geniş
ilgiyle karşılanan Ny alliance (Yeni ittifak partisi kapanma noktasına geldi. Kuruluş amacını Danimarka
halk partisinin siyasetteki
etkisini ortadan kaldırmak,
merkez partisi olmak ve insancıl bir mülteci politikası
izlenmesini sağlamak olarak

açıklayan parti bu amaçlarının hiçbirine ulaşamadığı
gibi üye kaybı da yaşıyor.
Başlangıçta kamuoyu araştırmalarında 22 milletvekili
çıkarabileceği tahmin edilen
Yeni ittifak partisi ilk yanılgısını Anders Fogh Rasmussen’in başbakanlığına
destek vererek yaşadı, zira

partiye oy veren ve 5 milletvekili kazanmasını sağlayan
seç.menlerin büyük çoğunluğu başka bir iktidar beklerken Naser Khader’in hiçbir
siyasi ödün elde etmeden ve
Danimarka Halk partisinin
de destek verdiği hükümeti
kurtarması bir çok seçmende
hayal kırıklığı yarattı.

Kamuoyu araştırmalarında partiye verilen desteğin
yüzde 0,1’lere kadar düştüğü bildiriliyor. Milletvekili
listelerine aldığı isimlere
bakılınca popülist bir parti
izlenimi verdiği iddia edilen
parti milletvekillerinin arada bir yaptığı açıklamalar
da partiyi zor durumda bıraktı, örneğin yerel teşkilat
başkanlarından birinin Fyn
adasında uygulanan vergi
oranlarının yüzde 40’la sınırlandırılması isteği hem tepki gördü
hem de alaya alındı. Bunun ardından
milletvekilliği görevi
için Kızıl haç başkanlığından ayrılan Jörgen Poulsen’in görevden ayrılma tazminatı olarak aldığı
parayı kabul etmesi
de tepki topladı.
Hiçbir konuda dişe
dokunur çözüm öneremeyen, siyasi söylemi konusunda da
belirsizlik yaratan
Yeni ittifak Türk-

çe’deki deyimle “saman
alevi” olarak hızla siyaset
sahnesinden silinip gideceğe benziyor. Bu arada bir
çok göçmenin Naser Khader hakkındaki görüşleri
de galiba doğrulanacak gibi:
Naser Khader oryantal yöntemleri benimsemiş bir popülist idi. Siyasetçi değildi,
hiçbir zaman da olamadı.
Tek başarısı medyayı kullanarak geldiği yerde tutunması oldu

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI
Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günü ve dernek eğlenceleriniz için hizmetinizdeyiz. Bizim cazip
fiyatlarımızı duymadan karar ermeyin. En mutlu günlerinizde uzun yıllara dayanan tecrübemiz, titiz kadromuz,
hoşgörülü ve güleryüzlü hizmetimizle konuklarınızı ağırlayalım.

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

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

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

Doğulu ve Batılı eğitimi

Terzi ve dikiş atölyesi

Bedriye Zelal Kanat

G

azetemizin bu sayısında son
günlerde batılı olmayan göçmen
kökenli gençlerimizin eğitimleri ile
ilgili yapılmış olan istatistiki bilgilerden yola çıkarak yazımı yazmak istiyorum.
Öncelikle bu istatistik bilgileri elime geçince ”batılı olmayan” kavramı
dikkatimi çekti. Her şeyden önce neden Danimarka gibi refah sisteminin
en üst düzeylerde olduğu bir ülkede,
insanlarının çok modern ve uygar hayat şartlarına göre yaşadığı bir ülkede, eşitlikten ve insan haklarından
yeri geldiğinde sürekli hümanist tavrını ortaya koymaktan çekinmeyen
bir ülkede ve özelliklede konunun ırk
veya gelinen bölgeyle alakasının pek
olmadığı bir konuda insanlar doğulu veya batılı diye ayırt edilme gereği duyuluyor? Ve neden başlı başına
ve sadece doğudan Danimarka’ya göç
etmiş olan gençler hakkında ayrı bir
istatistik yapılıyor?
Niçin ”Danimarka’daki gençlerimiz” ibaresi yerine doğulu ve batılı
ayrımı yapılıyor? Veya doğulu gençlerimiz çok mu büyük bir tehlike oluşturdular da salt onlara yönelik bir istatistik yapılma gereği duyuldu?
Doğulu ve batılı olmak! Batılı doğuludan daha mı zeki veya çalışkan veyahut doğulu batılıdan daha mı ileride vs. gibi benzetmeler ister istemez
her okuyucunun aklına gelebilecek

tanımlamalardır.
Ben konuyu biraz geçmişten bugüne getirmek istiyorum. 70¬li ve 80¬li
yıllarda Danimarka’ya eğitim için gelen hiç kimseye rastlamadım henüz.
Türk, Kürt, Arap, Pakistanlı ve benzeri doğu ülkelerinden gelen vatandaşların gelme amacı ve daha sonraları burada kalma amaçları bariz bir
şekilde ortada. (Bu arada savaş veya
siyasi mağdurları bu konunun dışında tutmak istiyorum). 80¬li yılların
ortalarından 2000¬li yılların başına
kadar gelen her vatandaş buradaki
hayat standardları içinde yaşamak istediği için ve maddi yönden hem kendisine hem de ailesine katkıda bulunabilmek için burada kalmışlardır.
Danimarka kapılarını ”doğulu göçmenlere” açtığı ilk dönemlerden 90¬lı
yılların sonlarına kadar gelen vatandaşların eğitim durumunu sormadı. Ve bundan dolayıdır ki bu ülkeye
göç etmiş olan vasıfsız vatandaşlar
çoğunluktaydı. Sonra o ilk kuşağın
çocukları dünyaya geldi bu ülkede
ve artık okul ve cemiyet olarak bu
toplumda yetişmeye başladılar. Ve
2. kuşak gençliğinin bir kısmı eğitime önem vermeyip ya evliliği bahane ederek veya ailesinin kendisine
uygun gördüğü şekillerde çalışmaya
başladı, bir kısmı ise anne ve babası
gibi vasıfsız kalmak istemedi ve eğitimlerine devam ettiler.

Şu anda istatistiği yapılmış olan
gençlerimiz ise 3. kuşak gençliği ki,
bir önceki nesle göre biraz daha bilinçli ve toplumda artık bir statü ve
konum sahibi olmak isteyen gençlerimiz. İstatistik bilgilerinde de belirtildiği gibi ve bence diğer hoş bir taraf
ise; artık anne ve babalarımızın çocukları üzerindeki ” çalış, eve katkıda bulun” gibi istemleri yavaş yavaş
yok olmakta ve yerini ”ben okuyamadım, bir meslek sahibi olamadım ama
kızım veya oğlum bunu yapmalı” deyip çocuklarına arka çıkan aileler alıyor. İstatistiğin devamına göre başta
genç kızlarımız olmak üzere ortaya
çıkan rakam en son yapılan 2001 istatistiğine göre oldukça ilerlemiş görünüyor. Buda işin sevindirici kısmı
tabi ki.
Gelelim doğu/batı sentezine. Anayasası başta olmak üzere devletin bir
çok mercilerinden en alt kademelerine kadar, ki eğitim, talim ve terbiye
sistemi de dahil olmak üzere Hıristiyanlığın direk veya dolaylı olarak
temel alındığı bir ülke ve kapılarını
açtıkları Müslümanlara karşı ise yıllarca ön yargı ile yaklaşmış ve mütemadiyen ”siz” ve ”bizler” olarak iki
gruba ayırmıştır. Bu nedenledir ki;
Danimarka’da batılı ülkelerden gelen
göçmenler zaten göçmenden sayılmamaktadır.
bzelal.kanat@haber.dk

Evinizde ve işyerinizde her türlü bakım ve onarım
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Seyahatin
Doğru Adresi
DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA TEMSİLCİSİ VE YETKİLİ SATIŞ ACENTASI
PEGASUS HAVA YOLLARI İLE YAZ DÖNEMİ SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR
YENİ KAMPANYAMIZ
PEGASUS HAVA YOLLARI ile 16 Şubat-31Mart
tarihleri arası uçun %30 indirim alın

Düşük sezon fiyatları:
İSTANBUL 1.393 DKK’dan başlayan fiyatlar
ANKARA 2.050 DKK’dan başlayan fiyatlar
İZMİR
2.050 DKK’dan başlayan fiyatlar
TÜRK HAVA YOLLARI, AVUSTURYA ve LUFTHANSA HAVA YOLLARI İLE hergün İSTANBUL 2.450 DKK.

KONYA, KAYSERİ, ANKARA, ADANA, DİYARBAKIR GAZİANTEP ve diğer bütün noktalara 2.850 DKK’dan başlayan fiyatlar

Şimdiden yaz tatili için bietlerinizi en uygun fiyatlardan satınalın, yer ve fiyat sıkıntısı yaşamayın.
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

Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.
www.dogrurejser.dk
Bagerstræde 2
Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62 Fax: 33 24 19 22
DOĞRU REJSER
1617København
Mobil: 40 56 65 40 Dogru@dogrurejser.dk www.dogrurejser.dk
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AP’de ilk türban yasağı girişimi reddedildi
Türkiye'de türban tartışması giderek büyürken, Avrupa Birliği çapında türbanın hiç değilse ilkokullarda yasaklanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu'nda(AP) yapılan ilk girişim, Parlamento'nun büyük bir çoğunluğu tarafından reddedildi.
Duygu Leloğlu, rini özgürce yapabilmeleSTRASBOURG rine engel olduğu ileri sü-

Kim Ne Dedi?
Joost Lagendijk: Ben
rülen türbanın hiç değilse
Yasağı Destekledim!
ürki- ilkokullarda yasaklanması
(Yeşiller)
ye'de önerisi getirildi.
Ben Türkiye'deki ünivertürRaporun türbana ilişsitelerde türban yasağıban tartışması alevlenirkin vurgusu, AP'nin bünın getirilmesine karşıyım
ken, AB çapında türbayük bir çoğunluğunun göama ilkokullarda türban
nın hiç değilse ilkokullar- zünden kaçarken, siyasi
yasağının getirilmesini
da yasaklanmasına ilişgruplar, bu öneriyi rapodestekledim. Çünkü reşit
kin Avrupa Parlamentorun Genel Kurul'dan geçolmayan küçük kızların
su'nda(AP) yapılan ilk gi- mesinden ancak bir gün
türban takmasını doğru
rişim, Parlamento'nun bü- önce fark ettiler. Bunun
Rapor Ne Diyordu?
bulmuyorum. Zaten öneri,
yük bir çoğunluğu tarafın- üzerine, Sosyalist ve Libe- Rapordaki türban ifadeAB ülkelerini türban yasadan geçtiğimiz ay reddedi- ral grupları, birlikte hare- leri şu şekildeydi: 'AB'de
ğı konusunda zorlamıyor
lerek püskürtüldü. Böyle- ket ederek, türbana ilişkin yaşayan göçmen kızların
ama çağrıda bulunuyor.
ce AB içerisinde, türbanın paragrafın rapordan ayrı
haklarından endişe ediyo- Kızların belli bir yaştan
ilkokullarda yasaklanma- oylanmasını talep ettiler.
ruz ve birlik ülkelerinde
sonra ise kendi görüşleri
sını öngören ilk tavsiye
Yapılan oylamada ise AP
çok güçlü bir şekilde, en
doğrultusunda karar verekararı engellenmiş oldu.
üyelerinin 367'si türban
azından ilkokullarda türbilmeleri gerektiğine inaAP'nin en fazla koltuk
yasağının ilkokullarda ya- banın yasaklanmasını öne- nıyorum. Ama bu oylama,
sayısını oluşturan Hıristi- saklanmasına karşı çıkariyoruz. Bu adım, küçük
AP'de herkes farklı düşünyan Demokratlar Grubun- rak önerinin reddedilmekızların haklarını garandüğünü gösterdi. Türban
dan Roberta Angelilli'nin sini sağladılar. AP'nin 200 ti altına almak ve ileride
yasağı önerisinin reddehazırladığı 'Çocuk Hakla- üyesi ise türban yasağını
kendi seçimlerini özgürce dilmesi, AP'nin büyük bir
rı' adlı raporun bir parag- destekleyen tavır alırken, yapabilmelerini sağlamayı çoğunluğunun, bu konuya
rafında, AB'de küçük kız- 134 üye çekimser oy kulamaçlıyor.'
AB'nin karışmaması geların ileride kendi seçimle- landı.
rektiğini düşündüğünü or-

T

Oylamanın en dikkat çekici sonucu ise, türban yasağı konusunda AP'deki
hiç bir siyasi grubun, ortak bir tavır belirleyememesiydi. Zira, yasağı en
fazla destekleyen grubunu
Hıristiyan Demokratlar
olmasına rağmen, bütün
gruplar kendi içlerinde görüş ayrılığı yaşadı.

Advokat Kadir Erdo�mu�
Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde
Tlf.: 29 72 39 98  Fax: 46 32 00 81
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda hukuki sorularõnõz için arayabilirsiniz.

taya koydu. İlk defa bu şekilde AP önünde bir öneri
getiriliyor. Bu reddin ardından böyle bir girişim
uzunca bir süre daha yapılmayacağını düşünüyorum. Ama aynı yönde öneriler ileride gelecektir.
Jan Marinus Wiersma:
Yanlışlık Olmuş!
Raporda yer alan türban
konusundaki ifadeler gözümüzden kaçmış! Eğer
daha önceden görseydik,
rapor AP'nin Sivil Özgürlükler ve içişleri Komisyon'undan geçirilirken, bu
ifadelerin rapora eklenmesini engellerdik. Ama
görmedik! Son anda farkedince Liberallerle biraraya
gelerek bu konuda ayrı bir
oylama yapılmasını talep
ettik. İsteğimiz kabul edildi ve bu sonuç çıktı. Bence
bu oylamanın iki önemli
sonucu var: Türban yasağını getirmek AB'nin işi
değildir. AB bu işe karışmamalı! İkinci olarak ise,
AP'nin ve Sosyalistlerin
büyük bir çoğunluğu böyle bir yasağa karşı bir tavır sergiledi.
Cem Özdemir (Alman
Yeşiller): Herkesin
Kafası Karıştı!
Ben ilkokullarda türban
yasağının konulması taraftarım ve bu öneriye
destek verdim. Çünkü küçük kızların türban takması dini gerekçelerin
ötesine geçiyor. Bunun
kızların kendi seçimi olduğunu düşünmüyorum.
Bence zorunluluktan kay-

naklanıyor. Üniversitelerde türban takılması konusu ise tamamen farklı
bir konu. Buradaki türban tartışmaları Türkiye'dekine çok benziyor.
Herkesin kafası karışmış
durumda. Oylama sırasında AP üyelerinden bazı
arkadaşlar yanıma gelerek, benim bu konuda onlara tavsiyede bulunmamı
istediler. Bazıları bu yasağın üniversitelerde de
geçerli olacağını sanarak
karşı oy kullandılar. Bazıları ise türbana tamamen
yasak getirildiğini düşündüler. O kadar ilginç
bir konu ki, siyasi gruplar içinde bile ayrılıklar
mevcut. Mesela ilkokullarda türban yasağı önerisi Hristiyan Demokratlar
tarafından getirilmesine
rağmen, onların grubunun içinde oldukça dindar
olanlar ucunun kendilerine dokunacağını düşündüğü için yasağa karşı oy
kullandılar. Bazı liberaller
ise, 'ne gerek var. Okulların kendi karar versin' diyerek reddettiler.
AB'de Pandoranın
Kutusu Açıldı mı?
AB çapında şu ana kadar türbana ilişkin hiç
bir yasa teklifinin getirilmemiş olması, AP'deki
önerinin önemini oldukça arttırdı. Bununla birlikte, AB'nin 27 ülkesinde
de türban konusunda 27
farklı bakış açısının olması, bu konuda AB çapında
bir standartın getirilmesini de iyice zorlaştırıyor.

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI
İşte olanaklarımız:
750 kişilik salon (500+250), salon kirası, masa
dekorasyonları,
çiçek ve mumlar da dahil olmak üzere servis,
toparlama, bulaşık ve temizlik, meşrubat
(Cola, Fanta, Su), davet boyunca sınırsız miktarda kahve,
çay. 200 kişinin üzerindeki rezervasyonlarınızda kişi
başına cazip fiyatlarımız için bizi arayınız.

Lüks paket fiyatları için bizi arayın!
Kına geceleri için geçerli cazip fiyatlarımızı
öğrenmek için bizi arayınız.

ORIENT SELSKABSLOKALER
1001 NAT
www.orientselskaber.dk

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

Menü 1:
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma,
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.
Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat,
sıcak-soğuk içecekler, salon kirasi ve masa
dekorasyonları fiyata dahildir.
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla masa
dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez.

Menü 3: Lüks Paket
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fileto,
lüks fileto ve çeşitli mezeler. Masa
dekorasyonları sizin zevk ve
isteğinize göre yapılır.

PARK YERİ SORUNU YOKTUR
HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ
HØJE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG
TLF: 3966 6560 - 3122 5222
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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

Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyata karşılayabileceğiniz tek adres

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

AT i
T
K r
BA ünle rka
ür ima i
n is
Da bay

Tüm sebze ve
meyvelerimiz
Türkiye’den
ithal
edilmektedir.
k
par a
o
t
iş o ızl
Genanağımnizde
ol erişi k
alışvkolaylı

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

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

uz li
c
u ite
m
al
He m k
He

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Nørrebro
Bazar Ap

S

ız
m
ı
k
par zdir
o
t
O etsi
ücr

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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24 yaş sınırı işe yaramadı

Hükümetin Yabancılar Yasası kapsamında uygulamaya koyduğu 24 yaş sınırı ve bağlılık şartına rağmen aile birleşiminde azalma olmadığı, özellikle Türkiye, Pakistan, Tayland ve Filipinlerden aile birleşimi yoluyla Danimarka’ya gelenlerin sayısında artış olduğu bildirildi.
Søren Bom

I

nformation gazetesinin Yabancılar Servisi rakamlarından yola
çıkarak verdiği habere göre, Yabancılar Yasası
kapsamındaki 24 yaş sınırı
ve bağlılık şartına rağmen
2003 yılından bu yana aile
birleşiminde bir düşüş yaşanmadığı, aksine artış ol-

duğu gözlendi. Özellikle
Türkiye, Pakistan, Tayland
ve Filipinlerden aile birleşimi yoluyla Danimarka’ya
gelenlerin sayısında artış
olduğu bildirildi.
Rakamlara göre, geçtiğimiz yıl dört bin 462 kişi aile
birleşiminden yararlanarak
Danimarka’ya geldi. 2006
yılında ise aile birleşiminden yararlanarak ülkeye gi-

riş yapanların sayısı üç bin
619 kişiydi.
2002 yılında, 24 yaş sınırı
yasası yürürlüğe girdiğinde
yaklaşık 6000 kişi aile birleşiminden yararlanarak eşini Danimarka’ya getirmiş,
2003 yılında ise bu rakam
yarıya düşmüştü. Ancak
istatistikler bu rakamların
daha sonra tekrar artmaya
başladığını gösterdi.
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Gulvafslibning
Olie-Lud-Lakbehandling
■ Aşınmış parke yüzeylerinin zımpara
ile silinmesi,
■ Dolgu verniği ve cila sürülerek
parkelerinizin yenilenmesi,
■ İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.
Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.
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Eyvind Vesselbo: “Rakamlar beni şaşırtmadı”
İktidardaki liberal parti
Venstre‘nin uyum sözcüsü
Eyvind Vesselbo, rakamların kendisini şaşırtmadığını
belirterek, kültürel motiflerin çok kuvvetli olduğunu ve
zorla ve görücü usulü evlilikler yapıldığını varsayarak
yasa yapmanın zor olduğunu
söyledi.
Sosyolog olarak görev
yaptığı yıllarda aile birleşimi üzerine analizler yaptığını ifade eden
Vesselbo’ya göre, ne 24
yaş sınırı ne de bağlılık
şartı uzun dönemde işe
yaramadı. Vesselbo, yabancılar yasasının sertleştirilmesinin evliliklerin önüne geçmediğini,
sadece
Danimarka’ya
gelmelerini geciktirdiğini
söyledi.
Vesselbo, “Yurtdışından
evlenenler 24 yaşını doldurduktan sonra ülkeye
gelmeye başladılar ve bu
sürede Danimarka’ya turist olarak gelerek ve kısa
sürede olsa bu ülkede kalarak bağlılık şartını da
yerine getirmiş oldular”
dedi.
Vesselbo ayrıca, 1990’lı
yılların başında Poul
Schlüter’in başbakanlığı
döneminde aile birleşim
yaşının 18’e çıkarıldığına dikkat çekerek, “o dönemde aile birleşiminde
büyük bir düşüş yaşanmıştı. Ancak daha sonraki yıllarda ülkeye gelenlerin sayısı her yıl 1000
kişi daha arttı. 18 yaşına

girdiklerinde gelmeye başla- olmasını ve aile birleşimi yadılar. Şimdi de aynı durum pan göçmenlerin ekonomik
yaşanıyor” diye konuştu.
şartları yerine getirmesini
gerekçe gösterdi.
Gençler ekonomik şartları yerine getiriyor
Radikal Sol Parti:
Öte yandan, Kopenhag, “Yasalarla engellenmez”
Aarhus, Odense ve Aalborg 24 yaş sınırına karşı çıkan
belediyelerinde görev yapan Radikal Sol Parti de Eyvind
Uyum Danışmanlığı’ndan Vesselbo gibi yasaları sertUyum Danışman Leif Ran- leştirerek zorla evliliklerin
deris de, 24 yaş sınırının baş- önüne geçileceğine inanmıka bir ayrımcılık yarattığına yor. Radikal Sol Parti uyum
dikkat çekti. Randeris, genç sözcüsü Morten Östergaard,
göçmenlere aileleri tarafın- hükümet partilerinin de bu
dan ülkelerine gidip evlilik durumu kabullenmesi gerekyapmaları için baskı yapıl- tiğini belirtti ve Yabancılar
dığını ileri sürdü.
Servisi’nin son rakamlarının
Randeris, aile birleşiminde- kafalarda soru işareti bırakki artışın temelinde iş sahibi tığına dikkat çekti.
olan göçmen sayısında artış
haber@haber.dk

Yabancılar Servisi: “Daha efektif çalışıyoruz”

Y

abancılar Servisi,
aile birleşimindeki
artışın nedeni olarak başvurulardaki bekleme sürelerinin kısaltılmasını gösterdi ve 24 yaş sınırı ile bir alakası olmadığını
bildirdi.
İnformation gazetesine
rakamlarla ilgili bir açıklama yapan Yabancılar
Servisi müdürü Henrik
Grunnet, “2007 yılında

aile birleşimindeki artışın
nedeni Yabancılar Servisi’nin başvuruları daha
hızlı işleme koymasından
kaynaklanıyor. 2007 yılında aile birleşiminden
yararlananların
sayısı
2006 yılındakiyle aynı düzeyde” dedi.
Henrik Grunnet’e göre,
kurum içindeki çalışmalar
daha hızlandırılmış ve başvuruda bulunanlar daha

hızlı yanıt alıyorlar.
Grunnet,
“Başvuruda
bulunanlar
dosyalarını
eksiksiz hazırlayıp getirdiklerinde bizim işimizi de
kolaylaştırıyorlar. Aynı zamanda başvuruda bulunan
bir çok kişi şartları yerine
getiriyor. Bekleme süresi 3
ayı aşmıyor ve başvuruda
bulunan bir çok kişi de 7
ile 10 gü içerisinde yanıt
alıyor” diye konuştu.

ULUSLARARASI TERCÜME HİZMETLERİ
www.ceviri.com

Tüm dünya dillerinde sözlü, yazılı, noter yeminli, tastikli
çevirileriniz yapılır.
Tlf: 0090 216 463 7 921 • Faks: 0090 216 463 7 922 • Cep: 0090 543 423 36 94 • Email: uluslararasitercüme@yahoo.com
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24-årsreglen har ingen effekt

Antallet af familiesammenføringer er steget støt de sidste tre år trods stramme regler. Venstres
Eyvind Vesselbo sår nu tvivl om effekten af 24-årsreglen.
Af Søren Bom

Udlændingeservice:
vi er for effektive

H

verken 24-årsreglen
og tilknytningskravet har bremset op
for at flere og flere
finder en ægtefælle
i udlandet. En opgørelse fra Udlændingeservice viser, at antallet
af ægtefæller, der er blevet familiesammenført i Danmark er steget støt siden 2004. Sidste år blev
3.619 udenlandske ægtefæller og
faste samlevere familiesammenført, hvilket er en stigning på
knap 900 i forhold til året før.
Men det overrasker ikke Venstres medlem af Integrationsudvalget, Eyvind Vesselbo han mener ikke, at man kan lovgive sig
ud af tvangsægteskaber.
”De kulturelle mønstre er meget stærke, og det er svært at
lovgive mod, at tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber
finder sted. Så den udvikling har
jeg forudset,” siger Vesselbo til
avisen Information, der som kultursociolog over en årrække har
beskæftiget sig med analyser af
familiesammenføringer.
Kun diskriminerende
virkning
Hvis man spørger Indvandrerrådgivningen, der har kontorer
i Århus, København, Odense og
Aalborg om effekten af 24-årreglen, er man ikke i tvivl.
”Jeg mener slet ikke, at 24-årsreglen har haft anden end en
diskriminerende virkning. De
unge sendes på genopdragelse i
hjemlandet, hvor de presses til
at indgå ægteskab,” siger Leif
Randeris til Information.
”Men når statistikken viser,
at flere får deres udenlandske
ægtefælle hertil, kan meget vel

I

skyldes, at flere indvandrere er
kommet i job og dette gør dem i
stand til at forsørge deres ægtefælle og leve op til integrationskravet,” siger han.
Lovet bort men gift
senere
Da man i 2002 indførte 24-årsreglen fik omkring 6000 ægtefæller tilladelse til familiesammenføring. Det tal var i 2003 mere
end halveret. Men når statistikken nu viser en stigning i antallet af udenlandske ægtefæller,
der kommer til Danmark, er det
ifølge Eyvind Vesselbo tegn på,
at hverken 24-årsregel eller tilknytningskrav har en langsigtet
effekt. Mange bliver fortsat lovet
bort til et ægteskab, som blot realiseres her til lands på et senere
tidspunkt, lyder hans analyse.
”Man bliver forlovet og gift,
men venter så med at blive ført
sammen, til man er fyldt 24 år.
Og gennem rejser og ophold i
Danmark klarer man tilknytningskravet,” siger Vesselbo.

Han peger på, at man under
Schlüter-regeringen i begyndelsen af 90’erne ændrede lovgivningen, så ægtefæller kun kunne sammenføres, hvis de begge
var fyldt 18 år. Det førte til et
hurtigt fald på 3000 sammenføringer, men derfra steg det med
1.000 om året, fordi de ventede,
til de blev 18 år. Det samme vil
ifølge Vesselbo ske nu, om end i
et langsommere tempo.
”Som jeg kan forudse det, vil
udviklingen fra 2003 fortsætte,”
siger Eyvind Vesselbo.
Lov kan ikke forhindre
tvang
Hos de radikale er man enig med
Eyvind Vesselbo i, at man ikke
kan lovgive sig ud af tvangsægteskaber.
”Der er en erkendelse, som, man
kunne håbe, ville brede sig til andre dele af regeringspartierne,”
siger integrationsordfører Morten Østergaard tıl Informatıon-.
Han mener dog, at de nye tal fra
Udlændingeservice stiller flere

spørgsmål, end de giver svar.
Ordføreren efterlyser viden om,
hvorvidt der er tale om ægtefæller, der ikke tidligere har boet
sammen, og hvor man kan have
mistanke om tvang, eller om det
er par, som har været adskilt eller boet sammen i udlandet, fordi
danske regler har hindret dem i
at leve sammen her.
”Det ville være meget interessant, hvis regeringen ville medvirke til at få sådan en statistik,”
siger han. Integrationsminister
Birthe Rønn Hornbech (V) har
ved redaktionens slutning endnu
ikke udtalt sig om sagen.

Sidste år fik 4.462 udlændinge
med familie i Danmark opholdstilladelse - heraf var 3.619
ægtefælle eller fast samlever.
Det var knap 1.000 flere end i
2006. Gruppen ’øvrige’ udgør
den største andel, men også
antallet af ægtefæller fra især
Tyrkiet, Thailand, Filippinerne
og Pakistan steget.

følge Udlændingeservice skyldes
den store stigning i familiesammenføringer, at de er blevet langt
hurtigere til at behandle ansøgningerne – og afviser dermed at 24-årsreglen
ikke har nogen effekt.
”Stigningen i tilladelser til ægtefællesammenføringer i 2007 skyldes
udelukkende, at Udlændingeservice
har afgjort langt flere sager på dette
område. Flere behandlede sager giver
flere tilladelser. Andelen af tilladelser
ud af det samlede antal afgørelser lå
på samme niveau i 2007 som i 2006,”
siger direktør i Udlændingestyrelsen
Henrik Grunnet i en kommentar til
avisen Information.
Ifølge Henrik Grunnet er den rigtige historie, at Udlændingeservice har
afgjort langt flere sager efter de har
ændret interne arbejdsgange i 2006.
Ansøgerne får en bedre og hurtigere
service end tidligere.
”Vi har indført ansøgningspakker,
der langt bedre klargør krav om dokumentation. Mange flere forstår,
hvad der skal til for at lykkes med ansøgningen. Og mange flere undlader at
ansøge, når det står klart, at man ikke
opfylder betingelserne. I 2007 har vi
halveret sagsbehandlingstiden og fjernet pukler af sager, der havde hobet sig
op. Vi lover max. 3 måneders svartid
i enkle sager, og det har vi overholdt
i 97% af sagerne i 2007. Rigtig mange
får deres sag afklaret allerede efter 7
- 10 dage. Uden den nyorientering ville
det ekstra antal færdigbehandlede sager blot være blevet klaret på et senere
tidspunkt - der er derfor ikke tale om
en pludselig tilstrømning af ansøgere,
men om en helt ny servicevirkelighed,
som nu kan aflæses i statistikken,” siger Henrik Grunnet.
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HABER Anders Fogh fører an
mener
24 års-reglen dur ikke

T

il trods for både 24 års-reglen og tilknytningskravet er antallet af ægtefællesammenføringer ikke
faldet siden 2003. Faktisk er antallet af sammenførte
ægtefæller steget de seneste tre år, viser opgørelser
fra Udlændingeservice. Sidste år blev 3.619 udenlandske ægtefæller og faste samlevere familiesammenført i
Danmark.
Hvis man fulgte med i indvandrerdebatten i slutningen af halvfemserne og i begyndelsen af dette århundrede, kunne man nemt få det indtryk, at ALLE herboende indvandrere fra Pakistan og Tyrkiet tvang deres
døtre og sønner ind i uønskede ægteskaber.
Kvindeorganisationer, filmproducenter, politikere og
selvfølgelig nogle arbejdsløse danske –og indvandrerkvinder har været med til at skabe et billede af, at flere hundrede tusinder mennesker i Danmark har tvunget deres børn til tvangsægteskaber. Der opstod faktisk en anti-tvangsægteskabsindustri, således at flere
kom i arbejde på utallige projekter, der skulle forhindre tvangsægteskaber. Men ingen, vi gentager INGEN
kunne give et statistisk bud på, hvor mange unge i virkeligheden var truet til et ægteskab de ikke ønskede.
Vejen til millioner af støttekroner til krisecentre,
projekter, film, teater, foredrag og oplysning og rådgivning til unge om tvangsægteskaber var kort. Man
skulle bare sige, at mange unge var truet.
Men statistikkerne siger noget andet. Statistikkerne røber, at anti-tvangsægteskabsindustrien har spillet fallit. 24 års-reglen og tilknytningskravet var blevet
vedtaget for at stoppe indvandring fra Tyrkiet og Pakistan. Ved hjælp af disse regler har man tvunget de
herboende indvandrerunge til at finde sig en herboende ægtefælle. Det var tvang, der var udført ved hjælp
af demokratiet.
Vi glæder os over at have ret. Antallet af tvangsægteskaber er ikke så høj som påstået, og de er ikke mange
nok til at tvinge mange tusinde andre mennesker til at
finde sig en ægtefælle her. Disse to regler virkede heller ikke efter hensigten, og de må væk snarest muligt.

SF rykker ind på
midten, Ny Alliance
ud på bænken og
VKO er stadig på
vinderholdet
Af Søren Bom

S

elvom vi kun er
knap 2 måneder
inde i det nye år
– så er det sket rigtigt meget på den politiske
bane. Socialistisk Folkeparti (SF) har meldt sig klar
til at ændre på to af de fire
danske EU-forbehold, og
har derved rykket ind på
den politiske midte.
SF-formand Villy Søvndal skal inden sommer forhandle med statsminister
Anders Fogh Rasmussen,
om mulige vilkår og betingelser for en evt. dansk
folkeafstemning om at ophæve de danske rets- og
forsvarsforbehold.
Det er et bredt flertal på
to tredjedele af SF’s hovedbestyrelse, der har besluttet, at SF skal sætte sig til
forhandlingsbordet.
”Jeg er glad for den brede
opbakning fra hovedbestyrelsen og den grundige diskussion af SF’s krav. Det
var en hovedbestyrelse, der
stillede krav til de aftaler,
som SF skal prøve at få
med regeringen,” sagde Villy Søvndal efter hovedbestyrelsens møde. Samtidig

støtter SF EU’s nye Lissabon-traktat, som Folketinget ratificerer (godkender)
i foråret uden folkeafstemning. SF vil dog stadig bevare forbeholdet for den
fælles mønt, euroen. Men
det var ikke alle i SF’s hovedbestyrelse, som kunne
leve med SF’s nye rolle på
midtbanen. Hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat, Erik Bach, og er
derfor trådt ud af partiet.
”SF fjerner sig med sit ja
til Lissabon-traktaten fra
en del af sit socialistiske
grundlag. Gennem ønsket
om ophævelse af retsforbeholdet fjerner SF sig fra sit
folkelige grundlag ved at
acceptere, at centrale demokratiske beslutninger nu
flyttes væk fra det nationale demokrati”, sagde Erik
Bach. I stedet vil han for-

søge at oprette et nyt parti
Folkesocialistisk Alternativ
på det, han kalder for ”den
brede motorvej som tegner
sig mellem SF og Enhedslisten”.
Måske Erik Bach kan få
nogle råd med på vejen fra
Naser Kahder om, hvordan
man IKKE skal gøre, når
man stifter et nyt parti. Ny
Alliance udråbte sig som
den nye midtbanegeneral
i dansk politik, da det blev
stiftet under stor medieopmærksomhed sidste år.
Siden fik Naser Kahder
svært ved at holde fokus
i valgkampen. Og selvom
Ny Alliance kom i Folketinget med 5 medlemmer,
så kunne skuffelsen over,
at den store opbakning var
forsvundet og de forsat ufokuserede udmeldinger fra
partiet ikke holde sammen

på folketingsgruppen.
I de efterfølgende meningsmålinger forsatte nedturen og, hvis der skulle
være valg i dag – ville partiet slet ikke blive valgt
ind. For Gitte Seeberg, blev
det hele for meget og meldte sig ud det parti, som hun
selv var med til at stifte.
Hun gik til valg for et erklæret midterparti, som nu
er endt helt ude på bænken
– nu sidder hun selv som
løsgænger.
Et andet medlem Malou
Aamund har senest meldt
sig ud af Ny Alliance og direkte ind i partiet Venstre,
hvilket hun begrundede således:
”Jeg har besluttet at melde mig ud af Ny Alliances
folketingsgruppe og melde
mig ud af partiet, fordi jeg
ganske enkelt ikke længere
tror på projektet. Jeg føler,
jeg bliver nødt til at være
loyal over for de mærkesager, som jeg er gået til valg
på, og derfor søger jeg optagelse i Venstres folketingsgruppe. Det er der, jeg er
overbevist om, at jeg bedst
vil kunne kæmpe for de reformtanker, som jeg hele
tiden har stået for.”
Hun har nu samlet sine
mærkesager og meldt sig
på vinderholdet VKO med
Anders Fogh i spidsen. De
tre partier har ifølge seneste Vilstrup-målingen et solidt flertal på 52,9 procent
af stemmerne, hvilket svarer til 96 mandater.
haber@haber.dk

Malmö bliver dansker-ghetto
I

dag bor ca. 20.000 danskere i eller omkring
Malmø. Og hvis prognoserne holder stik, vil mange
flere følge efter.
Befolkningstilvæksten i
Malmø er i øjeblikket 10
gange stærkere end i Storkøbenhavn og boligområder
i Malmø er ved at udvikle
sig til regulære danskerghettoer.

Det sker som følge af, at byens godt 8.000 danske statsborgere vælger at slå sig ned
i kvarterer, der er befolket af
danskere i forvejen.
Mest iøjnefaldende er fænomenet i nybyggeriet Annestad tæt ved Øresundsbroen.
Her er 40 pct. af ejerlejlighederne købt af danskere,
hvilket har fået svenskerne
til at kalde boligkomplekset

»Danskerhotellet«.
I Malmø-bydelen Hyllie forventes danskerne at komme
til at udgøre 75 pct. af indbyggerne i et nyt område
med 7.000 boliger.
Det bliver virkelighed, når
byens kommende metro åbner en station i bydelen i
2011, forudser Øresundsinstituttet i en analyse.
Forening Øresundsborger

advarer mod, at danskerne
klumper sig sammen, når de
flytter til Sverige.
”Det er afgørende for integrationen, at danskerne
blander sig med svenskerne
i så høj grad som muligt, ”
siger foreningens danske
formand, Lars Hougaard
til Morgenavisen JyllandsPosten.
(Haber)

300-timersreglen gælder kun for par på kontanthjælp

E

n afgørelse i Ankestyrelsen tidligere i
år betyder, at op til
250 arbejdsløse skal have
udbetalt den kontanthjælp
de uretmæssigt har mistet
på grund af en ulovlig tolkning af den såkaldte 300timersregel, som trådte i
kraft i april sidste år.

hvor begge modtager kontanthjælp, hver især skal
have arbejdet 300 timer
inden for de seneste to år.
Ellers ryger den enes kontanthjælp. Men Arbejdsdirektoratet, der hører
under Beskæftigelsesministeriet, har i sin vejledning
bedt kommunerne om at
udvide reglen til også at
omfatte ægtepar, hvor den
Beskæftigelsesministeene er i arbejde og ikke
rens stramning er
modtager kontanthjælp.
ulovlig
Reglen betyder, at ægtepar, Og det er den stramning af

reglen, som Ankestyrelsen
nu har underkendt.
”Mine jurister har hele
tiden haft den opfattelse,
at 300-timers-reglen omfatter både ægtepar, hvor
begge ægtefæller modtager
kontanthjælp, og ægtepar,
hvor den ene ægtefælle arbejder og ikke modtager
kontanthjælp. Det sidste
er Ankestyrelsen ikke enig
i. Jeg vil nu følge, hvilken
betydning afgørelsen får
i praksis,” siger beskæfti-

gelsesminister Claus Hjort
Frederiksen.
De berørte får deres
penge
Arbejdsdirektoratet har nu
anmodet kommunerne om
at tage de sager op, hvor
ægtepar ifølge Ankestyrelsens afgørelse uberettiget
har mistet retten til hjælp.
Kommunerne er blevet
bedt om at behandle sagerne hurtigt og sikre, at
de berørte får udbetalt den

mistede kontanthjælp.
”Ankestyrelsens afgørelse
ændrer ikke ved det grundlæggende princip for 300timers-reglen, men jeg tager selvfølgelig afgørelsen
til efterretning. De relativt
få ægtepar, der har mistet
kontanthjælpen uberettiget, får derfor deres penge
efterbetalt,” siger Claus
Hjort Frederiksen.
I loven bag 300-timersreglen, er det skønnet at ca.

12.000 personer kan blive
berørt - og indtil videre har
i alt ca. 860 personer mistet hjælpen i en kortere
eller længere periode på
grund af 300-timersreglen
i perioden 1. april–31. december 2007. Et foreløbigt
skøn fra Arbejdsdirektoratet baseret på registerudtræk viser, at det er mellem ca. 60 og ca. 250 personer på landsplan, der skal
have efterbetalt hjælp.

(Haber)
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Højtuddannede indvandrere
får job før danskere
F
lere højtuddannede indvandrere og efterkommere har
et arbejde, der svarer til deres uddannelsesniveau end danskere. Det viser helt nye tal fra Integrationsministeriet. Det gør altså
ikke noget, at man hedder Emir
frem for Erik, når man som højtuddannet skal ud og finde et job, der
kræver høj faglig viden.
Tallene fra den årlige publikation
»Tal og Fakta«, der offentliggjort i
slutningen af sidste år, viser nemlig, at 70 procent af indvandrerne
og 73 procent af efterkommerne,
der har taget en lang videregående uddannelse i Danmark, har
et arbejde, der matcher deres uddannelsesniveau. For danskere er
tallet 66 procent. Tallene kommer
fra en ny særkørsel fra Danmarks
Statistik, der ikke har været lavet
tidligere.
Det kan betale sig at tage en
uddannelse
”Tallene dræber da for alvor myten om, at det som indvandrer ikke
kan betale sig at tage en uddannelse, fordi man alligevel ikke kan
få et arbejde,” siger direktør Henrik Bach Mortensen fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) til Berling-

ske Tidende.
Her kender man godt til udviklingen. Analyser fra DA har påvist nogenlunde samme resultat, når det
handler om personer, der har taget
en erhvervsuddannelse.
”Tallene er tegn på, at indvandrere og efterkommere bliver taget godt imod på arbejdsmarkedet,
hvis de tager en uddannelse. Det
kan være tilfældige variationer,
der afgør tallene. Det afgørende for
os er, at det er kvalifikationer, der
afgør beskæftigelsen,” siger Henrik
Bach Mortensen.
Stadig diskrimination på korte
uddannelser
Anderledes ser det dog ud på de
kortere uddannelser. En ny undersøgelse viser, at der stadig findes
arbejdsgivere, der ønsker praktikanter med dansk baggrund.
Det er Rockwool Fondens Forskningsenhed, der har lavet rapporten om, hvordan praktikkonsulenterne på landets erhvervsskoler
oplever virksomhedernes syn på
praktikanter med indvandrerbaggrund.
Undersøgelsen viser, at en mindre del af konsulenterne ofte støder på virksomheder, der beder om

at få praktikanter med dansk etnisk baggrund, mens to tredjedele
af konsulenterne oplever det sjældent eller af og til. Hver femte konsulent oplever det aldrig.
”Vi ved, at op mod halvdelen af de
unge med etnisk baggrund forlader
folkeskolen med så svage kundskaber, at de har svært ved at komme
videre i uddannelsessystemet, men
det må aldrig føre til, at nogen arbejdsgiver afskriver en hel gruppe.
Hver enkelt person skal have mulighed for at blive bedømt på sine
egne kompetencer. Virksomhederne skal stille krav til, hvilke kvalifikationer de unge skal have, men
det er vigtigt at det er saglige og
ikke diskriminerende krav, ” siger
direktør i DA Henrik Bach Mortensen.
Rockwool Fonden konstaterer
også, at det går bedre og bedre med
at skaffe praktikpladser til unge
med etnisk baggrund. Modsat er
der relativt mange med etnisk baggrund, der ikke gennemfører uddannelserne. Også det problem kan
kun løses ved at satse meget hårdere på, at unge med indvandrerbaggrund får de nødvendige kvalifikationer i folkeskolen.
(haber)

Indvandrere overhaler danskerne på
uddannelsesområdet

U

nge med indvandrerbaggrund har
nu overhalet de
unge danskere, når det
gælder uddannelse. Det
viser beregninger, som
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har foretaget for
avisen Jyllands-Posten.
Årsagen er ifølge både
skolefolk og forskere, den,
at der er sket en markant

holdningsændring blandt
de unge med indvandrerbaggrund.
”I de etniske minoritetsfamilier beder man ofte
de unge om at knokle nu,
så de kan få et bedre liv
senere. Derfor forventer
og forlanger de, at deres
børn tager sig en uddannelse, mens de danske
forældre i højere grad
har en tendens til at sige,

at de unge skal gøre det,
som gør dem glade, og
som de synes er sjovt,” siger lektor Ulla Højmark
Jensen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,
til avisen.
Beregningerne viser, at
der i 2002 var 53 procent
af mandlige efterkommere mellem 16 og 24 år i
gang med en uddannelse,
herunder gymnasium el-

ler en anden ungdomsuddannelse, mens tallet for
danske unge var 57 procent.
I dag er hele 60 procent
af efterkommerne under
uddannelse mod 59 procent af danskerne, og de
kvindelige efterkommere
har også overhalet de
unge danske kvinder.
(Haber)
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De første måneder på Borgen

S

iden valget er det unægtelig sket meget både
politisk og på det personlige plan. Hvis jeg
skulle kort ridse det politiske kort, så har det parlamentariske landskab ændret sig lidt. For første
gang er der på så kort tid kommet to løsgængere hhv. tidligere formand for de Konservative Pia
Christmas-Møller og medstifter af Ny Alliance Gitte Seeberg. Ligeledes er der sket det interessante,
at den nyvalgte Malou Aamund har skiftet parti
fra Ny Aliance til Venstre.
Mens de første begivenheder gav oppositionen
stort håb om at gøre op med regeringens flertal og
ikke mindst blokpolitik, som er sikret via støttepartiet Dansk
Folkeparti, så har Aamunds entre i Venstre manet al håbet til jorden. Aamunds handling sikrede
præcis det magiske 90, hvilket betyder et flertal til
regeringen - endda helt uafhængigt af Ny Alliances tre mandater.
Som opposition sidder man og bliver lidt små irriteret, dels over Aamunds manglende respekt for
sine vælgere (en del af dem forlod netop Ny Alliance efter at formanden Naser udråbte partiet til
at være borgerlig). Men ligeledes fordi Aamunds
skift betyder netop en fortsættelse af samme politiske retning siden 2001 dvs. en politik, hvor der
ikke søges brede forliger men snævre flertal via
Dansk Folkeparti.
Dette er en situation som udfordrer det demokratiske spilleregler - især det hidtil eksisterende danske konsensuspolitik.
En anden bekymrende udvikling, der berør mig
mere som nyvalgt MF’er er mediernes tilgang til
og opfattelse af mig som »nydansk« politiker.
Siden jeg blev valgt ind, har jeg »kæmpet« mod
kategoriseringer som »indvandrerkvinde« eller
»muslimsk kvinde«.
Nu er jeg hverken ked af mit etniske, kulturelle
eller religiøse baggrund, men det irriterer mig dog
ikke at blive set som »bare« politikeren Yildiz Akdogan.
Man hører vel heller aldrig statsministeren blive
defineret som kristen?
Når det er sagt, ser jeg det også som min opgave
at fastholde over for journalister, at hverken jeg
eller mine andre nydanske kollegaer er anderledes
end andre politikere. Vi har hver vores mål, som
vi arbejder for - præcis som de andre 175 valgte.
Men noget tyder på, at det vil tage tid for pressen
at vænne sig til denne tilgang.
Udfordringen for mig bliver at gøre mine politiske
emner klar således at medierne også kan komme
og stille spørgsmål, der har med andre emner at
gøre end integration.
Eksempelvis miljø, EU eller boligpolitik.
Siden valget har tilpasningen til arbejdsgangen
på Christiansborg fyldt meget. Og trods de seneste politiske ændringer og regeringens blokpolitik, har det også været meget interessant at være
på Borgen. Især glæder det mig, at mange borgere henvender sig til mig og stiller spørgsmål. Det
trækker mig ud af Christiansborgs til tider alt
for bureaukratiske hverdag til mere jordnære og
hverdagsrelaterede problemstillinger. Men det er
også sundt for en folkevalgt politiker at være ude
og lytte og se.
Så kære læser alt i alt blev endelig ved med at
skrive, kommentere og deltage.
yildiz.akdogan@haber.dk
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Skæve hotelkoncepter hitter i Tyrkiet
Skæve hotelkoncepter skyder op overalt i Tyrkiet. Indlogering i et gammelt militært hovedkvarter eller små
luksushoteller i Kappadokiens tusind år gamle eventyrskorstene er blot nogle få eksempler på nye og anderledes overnatningsoplevelser. Og forventningerne til de nye hoteller med originale koncepter er store.

”

Vi oplever en stigende efterspørgsel efter
vores anderledes hotelkoncepter, hvor turisterne får en særlig oplevelse. Vi har allerede nu
haft stor succes med hoteller indrettet i gamle huler
i Kappadokien, og derfor
har vi store forventninger
til de nye hotelkoncepter,”
vurderer kulturråd Vahit
Karaali fra Tyrkiets danske kontor for kultur og
turisme.

ikke kun et gammelt
strategisk nåleøje for
fjenden, der ønskede
at indtage Istanbul.
Halvøen har både kyst
og smuk natur, og i det
gamle militære hovedkvarter får besøgende
Tyrkiets historie helt
ind under huden,” fortæller Vahit Karaali.
Sov i eventyrskorstene
i Kappadokien

efterspørgsel efter den form for
hotelkoncept, som tilbydes i Kappadokien. Flere og flere turister
vil gerne forene ferie og naturoplevelser. At det så kan gøres
samtidig med overnatning under
luksuriøse forhold midt mellem
de aparte klippeformationer, er
bare en ekstra bonus,” siger Vahit Karaali.

Også inde i landet tilbydes turister originale hotelkoncepter.
I Kappadokien, godt
150 kilometer sydøst
Allerede nu er der et godt
for Ankara, kan overudvalg af originale hotelnattende gæster sove
koncepter i Tyrkiet. Koni de såkaldte eventyrcepterne lægger ikke kun
skorstene. Skorstenene
vægt på sol og strand men
er kegleformede, hule
forener også overnatningsklippeformationer, der
Skæve hotelkoncepter hitter i Tyrkiet. Derfor omdannes de kegleformede eventyrskorstene skabt af tusinde
tilbud med landets kultur år gammelt lava til luksuriøse hotelkoncepter i det enestående landskab i Kappadokien.
blev skabt af lava for
og historie.
flere tusinde år siden.
Eksempelvis byder GalDe er nu omdannet til
lipoli-halvøen på overnatning
mulighed for, at besøgende kan
udspillede sig her under 1. versmå luksuriøse hoteller med toppå et lille, historisk hotel midt i
gå på opdagelse på de gamle slag- denskrig.
moderne faciliteter.
det gamle militære hovedkvarmarker og besøge den lokale na”Med udsigt ud over både Mid”Eventyrskorstenene er noget
ter, Gallipoli Husene. Hotellet,
tionalpark.
delhavet og det turkisblå Marganske særligt for Tyrkiet, og vi
der kun har ti værelser, giver rig
Det store ’Slaget ved Gallipoli’
marahav er Gallipoli-halvøen
vil komme til at se en yderligere
Logi i gammelt militært
hovedkvarter

����������
�����������

Oplev et spændende og anderledes møde mellem Melchior Lorcks
tegninger og træsnit fra 1500-tallets Istanbul og Finn Larsens nøgt e r n e o g o v e r r a s k e n d e f o t o g r a f i e r f r a n u t i d e n s Ty r k i e t .
Udstilling i Den Sorte Diamant 15. februar - 19. april 2008
M e r e i n f o r m a t i o n p å w w w. k b . d k
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Tre af de hoteller, som pt. tilbyder
skæve hotelkoncepter er:
The Gallipoli Houses
• 10 værelser i historiske omgivelser i
gammelt, militært hovedkvarter.
• Priserne er fra 400 kr. og op til 800 kr.
pr. overnatning.
• http://www.gallipoli.com.tr/
accommodation_gallipoli_hotels.htm.
CCS Cave Suites (Kappadokien)
• 18 luksusværelser i gamle eventyrskor
stene.
• Priserne er fra 1.100 kr. og op til 4.000
kr. pr. overnatning.
• http://www.hotelcappadocia.com/
cappadocia-cave-suites.htm.
The Marmara Antalya (roterende
luksushotel)
• Roterende luksushotel med dynamiske
panoramaværelser.
• Priserne starter ved 750 kr. pr.
overnatning.
• http://www.themarmarahotels.com/
The-Marmara-Antalya/index.asp
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Nörrebro’da yine olaylar çıktı
Başkent Kopenhag’ın Nörrebro semti yine olaylara
sahne oldu. Ancak bu kez olayları otonom gençlerin
değil, bir grup göçmen kökenli gencin çıkardığı öğrenildi. Olayların çıkış nedeni bilinmezken, semtteki
otomobiller ve konteynerler ateşe verildi.

VEST MØBLER
&
TÆPPER
Bizim farkımız keyifli ve sağlıklı
bir konfor sunmaktır

Bizimle kaliteyi ucuza yaşayın

Y

aklaşık 50 kadar göçmen kökenli genç
geçtiğimiz haftasonu gecesi başkent Kopenhag’ın Nörrebro semtinde
Blaagaards meydanı, Aaboulvarden ve Stengade
sokaklarında yol kenarında park halinde bulunan
araçları, çöp bidonlarını ve
konteynerleri ateşe verdi.
Yangını söndürmeye gelen
itfaiye araçlarına taş ve
sopalarla saldıran gençler,
olay yerine gelen polisle de

çatıştılar ve polise taş ve
sopalarla saldırdılar.
Polis, göz yaşartıcı bomba kullanarak göstericileri
dağıttı ve 11 genci de gözaltına aldı. Polis göstericileri daha sonra serbest
bıraktı.
Hatırlanacağı üzere, Bundan yaklaşık bir yıl kadar
önce Jagtvej 69 numarada bulunan gençlik evinin
(Ungdomshuset) boşaltılması sırasında olaylar çıkmış ve evi boşaltmak is-

temeyen gösterici otonom
gençlerle polis arasında
kavga çıkmıştı.
Bir yıldır olayların yaşanmadığı Nörrebro semtinde bu kez göçmen kökenli
gençlerin olaylar çıkarması
şaşkınlık yarattı. Gençlerin olayları neden çıkardıkları ise bilinmiyor. Ancak
polis yetkilileri olayları
canları sıkılan bir grup
gencin çıkarmış olabileceğini bildirdi.

VEST Mobilya geniş ürün yelpazesi ve üstün kalite
anlayışıyla koltuk modellerini sizlerin beğenisine
sunuyor. Salon takımları, yemek odası, yatak odası,
genç odası takımları ile hizmetinizdedir.

(Haber)

Malmö’da Danimarkalılar gettosu

M

almö’ye yerleşen
Danimarkalıların sayısı 20 bine
ulaştı ve bu sayının artacağı giderek artacağı bildiriliyor.
Malmö’deki nüfus artış
oranı Kopenhag’dakinden
10 kat daha fazla ve Danimarkalılar da gettolarını
oluşturmaya başladılar.
Hali hazırda Danimarkalıların yaşadığı semte 8 bin
Danimarkalının daha yerleştiği bildirildi.
Malmö’ye taşınan Dani-

markalıların Öresund bölgesi yakınlarındaki Annestad’daki yeni binaları tercih ettikleri ve bu bölgedeki dairelerin yüzde 40’nın
sahibinin Danimarkalılar

olduğu öğrenildi. İsveçliler
bu bölgeye ”Danskerhotellet” (Danimarkalıların oteli) adını verdiler.
Malmö’nün Hyllie semtinde yaşayanların yüzde
75’i de Danimarkalılardan
oluşuyor.
Kentteki metro inşaatının 2011 yılında tamamlanmasından sonra semtin
tamamının Danimarkalılardan oluşacağı tahmin
ediliyor.
(Haber)

HAYALLERİNİZİ AYAKLARINIZA SERİYORUZ

Düz ve oymalı halılarda indirimli satışlar
Metrekaresi 250,- Kron’dan başlayan fiyatlarla model
ebatları, çzigileri, cesur renkleri, motifleri, tasarımları
olan halıları bizde bulabilirsiniz

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

eak-design.com
Uniq design med den personlige smag
Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Atila Kahraman

Arkitekt/bygningskonstruktør
Tel :2127 5146

eak@comxnet.dk

www.eak-design.com

www.sinema.dk

AÇILIŞ SAATLERİ:
Haftaiçi : 10.00 - 18.00
Cumartesi: 10.00-16.00

Mesut & Ergin Yüksel
Vallensbækvej 20A
2605 Brøndby
Tlf: 43 96 70 80

40 bin krona kadar
anında kredi
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Düğün Salonu
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Türkiye görücüye çıktı
Başkent Kopenhag’da bu yıl 26.’sı gerçekleşen uluslararası
turizm fuarı (Ferie 2008) yine büyük ilgi görürken, Türk turizmciler bu sezondan umutlu olduklarını söylediler.

HEDEF 2005
RAKAMLARINI
AŞMAK

Dünya evine STAR’da girin

1000 kişi kapasiteli salonumuz, 300 araçlık
otoparkımız ile düğün, nişan ve sünnet
törenleriniz için hizmetinizdeyiz.

Törenleriniz için yemek, düğün pastası
kamera, müzik, çerez, meyva, dekorasyon,
gelin arabası ve kırmızı halı
hizmetimiz vardır.

5

0 ülkeden 125 seyahat acentası ve turizm tanıtma bürosunun 725 stand ile
yeraldığı Kopenhag’da Bella Center’deki turizm fuarında Türkiye, Turizm ve
Kültür müşavirliği, THY
ve Danimarka’nın üçüncü
büyük tur operatörü Scanway & Tyrkiet Eksperten,
Global Rejser ve Anatolien
Rejser firmaları ile temsil
edildi. Ayrıca ziyaretçilerin
daha fazla dikkatini çekebilmek amacıyla bu yıl ilk
kez fuar alanının girişinde
İtalya ve Almanya’nın yer
aldığı bölümde Türkiye
standı kuruldu.
2005 yılında patlak veren
karikatür krizi nedeniyle
tüm Ortadoğu ülkelerinde
olduğu gibi Türkiye’nin
de giden turist sayısı bakımından düşüş yaşadığı
belirtilirken, 2006 yıl turizm açısından kayıp yıl
oldu. 2007 yılında yüzde
13’lük bir artış sağlayan
Türkiye’nin bu yıl Danimarka’daki hedefi ise 300
bin turist.
Turizm müşaviri Vahit
Karaali, Danimarka’daki
dev afişli reklam kampanyaları ile tatilcilerin yaz

Geleneksel Türk süsleme sanatı
»Ebru« Türkiye standını ziyaret
eden tatilcilere tanıtıldı.

Hammerholmen 9
2650 Hvidovre
Tlf: 40 35 30 40

planlarını yaptıkları dönemde iyi bir tanıtım yaptıklarını belirterek, bu yıl
Herning’de yapılacak turizm fuarında Türkiye’nin
partner ülke olarak kabul
edildiğini ve bunun Türk
turizmine çok büyük katkıları olacağını bildirdi.
Bella Center fuar alanında düzenlenen fuarda yer
alan Tyrkiet Eksperten
standında bu yıl da katılımcılara döner ikram edildi ve kurulan çarkıfelek
düzeneğiyle katılımcılara

yacaklarını belirtti ve önümüzdeki sezonun diğerlerinden daha iyi olacağını
beklediklerini söyledi.
Anatolien Rejser genel

çeşitli ikramiyeler ve tatil
kazandırıldı.
Tyrkiet Eksperten genel
müdürü Gündüz Doğusoy,
yeni bir destinasyon açma-

müdürü Hikmet Cengiz de
operasyon alanını genişlettiklerini ve Norveç pazarına daha fazla ağırlık verdiklerini bildirdi.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Akat, turizm fuarında Turizm ve Kültür müşavirliği’nin Türkiye
standı ile THY, Scanway & Tyrkiet Eksperten’nin standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
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“IATA” üyesi olmanın
gururunu yaşıyor
Kısa adı IATA olan Uluslararası Hava Taşımacılık Birliği’nin
Danimarka’da Türk üyesi »Ticket House« Danimarka’da
IETA satış yetkisine sahip olan ilk Türk seyahat acentası olmanın gururunu yaşıyor.

haber 25

GÜVENLİ OTOMOBİL SATIŞINDA UZMANIZ
Galerimizde her zaman 40-50 otomobil bulunur

Audi A4 2,5 TDi 180 Avant Quattro Tiptr. Kr. 349.900,Diesel. Årgang 2002. 190.000 km. Nysynet, aut.gear/tiptronic, 16”
alufælge, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, kørecomputer, startspærre,
el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio & cd changer, håndfrit til
mobil, armlæn, kopholder, veloursæder, splitbagsæde, org.
sænket, læderrat, træindlæg, tågelygter, 8 airbags, abs, esp,
servo, hvide blink, indfarvede kofangere, tagræling, tonede ruder,
1 ejer, navigation,

BMW 320 2,0 D 150 st.car

Kr. 279.900,

Diesel. Årgang 2002. 172.000 km. Nysynet, 16” alufælge, fuldaut.
klima, fjernb. c.lås, kørecomputer, startspærre, udv. temp. måler,
sædevarme, el-soltag, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
multifunktionsrat, armlæn, bagagerumsdækken, kopholder, læder,
splitbagsæde, læderrat, 6 airbags, abs, esp, servo, antispin,
hvide blink, tagræling, tonede ruder, 1 ejer, service ok.

VW Passat 1,9 TDi 130 Comfortline 6g Kr. 229.900,-

Diesel. Årgang 2002. 121.000 km. Nysynet, 6 gear, nye 18”
alufælge, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, kørecomputer, startspærre,
sædevarme, el-ruder, el-spejle m/varme, armlæn, kopholder,
veloursæder, splitbagsæde, 4 airbags, abs, servo, esp, indfarvede
kofangere, tonede ruder, 1 ejer, service ok, står som fabriks ny.

K

ısa adı IATA olan
Uluslararası Hava
Taşımacılık Birliği’nin Danimarka’da Türk
üyesi de bulunuyor.
Başkent Kopenhag’daki
Türk seyahat acentası Ticket House Danimarka’da
IETA satış yetkisine sahip
olan ilk Türk seyahat acentası.
Dünyanın dört bir yanına
bilet satabilme yetkisine
sahip olmanın gururunu
yaşayan Türk İATA yetkisi
Ticket House, IATA yetkilisi olabilmenin belirli koşulları olduğunu dikkat çekiyor ve “Bunların en başında güven geliyor” diyor.
IATA üyesi olmanın kenSATILIK KLİNİK
Kopenhag’da, Frederikssundsvej’da 53 m2 büyüklüğünde, başka
amaçlar için de kullanılmaya müsait
olan bir klinik satılıktır. Klinik Nörrebro Station’a da çok yakındır.
Kirası sıcaklık dahil 6000 kr. ve 6
aylık depozit istenmektedir.
Müracaat: 2965 1274
KİRALIK DEPO/KASAP
İMALATHANE
Kendi işini kurmak isteyenler için
Kopenhag’a 30 dk. uzaklıkta kiralık
işyeri. Büyük frizer, 1 büyük dondurucu, 1. soğuk dondurucu, imalat yeri, depo ve ofis. Döner kebap
imalatı için ideal bir yer.
Müracaat: Tlf: 51 89 34 00
Email: mail@myemlak.dk

ELEMAN ARANIYOR

Glostrup’ta kuaför salonunda
çalışacak Danimarka’da kuaförlük
eğitimi almış, 20-30 yaşlarında
kuaför aranıyor.
Müracaat. Tlf: 20 22 72 04
PAMUKKALE’DE SATILIK
ARSA, BAHÇE ve EV

Denizli, Pamukkale yolu üzerinde
ve Pamukkale’ye yaklaşık 2
km uzaklıkta, benzin istasyonu
karşısında 1308 m2 arsa satılıktır.
Yine Pamukkale yolu üzerinde
bulunan Küçükdere köyünde 2 katlı
bir ev ile içinde her türlü meyva
ağacı ile zeytin ağaçları bulunan 2
dönümlük bahçe de satılıktır. Her
üçünü almak almak isteyenlere
fiyatta kolaylık sağlanacaktır.
Müracaat:
kahraman@comxnet.dk ya da
tlf. + 45 21 27 17 44 (Kopenhag)
ya da +90-242- 34 46 492 (Antalya)

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

dilerine gerek Danimarkalı gerekse yabancı seyahat
acentaları arasında saygınlık kazandırdığını belirten
Ticket House yetkililerinden Ercan Seçilmiş, “Dünyanın neresine gitmek isterseniz isteyin, biletiniz
çok kısa bir zamanda hazırlanıp teslim ediliyor” diye
IATA üyesi olmanın farklılığını anlatıyor.
IATA ilk kez 1945 yılında
Küba’nın başkenti Havana’da uluslararası havayolu şirketlerinin bir araya
gelmesiyle kurulmuş.
Kuruluş amacı ise, dünya
vatandaşlarına havayolculuğunda güvenilir işbirliğini ilerletmek, güvenli ve

ekonomik havayolu hizmeti
vermek.
Uluslararası hava taşımacılığı endüstrisi bugün
1945 yılına oranla yüz kat
daha büyük. Bu büyüme
dinamizmi sadece çok az
endüstri dalında görülebiliyor.
IATA, 1919 yılında uluslararası hava trafiğinin kuruluşunun bugünkü uluslararası en modern bir hizmeti
olarak da bilinir. Avrupa ve
Kuzey Amerika’da 31 değişik ulustan 57 üyeyle kurulan IATA, bugün dünyanın
140 değişik ulusundan 270
üyesi bulunuyor.

VW Golf 1,9 TDi GL

Kr. 84.900,-

Mercedes 190 E 1,8

Kr. 59.900,-

Toyota Carina E 1,6 SXi

Kr. 47.900,-

Diesel. Årgang 1995. 190.000 km. Nysynet, c.lås, startspærre,
el-soltag, el-ruder, cd/radio, kopholder, stofindtræk, splitbagsæde,
læderrat, tågelygter, db.airbag, abs, servo, indfarvede kofangere,
tonede ruder, service ok, aftag. træk, flot og økonomisk vogn. på
vej ind.

250.000 km. Årgang 1993. AVANTGARDE, nysynet, 18”
alufælge, vinterhjul, c.lås, startspærre, el-soltag, el-ruder, elspejle m/varme, cd/radio, veloursæder, tågelygter, db.airbag,
abs, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, spoiler, tonede
ruder, mørktonede ruder i bag, træk , service ok.

183.000 km. Årgang 1996. Nysynet, alu., alarm, fjernb. c.lås,
startspærre, cd/radio, splitbagsæde, veloursæder, armlæn,
db.airbag, abs, servo, tonede ruder.

Baotian 30 REBEL 49CC

Kr. 6.800,-

Knallert /2008, Blåmetal. Fås i 2 forskellig farver blåmetal &
rør/sort, max km/t 30, max vægt 242 kg., tankkapacitet 4,5L,
dæk foran 120/70-12 bag 130/70-12, med fjernstart og alarm,
klar lygter.

(Haber)

Oryantal Dans
Doğumgünü,
düğün, nişan, kına
gecesi ve her türlü
eğlence ve kültürel
etkinliklerinizde
oryantal dans
gösterilerimizle
hizmetinizdeyiz.

Aïda
Tlf: 3115 3359
E-mail: mavedans@ida-maria.dk
Danimarka’nın
her yerinde
uygun
fiyatlarda
gösteri
yapıyoruz.

Murjanah
Tlf: 2271 9273
E-mail: m@murjanah.dk
Web: www.murjanah.dk

Tamirhane hizmetimizden yararlanın

Aracınızın bakımı ve tamiri
için bizi arayın.
Her türlü araç bakım, tamirat, sigorta hasarları ve
muayeneye (syn) hazırlamada hizmetinizdeyiz.
Araç testleri bilgisayar teknolojisi ile yapılır.

Peşinatsız 3 ay garanti
Aracınızın lastiklerini değiştirmek
istiyorsanız, bizi arayın!

1299,- Kron’dan başlayan
fiyatlarla Kış lastikleri

Tüm tanınmış lastik markalarını
cazip fiyatlarda hem satıyor,
hem de takıyoruz.

Industrivænget 12 A ● 3400 Hillerød
Tlf: +45 70 20 84 14 ● Fax: +45 70 20 84 15
Mobil: +45 23 84 34 69
autosalg@hillerodautomobiler.dk
www.hillerodautomobiler.dk
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KARİKATÜR TARTIŞMASI GERİ DÖNDÜ

İkinci karikatür krizi yolda
Danimarka’da yayınlanan bütün günlük gazeteler 2 yıl önce İslam dünyasında büyük tepkiye neden
olan Peygamber karikatürlerin bir ve birden fazla olarak sayfalarında yeniden yayınladılar.
Haber Merkezi

D

animarka’da günlük yayınlanan bütün günlük
gazeteler, 2005 yılında
Jyllands-Posten gazetesinin yayımladığı Hz. Muhammed’e hakaret eden tasvirlerden
birinin çizerini öldürme teşebbüsün ortaya çıkmasının ardından
karikatürleri 13 Şubat tarihinde
yeniden yayınladılar.
Gazeteler amaçlarının, geçen
sene yayınlanan karikatürlerden
birinin çizerine yönelik olduğu
iddia edilen suikast girişimini
protesto etmek olduğunu dile getiriyor.
Ülkenin önde gelen en büyük
gazeteleri ‘ifade özgürlüğünden
taviz verilemez’ ifadesini kul-

landılar. Politiken, BerlingskeTidende, B.T,Jyllands-Posten
ve Nyhedsavisen gibi gazeteler
karikatürlerin bazılarını yayımlarken, Ekstra Bladet gazetesi tamamını yayımladı. Karikatürler
Danimarka’da çıkan 11 gazetenin
tamamında yayımlandı.
Karikatürler tahrik edici
Ülkenin en saygın gazetelerinden
Politiken, karikatürle birlikte yayınladığı başyazıda, Jyllands-Posten gazetesinin iki yıl önce yayınladığı karikatürleri halen ‘tahrik
edici’ olarak niteledi.
Politiken ayrıca, Jyllands-Posten’in ifade özgürlüğünü akılsızca ve devamında hasar açacak
şekilde kullandığına dikkat çekerek, ifade özgürlüğü adına gaze-

teye ‘şartsız dayanışma’ verilmesi
gerektiğini savundu.
İfade özgürlüğü tartışılmaz
Berlingske-Tidende gazetesi ilk
kez karikatürlere yer verdi. Gazete baş yazısında, ‘İfade özgürlüğü sözkonusu olduğunda karikatürleri yayımlamanın iyi ya da
kötü bir düşünce olduğu tartışma
konusu bile yapılmamalıdır’ denildi.
İş dünyası endişeli
Öte yandan, Danimarka iş dünyası ikinci bir karikatür krizi doğabileceği endişesi içinde olduklarını belirtti. Danimarka mallarına Müslüman ülkelerde boykot
yapılması durumunda birçok iş
yerin kapanma tehlikesiyle karşı

karşıya kalacağı bildirildi.
Zanlılardan biri serbest
Bu arada, Danimarka polisi, bir
karikatüristi öldürmeyi planlayan 3 şüpheliyi tutukladıklarını
açıkladı. Danimarka polisinin
“plan aşamasındayken” tutukla-

dığını söylediği üç kişiden Tunus
uyruklu olan ikisinin çalışma ve
oturma izni bulunuyor ve bu iki
Tunuslu, ülkenin güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle Danimarka Uyum Bakanlığının aldığı
kararla sınırdışı edilecek. Danimarka vatandaşı olan 40 yaşındaki Fas asıllı üçüncü kişi ise sorgudan sonra serbest bırakıldı.
İstihbarat yetkilileri bu bilgileri
vermekle birlikte suikast planının hedefini açıklamadı.
Karikatürleri ilk olarak yayınlayan Jyllands-Posten gazetesi ise
hedefin çizerlerinden Kurt Westergaard olduğunu savundu. 73
yaşındaki Westergaard ve eşinin
son üç aydır polis korumasında
olduğu belirtiliyor.
haber@haber.dk

İsveç de aile birleşimini zorlaştırıyor
Malmö modelinin sonu mu geliyor? İsveç’in aile birleşimi kurallarında yapacağı
değişiklik eşine oturma izni alamadığı için Güney İsveç’e yerleşen Danimarka
vatandaşlarını da etkileyecek. İsveç’te dört yıldan az oturmuş olan kişiler
bundan böyle gelir ve konut garantisi sunmak zorunda kalacaklar

İ

sveç’te yaşayan göçmenler için de yurt
dışında yaşayan eş ve
akrabaları ile bir arada İsveç’te yaşamak güçleştiriliyor.
Başbakan Fredrik Rheinfeldt ve Göçmen Bakanı
Tobias Billström aile bir-

leşimi kurallarının sertleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere bir
komisyon kurulması konusunda talimat verdiklerini
açıkladılar.
Geçtiğimiz yıl 30 bin göçmen’in aile birleşimi yoluyla geldiği İsveç’te bundan

böyle aile birleşimi hakkından yararlanabilmek için
sabit gelir şartı ve konut
şartı aranacak.
Danimarka’dakine benzer
kuralların ekleneceği aile
birleşimi hakkından yararlanabilmek için sabit bir
işe sahip olduğunu ve daha

sonra belirlenecek miktarda gelire sahip olduklarını
belgelemeleri gerekecek
göçmenlerin.
Göçmenlerin yurtdışından
getirecekleri eş, anne baba
ve eş gibi kişilere oturma
izni verilebilmesi için başvuranların, daha sonra be-

lirlenecek büyüklükte bir
konutta oturuyor olmaları
da gerekecek.
Avrupa Birliği ülkelerinde
aile birleşimi kurallarında
sertleştirmeye gitmeyen iki
ülke kaldığı ve bu ülkelerin
Belçika ve İsveç olduğu bildiriliyor.

İsveç’te dört yıldan daha
fazla kalmış olan kişiler
yeni düzenlemenin dışında
tutulacakları açıklanırken,
sığınmacıların da sertleştirmeler kapsamının dışında
tutulmasının planlandığı
belirtiliyor.

Fighter Berlin’de görücüye çıktı

G

eçtiğimiz 14 Aralık’ta Danimarka’da gösterime giren ve Türk oyunculardan
kurulu kadrosuyla büyük beğeni
toplayan Fighter Berlin Film Festivalinde
ilk kez uluslararası sinemada gösterildi ve
büyük beğeni topladı.
Filmin oyuncu kadrosu ve teknik ekibinin
de hazır bulunduğu
film gösterisi Berlin’in
tarihi sinemalarından
Babylon’da gerçekleştirildi.
600 sinemasever fil-

mi ve teknik kadroyu uzun süre
alkış yağmuruna tuttu. Filmin
ardından sinema salonunda izleyicilerin sorularını da alan tek-

nik ekip gösterilen ilgiden büyük
memnuniyet duydu.
Filmin başrol oyuncusu Semra
Turan ile gazetemiz yazarı Sadi
Tekelioğlu ile Ertuğrul Yılan
Türk medya mensuplarının ilgisini çekerken, Semra Turan galanın ertesi günü 13 ayrı dünya
medya kuruluşuna röportajlar
verdi.
Film hali hazırda Türkiye’ye
satıldı. Uluslar arası büyük sinema zincirleri filme talip olurken,
Robert de Niro’nun düzenlediği
Tribeca film festivalinin de filmi
ABD’deki festivale davet etmeyi
düşündüğü öğrenildi.

haber
www.haber.dk

Sesiniz, Gözünüz,
Kulağınız
Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk
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Kalite insana verilen değerdir

Aydos yatak takımı 160x200
4 kapaklı gardrop - makyaj masası + ayna+
2 komidin Eski fiyat: 13.998
Fiyatı: 9.998,-

Siena vitrin takımı komidin+ayna+yemek
masası+6 sandalye+2 kapaklı vitrin
Fiyatı: 9.998,- 2.998,- tasarruf edin

Diana deri sofa takımı 3+2+1
Önceki fiyatı: 22.988,Şİmdiki fiyat: 19.998,-

Best Baza 160x200 inkl. Yatak
Aydos genç odası yatak 90x190
Fiyatı: 3.998,Fiyatı: 1.998,- 2 kapılı gardarop
998,- tasarruf edin
Bilgisayar masası 1.200,- Cream olanı da vardır

Monaco TV sehpası
Fiyatı: 3.498,
Değişik renkleri vardır.

Bulut çek yat divan
Fiyatı: 1.498,Değişik renkleri vardır.

Monique ceviz ağacından sehpa
Fiyatı: 3.698

Panda deri sofa takımı 3+2+1
Önceki fiyat:15.598,Şimdiki fiyat: 12.998,-

Vallensbækvej 19,
2605 Brøndby
(Shell petrol bitişiği)

12 ay faizsiz 40.000’a Kron’a
kadar kredi

Tlf: 4353 8939
Faks: 4358 8938
www.modenamobelhus.dk
info@modenamobelhus.dk

GMT Møbler olarak edindiğimiz tecrübe ve üstün hizmet anlayışını yeni bir isimle yeni adresimizde devam
ettiriyoruz. İsim ve adres değişikliği nedeniyle uyguladığımız indirimler Mart ayı sonuna kadar geçerlidir.
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Özel Dans
Grubu
ile

ismail

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.

İMALATTAN HALKA

«««««

dj Adem
ve
sürpriz
sanatçılar

AÇILIŞ SAATLERİ:
Hafta içi : 08.00-19.00

Cumartesi-Pazar günleri 10.00 -16.00

HABER
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”Send venligst
vellignende foto”
Frederiksborgvej 4, ST. TV

et kræver mange arbejdspladser, når de skal ansætte nye folk. Et forsøg på at omgås loven, frygter HK.
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SAT-EXPRESS
end DIGITURK
venligst vellignende
foto”
www.sat-express.dk
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HOTBIRD Danimarka’nın
100,- kr.
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Çanak ayarlanması
HISPASAT her yerine
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Cihaz tamiri yapılır
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ürünlerimizi posta
oruz.ARABSAT
300,- kr’dan
LSAT SIRIUS ile gönderiyoruz.
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Ifølge loven om forbud mod

jagt ind på virksomheder, der
kræver fotos vedlagt ansøgninger. Medlemmer, der falder
over annoncerne, opfordres til
at kontakte HK. Samtidig vil HK
registrere og anmelde annoncørerne, når HK opdager dem
på nettet og i aviser.

Malmø`ye servisimiz vardır
IGITURK SAT-EXPRESS
Bu fiyata bu kanalları başka yerde bulamazsınız

ver mange arbejdspladser, når de skal ansætte nye folk. Et forsøg på at omgås loven, frygter HK.

ŞOK FİYAT

Bilet fiyatları:
Ocak ayı: 200 kr.
Şubat ayı: 250 kr.
Kapı: 300 kr.

29.02.2008
Adres:
Musikteatret
Albertslund
Saat: 19.00
İletişim:
22 76 22 52
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DİGİTÜRK Teknikeri Mehmet Yılmaz Tlf: 40 27 89 89
(Hergün saat 10.00 - 23.00 arası servisimiz vardır)

Montajlarımız tüm Jylland bölgesinde mevcuttur

Kendi işiniz mi var yoksa iş kurmak üzere misiniz?
İşte size sunduğumuz 5 avantaj
� Size özel hizmet
� Cazip sigorta olanakları
� DANA-Net aracılığıyla ücretsiz danışmanlık, hukuk, satış vb.
� Diğer iş sahipleri ile ilişki olanakları
� İşinizi geliştirme amaçlı etkinliklere katılma olanakları
Bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz
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Eğlence saati geldi...
23 Şubat saat 21’de başlayıp 06.00’ya kadar süren
eğlencemize katılın, sabaha kadar eğlenin.
Almanya’dan ve Türkiye’den gelecek olan gruplarımız ve sürpriz sanatçılar!
Oyun, halay ve oryantaller ve Danimarka’dan DJ ve dansçılarla, daha neler neler...
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Kış eğlencesinde
doyasıya eğlendiler

haber 29

DİNİ SOHBET

Türküsevenlerin buluşma yeri

YAKAMOZ
TÜRKÜ EVİ

Ali Alış, Kopenhag

K

openhag bir kış eğlencesine daha merhaba dedi. Bu ay
başında, başkent Kopenhag’daki Mosaik Düğün
Salonlarında düzenlenen
ve organizatörlüğünü Club
Raha Mo, Raşit Okur ve
Mehmet Gülşen’in yaptığı
kış eğlencesinde vatandaşlarımız doyasıya eğlendiler.
Gecenin tadını halay çekerek ve dans ederek ya-

şayan vatandaşlarımız, sanatçıların müzik ve dans
gösterilerinden de oldukça
etkilendiler.
Yoğun katılımın olduğu
kış eğlencesinde sahne alan
sanatçı sayısı da zengindi.
Başta Grup Nutelde olmak
üzere, Serap Sultan, Mahsa,
Nail Deniz, Necati Gezer ve
Hamza Avcı gibi Danimarka’da isim yapmış sanatçıların dışında oryantal Maria
ve Murjanah da bütün hünerlerini gösterdi.
Gecede ayrıca, Charlotte

ve Maria’nın da Dj Rasmus¬un çaldığı Türkçe ve
yabancı müzikler eşliğinde
yaptığı danslar izleyenleri
büyüledi.
Kış eğlencesinin beklediği
gibi güzel geçmesinden büyük mutluluk duyduğunu
ifade eden gece düzenleyicilerinden Raşit Okur, bu
eğlencenin bir başlangıç
olduğunu söyledi. Okur,
Nisan ayında düzenleyeceği bahar eğlencesinde Türkiye’den de sanatçılar getirmek istediklerini belirtti.

Mavi gözlü insanların tek ortak atası varmış
Danimarkalı araştırmacılar, mavi gözlü insanların tek
bir ortak atadan geldiğini iddia etti.

K

yon aynı döneme denk geliyor, bu da tek bir atadan
dünyaya yayıldıkları anlamını taşıyor. Hans Eiberg,
"Orijinal olarak, aslında
hepimiz kahverengi gözlüyüz. Ancak kromozomlarımızdaki OCA2 geninin mutasyona uğraması sonucu,
renkte değişim meydana
geliyor. Yani bir anlamda
göz renginin kahverengi

olması yeteneği kayboluyor. Böylece göz rengi maviye dönüşüyor.
Oysa gözde yeşil renk, iris
tabakasındaki melanin oranının değişmesinden kaynaklanıyor" dedi. Eiberg,
bu sonuçtan yola çıkılarak,
mavi gözlü insanların tek
bir ortak atadan geldiğinin
söylenebileceğini ifade etti.

Her Cuma ve
Cumartesi akşamları
saat 21.00’den itibaren
Türkçe, Kürtçe türkü,
özgün ve fantazi müzik
ağırlıklı ortamımızda
sizlerle birlikteyiz
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openhag Üniversitesi’nden Hans Eiberg
başkanlığındaki
bir araştırmacı grubu, göz
rengiyle ilgili gende yaşanan bir mutasyon nedeniyle, "melanin" maddesi üretimi azaldığından kahverengi
olması gereken gözün mavi
renk aldığını bildirdi.
Eiberg’e göre mavi gözlülerin DNA’sındaki mutas-

CAVİDAN ÜNAL

Kopenhag şehir
merkezinde siz
müzikseverler ve türkü
dostları için buluşma
mekanımızda sizleri
ağırlamaktan büyük
gurur duyacağız
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HRANT DİNK KOPENHAG’DA ANILDI. Danimarka Nazım Hikmet Komitesi tarafından hazırlanan bir etkinlikte bundan bir yıl önce öldürülen Agos gazetesi genel yayın müdürü Hrant Dink anıldı. Yaklaşk 100 kişinin katıldığı gecede Agos gazetesi
yazarlarından gazeteci Aydın Engin konuşmacı olarak katıldı. Aydın Engin Hrant
Dink’i yakından tanıdığını belirterek onu çeşitli açılardan değerlendirerek anlattı.
Gece, Aydın Engin’in 1 saatlik konuşımasının ardından soru-ceap ve sohbet şeklinde
devam etti. (Haber)
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Cep telefonu derin uykuya
geçmeyi engelliyor
İsveçli ve ABD’li bilim adamlarının son araştırmasına göre, uykudan önceki saatlerde cep
telefonuyla konuşmak derin uykuya geçmeyi
geciktiryor ve uyku kalitesini düşürüyor.

C

ep telefonlarının zararlı olup olmadığına
ilişkin araştırmaların
sonuncusunda, gece geç saatte yapılan konuşmaların etkisi
mercek altına alındı.
İngiliz Independent gazetesinin duyurduğu araştırmanın
sonucunda; özellikle uykudan
önceki saatlerde cep telefonlarının yaydığı radyasyonun
insan sağlığı için olumsuz ol-

duğu vurgulanıyor.
Cep telefonu üreticilerinin
de desteklediği araştırmaya
göre, uykudan önceki saatlerde cep telefonu kullanımı,
vücudun gerçek anlamda dinlendiği derin uykuya geçmeyi
geciktiriyor ve derin uykuda
geçirilen zamanı azaltıyor.
Bu durumsa gece saatlerinde cep telefonunu en çok kullanan ve en çok uykuya ihtiyacı olan çocuklarla gençleri
etkiliyor.

Deliksiz bir uyku uyuyamamanın sonucu başağrısı, konsantrasyon güçlüğü ve depresyon olabiliyor.
İsveçli ve ABD’li bilim adamlarının, yaşları 18 ila 45 arasında değişen 36 kadın ve 35
erkek üzerinde yaptığı araştırmanın bu alandaki en kapsamlı çalışma olduğuna dikkat
çekiliyor.
Yatak odasındaki cep telefonu uyku sürecini bir
saat kısaltıyor
Öte yandan Belçika’da yapılan
bir başka araştırmanın sonuçlarına göre; gece uyurken cep
telefonlarını başucunda bulunduran insanların da uyku
düzeni bozuluyor.
Belçikalı uzmanlar, çok sayıda erkek ve kadın üzerinde
yapılan deneylerin sonuçlarını
açıklarken, yatak odalarında
bulundurulan cep telefonlarının uyku sürecini bir saat
kısalttığını bildirdiler.
Cep telefonlarını başucunda
bırakarak yatan kişilerin uykuya geçiş sürecinin geciktiği,
uykularının fazla derin olmadığı, sabah yorgun, sinirli şekilde ve baş ağrısıyla uyandıkları ifade edildi.

Yeni kitaplar...
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Gönüllü çalışma nedir?

SİZDEN GELENLER

Danimarka bir dernekler cenneti. Her üç kişiden biri ücret almaksızın boş zamanlarını
yardıma ihtiyaç duyan ya da sosyal sorunlu insanlara yardım etmekle geçiriyor.

Y

apılan son araştırmalar Danimarka halkının % 35’inin bir
kuruluşta gönüllü çalıştığını
gösteriyor, bu da yaklaşık 1,5 milyon
kişi demektir. Danimarka’ da gönüllülerin faaliyet gösterdiği100.200 kuruluş ve dernek bulunmaktadır. Bunların
sadece 3000 kadarı ülke genelinde faaliyet gösterirken, derneklerin büyük
bir çoğunluğu bölgesel çalışma yapıyor.
Gönüllü kuruluşlar ve derneklerin çalışmaları spor, sağlık, kültürel ve sosyal alanlarda kendini gösteriyor. Ortalama olarak her gönüllü ayda 17 saatini başka insanlara yardım etmekle
geçiriyor.

kuruluşlarda çalışırken, başkaları ise
daha değişik nedenlerden dolayı bu çalışmalara katılıyor.
Bazı gönüllüler bu çalışmalara katılarak değişik alanlarda tecrübe edinmek ve bu tecrübesini hayatını yönlendirmede kullanıyorlar. Bu, eğitim
veya yeni bir iş bulmada gönüllünün
önünü açabiliyor. Birçok işveren ve
eğitim kurumu seçim yaparken, toplum hayatında aktif bir rol oynayan,
sorumluluk sahibi kişileri ön planda
tutuyor. Bazı gönüllülerin nedeni ise
kendilerinin herhangi bir alanda tecrübeleri olması ve bunları başka insanlara aktarma isteği belirleyici rol
oynuyor, örneğin bir spor dalı veya
Gönüllü kimdir?
herhangi bir hastalık.
Bir kesim gönüllü ise, kendisine bir
- Bir insanin kendini gönüllü sayaçevre edinmek için bu faaliyetlere kabilmesi için şu özellikleri taşıması
gerekir;
tılıyor, örneğin başka bir bölgeye ta- Çalışma herhangi bir fiziksel, yasal şınmada yeni bir arkadaş ve tanıdık
ve ekonomik zorlama olmaksızın tüçevresi edinmek için. Danimarka da
müyle kişinin özgür iradesiyle yaptığı insan çevre ilişkileri çok önemli, yine
uğraştır,
araştırmalar iş ilanlarının yarıdan faz- Kişiye bu faaliyetlere katıldığı için
lasının resmi bir yerde yayınlanmadan,
herhangi bir ücret ödenmez,
o iş yerinde çalışanların yakınları veya
- Yardım edilen kişiler, gönüllülerin
onların tanıdıkları arasından atama
aile üyelerinin dışındadır,
yapıldığını gösteriyor.
- Gönüllü çalışma yasal çerçeveler
içerisinde örgütlü olarak yürütülür,
Etnik kökenli gönüllülerin sayıyani sokaktaki herhangi bir kişiye
sı çok az
herhangi bir durumda tesadüfî bir
Etnik kökenliler kendi ailesi ve yayardım, gönüllü çalışma sayılmaz.
kınlarına yardım etmekle tanınırken
Bir dernek altında, tüzüklü, planlı ve gönüllü kuruluşlar içerisinde yer alprogramlı çalışma gönüllüdür.
mıyorlar. Bunun nedenlerinden biri
dil sorunu, diğeri ise toplum yapısının
Neden gönüllü çalışma?
tanınmaması. Birçok gönüllü dernek
Danimarkalıların birçoğu iyi kalpli ve kuruluş yıllardır etnik kökenlilerin
olmayı başka insanlara yardım etmek de bu çalışmaların içerisinde yerini
olarak gördüklerinden dolayı gönüllü almasının önemini ve isteğini dile ge-
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tirdiler, ama bu konuda ciddi bir çaba
gösterilmedi.
Son dönemlerde az da olsa bazı gönüllü kuruluşu, etnik kökenlilerin
büyük bir potansiyel olduğunu görüp,
onlara bu çalışmaları anlatmak amacıyla projeler başlatmış bulunuyorlar.
Bu kuruluşlardan biri de, sarı ceketleri
ile akşamları dolaşarak gençlere yardım eden, sorunlarına ortak olan ebeveynlerin oluşturduğu Natteravn’lar.
Bir süre önce Türkçe, Arapça ve Somali dillerini konuşan 3 danışman
atayarak, etnik kökenlilere ulaşmaya
çalışıyor.
Gönüllü çalışmaların etnik kökenlilere kazandıracakları
Gönüllü çalışmada etnik kökenliler,
diğer insanlarla beraber olacağı için
bir çok alanda kazanımları olacaktır
- Dil gelişimi,
- Danimarkalı bir çevre yaratmada ve
arkadaş kazanmada,
- Yazılı olmayan toplumsal kuralları
öğrenmekte,
- İş ve eğitim olanaklarının artmasında,
- Çevresindekilere örnek olmakla ve
onların saygısını kazanmakta,
- Sosyal yalnızlığın kırılmasında,
- Toplumda etnik kökenlilerin de bir
yerlerinin olduğunu göstermekte
- Çocuklarının ve çevresindeki diğer
insanların o kişiyi örnek alarak onların toplumda yerini almasında,
- İçinde yaşadığımız toplumdaki sorunların azalmasında katkıda bulunma duygusu.
(Gül Aydın, Etnik Danışman,
Natteravnenes Landssekretariat)

Hazırlayan: Muttalip Abat

TOLERANCE: Hoşgörü – Sevmediğinle birarada yaşamayı öğrenmek. Yazarlar Nordisk Institut
(İskandinavya Enstitüsü) prof. Thomas Bredstorff ve öğretim görevlisi Lasse Horne Kjældgaard. Bir
Gyldendal Yayın Evi yayını. 255 sayfa. 250 kr.

GLOBALISTERNE – Evrenselciler. Yazarlar Camılla
Mehlsen ve Filip Lau. Gyldendal Yayın Evi. 214 sayfa.
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8. yüzyılda hoşgörü sorunu başta
din konusundaydı. Dinine inanmayanlara müsamaha edilmiyordu.
19. yüzyılda hoşgörüsüzlük cinsel
konulardaydı. Normal diye tanımlanan cinsel eğilimin dışında cinsel
eğilimde olanlar toplumdan dışlanır,
hatta cezalandırılırdı. 20. yüzyılda
ise hoşgörü yada hoşgörüsüzlük
“ifade özgürlüğü” konusunda kendini gösterdi. Prof. Thomas Bredstorff ve öğretim görevlisi Lasse Horne Kjældgaard, birikte yazdıkları ”
TOLERENCE” adlı kitapta, şimdi
hoşgörüsüzlüğün bu üç konuyu birden kapsamı içine aldığı tezini savunuyorlar ve bu kanılarına kitapta
bir dizi örnekler gösteriyorlar.
Yazarlar, şimdiye kadarki gelişmelerin, başkalarını uygunsuz davranışlarından dolayı dışlamak yerine
insanların artık umursamaz bir tavır içine girdiğini gösteriyordu. Öyle
ki, ” tolerans” insanlık tarihinde,
geçmişteki hoşgörüsüzlük ile
”hoşgörüye ” artık ihtiyacın olma-

yacağı bir geleceğin arasındaki bir
aşama, bir geçiş dönemi olarak görülüyordu, diyorlar. Ancak, yazarlara göre, son gelişmeler artık bu
tezi çürüttü.
Ne oldu? 21. yüzyılda yine gırtlağa

kadar bir hoşgörüsüzlük yaşanıyor,
diyor yazarlar. Gerek kökten dinci (fundamentalist) müslümanlar
gerekse Evangelist Hıristiyanlar
(kökten dinci) ipleri ellerine aldılar. Yazarlar, geçmişin eşcinsel
düşmanlığının ve kadınları ezme
eğiliminin yeniden hortladığını ileri sürüyorlar.
Artık ” hoşörüsüzlüğün” tarihin
sayfalarına gömüldüğünü sandığımız şu sıralarda, şimdi ” hoşgörüye”
her zamankinden daha çok ihtiyaç
var, diyor yazarlar.
Bu bağlamda Danimarka tolumundaki gelişmelere de değinen
yazarlar, hosgörüsüz bir toplumdaki azınlık gurupların kendilerine
hoşgörüyle bakılması için çaba gösterirken, toplumun büyük gurubunun hoşgörüyü reddettiği temasını
işliyolar.
Prof. Thomas Bredstorff ile Lasse
Horne Kjældsgaard’un TOLERENCE adli kitabı ” hoşgörü ” konusuna
yeni bir yaklaşımı yansıtıyor.

cuz uçak biletleri, iletişim
teknolojisindeki başdöndürücü ilerleme, artık ‘uzaklık’ kavramını hemen hemen
kaldırdı.Uzak yakın tüm kültürleri birbirlerine çok yaklaş-

MaviGün

www.sinema.dk

tırdı ve daha da yaklaştırıyor.
Buna artık ‘Globalleşme yada
Evrensellik’ deniyor.
Ancak, dünyayı iyice küçülten bu olgu nedir? Bu sürecin
arkasında kimler var? Kitabın
yazarları, evrenselleşmenin insanlarla ilgili yönünü sık sık
unuttuklarını, aslında bu gelişmenin üzerinde insanların
büyük etkisi olduğu tezini savunuyorlar.Yazarlar, evrenselliği çok basite indirgeyerek, bu
gelişmede tüketicilerin, ticaret
adamları ve iş çevreleri ile şirketlerin büyük rol oynadıklarını anlatıyorlar.
Bir eleştirmen, ‘globalleşme’
lafının içeriğini anlamamış ve
hergün ‘globalleşme’ sözünü
duymaktan usananlara, bu
kavramın gerçekte ne demek
olduğunu anlayabilmeleri için
bu kitabı okumalarını salık veriyor. Sanırım haklı da.

Etkinliklerin adresi

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

Her çocuk yeni bir dünyadır
www.mavim.dk

mavi@mavim.dk

Tlf.: + 45 2060 1904

www.club-alaturca.dk
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Kültürel Süpermarket!
Çok farklı boyutları olan küreleşmenin sonuçlarını alış veriş yapünümüzün son
mak için Bilka’ya (ve herhangi bir
derece gelişmiş
markette) yapacağınız bir gezide
dijital medya ve gıda sektöründe görebilirsiniz. Beliletişim teknolojisi inki alışveriş yaptığınız mevsimde
sanların yeni fikirler, kültürler ve Danimarka’da normal olarak hiç
yaşam biçimleriyle tanışmasına im- yetişmeyen veya bulunmayan (horkan vermektedir.
monlu veya hormonsuz) bir çok
Dünyaya açılan küçük bir pencere farklı sebze ve meyveyi bir süper
haline gelen “Internet” kanalıyla,
markette bulabilme imkanına sainsanlar yeni kültürel coğrafyalarhipsiniz. Adeta bir fabrikadan çıkda gezi yapabilmekte ve istediklemışçasına, ölçüleri aynı, canlı ve
ri bilgiye en hızlı ve etkin biçimde parlak elma, armut ve portakallarulaşabilmektedir. Bundan 15-20 yıl dan satın alabilirsiniz. Eve gelip o
önce hayal bile edilemeyen cep tegüzelim elmaların (veya diğer meylefonu, e-mail ve msn gibi araçlar
velerin) tadına baktığınızda margünümüz insanının vazgeçemedikette göründükleri gibi kaliteli deği temel gereksinimler haline gelğil, hormonlu olduklarını fark edemiştir.
biliyorsunuz. Büyük ve etkin bir
Ekonomik olarak rahata kavuşan sektör haline gelen reklam teknologünümüz toplumunda bireyler tek- jiyle en kalitesiz ve insan sağlığına
nolojinin kendilerine sağladığı imen ürünler, en kaliteli ve en yararkanlarla daha seyyal (mobil) olalı ürünler gibi pazarlanıp satılabilbilmekte, iş veya seyahat amacıyla mektedir.
mekan değiştirerek yeni çevre ve
Tüketim toplumundaki bolluk ve
insanlarla tanışabilmektedir.
seçenekler sadece maddi ürünlerDünyanın herhangi bir yerinde
le sınırlı değildir.” Milenyum Çağı‘meydana gelen bir olay, gelişme
nın ilk çeyreğinde çeşitli kültürler,
veya fikri akım anında başka bir
fikirler ve dinler kendi değerleriyerde izlenebilmektedir. “Irakları
ni diğer insanlara cazip bir biçimyakın eden” modern iletişim tekno- de pazarlayabilmek için yoğun bir
lojisinin verdiği imkanlarla dünya- çaba sarf etmektedir. Kültürel sumız bireylerin ve toplumların birpermarkette doğunun mistik dinlebirini tanıdığı “küresel bir köy” ha- rinde yaygın olan “reinkarnatin”1,
line dönüşmüştür.
meditasyon2, karma3, yoga4, vs.
Maddi alanda ortaya çıkan bu
gibi inançlar ve ritüeller insanla“sosyal mobilite” ve “küresel yoğun- rın ruhsal problemlerine çözüm geluğu” hayatın her kesiminde görtirebilecek dini fenomenler olarak
mek mümkündür. “Refah (veya
lanse edilebilmektedir. Yaşamlarını
tüketim), veya bilgi (enformasyon) daha anlamlı ve mutlu hale getirtoplumu” da denen gününüz topmek isteyen bazı kimseler de farklı
lumlarında bireyler ihtiyaçlarına ve anlayış, düşünce ve inancın pazarekonomik durumlarına göre istelandığı kültürel (veya dinsel) super
dikleri bir çok ürünü yılın her mev- marketlerde gezinerek yeni dini ve
siminde satın alabilmektedir.
kültürel fenomenler hakkında bilgi

Dr. İsa Kuyucuoğlu
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DİNİ SOHBET

edinmeye çalışmaktadır.
Maddi alanda olduğu gibi kültürel süper market alanında da pazarlamacılar kendi mallarını en
cazip biçimde süsleyerek müşteri
aramaktadır. Reklam teknolojinde
uzman olan küresel pazarlamacılar kendi mallarının en iyisi olduğunu söyleyerek yeni marketlerde
meraklı müşteriler bulabilmektedir. Hem maddi, hem de manevi
alanda bir çok ürünün sergilendiği
günümüzün serbest piyasasında pazarlanmaya çalışılan bir çok ürün
mevcuttur. Fakat hangi ürünün,
dıştan olduğu içten de kaliteli ve
“otantik” (orijinal) olduğunu anlamak için ürünün kalitesinden anlamak gerekmektedir.
Bilka Marketi’nden aldığınız bozuk (veya hormonlu) bir malı “tüketiciyi koruma yasasına” göre belki değiştirmek veya geri vererek
paranızı almak imkanınız vardır,
fakat küresel kültürel marketlerde pazarlanan ürünleri değiştirmek
her zaman mümkün değildir.
İnsanların kültürel süper marketlerde hangi ürünlerin hormonlu ve
sağlığa zararlı, hangilerinin ekolojik ve sağlığa yararlı olduklarını
anlayabilmeleri, her şeyden önce
kendilerinin sahip olduğu doğal ve
orijinal değerler konusunda duyarlı ve bilinçli olmalarına ve bunu temel ölçüt (kriter) olarak almalarına
bağlıdır.
(Dipnot)
1
Ruh göçü.
2
Derin düşünme.
3
Hinduizm ve Budizm gibi dinlerde insanın
öbür dünyadaki kaderini belirleyen, hayatta
yaptıkları iyi veya kötü davranışlarının tümü.
4
Ruhsal yaşama ve bedene egemen olmayı
amaçlayan Hint felsefe sistemi
kuyucuoglu@gmail.com
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Sinsi Düşman Kolesterol
Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

Eczacı Vural Koçak, Eczacı Başak Paarup

D

animarka’da, ölüm vakalarının yaklaşık üçte birine kalp
damar hastalıkları sebep olmaktadır ve yüksek kolesterol bu hastalıkların gelişmesinde büyük rol
oynar. Şu anda ülkede 370.000
kişi yüksek kolesterole karşı ilaç
kullanmaktadır. Her ailede en az
bir kişinin yüksek kolesterol problemi olduğu sanılmaktadır ve bu
kişilerin birçoğu da bundan habersizdir.
Bu kadar önemli bir konu olmasına rağmen, kolesterol hakkında
bilgisi olan kişilerin sayısı fazla
değildir ve birçok yüksek kolesterol hastası çeşitli nedenlerden
dolayı, doktorları tarafından yazılmış olan ve sağlıkları için çok
önemli olan ilaçlarını almamaktadır.
Kolesterol düşürücü ilaçlar

Kalp damar hastalıklarını önlemek için, ya da bu hastalıkların
daha da ilerlemesini engellemek
için kullanılmaktadır. Bu ilaçlar

5 guruba ayrılır. Danimarka’ da
yüksek kolesterole karşı tedavi
görenlerin % 99’ unda statinler
adlı guruptaki ilaçlar kullanılır.

Hayat boyu süren tedavi

Kolesterol ilaçları, yüksek tansiyon ilaçları gibi hayat boyu alınması gereken ilaçlardır. Unutmayın ki, bunlar aynı zamanda haStatinler
yat kurtaran ilaçlardır.
Bu guruptaki ilaçlar kandaki LDL Kolesterol ilacınızın işe yarakolesterol (kötü kolesterol) mikta- yıp yaramadığını kendiniz hisserını düşürerek etki gösterir. Yan
demezsiniz. Bu yüzden ilacınızı
etkileri azdır ve geçicidir. Statinunutma olasılığınız da yüksektir,
lerin kullanımı esnasında doktohatırlamanıza yardımcı olacak
runuz karaciğerinizin durumunu metotları bulmanızda fayda vartakip edecektir. Bu da kan testiy- dır (örneğin ilaç doz kutusu ya da
le kolaylıkla yapılmaktadır. Bu
cep telefonu alarmı vs.) İlacınızı
testler genelde tedaviye başlama- almayı kendi kendinize bırakırdan önce, başladıktan bir ay son- sanız kanınızdaki kötü kolesterol
ra ve her 6 ayda bir yapılır.
miktarı ve buna bağlı olarak da
damar tıkanması riski yükseleSimvastatin
cektir.
Simvastatin, statinler gurubuna
Eğer kolesterolünüzün yüksek
dahildir ve yüksek kolesterol teolup olmadığını ölçtürmek istiyordavisinde en sık kullanılan ilaçtır. sanız, yüksek ise hangi sıklıkla
Akşamları alındığında etkisini en kontrol ettireceğinizden emin deiyi şekilde gösterir. Bunun nedeni ğilseniz, ya da tedavinizin gidişade, vücutta kötü kolesterolün en
tıyla ilgili sorularınız varsa doktoçok geceleri üretilmesidir.
runuzla temasa geçiniz.
eczane@haber.dk

haber
Sesiniz
Gözünüz
Kulağınız

Haber’e ulaşmak için

www.haber.dk
haber@haber.dk

GAZETEMİZİN GELECEK SAYISI 14 MART
TARİHİNDE YAYINLANACAKTIR.
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Unutulmaz film “Babam ve Oğlum”un yönetmeni

13 MART’TA
Kopenhag’da Park Bio’da (tlf: 3538 3362)
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Vestel’e Danimarkalı oyuncu
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Vestel Manisaspor’da,
forvet oyuncularına takviye amacıyla Danimarka’nın Randers
takımından Thomas Dalgaard ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

D

animarka SAS ligi takımlarından Randers
FC’li forvet oyuncusu 23
yaşındaki Thomas Dalgaard, Türkiye Süperligi takımlarından Vestel Manisaspor ile bir
sözleşme imzaladı.
Ligin ikinci yarısına Vestel Manisaspor’da başlayacak olan Dalgaard, Ocak ayı sonunda doktor
kontrolünden geçtikten sonra
Vestel Manisaspor ile 2011’e kadar bir sözleşme imzaladı.
Lig başlangıcında oynadığı ilk
dört maçta 7 gol atarak dikkatleri
çeken genç oyuncunun daha sonra istediği performansı yakalaya-

SPOR YORUM
İrfan Kurtulmuş

Transfer hikayeleri

madığı ve bir varlık gösteremediği
öğrenildi.
Vestel Manisaspor Asbaşkanı ve
futbol şube sorumlusu Semih Vardarer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Danimarka 1. Lig ekibi
Randers’in genç forveti Thomas
Dalgaard ile 3,5 yıllığına anlaşma
sağlandığını bildirdi.
Vardarer, “Dalgaard’ın takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz. Takımımızın daha iyi noktalara gelmesi için imkanlarımız
doğrultusunda en iyi transferleri Vestel Manisaspor, Türkiye Türkgerçekleştirmek için çalışıyoruz. cell Süperliginde sondan üçüncü sıDalgaard’ın, Manisaspor’a katkısı rada bulunuyor.
büyük olacaktır” dedi.
(Haber)

DÜNYADA YILIN SPOR FOTOĞRAFI. 2007 yılında çekilen en güzel basın fotoğrafları yarışması sonuçlandı. Merkezi Hollanda’da bulunan World Pres Photo adlı kuruluş tarafından bu yıl yapılan değerlendirmede yılın en iyi spor fotoğrafı ödülüne Danimarka’nın Berlingske Tidende gazetesi fotoğrafçılarından Erik Refner’in geçen yıl Kopenhag Maratonu esnasında çektiği resim layık
görüldü. Foto- Erik Refner

Hentbolda rakibimiz Danimarka
A Milli Bayan Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne
gidebilmek için play off'ta Danimarka ile karşılaşacak.

N

orveç'in
Lillehammer kentinde çekilen kura
çekiminde
Türkiye'yi
Hentbol Federasyonu
Başkanı Tarık Cengiz
temsil etti.
Kura çekimine Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Hırvatistan, İspanya,

Polonya, Romanya, Ukrayna, Danimarka, Hollanda, Slovenya, Sırbistan, İsveç, Belarus, Çek
Cumhuriyeti, İzlanda,
İtalya, Litvanya, Karadağ, Portekiz ve Slovakya katıldı.
Türkiye, rakibiyle ilk
maçını 31 Mayıs veya 1
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ceği finallere ev sahibi
Makedonya'nın yanı sıra
son Avrupa Şampiyonu
Norveç, son şampiyonada ikincilikle beşincilik
arasında yer alan Rusya, Fransa, Almanya ve
Macaristan
doğrudan
katılacak.
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utbolda ara transfer nihayet bitti. Transfer ayı geldiğinde, birçok dedikodu gazetelerin, görsel ve elektronik medyanın sayfalarını ve gündemini meşgul eder.
Futbolseverler renklerine gönül verdikleri takımların almak istediği ünlü bir ismi duymaktan büyük heyecan duyar, hayal kurar. Bunların bazıları gerçekleşir, bazıları lafta kalır. Amaç, taraftara umut dağıtmaktan öteye gitmeyen bazı asılsız dedikodular birçok kulüp taraftarını üzdüğü gibi sezon sonuna kadar kadro’daki bazı futbolcuların psikolojisini de bozar.
Ara transfer, var olan kadroya yama yapmaktan başka türlü tabir edilmez. Yani tekerleği patlayan bir lastiği yamaladıktan sonra yola devam etmeye benzer.
Avrupa ve Türkiye’ye bir baktığımızda artık ara transfer eskisi gibi heyecan vermiyor. O büyük kulüplerin ard arda patlattığı
transfer bombaların yerine, eh işte dostlar alış verişte görsün misali bazı cılız transferler yapılıyor ama nerde o eski bombalar...?
Kulüplerin ekonomik durumları nedeniyle artık o astronomik
rakamlardan çok nasıl ucuza alırım zihniyetiyle pazarlıklar yapılıyor artık. Ya da para vermeden önce kiralayıp bir görelim bize
uyum sağlar, verimli olursa sonra kendisini alırız opsiyonlu anlaşmalar yapılıyor şu aralar futbol piyasasında. Zengin kulüpler
sezon öncesi almak istedikleri çok ünlü bir iki isime astronomik
fiyatlar ödedikten sonra, geriye kalan tayfayı daha ucuz fiyata, takasla ya da kiralık olarak alma seçeneklerini uyguluyor.
Bizim gibi ülkelere Avrupa’nın ya emektar olmaya yüz tutmuş,
son voleyi iyi vurayım diyen isimler rağbet ediyor ya da sakatlıktan çıkmış takımında istikrarı yakalayamamış maliyeti oldukça
külfetli isimler imkan doğarsa bizim kulüplere allanıp ballanıp
pazarlanıyor.
En ufak bir sakatlıkta uzun süre takımdan ve sahalardan uzak
kalan bazı yabancı yıldızların kulüplerine katkılarını nasıl değerlendiriyoruz? Bunu sorgulamak mı gerekli yoksa ‘hadi canım sende adam geldiğinde turp gibi değil miydi. İşte filan antrenmanda
ya da maçta aldığı darbeyle sakatlandı’ diyerek mi kendimizi kandırıyoruz.
Menajerlerin transfer döneminde cirit attığı kulüplerimizden
bazıları kılı kırk yarıp iyice araştırdıktan sonra futbolcuyu alıyor. Bazı kulüplerimiz ise, ligde verdikleri ölüm kalım savaşı nedeniyle, ‘denize düşen yılana sarılır’ tabiri önüne getirilen isimleri pek fazla araştırmadan can simidi gibi kadrosuna dahil ediyor.Kiminin sonu hüsran, kiminin mayası tutuyor. Tuttu mu iyi
tutmadı mı bin bir tantana ve şaşayla havalimanlarında karşılananlar sessiz sedasız kimsenin güle güle bile demeye gelmediği bir
ortamda sıradan biri gibi uçağa binerek geldiği yere geri dönüyor.
Global dünyada artık futbolcu transfer etmek minibüsle Topkapı-Aksaray arası gitmek gibi bir şey. Dünyanın dört bir yanından
istediğiniz adamı getirebilirsiniz, yalnız çok büyük yetenek vaat
edenleri biz kapamıyoruz.
Onları Barcelona, R.Madrid, M.United, İnter, Chelsea, Ajax gibi
Avrupa’nın baba kulüpleri bizim babalardan önce kapatıyor. Kapatıyorlar, çünkü elin oğlu bir sezon boyunca sayısız ülkede sayısız yetenek izliyor da ondan böyle senden önce işi bitiriyor.
Onlar yapıyor da biz niye yapamıyoruz? Cevabı gayet basit...
Bizim zengin kulüplerimiz bir sezon boyunca hangi ülkelerde bu
tür yetenekleri takip etmek için kaç kez cirit atıyor? Yoksa, sadece sezon öncesi kendilerine menajerler tarafından önerilen bazı
isimleri izlemek için uzak mesafeli uçak yolculuğuna mı çıkıyorlar...?
Türk kulüplerin en büyük sıkıntısı alt yapıların tam teşekküllü
olmaması. Takımların lig’de yaşamaları için sürekli kendi bünyesi dışından yıldızlar bulmak zorunda kalması. Ülke olarak Avrupa’nın üretimden çok tüketen ülkesi konumundayız.. Futbol kulüplerimizde bundan farksız..
irfan.kurtulmus@haber.dk

DLÆSNING

Nielsens Discount
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Haziran, rövanş karşılaşmasını ise 7 veya 8 Haziran tarihlerinden birinde
oynayacak.
Avrupa Bayanlar Hentbol Şampiyonası, 2-14
Aralık 2008 tarihleri
arasında Makedonya'da
yapılacak. Toplam 16
takımın mücadele ede-
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe�gazetesi
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C.İ.A
Danimarka ve Grönland’ın
bağımsız(!) hava sahalarının CİA tarafından yasadışı
olarak kullanıldıklarını Danimarka Televizyonu (DR)
kanıtladı. Bu habere şaşırmak gereksiz, çünkü bu kuruluşun adı ‘Cürüm İşleme
Aygıtı (CİA)’. İşledikleri cürümlerin (suçların) listesi
de -bütün dünyada- oldukça
uzun.
Şimdiii, Danimarka Hükümeti’nin gücü turist vizesi
almak isteyen masum insanlara yetiyor da, kendi hava
sahasını yasadışı kullanan
bir ‘yabancı ülke casusluk
örgütüne’ de yetiyor mu,
yetmiyor mu? Göreceğiz!
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SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ
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Küçük ilanlar:
Ey Cemaat!
*) Bedava kömür dağıtımı
önümüzdeki seçimlere kadar durdurulmuştur. Telefon edip durmayın.
*) Muhterem Büyüklerimiz
şehrimizdeki bazı iş yerlerinin açılış törenlerine teşrif
edeceklerdir. Bu nedenle
Atatürk Köprüsü, Misakı
Milli Caddesi, Cumhuriyet
Bulvarı, Özgürlük Anıtı ve
Kurtuluş Meydanı her türlü
trafiğe kapatılmış olup yaya
geçişleri de yasaklanmıştır
(Belediye).
Büyük ilanlar:
*) “Geldikleri gibi giderler!”
(Atatürk).
*) “Göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa
geleceği bile.” (Türk Atasözü)
GÖÇMEN MAZLUM’UN
YERİ

KARE
BULMACA...KARE BULMACA...KARE BULMACA...KARE BULMACA...
CANBALON
© Abdullah Tunçel
�

ÇUVALDIZ
Haziran/Juni 2007

İLANLAR
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Sayın okurlarım, geçen hafta Yeni Alyans’ın başkanı
Nasırlı Kadir’e ‘Akıl Danışmanı’ oldum. Bu partinin
geleceği çok parlak! ‘Akıl
Danışman Yardımcılığı’ için
eleman arıyorum. Başvuru
adresi: veveve.danishmazlum.kom

Abdullah Tunçel
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Haber’e ulaşmak için
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haber@haber.dk
www.haber.dk
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www.peles.dk

Pele’yi tanımayan zarardadır
KOLTUK VE YATAK TAKIMLARI, YEMEK MASALARI, HALILAR, GELİNLİK, GECE
KIYAFETİ VE HEDİYELİK EŞYALARIMIZI GÖRMEDEN VE FİYATLARIMIZI DUYMADAN
KARAR VERMEYİN

Yeni
adresimizde
hizmetinizdeyiz

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

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

Pele´s Møbler

Industribuen 8 - 2635 Ishøj
Tlf: 36 77 26 16 - 3677 1611 Fax: 36 77 26 17 - Pele Yıldız 40 13 76 90
www.peles.dk - pele@peles.dk
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