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HABER
Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi
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Gazeteniz HABER’in
gelecek sayısı 18 Aralık
2009’da yayınlanacaktır.
HABER udkommer
næste gang den 18. dec. 2009.

ROYAL

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

Tlf: 32 111 555
www.royalsalon.dk

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

MOSAİK

DÜĞÜN SALONLARI
www.mosaiksalon.dk

KASIM/NOVEMBER 2009

FİYATI/PRİS 5 kr.
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BAŞAK

SARAY

SELSKABSLOKALE
Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV
Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380
Faks: +45 5859 6381 info@saray.dk - www.saray.dk

GÖÇMENLERE ÖZEL
HUZUREVİ,
BİR SOKAĞA
TÜRKÇE İSİM

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

Tlf: 36 305 306
İMALATTAN HALKA

«««««

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

Frederiksborgvej 10 - 2400 KBH NV
Tlf: 3582 0030 Mobil: 4081 5050

SATDISCOUNT
Artık yeni adresimizde
hizmetinizdeyiz.

D-SMART
İskandinavya Servisi
YENİ ADRESİMİZ:
Istedgade 44, kld.
1650 København V
www.satdiscount.dk

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675

H

ISSN: 9771602-985002

Danimarka’da 17 Kasım Salı günü Bölge ve
Belediye seçimleri yapılacak. Büyük bir
olasılıkla Kopenhag Belediye Başkanlığı
koltuğuna oturması beklenen Frank
Jensen Türklerden oy istedi. Türklerin
Danimarka’ya en iyi uyum sağlamış
göçmen grubunu oluşturduğunu
söyleyen Jensen, Kopenhag’da
bir sokak ve caddeye de
Türkçe bir isim verilmesi önerisine sıcak baktığını söyledi.
Yerel seçimlerle ilgili haber , yazı
ve yorumlar 4, 20, 21 ve 22’de

HABER GURURLA SUNAR
Yeni müşterilerimize
tüm epilasyonlarda
(permanent hårfjerning)
%60 indirim.
Dünyada hiç kimse Remax’tan
daha fazla emlak satmıyor
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Abdullah Oduncuoğlu
Demircikara mah. Avni Tolunay Cad.
B Blok. No: 46/3-4 Antalya

19 Kasım’da Danimarka’da
sinemalarda

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

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

klinik@b-beauty.dk www.b-beauty.dk
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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.
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HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

ya da 3024 5538’i
arayınız

DUVARI YIKANLAR 20. YILINDA BERLİN’DE BULUŞTU. İki Almanya ve iki Alman halkı arasında örülen duvarın yıkılışının 20. yıldönümü
9 Kasım 2009 tarihinde Berlin’de düzenlenen devlet töreni ve çeşitli etkinliklere kutlandı. Doğu ile Batı’yı birbirinden ayıran Berlin Duvarı’nın yıkılışının 20. yıl dönümü dominolarla sembolize edildi. Dominoları yıkma görevi ise Polonya’nın efsane lideri Leh Walesa’ya verildi. Sovyetler Birliği’nin
esik lideri Mihail Gorbaçov, Rusya Devlet Başkanı Medwedew, Fransa Cumhurbaşkanı Başbakanı Sarkozy ve ABD Dışişleri bakanı Hillary Clinton’un da aralarında bulunduğu 30 ülkenin devlet başkanı ve başkanları törene katıldılar.

Büyükelçiden Cumhuriyet Bayramında veda
Kopenhag’da 4 yılını tamamlayarak Şili’ye tayini çıkan Mehmet Akat,
Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla aynı zamanda veda etti.

C

umhuriyet’in
86.yıldönümü Türkiye’nin
Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Akat’ın
rezidansında verdiği bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyon aynı zamanda görev
süresi dolan ve Şili’nin başkenti Santiago’ya atanan
Mehmet Akat’ın vatandaşlarımızla son kez bir araya
geldiği resepsiyon oldu.
Büyükelçilik rezidansındaki resepsiyona çok sayıda ülkenin büyükelçileri katıldı.
ABD’nin yeni Kopenhag
büyükelçisi Laurie S. Fulton’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılarak
büyükelçi Mehmet Akat’a
büyük ilgi gösterdi.

Kopenhag’da görev süresini Kasım ayı sonunda tamamlayacak olan Büyükelçi
Mehmet Akat için veda konuşmasını en kıdemli olan
Nikaragua’nın Büyükelçisi
Ricardo Jose Alvarado Noguera yaptı.

Royal diplomatik
porselen hediye

Yaptığı esprilerle davetlilere hoş dakikalar yaşatan
büyükelçi Noguera, Türkiye’nin küresel bazda önemli roller oynayan büyük bir
ülke olduğunu söyledi.
Büyükelçi Akat’ın TürkiyeDanimarka ilişkilerinin gelişmesinde köprü görevini
başarıyla yerine getirdiğini
ifade eden Noguera, aynı ba-
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Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde
Tlf.: 29 72 39 98  Fax: 46 32 00 81
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DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukata gitti�inizde geç kalmõ� olmayõn
Her konuda
hukuki
sorularõnõz
için arayabilirsiniz.
Avukata
gittiğinizde
geç
kalmış olmayın,
her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.

şarıyı Şili’de de göstereceğine inandığını söyledi.
Nikaragua
büyükelçisi Noguera, Kopenhag’da
görev yapan tüm yabancı büyükelçiler
adına Akat’a üzerinde, “Sayın Akat, teşekkür ederiz”
yazan bir tabak verirken
“Bu dünyaca ünlü Royal
Copenhagen porseleni değil, Royal Diplomatik porselendir” dedi.

Büyükelçi Mehmet Akat
ise, Danimarka’ya isteyerek ve severek geldiğini ve
çok güzel 4 yıl geçirdiğini
söyledi.
Türkiye ile Danimarka
arasında bazı sorunların olduğuna işaret eden Mehmet
Akat, “Ancak inanıyorum ki
çok kısa bir süre içinde bu
problemler aşılacaktır. İki
ülkenin ortak çıkarları bu
sorunların aşacaktır” dedi.

eak-design.com
Uniq design med den personlige smag

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

Arkitekt/bygningskonstruktør

Tel :2127 5146
ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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Göçmenler yerel seçimlerin baş tacı
G

enel seçimlerde günah keçisi ilan
edilen göçmenlerin yerel seçimlerde
baş tacı edilmesi size de tuhaf gelmiyor
mu? Danimarka’da belediye ve bölge
seçimleri yaklaştıkça nedense göçmen
seçmen de kıymete binmeye başlıyor.
Yerel seçimlerde başka bir hava esiyor.
Dikkat ederseniz, yarım milyona yakın
göçmenin yaşadığı Danimarka’da, artık
göçmen oyları hesaba katılarak yerel seçim kampanyaları düzenleniyor, demeçler veriliyor ve adaylar gösteriliyor.
Genel seçim kampanyalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman, örneğin
gençler için düşünecek olursak, onların
Danimarka dışından biriyle evlenip eşlerini bu ülkeye getirmelere neredeyse
imkansız ve partiler de bu engellemelerin devamından yana olduklarını söylemekte birbirlerinden geri kalmıyorlar.
Ancak iş yerel seçimlere gelince, siyasi
partiler birden bire göçmenleri sorun
olarak görmekten vazgeçip bu göçmenleri ne kadar çok sevdiklerini, onların
kültürlerine ne kadar çok saygı duyduklarını dile getiriyorlar.
Çünkü yerel seçimlerde göçmenlerin
oy kullanması için Danimarka vatandaşı olması gerekmiyor, ülkede üç yıl sürekli ikamet etmesi yeterli. Göçmenler

oy deposu olarak görülüyor yerel seçimlerde. Oysa genel seçimlerde oy hakkı
olmayan ve Danimarka halkının gözünü korkutan ve hangi parti olursa olsun
kullanarak korku pompalanabilecek bir
grubu oluşturuyor göçmenler. Siyasi
parti lederleri sağlık politikaları, eğ,itim
alanında yaşanan sorunlar, ekonomik
kriz, işsizlik gibi çaba gerektiren ve baş ağrıtan
sorunlarda politika üretip bazı seçmenlerin gözünde antpatik olmaktansa, göçmenlere verip
veriştiriyorlar. O oy hakkı olmayan, sabunucusu Cengiz
bulunmayan göçmenlere. Kahraman
Hiç şüphe yok ki; Sosyal Demokrat Parti genel olarak göçmenlerin, özel olarak da Türkiye kökenlilerin oyunu en çok alan parti konumunda. Göçmen kökenli adayların
büyük çoğunluğu da bu partiden adaylığını koyuyor. Yerel politikalarda Sosyal
Demokratlar da çok aktif ve çok sayıda
belediye meclisi üyeliği elde ediyorlar,
ancak ülke politikasında, genel seçim
kampanyalarındaki söylemlerine bakınca Sosyal demokrat partinin de diğer
partilerden farkı görülmüyor.

Sosyal Demokrat Parti’yi örnek vermemiz tesadüf değildir, zira siyasetteki
değişimin yerel politikalara yansımamasının en ilginç örneği göçmenlerin Sosyal demokrat partilere olan bağımlılığıdır, ki bu olgu 1970’lerden 1980’lerin
sonuna kadar olan süreçte sosyal demokratların kayıtız şartsız göçmenlere verdiği destekle açıklanabilir. Ancak Sosyal
Demokratlar esin kaynağını Marksizmden alan
ideolojilerini popülizm ve
liberalizmle karışık yabancı düşmanlığına karşı
Sadi
koyabilmek için veya bu
Tekelioğlu kesime seçmen kaybını
önlemek için politika değişikliğine gidince geride kala kala yerel
politikalar ve yerel politikacılar kaldı.
Göçmen adaylar açısından da bakıldığında, bir çok belediye ve bölgede çeşitli partilerden aday olan Türkiye kökenli
politikacılar seçim yarışında var güçleriyle mücadele ediyorlar. Adaylar yaşadıkları belediyelerde seçim kampanyalarını sürdürürlerken, vatandaşlarımızı
da seçimlerde oy kullanmaya çağırıyorlar. Belediye ve Bölge meclislerinde çok
kültürlülüğü yansıtmayı ve göçmenlerin

sesi olmak istediklerini ifade eden adaylar, seçilmeleri durumunda farklılıkların belediyelerde yaşayanlara da yansıması için mücadele edeceklerini belirtiyorlar.
Genel seçimlerde ise göçmen kökenli
adaylar Danimarka’da yaşayan herkesin adayı olduklarını açıklarlarken, yerel seçimlerde ise birkaç istisnanın dışında kendi yurttaşlarına yönelik olarak
çalışma yapıyorlar.
Yerel seçimlerdeki bu farklı havanın
genel seçimlere de yansıyacağını umuyoruz. Bunun için de göçmenlerin Danimarka vatandaşlığına geçmeleri ve var
olan siyasi partiler içinde aktif olarak
yer almaları ve siyasi partilerin göçmenlere bakışını değiştirmeye çalışmaları
gerekmektedir.
Bugün sadece sol ve sosyalist partilere yığılarak yapılan yerel siyasette de
çeşitliliğin sağlanması gerekmektedir.
Yani 1970’lerden kalan alışkanlıklarla
değil, siyasi yelpazenin her tarafında siyaset yaparak. Aksi takdirde yerel seçimlerde baş tacı edilen göçmenler genel seçimlerde seçim malzemesi olarak
kullanılmaya devam edilecektir.
cengiz.kahraman@haber.dk
sadi.tekelioglu@haber.dk

Kraliçeyi Neo Nazi muhafız koruyor
Danimarka Kraliyet ailesini koruyan Muhafız Birliği’nde bir Neo Nazi’nin askerlik görevini yaptığının
ortaya çıkması tartışmalara neden oldu.

1

9 yaşındaki Daniel Carlsen adındaki bir Neo Nazi’nin
Danimarka Kraliçesi II.
Margrethe’nin Muhafız
Birliği’nde görev yapmasının ortaya çıkmasına
rağmen Muhafız Birliği
Neo Nazi’nin görevinden
uzaklaştırılmayacağını
açıkladı.
Muhafız Birliği komutanı albay Lennie Fredskov
Hansen, Daniel Carlsen’in
3 aylık temel askeri eğitim
gördüğünü belirterek, hiç-

bir askere ırk, inanç ve siyasi görüşlerinden dolayı
ayrımcılık yapılmacağını
söyledi.
Neo Nazi örgütü Danimarka Nasyonal Sosyalist Hareketi’nin (DNSB)
başkanı Jonni Hansen’den
sonra ikinci adamı olarak
da bilinen 19 yaşındaki
Daniel Carlsen Muhafız
Birliği’nde Neo Nazi olduğunu gizleme gereği
duymuyor. Hitler’i ”idol”
olarak görüyor ve Yahudi
soykırımının da bir ’düz-

mece’ olduğunu söylüyor.
Askerlik görevini Ağustos ayında Muhafız Birliği’nde yapmaya başlayan
Neo Nazi asker, Neo Nazilerin Aarhus kentindeki
liderliğini de yapmakta ve
aynı zamanda ırkçı holigan grup White Pride’nin
de önde gelen isimlerinden
biri. Aarhus’ta şehrin duvarlarına gamalı haçlar
çizmek ve ırkçı yazılar yazmaktan 3 ay hapis cezasına da çarptırılan Neo Nazi
asker, sosyal paylaşım si-

tesi Facebook’ta kendini
‘Beyaz’ ve Neo Nazi olmaktan gurur duyan biri
olarak tanımlıyor.
Daniel Carlsen, Kraliyet
ailesinin güvenliğinden
sorumlu olan Muhafız
Birliği askerleri özel silah
eğitimi alıyor. Carlsen,
Neonazi olduğunu saklama gereği duymayan biri
olmamasına karşılık, Muhafız Birliği’nde askerlik
yapması skandal olarak
değerlendiriliyor.

KRALİYET
MUHAFIZ
BİRLİĞİ’NDE
SKANDAL

(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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OYUNUZU TECRÜBEYE VERİN
ÅRHUS BELEDİYE MECLİSİ
ÜYELİĞİ İÇİN

17 kasım’da Aarhus’ta
tercihli oylarınızı
bekliyorum A

Kasım/November 2009

Domuz gribi aşısı kafaları karıştırdı
Geçtiğimiz Mart ayında Meksika’da görülen ve ardından tüm dünyaya
yayılan domuz gribi salgınının Danimarka’ya da yayılmasından endişe
duyuluyor. Danimarka sağlık yetkilileri gereken önlemleri aldıkların
açıklarken, Danimarka’da kullanılan domuz gribi aşısına İsviçre’de
sınırlama getirilmesi kafaları karıştırdı.

HÜSEYİN ARAÇ
Århus Belediye
Meclisi adayı
DAHA UYGAR, DAHA GÜVENLİ DAHA TEMİZ
BİR ÇEVRE VE SOSYAL YAŞAM İÇİN

Tercihli oylarınızı bekliyorum

A
ÖMER KUŞÇU
Hvidovre Belediye Meclisi üyeliği adayı ve
Göçmen Kökenli Yerel Siyasetçiler Kurulu başkanı

BÖLGE SEÇİMLERİNDE OYUNUZU
THOR GRØNLYKKE’YE VERİN
UNUTMAYIN İKİ SEÇİM (BELEDİYE VE BÖLGE SEÇİMLERİ) BİRDEN YAPILIYOR !

- Hastanelerin acil servislerinde daha az bekleme süresi
- Herkese adil ve daha iyi sağlık hizmeti
- Göçmenlere daha iyi bir danışmanlık hizmeti için

A

2009 Bölge seçimlerde, Alistesinde 3. sırada bulunan
Thor Grønlykke’yi işaretleyin
Thor Grønlykke - www.stemthor.dk
Belediye Meclisi Üyesi
Bisbebjerg Hastanesi’nde görevli doktor

SEN DE İSTERSEN, BAŞARIRIZ...
Tercihli oylarınızı bekliyorum
İSA KUYUCUOĞLU
Vallensbæk
Liste A - Nr. 4
www.socval.dk

A

D

omuz gribi hastalığının İskandinavya ülkeleri Norveç
ve İsveç’ten sonra Danimarka’da da yayılmaya başlamasından endişe duyuluyor.
Sağlık uzmanları domuz gribi adı da
verilen H1N1 gribi salgınına özellikle
başkent Kopenhag’da daha çok rastlandığına ve daha yaygınlaşacağına
dikkat çekerken, Devlet Serum Enstitüsü salgın hastalık karşısında gereken tedbiri aldıklarını belirtti.
Danimarka’da şu ana kadar 800 kişi
de domuz gribi hastalığına rastlandığını ifade eden sağlık uzmanları, 20
bin kişinin de domuz gribine yakalanmış olabileceğini tahmin ettiklerini bildirdiler.
Danimarkalı sağlık yetkilileri, bir
milyonun üzerinde kişiye yapılması
için Pandemrix aşısı satın aldıklarını
ve isteğe bağlı olarak yaptırılacak bu
olan aşının 2010 yılında herkese yetecek düzeyde olacağını açıkladılar.
Ancak Danimarka’da kullanılmaya
başlanan ve İngiliz ilaç firması Glaxo
Smith Kline tarafından üretilen Pan-

demrix adındaki domuz gribi aşısının
İsviçre’de sınırlandırıldığı öğrenildi.
İsviçreli yetkililerin, bu aşının hamile
kadınlarla, 18 yaş altındaki çocuklara
ve 60 yaş üzerindeki yaşlılara verilmemesi kararı aldığı ve karara gerekçe
olarak da bu aşının etkilerinin belgelenmemesini gösterdiler.

Danimarkalı doktorlar Pandemrix
aşısına sıcak bakmıyorlar
İsviçre’nin Pandemrix aşısına sınırlama getirmesinin ardından, Danimarkalı doktorlar da bu aşının kullanılmasına sıcak bakmadıkların dile
getirdiler.
Doktorlar, sağlık yetkililerinin
önerdiği bu aşının sonuçlarının henüz belgelenmediğini belirtiyorlar.
Kopenhag Üniversitesi Hastanesi
Rigshospital doktorlarından Prof. Dr.
Peter Skinhöj ve Aarhus Üniversitesi’nden uzman doktor Mauri Johansson, İsviçre’nin sınırlama getirdiği bir
aşıya Danimarka sağlık yetkililerinin
önermesini anlam veremediklerini

belirtiyorlar.
Doktorlar, yetersiz zaman yüzünden, aşının güvenlik kontrolü konusunda endişe taşıdıklarını ve ciddi yan
etkilerin daha sonra ortaya çıkabileceğini, ancak bunun tartışılmadığını
ifade ediyorlar.
Domuz gribi hastalığının Meksika’da baş göstermesinin ardından
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO)
verilerine göre bugün dünya genelinde yaklaşık altı bin kişinin bu hastalıktan öldüğü bildirildi. Türkiye’de de
30’un üzerinde insan domuz gribinden yaşamını yitirirken, Norveç’te 14
kişinin, İsveç’te de 3 kişinin yaşamını
yitirdiği öğrenildi. Domuz gribi hastalığında Danimarka’da ölüm vakası henüz yaşanmadı. Ancak Danimarka’da
750 bin kronik hastanın riziko grubu
oluşturduğuna dikkat çekildi.
WHO, aşının öncelikli olarak sağlık
personeli ile hamile kadınlar ve küçük çocukların aşılanmasına öncelik
verilmesini istedi.
(Haber)

ticketnet.dk

Advokatf. Haci Önal

St. avukat Haci Önal ve birlikte calistigi
uzman ekip her türlü hukuki sorunuzun
cözümü
icin hizmetinizde.
ve birlikte
çalıştığı uzman ekip

her türlü hukuki sorununuzun
çözümü için hizmetinizde.

Adres: Vestergade 14-16, 1.
DK-1456 København K
Tlf.: 33 12 18 10 - 28 96 19 74
Fax: 33 12 18 00
E-mail: info@lawmsp.dk

Uçak bileti almak
artık çok kolay
Bir telefon uzağınızdayız

Tlf: 3910 5200
info@ticketnet.dk
www.ticketnet.dk

Avukat Erbil Kaya
Her türlü hukuksal sorunlarınız için
hizmetinizdeyiz. Hukusal
danışmanlık ve yardım için arayabilirsiniz.
Hammerensgade 1, 2.sal
DK - 1267 København K
Tlf: (+45) 7020 7047
Fax: (+45) 7020 7145
Mobil: (+45) 2478 7860
ek@kirkadvokater.dk
www.kirkadvokater.dk
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Kesin dönüş yapanlara 100 bin kron
Danimarka Halk Partisi ve hükümet ülkelerine kesin dönüş yapmak isteyen yabancılara 100 bin
kron para verilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

D

animarka’dan kesin
dönüş yapmak isteyen yabancılara 100
bin kron para veri-

lecek.
Batı ülkeleri dışından gelen
yabancıların sahip oldukları
oturma izinlerini iptal ettirmeleri ya da vatandaşlıklarını
geri vermeleri durumunda 100
bin kron para verilecek.
Bütçe görüşmeleri sırasında
Danimarka Halk Partisi tarafından getirilen kesin dönüş
şartı, hükümet ile Danimarka
Halk Partisi arasında varılan
anlaşma ile sona erdi. Buna
göre, kesin dönüş yapmak isteyen batı dışındaki ülkelerden gelen yabancılara 100 bin
kron para verilecek.
Hükümet kesin dönüş yapacak yabancılar için toplam 20
milyon kronluk bir kaynak
ayırdı. Bu kaynak isteyen belediyelere verilecek ve belediyeler bu parayla yabancıları
kesin dönüş yapmaya özendirecek.

Göçmenler kesin dönüşe
motive edilecek
Ayrıca, göçmenleri geri dön-

meye motive etmek amacıyla
yelere büyük yük düşüyordu”
belediyelerin yaptıkları harca- dedi.
maların yüzde 75’i devlet tara- Danimarka Halk Partisi gefından karşılanacak.
nel sekreter yardımcısı Peter Skaarup da, Danimarka
toplumuna uyum sağlamakSadece ekonomik tasarrruf
ta zorluk çeken, Batı ülkeleri
değil
Bu anlaşma ile Danimarka’nın dışından gelmiş göçmenlerin
ülkelerine geri dönmeleri için
büyük bir tasarruf elde edeteşvik edildiğini, paranın oturceğini ifade eden Danimarka
Halk Partisi lideri Pia Kjaers- ma iznini teslim edenlere verileceğini söyledi.
gaard, ”Sadece ekonomik ta1997 yılında yürürlüğe gisarruf değil, sorunlardan da
ren hali hazırdaki uygulamakurtulmuş olacağız. Hali hazırda huzurevlerinde sorunlar ya göre kesin dönüş yapan
yaşanmaya başlandı. Hastane- yabancılara 11 bin kron para
veriliyordu ve 1997 yılından
lerde ve sağlık kurumlarında
bu yana iki bin 524 göçmen
sorunlar yaşanıyor ve beledi-

gönüllü olarak ülkesine geri
dönmüştü.
5.5 milyon nüfuslu Danimarka’nın yüzde 7.3’ünü göçmenler oluşturuyor.

Kimler kesin dönüş
uygulamasından
yararlanabilir?
Danimarka Halk Partisi finans sözcüsü Kristian Thulesen Dahl, ”Danimarka’ya mülteci olarak gelip aile birleşimi
yapan ve sabit oturma izni
alan yabancılar yararlanabilir.
100 bin kron alabilmek için
oturma iznini iptal ettirmesi
gerekiyor” dedi.

SATDISCOUNT

D-SMART
İskandinavya Servisi

BAZAR ELEKTRONIK
www.satdiscount.dk

ÇOK YAKINDA !!!
Artık 60’ın üzerinde ulusal ve yerel Türk kanalını çanak
antensiz izleme imkanı. İnternet üzerinden UYDU TV pek
yakında Danimarka’da ilk kez bizde.
Daha geniş bilgi için bizi arayın.

HEER TÜRLÜ BİLGİSAYAR
TAMİRİNDE DE HİZMETİNİZDEYİZ

Sadece uydu anteni değil, elektrik ve elektronik
denince akla gelen her türlü irili ufaklı ürün
çeşidimizle hizmetinizdeyiz.
Ara kabloları, kablolu, kablosuz kulaklıklar,
anten ve data kabloları, telsizli sabit telefonlar,
hoparlörler, şarj aletleri ve daha bir çok ürün
en ucuz fiyatlarla bizde.

- 24 cm-

Standard paket, sınırsız abonelik ve cihaz: 1590,- DKK
Spor paketi: 800,- DKK
Avrupa maçları artık D-SMART’ta.
Daha geniş bilgi için bizi arayın
İsveç ve Norveç’e posta ile gönderilir.

TAVU
SATD KÇU
ISCO
UNT
- 47 cm

-

ÇANAKTA YENİLİK
24x47 cm
büyüklüğündeki 4
köşe çanak anten 70
cm’lik çanağın işlevini
görüyor ve tüm Türk
kanallarını çekiyor.

Kesin dönüşten ne kadar yabancının yararlanacağı merak
ediliyor.
Sosyal güvence 100 bin krona
değişilmez
Kopenhag Belediyesi uyum danışmanı ve aynı zamanda Radikal Sol Partili belediye meclisi üyesi Manu Sareen, kesin
dönüş yasasının işe yaramayacağını söyledi. Danimarka’da
yaşamayı seçen yabancıların
bu ülkedeki sosyal güvenceyi
100 bin krona tercih etmeyeceğini öne süren Sareen, Pakistan’da ya da Hindistan’da
büyük bir ameliyat 100 bin
kron tutuyor. Bu para hali
hazırda Danimarka’dan ayrılmak isteyen yabancıların işine
yarayacaktır” dedi.

Dönenler geri dönüyor
Danimarka Mültecilere Yardım Kurulu’nun verilerine
göre, her yıl ortalama 150-200
civarında aile Danimarka’dan
kesin dönüş yapıyor, ancak
bunların yüzde 15’i pişmanlık
duyarak geri dönüyor.
(Haber)

95,-

TitaniumLNB 0,2 db (Singel)
250,TitaniumLNB 0,2 db (2 çıkışlı)
395,TitaniumLNB 0,2 db (4 çıkışlı)

Komple Çanak Seti

Tüm FRE Türk ve Avrupa
kanallarını çekebilen komple
çanat seti
KAMPANYA
FİYATI
1.098,- kr.

İŞTE, EN YENİ TEKNOLOJİ HARİKASI
AZBOX

2498,-

Tüm kartları okuyabilen, çoklu dil seçeneği olan, full
HDMI çıkışlı internet üzerinden radyolara bağlanan ve
her türlü güncelleme yapalabilen, videoporttan YouTube
ve diğer linklere bağlanabilme özelliğine sahip olabilen,
kablosuz bağlanabilen en son receiverler gelmiştir.

Haftanın her günü saat: 10.00 - 18.00 arası açıktır

Güvenlik
kameraları
satış ve montajı

Istedgade 44 kld. 1650 København V Tlf. : 3581 5999 - 5188 8675
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ÜRKÜTÜCÜ ANLAŞMA

Ö

nümüzdeki yılın bütçe
görüşmeleri esnasında
Danimarka Halk Partisi’nin ileri sürdüğü şartlar bu
partinin korkunç niyetlerini
artık saklamaya bile
gerek görmediğini gösteriyor. Danimarka
Halk Partisi 2010 yılı
bütçe yasa tasarısına
”evet” oyu vermek için
Danimarka’ya uyum
sağlayamamış göçmenlere tazminat ödenerek
sınırdışı edilmeleri şartını ileri sürdü. Parti
ayrıca göçmenleri ve
mültecileri sınır dışı
etmekte ”başarılı bulunan belediyelerin
ekonomik olarak ödüllendirilmesi için bütçede ödenek ayrılmasını
istedi. Parti ayrıca, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere izine
gidenlerin yılda toplam 2 ayda
fazla izine gitmemeleri önerisini getirdi. Bir Irak vatandaşının kendi ülkesinde parlamento
üyesi olması ve ayrıca Danimarka’dan sosyal yardım alması gerekçe gösterildi.
2001 yılında işbaşına gelen Li-

beral-Muhafazakar koalisyona
dışarıdan destek veren ve her
istediğini yaptıran Danimarka
Halk Partisi artık var olan yasalarda sertleştirecek madde

Kasım/November 2009
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aslında koyup koymayacağı da
merak konusu olurken daha da
korkunç bir başka gerçek ise
tüm çıplaklığıyla sırıtıyor: Bu
da Danimarka medyası ve ka-

iş Danimarka sınırlarından içeri bakmaya gelince birden bire
gözlerine perde iniveriyor.
2008 yılı Temmuz ayında Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı
Metock kararının ardından, bu kararı dayanak göstererek Danimarka’ya aile birleşimi yoluyla yerleşen
yabancı sayısının artması ,ile paniğe kapılan Danimarka Halk
partisi artık açıkça
Nazi dönemini anımsatan uygulamaların
yürürlüğe konulmasını isteyebiliyor.
Bu konuda göçmenleri endişeye sürükleyen bir başka gerçek
ise bir sonraki genel
seçimlerin ardından
Danimarka Halk Partisi’nin her iki blok
için de anahtar rolümuoyunda hiç kimsenin ”Bu
nü üstlenebilecek olması, zira,
nasıl istek, ne oluyoruz” demeişbaşındaki hükümete altermesi.
natif olarak yola çıkan Sosyal
Diğer Avrupa ülkelerindeki
Demokratlar ve Sosyalist Halk
yabancı düşmanı, ırkçı ve Neo
partisi de Danimarka Halk ParNazi eğilimlerin listesini yapatisi ile işbirliği yapabileceklecağı zaman hatasız davranan
rinin sinyalini vermişlerdi. Bu
Danimarka medyasının, belli ki, haber de gazetemizin eylül ayı

sayısındaki kapak haberimizdi.
Bugüne kadar anadili eğitiminin kaldırılması, 24 yaş sınırı,
bağlılık şartı ve daha nice çağdışı uygulama ve sertleştirmeleri
şantaj yoluyla hükümete kabul
ettiren Danimarka Halk Partisi
bu isteğini de gerçekleştirirse
veya bu isteğe temel olabilecek
daha az sert uygulamaları gerçekleştirirse sırada Danimarka’da oturma ve çalışma izniyle
bulunan göçmenler ve bunların
çocuklarının sınırdışı edilmelerini, ardından da sonradan Danimarka vatandaşlığına geçen
kişilerin elinden vatandaşlık
haklarının geri alınmasını istemeleri hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.
Burada topun ağzında bulunan göçmen ve mültecilerin
yapmaları gereken tek şey ise,
derhal geldikleri ülkelerdeki siyasi gelişmelerle uğraşıp vakit
kaybetmekten vazgeçip Danimarka siyasetini yakından takip edip, partilere üye olarak
partilerin siyasetlerinin oluşmasında etken olmaktır. Bunun
dışındaki her şey yukarıda çizdiğimiz korkunç tablonun gün
gelip gerçekleşmesine katkıda
bulunacaktır.

TEHLİKENİN
FARKINDA
MISINIZ ?

kalmadığını düşünmeye başlamış olmalı ki artık açıkça göçmenler Danimarka’dan gönderilsin demeye başladı.
Halihazırda iktidarda olan hükümetin Danimarka Halk Partisi’nin bu çılgınca ve korkunç
isteğine nasıl karşı koyacağı ve

Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla
para gönderebilir misiniz?

© 2009 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.
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BAŞAK SARAY DÜĞÜN SALONU

Aylık Başak Saray
Düğün dergimiz çıktı

Mutluluğunuza ortak oluyoruz
Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı
teşekkür ederiz.
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz
YEMEK SERVİSİ
Düğün, nişan, kına ve benzeri büyük toplantılarınıza
2000 kişiye kadar yemek servisimiz vardır.

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli
misafirlerinizi 1200 kişilik lüks
salonumuzda, tecrübeli kadromuzla
ağırlamaktan büyük onur duyacağız.

Kına gecelerinizi cazip fiyatlarla hafta içinde salonumuzda yapabilirsiniz

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV - Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380
+45 Faks: +45 5859 6381 - info@saray.dk - www.saray.dk
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AB DÜNYADA 3. SÜPER GÜÇ OLMAK İSTİYOR. Avrupa Birliği(AB), ABD ve
Çin’den sonra dünyada üçüncü süper güç olmak istiyor. AB’nin dış politikadaki öneminin
ABD ve Çin’in seviyesinde olabilmesi için güçlendirileceğini belirten Danimarka Dışişleri
Bakanı Per Stig Möller, “En büyük piyasa bizim ve dünyada halka en iyi sosyal hizmetleri
sunan da biziz. Ayrıca kullanmak istesek en güçlü askeri birliklere sahibiz. Böylece bana
göre dünyada en güçlü olma şansımız var” dedi. Möller, AB’nin çok önemli konuma gelerek bütün dünyada saygı kazanacağına inanıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ
SÜPER GÜÇ
OLMA YOLUNDA

Park görevlileri artık sadece
park cezası yazmayacak

Atatürk Kopenhag’da anıldı

Kopenhag’daki park görevlileri bundan böyle sadece
park cezası yazmakla kalmayacak, teröristleri tespit
etmek için de görevlendirilecekler.

B

aşkent Kopenhag’da görev yapan park görevlileri bundan böyle
şüpheli gördükleri kişileri
de tespit etmekle görevlendirilecek.0
120 park görevlisinin güvenlik şirketi Guardian
GBS ait eski özel komanda
askerleri tarafından sokakta nasıl daha dikkatli olabileceklerine dair eğitim gördüklerini belirten Parkering København’ın Müdürü

Anders Møller, “Görevimizin bir parçası olarak zaten
sokaklarda olup bitenlerle
iç içeyiz, bu nedenle şüpheli davranışlarda bulunan
kişileri tespit etmek için
görevlendirme isteğini kabul ettik” dedi.
Bu arada, göreve yeni başlayan park görevlilerinin de
bu kursu göreceklerine dair
yeni bir anlaşmanın yapıldığı öğrenildi.

Kopenhag Polis Müdürü
Per Larsen, “Terörle mücadeledeki çalışmalarımızda
bu anlaşmanın büyük faydasını göreceğiz. İklim Zirve Toplantısı’nda da park
görevlilerinin yardımı işimizi biraz olsun kolaylaştıracak” dedi.
Sadece bu yıl içinde park
görevlileri tarafından polise
1.269 şiddet ve hırsızlık ihbarında bulunuldu.

Polis durumdan memnun

(Haber)

U

lu önder Mustafa
Kemal Atatürk ölümünün 71. yıldönümünde Kopenhag’da Türk
büyükelçiliğine bağlı konsolosluk binasında düzenlenen bir törenle anıldı.
Büyükelçi Mehmet Akat
anma töreninde yaptığı
konuşmada, Atatürk’ü
milletçe şükran ve minnetle anıyoruz dedi.
Akat, Atatürk’ün askeri ve siyasi dehasının tüm
dünya tarafından takdir

edildiğine dikkat çekerek
şunları söyledi, “Dünyada
benzeri olmayan bir liderdir. İstiklal mücadelesi
birçok ülke tarafından örnek alınmıştır. Aradan geçen 71 yıla rağmen kendi
ülkesi ve tüm dünyada bu
kadar etkisi devam eden
bir lider bulmak zordur.
Bugün burada Atatürk’ün
devrim ve ilkelerine bağlılığımızı teyit etmek için
bir araya geldik”.
Büyükelçi Mehmet

Akat’ın konuşmasından
sonra 1 dakikalık saygı
duruşundan ardından İstiklal Marşının topluca
okunmasıyla anma töreni
sona erdi.
Atatürk’ü anma törenine
Kopenhag büyükelçilik ve
konsolosluk çalışanların
yanı sıra, müşavirler, THY
temsilcileri ve Türk basın
mensupları katıldı.
(İrfan Kurtulmuş)
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DANİMARKA EŞİT ÜCRET KONUSUNDA DÜNYADA 43. SIRADA. Danimarkalı kadınların kazançları erkek meslektaşlarından daha az. Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı
yıllık eşitlik raporunda Danimarka’nın 134 ülke arasında 43. sırada olduğu ortaya çıktı. Meslek kuruluşları ve sendikalar raporun kendilerini şaşırtmadığı yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka’nın üçüncü büyük sendikası olan kamu çalışanları sendikası FOA başkanı Dennis Kristensen,
“Diğer AB araştırmalarından da Danimarka’nın bu konuda en arka sıralarda kaldığını biliyoruz.
Kadınların eğitimini garantiye alınıyor, ancak ücretlerinde aynı özen gösterilmiyor” dedi.

Şiddetin bir çok yüzü ve yöntemleri var
Yıldız Akdoğan

B

u sayımızda bütçe görüşmeleri hakkında yazmayı düşünmüştüm. Ama hükümetin daha önceki yıllarda olduğu gibi bu
yıl da bütçe görüşmelerini sadece Danimarka Halk Partisi (DF)ile yapmayı yeğlemesine değinmeden geçmek istemedim.
Hükümet her zaman olduğu gibi yine
DF’nin tuhaf şartlar boyun eğdi. Bunun
en son örneği ise, DF’in Danimarka’ya
uyum sağlamakta zorlanan ve ülkelerine
kesin dönüş yapmak isteyen göçmenlere
100 bin kron para verilmesi şartını koşması ve hükümetin de bunu kabul etmesi.
DF’e boyunduruğu altında olmak hükümeti
o kadar zavallı duruma getirdi ki, artık iktidarda kalabilmek için DF ne derse yapmak
zorunda kalıyor.
Yazımın başında da belirttiğim gibi bu sayıda, Ringsted’de katıldığım bir panelden
sözetmek istiyorum. Ringsted’deki Alevi
Derneği’nin düzenlediği bu toplantının
konusu ise şiddet üzerineydi.
Bir Pazar günü 100’e yakın kişi, evde, sokakta ve okulda fiziksel ve psikolojik şiddet üzerine yapılan toplantıyı dinlemeye
gelmişti.
Şiddetin bir çok yüzü ve yöntemleri vardır. Fiziksel şiddet çoğunlukla kadına ve
çocuğa karşı uygulanıyor. Ama burada il-

ginç olan, şiddete başvuranların sosyal statüsü, eğitimi ya da eğitiminin hiç önemli
olmaması. Şiddet kullanan bir genel müdür de ya da bir duvarcı ustası da olabiliyor. Bu yüzden bir çok kadın eşleri tarafından her yıl fiziksel ve psikolojik şiddete
maruz kalıyor.
Kadın Sığınma Evleri Örgütü’nün raporuna göre bugün Kadın Sığınma Evleri’nde şiddetten kaçan 28 bin kadın barınıyor. Rakamlar daha önceki yıllara göre
düşük olsa bile hala çok yüksek ve şiddet
toplumumuz için büyük bir sorun. Her yıl
2000’in üzerinde kadın, kadın sığınma evlerine sığınıyor ve bu kadınların yarısı yabancı kökenli. Sığınma evlerinde yabancı
kadınların çokluğu yabancı eşlerinin Danimarkalı erkeklere oranla daha fazla şiddete başvurduğu anlamına gelmiyor. Sadece
kadın sığınma evlerinin varlığını öğrenen
kadın sayısı ve yardım almak için giden kadın sayısı arttı.
Ringsted’deki panelde şiddetin nasıl azaltılacağı sorusuna yanıtlar aranmaya çalışıldı ve eşler arasındaki şiddetin önüne geçebilmek için o ailelere yardım yapılmasını
önerenler oldu.
Çocuk büyütme yöntemleri, özellikle erkek çocuklarının şiddetten uzak tutulma-

sını öğretme ve kadın-erkek eşitliğinin öğretilmesi tartışıldı. Ben erkek çocuklarının
da kız çocukları gib ev işlerini yapmalarını
öğrenmelerini önerdim.
Eğer şiddeti ortadan kaldırmak istiyorsak,
önce insanlar arasındaki eşitliği sağlamamız gerekir. Şiddet genelde eşit olmayan
ilişkilerde ortaya çıkıyor. Bu yüzden genç
erkekler de çocuk yaşta diyalogun değerini
ve karşılıklı saygıyı öğrenmelidirler.
Toplantıya katılanların hepsi kadınlarla
erkekler arasında eşitsizlik olduğu yönünde hem fikirdiler. Kadın sadece eşi ya da
sevgili tarafından şiddete maruz kalmakla
kalmıyor. Kadın; sosyal, kültürel, dini ve
etnik baskı veya şiddet gibi başka biçimlerde de şiddete maruz kalıyor.
Uyum konusuna da değinmek istiyorum.
Uzun yıllar Danimarka’da çalışarak toplum
ekonomisine katkıda bulunmuş, sosyal yaşamda aktif olarak rol almış göçmenlerin
yük olarak görülmesi göçmenler açısından
üzücü olmuş onlar üzerinde psikolojik bir
baskı unsuru oluşturmuştur.
Bunun son örneği ise Danimarka Halk
Partisi tarafından gündeme getirilen ve
emekliler ile erken emeklilerin AB üyesi
dışındaki ülkelerde 2 aydan fazla kalmaları durumunda bunu yaşadıkları beledi-

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.
Doğumgünü ve benzeri küçük eğlenceleriniz
için 100 kişilik yeni ikinci bir salonumuzla da
hizmetinizdeyiz
Yeni sitemizi mutlaka ziyaret ediniz

www.royalsalon.dk

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup
Telefon: 32 111 555
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
TARIQ: 2097 3718

yeye bildirme zorluğu getiren uygulamadır. Bu negatif ayrımcılıktır ve insanların
etnik kimlikleri ve Danimarka toplumuna
olan aidiyetlerini kabul etmemek anlamına gelir.
Bazı vatandaşlarımız ise özellikle göçmenler konusu tartışılırklen kullanılan
ağır sözlerin ve suçlamaların gençler üzerindeki baskıyı arttırıp bunun şiddet olayları yoluyla ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu gençler ise Danimarka’da doğup büyümüş ve kendilerini
bu toplumun bir parçası olarak görmeleri
gereken kişilerdir.
Bu toplantıda yine göçmenlerin kendileri
de, Danimarka toplumunu daha yakından
takip etme gibi bir gerekliliğe işaret etmişlerdir. Kendi siyasi önemlerinin öne çıkarılmasının ülkede uygulanan poltikaların
belirlenmesinde ne kadar önemli olduğunun, bu politikaların göçmenler ve çocukları için ne kadar önemli olduğunun partilere
ve politikacılara iletilmesi gereklidir. Yukarıda özetlediğim toplantı oldukça ilginç ve
yapıcı bir hava içinde geçti. Esinlendiğimi
söylemeliyim ve bu tür toplantıların devamını arzuladığımı belirtmeliyim.
yildiz.akdogan@haber.dk

DÜĞÜN SALONU

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

Fiyatlarımıza masa
dekorasyonları,
düğün sonrası
temizlik, meyve
dekorasyonları,
Düğün pastası
dekorasyonları
da dahildir.
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13-25 yaş arasında iseniz
Kopenhag belediyesinde oturuyor ve okula
gidiyorsanız, eğitim alanı seçmekte karar verirken
güçlük çekiyorsanız

Kasım/November 2009

KOPENHAG’DA EĞİTİM FUARI
Kopenhag’da DGI Byen’de 17-20 Kasım tarihleri arası
eğitim fuarı düzenlenecektir.

Kopenhag Belediyesinin sizin için tahsis ettiği
özel bir eğitim danışmanı vardır.
Arayın, eğitim danışmanınız ile görüşün.
Eğitim danışmanlığı hizmeti ücretsizdir.
Türkçe hizmet veren danışmanlarımız vardır

18 Kasım Çarşamba günü saat 17-20 arası veliler ve
çocuklar için Danimarka eğitim sistemi hakkında bilgi
verilecektir. Türkçe özel bilgi saat 18.30’da verilecektir.
Giriş ücretsizdir ve herkese açıktır.

web sitesi
www.minvejleder.dk
ziyaret ederek danışmanınızın kim olduğunu öğrenin.

Fuarda, mesleki okullar ve lise öğretmen ve öğrencileri
kendi eğitim kurumları hakkında bilgiler verecektir.

KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Uddannelse i Centrum
DGI Byen,
Tietgensgade 65
1704 København V

UIC

Uddannelse
i centrum

Ungdommens Uddannelsesvejledning København
Korsgade 30 . 2200 København N .
Telefon 39 20 75 00 - Fax 39 17 07 60 www.uu.kk.dk

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Yepyeni dekorasyonumuz ile hizmetinizdeyiz
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.

Tesettür düğünleri için de
bizi arayınız
İslami kurallara göre düğünlerini gerçekleştirmek isteyen
müşterilerimize, aynı düğün için, kadın ve erkeklerin ayrı
ayrı oturabilecekleri iki ayrı salonumuzu cazip
fiyatlarla tahsis edebiliriz.
Salonlarımızda yapılacak düğünlerin kına
geceleri için (pazartesi-perşembe günleri arası) salon
kirası almıyoruz.
Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 kişilik iki ayrı
salonumuzda, sınırsız otopark olanaklarımızla
konuklarınızı en iyi şekilde bizde ağırlayabilirsiniz.
Salonlarımızda mescit bulunmaktadır.

İNTERNETTE CANLI YAYIN
Dünyanın her yerinden
akrabalarınız ve
dostlarınız düğününüzü,
eğlencenizi, canlı izlesin.
Bu hizmet fiyatlarımız
dahildir.

Siz konuklarınızı davet edin, gerisini bize bırakın.
İster herşey dahil fiyatlarımızla eğlencenizi biz düzenleyelim, isterseniz istekleriniz doğrultusunda »Gelin & Damat«
masasını, değişik renlerdeki masa ve sandalye örtülerini
ve eğlencelerinizi birlikte hazırlayalım.

Haydnsvej 2 • 2450 København SV • Tlf: 36 305 306 • www.mosaiksalon.dk
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Danimarkalı korumaların Türkiye korkusu
Danimarka’da piyasaya çıkan
“Başkan Fogh’un Danimarka’sı
2001-2009” adlı kitabın 46. ve 47.
sayfalarında “Daha fazla sorun
kalmadı” başlığıyla Rasmussen’in
İstanbul’da kaldığı otelin suitinde
yaşadığı düşme olayı bir hesaplaşma korkusu gibi yansıtılıyor.

G

eçtiğimiz Nisan ayında Medeniyetler Buluşması Konferansı için Türkiye’ye gelen
NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’i koruyan Danimarka Gizli Servisi (PET)
elemanları, Rasmussen’e bir şey yapılacak korkusuyla davranmış.
Rasmussen’in, NATO Genel sekreterliğine
atanmasının hemen ardından gerçekleşen Türkiye ziyareti sırasında İstanbul’da kaldığı Çırağan Kempinski otelindeki suitinde düşüp omzunun çıkmasının ardından götürüldüğü Taksim
İlk Yardım hastanesinde Türk doktorun yapmak
istediği ağrı kesici iğnenin, PET elemanlarının
Danimarka’daki doktorları telefonla arayarak
onay almasından sonra yapıldığı ortaya çıktı.
Danimarkalı korumalar enjektöre konulan ilaçların tek tek onayını aldıktan sonra yapılmasına
izin verdiler.

GRUP 2000

Kitabın yazarlarından çirkin suçlama

Kitapta olaya yer verilen bölümde yazarlar istihbarat elemanlarının bu çalışkan tavrı sayesinde
Türkiye’nin Hz. Muhammed karikatürlerinin intikamını almasının önüne geçildiğini yazıyor.
Danimarka’da piyasaya çıkan Bjarne Steensbeck ve Troels Mylenberg adlı Danimarkalı iki
yazarın yazdığı, “Başkan Fogh’un Danimarka’sı
2001-2009” adlı kitabın 46 ve 47.sayfalarında
“Daha fazla sorun kalmadı” başlığıyla Rasmussen’in İstanbul’da kaldığı otelin suitinde yaşadığı düşme olayı bir hesaplaşma korkusu gibi
yansıtılıyor.
(Haber)

eak-design.com

Zevkinize göre mimarı tasarım

Uniq design med den personlige smag

Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning
og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Tel
:2127
Tel :2127
5146

5146

Mimar Atila Kahraman

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

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

Arkitekt/bygningskonstruktør
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Bir tuhaf harita da Danimarka’dan
Danimarka’da yayınlanan Kristeligt Dagblad gazetesinin web sitesinde bulunan Türkiye-AB konulu bir haberde yeralan bir haritada
Avrupa haritası ile birlikte gösterilen Türkiye’de Kıbrıs da tamamıyla Türkiye ile aynı renkte gösterilirken, sadece Akdeniz, İç Anadolu
Ege ve Marmara bölgeleri Türkiye olarak gösteriliyor. HABER’in konuyla ilgilenmesi üzerine gazete yetkilileri haritayı değiştirdiler.

S

on günlerde çeşitli
platformlarda yayınlanan deforme edilmiş
Türkiye haritalarına bir yenisi daha eklendi.
Danimarka’da yayınlanan
Kristeligt Dagblad gazetesinin web sitesinde bulunan

Türkiye-AB konulu haberlerin yer aldığı tema sayfalarında yer alan haritanın
kaynağı hakkında gazete
yetkilileri herhangi bir cevap veremezken, “sanırız
bir yanlışlık olmuş” dediler.

Haber dikkat çekti,
harita değişti

HABER’in sorusu üzerine
haritanın kaynağını araştıracaklarını belirten gazetenin editörleri en kısa
zamanda haritayı doğrusuyla değiştireceklerini be-

lirttiler.
Haritayı değiştiren gazete
yetkilileri gazetemize yazdıkları bir mail ile hatayı
düzelttiklerini ve uyarımızdan dolayı ayrıca gazetemize teşekkür ettiklerini
belirttiler.

Bayram tatlılarının
siparişlerini erken vermeyi
unutmayın!

İMALATTAN HALKA

«««««

Avrupa haritası ile birlikte gösterilen Türkiye’de
Kıbrıs da tamamıyla Türkiye ile aynı renkte gösterilirken, sadece Akdeniz, İç
Anadolu Ege ve Marmara
bölgeleri Türkiye olarak
gösteriliyor. Haritada Ka-

radeniz ve Doğu Anadolu
bölgesi Türkiye dışında yeralıyor
(Haber)

YANLIŞ HARİTA

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
Yeni yerimizde buluşmak üzere...

YAŞ PASTA SERVİSİMİZ BAŞLAMIŞTIR
Doğum günleri, misafir toplantıları, nişan,
düğün ve özel günlere yaş pasta,
her türlü tatlı, börek servisi yapıyoruz.

DOĞRU HARİTA

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

Yaş ve kuru pastalar,
keşkül, sütlaç, baklava
çeşitleri, kadayıf,
sarıburma, revani,
tulumba tatlısı
ve daha nice
tatlı börek, pohça,
sandviç çeşitleri.

Frederiksborgvej 10 2400 KBH NV

Tlf: 3583 3329- 3582 0030

Mobil: 4081 5050

1001GECE DÜĞÜN
SALONLARI
www.tusindogennat.dk
Yeni ve modern düğün salonlarımızla hizmetinizdeyiz

Düğün, nişan, kına gecesi, doğum günleri, Noel yemekleri, yılbaşı eğlenceleri ve her türlü özel eğlencelerinizde her türlü
ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahip salonlarımız vardır.
Herlev istasyonuna yakın olan ve hiç bir ulaşım sorunu yaşamadan gelebileceğiniz salonlarımızda balkonlarımız bulunmaktadır.
Ayrıca,başka bir yerde yapacağınız eğlence ve toplantılara da yemek servisi yapıyoruz.
100 kişiden 250 kişiye kadar küçük salonumuz,
250 kişiden 900 kişiye kadar büyük salonumuz
ve geniş otoparkımız ile birlikte her türlü
olanaklarınızı sunuyoruz.
Her türlü kültürel, ulusal ihtiyaçlara cevap
verebilecek menü, dekorasyon, müzik
hizmetleri de sunmaktayız

Lyskær 13A
2730 Herlev

Danca hizmet için: Tlf: 4484 0507
Türkçe hizmet için: Müslüm cep: 2677 5433

Farsça hizmet için: Said cep: 3122 5222
Urduca hizmet için: Şimon cep: 4054 9534
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Curra’nın katillerinden biri diğerini öldürdü

2

003 yılında Kopenhag’ın Nörrebro
semtinde İtalyan
turist Antonio Curra’yı öldüren iki amcaoğlu
Hızır ve Ferhat Kılıç yine
bir cinayetle gündeme geldiler. Konya’da çıkan bir
tartışma sonunda Hızır Kılıç amcaoğlu Ferhat Kılıç’ı
silahla vurarak öldürdü.
Kuzenini öldüren Hızır
Kılıç, Danimarka’da 6 yıl
önce işledikleri cinayet yüzünden aralarında çıkan
tartışma sonucu amcasının
oğlunu vurduğunu itiraf
etti.
Merkez Selçuklu ilçesi
Dumlupınar mahallesi Geniş Sokak’ta işlenen cinayetin ardından polis ekiple-

ri hemen harekete geçti.
Evde incelemeler yapan
polisler, parmak izlerini
almaya başladı. Bu sırada
cinayetin işlendiği eve öldürülen Ferhat Kılıç’ın amcasının oğlu Hızır Kılıç (24)
geldi. Şahsın üzerindeki
küçük kan lekelerini gören
polis, Hızır Kılıç’ı ifadesini almak için emniyete götürdü.
Asayiş Şube Müdürlüğü
Cinayet Bürosu’nda çelişkili ifade veren şüpheli Hızır
Kılıç, önce cinayeti işlemediğini ifade etti. Zanlı, yaklaşık 16 saat süren sorgunun ardından cinayeti işlediğini itiraf etti. Danimarka’da yaşadıkları dönemde
amcasının oğluyla birlikte

GELİN ARABANIZI
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ
Gelin arabanızın güzelliğinin
önemli olduğunu düşünüyorsanız,
Çiçek mağazamıza uğrayıp nasıl
bir süsleme istediğininizi belirtmeniz
yeterlidir. Hemen bizi arayın.

bir cinayet işlediklerini ve
aralarında bu yüzden anlaşmazlık bulunduğunu
söyledi.
Danimarka’da yaşayan
kuzenlerin, 2003 yılında
bir İtalyan turisti öldürdükten sonra Ferhat 8 yıl,
Hızır ise 10 yıl hapis cezası
almıştı. İki genç hapis ce-

zalarını çektikten sonra sınırdışı edilerek Türkiye’ye
gönderilmişlerdi.
2003 yılında işlene cinayet Danimarka’da sembolik
bir anlam kazanmış cinayetin işlendiği sokakta uzun
süre ve sık sık anma gösterileri düzenlenmişti.

(Haber ve ajanslar)

Çiçek çeşitleri, güller, buketler ve
tüllerle gelin arabanızı süslüyoruz.
Gelin çiçekleri, gelin buketleri
yapıyoruz

haber
ha
www.haber.dk

Sesiniz
Gözünüz
Kulağınız

PINAR Lygteskov Blomster

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

Østerbrogade 62 - 2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

Düğün, nişan ve özel
günlerinizde çiçek, buket
ve çelenk verilir

Doğayı odanıza taşıyın

Mağazamızda her zaman uygun
fiyatlarla çeşit çeşit, rengarenk,
taptaze gül ve çiçek çeşitleri bulunur

Sevdiğinize bugün bir
çiçek aldınız mı?

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinizi mutlu edin,
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstershoppen

PINAR Lygteskov Blomster

Fisketorvet
1560 København V
Tlf: 33 36 28 00

Østerbrogade 62
2100 København Ø
Tlf: 35 38 23 90

Blomstertorvet
Vesterbrogade 61
1620 København V
Tlf: 33 79 40 24
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HZ. MUHAMMED KARİKATÜRLERİ DANİMARKA’NIN BAŞINI AĞRITMAYA DEVAM EDİYOR

Danimarka’da terör paniği

İslam dünyasında geniş tepkilere neden olan peygamber tasvirleri çizenlerden birinin Aarhus kentindeki villasının önüne bırakılan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi, semt sakinlerinin korkuya kapılmasına neden oldu.
Bundan 10 gün kadar önce de ABD’de iki kişinin karikatürleri yayınlayan gazetenin binalarına karşı bombalı
saldırı ve gazetenin kültür editörü Flemming Rose’ye suikast hazırlığı içinde bulunmaları nedeniyle gözaltına
alınmaları Danimarka’da terör saldırı beklentilerini arttırdı.

G

eçtiğimiz ay sonunda
postacı
tarafından bırakılan bir paket çizerlerden Kurt Westergaard’ın
komşularının polise haber
vermesine neden oldu.
Başında bombalı bir türbanla Hz. Muhammed’i
tasvir eden ve en çok tepki çeken ve hedef halinde
bulunan Westergaard polis
tarafından koruma altına
alınırken, Westergaard’ın
komşularından da evlerini
boşaltmaları istendi. Polis tarafından patlatılarak
imha edilen pakette bomba
olmadığı ancak bir mektup
bulunduğu belirlendi. Mektup polis uzmanları tarafından incelemeye alındı.
18 Ekim günü FBI tarafından Pakistan asıllı iki kişinin Jyllands Posten gazetesi
binalarına karşı bir terör hazırlığı içinde olmaları nede-

Halk terörden
korkmuyor

niyle gözaltına alınmasının
hemen ardından yaşanan
bu olay Danimarka’da terör alarmı verilmesine neden oldu.

Danimarka’ya saldırı
düzenleyeceklerdi
Hatırlanacağı üzere Amerikan federal polisi FBI, geçtiğimiz ay sonunda Danimarka’ya yönelik terör eylemi
hazırlığı içinde bulundukları gerekçesiyle Pakistan
asıllı David Coleman Headley adındaki bir ABD ve
Thawwur Hussein adındaki
bir Kanada vatandaşını gözaltına gözaltına almıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerin terör planları arasında
Jyllands-Posten gazetesinin
binaları, gazetenin kültür
editörü Flemmin Rose ve
Hz. Muhammed tasviri çizen

çizerlerinden Kurt Vestergaard olduğu bildirilmişti.
ABD’de halen gözaltında
tutulan iki kişiden biri olan
ABD vatandaşı 49 yaşındaki Pakistan asıllı David Co-

leman Headley’nin Haziran
ayında gazetenin Kopenhag
ve Aarhus’taki merkezlerine
gelerek inceleme yaptığı ortaya çıkmıştı.
Olayın FBI ile Danimar-

Öte yandan, analiz şirketi
Norstat’ın yapmış olduğu
araştırmaya göre, halkın
üçte biri önümüzdeki bir
yıl içinde Danimarka’ya bir
terör saldırısının olabileceğine inansa bile, hayatlarını
bu korkuyla yönlendirmek
isteyenlerin sayısı çok az.
Araştırmaya göre terör saldırısından korkanların sayısı çok az iken, halkın yüzde
50’si Danimarka’da terör
eyleminin meydana gelebileceğini düşünüyor.
Ancak tespit edilen terör
eylemleri planlarına rağmen
erkelerde sadece yüzde 1’i ve
ka polis istihbarat teşkilatı kadınlarda sadece yüzde 2’si
PET’in işbirliği ile ortaya bunun günlük hayatlarını
çıkarıldığı belirtilmişti ve değiştireceğini söylüyor.
David Coleman Headley
adındaki kişi suçunu kabul
(Haber)
etmişti.
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DANIMARKA’DA

SON BAŞVURU TARIHI
26 KASIM 2009

• Muhasebe ișlemleri
• Vergi Beyannameleri
• Yıl sonu hesapları
• Şirket değişiklikleri
• Şirket kurma ve kapatma islemleri
• Vergi hukuku, Gümrük ve Moms kanunlarında danıșmanlık
• Vergi davaları Privat, Firma ve Şirket

Statsautoriseret Revisor Niels Ole Ellegaard
Hakan Keser · Halil Keser · Mustafa Öztürk · Mustafa Uğurlu

Adres: Rådhuspladsen 55, 4. Tv · 1550 København V

STILLING

Profesyonel kadromuzla muhasebe ve vergi
davalarında hizmetinizdeyiz.

LIGE
EŞITLIK

MÜŞTERİ VE DOSTLARIMIZIN
KURBAN BAYRAMINI TEBRİK EDERİZ.
BAYRAM TÜM İNSANLIĞA HAYIRLI OLSUN

haber

10 ARALIK 2009 SAAT 17.00 - 20.00
VIBEVEJ 14, 4100 RINGSTED
(Dansk-tyrkisk Kultur- og aktivitetsforeningen lokaleri)

Başvurunuzu mail üzerinden
info@tdnetwork.dk
yazabilirsiniz

i

DANMARK

TDN ve İstihdam- ve Eşitlikbakanlığı ile düzenlenen sosyal eşitlik hakları kapsamında
hazırlanan, bakanlığın Danimarkadaki vantandaşlarını sosyal eşitlik haklarını bilgilendirecek bir etkinliktir. Konferansda evlilikte hukuki geçerlilik, boşanma, çocukların velayeti -/
çocukla kişisel ilişki kurma hakkı, miras hakkı, şiddet, tecavüz olayları, çocuk eğitim konusunda eşitlik ve ekonomi gibi konular işlenecektir.
Toplantı göçmen kökenli kadınlara yöneliktir.

Tel: 33 11 82 72

Etkinlik sürecinde tercüman bulunmaktadır
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İklim Zirvesi Danimarka’yı kaygılandırıyor
7-18 Aralık tarihleri arasında başkent Kopenhag’da gerçekleşecek olan Kopenhag İklim Zirvesi öncesi yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilememesi Danimarka’yı kaygılandırıyor. Zirveye bir aydan az süre kala
görüşmelerde büyük ölçüde durma noktasına gelinirken, bilimciler, siyasi liderlerin sorunun ciddiyetini kavrayarak cesur adımlar atmalarını istiyor.
riyor. Bu nedenle Kopenhag’daki İklim
Zirvesi’nin nasıl gerçekleşeceği merakla
ralık ayı başında başkent Kopen- bekleniyor.
hag’da yapılacak iklim zirvesi,
Bilimciler ise, dünyamızın gittikçe
dünyanın geleceği açısından bü- ısındığını ve bunun da en önemli nedeyük önem taşıyor. 2012’de süresi sona
ninin karbondioksit olduğuna dikkat
erecek olan Kyoto Protokolü’nün yeriçekiyorlar ve karbondioksitin atmosne yeni ve etkin bir sözleşmenin bu zir- ferde yoğun şekilde bulunmasının sera
vede kabul edilmesi gerekiyor.
gazı etkisini yarattığını, dünyamızın da
Kyoto Protokolü küresel ısınmayı dur- aynı bir sera gibi ısınmasına neden oldurmak için atılmış küçük bir adım ola- duğunu vurguluyorlar.
rak biliniyor. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin önlenmesi, bu zirve“Dönüşü olmayan yola girilecek”
den çıkacak sonuca göre mümkün olaBilimciler şu anda 1,5 derece artan kübilecek.
resel sıcaklığın 2,5 derece daha artması
7 Aralık’ta başlayıp, 18 Aralık’ta sona durumunda artık geri dönülemeyen bir
erecek olan Kopenhag İklim Zirvesi’ne yola girileceğini ve küresel ısınma nededünya liderlerinin katılması bekleniyor. niyle buzulların erimesi, okyanus akınAncak iklim zirvesi ile ilgili görüşmetılarının değişmesi, denizlerdeki oksijen
lerde bir gelişme kaydedilememesi Da- miktarındaki değişim, metan yataklarınimarka’yı kaygılandırıyor. Zirveye bir nın açığa çıkması, vb. gibi ortaya çıkan
aydan az süre kalmasına rağmen görüş- unsurların yeniden küresel ısınmaya
melerin büyük ölçüde durduğu, Avrupa neden olması sonucunda durdurulamaBirliği’nin de Danimarka’dan anlaşma- yacağını ifade ediyorlar.
yı sağlamasını beklediği öne sürülüyor.
Dünyamızın iklim değişikliği soruGeçtiğimiz ay Barcelona’da yapılan
nunun çözmekten çok uzak olduğunu
görüşmelerde olumlu sonuç alınamadile getiren bilimciler, Kopenhag’da bu
ması Danimarka’yı epeyce endişelendi- alanda büyük bir adım atılacağını umCengiz Kahraman

A

duklarını belirtiyorlar.
Kopenhag zirvesinin bir diğer öneminin de, şimdiki kuşağın iklim değişikliği konusunda harekete geçen tek kuşak
olması. Bilimciler, daha önceki kuşakların küresel ısınmayla yüzleşmelerine
rağmen sonuçlarını göremedikleri için
bu sorunu ciddiye almadıklarını söylüyorlar.
”Eğer biz de bir şey yapmazsak, bizden sonrakiler de ellerinden artık bir
şey gelmediği için hiç bir şey yapamayacak, çünkü küresel ısınma dizginlenemez bir boyuta ulaşacak. Buna karşın biz, küresel ısınmanın farkında
olan ve eylemleriyle bunu durdurma
kabiliyetine sahip tek kuşağız. Hemen
harekete geçmeliyiz, yarın çok geç olacak” diyen bilimciler, aksi taktirde dünya üzerindeki canlıların büyük çoğunun
soyunun tükeneceği tehlikesine de işaret ediyorlar.

Devletler harekete geçmek
zorundalar
Kopenhag İklim Zirvesi’nin bir başka
önemi de, küresel ısınmayı durdurmada
devletlerin harekete geçirilmesi. Zira,

her ne kadar insanlar, daha az elektrik
harcayarak çevreye duyarlı olduklarını gösterseler de, devletlerin üretim ve
tüketim, ulaşım politikalarını gözden
geçirmeleri ya da değiştirmeleri gerekiyor. Bu anlamda Kopenhag’daki zirveye
katılacak tüm ülkelerin cesur davranmaları ve dünyanın geleceğini düşünerek sorumlu hareket etmeleri gerektiğinin altı çiziliyor.
cengiz.kahraman@haber.dk

Küresel ısınmanın doğuracağı sonuçlar
hakkında bilimcilerden uyarılar:
- Buzullar eriyecek
- Okyanus akıntılarının yönü değişecek
- Denizler tahmin edilenden daha fazla
yükselecek ve denizlerdeki oksijen
miktarında değişim meydana gelecek.
Yükselen deniz seviyesi pek çok böl
geyi yaşanmaz hale getireceği için kitlesel
göçler olacak ve belki de savaşlara yol
açacaktır
- Okyanuslarda asitlenme meydana gelecek
- Metan yatakları açığa çıkacak
- Amazonlarda hektarlarca yağmur ormanı
yokolacak.
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Osmanlı&Türk Mutfağı

HÜNKAR RESTAURANT’TA YENİLİK!
Açık büfemizle hizmetinizdeyiz

Zengin çeşit
A la carte
servisimiz
devam
etmektedir

Odunlu taş fırınımızda hazırlanan
pidelerimiz, kiremitte kebap çeşitlerimiz
ve özellikle işkembe çorbamızla Osmanlı-

Sınırsız yemek

16.00’ya kadar
Ailenizle, dostlarınızla, iş arkadaşlarınız 49 kr.
16.00’dan sonra
ve müşterilerinizle huzur içinde yemeğinizi
yiyebileceğiniz
nadir mekanlardan biri. 79.00 kr.
www.hunkar.dk
Türk mutfağında iddialıyız.

İster ferah salonumuzda, ister

Tlf: 4344 1015 Glostrup Butikstorv
Diget 30
2600
Glostrup (Glostrup Hastanesi yanı)
Şark-odamızda
özel-36,
bir gün
yaşayın.
Çocuklarınız oyun odamızda oynarken siz
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Bir tek Kâbe ayakta kaldı
“2012” adlı filmde Hıristiyanların bütün dini sembolleri
yerle bir edilirken Kâbe ayakta kaldı

Katrine Illerup

Düğün, nişan, portre ve her türlü fotoğrafçılık ihtiyacınızda
hizmetinizdeyiz

www.servicefotograf.dk

Fotoğrafçı

Tlf: 26 63 93 63
Mide ve Bağırsak Cerrahı Operatör Dr. Orhan
Bulut özel hasta kabulüne başlamıştır.

ARRESØDAL PRIVATHOSPITAL (ÖZEL HASTANE)

Arayın, randevu alın.

Tlf: 47 78 19 00

1

3 Kasım’da tüm dünya ile aynı zamanda
Danimarka’da da
gösterime
giren
“2012” adlı film Amerika’da
yeni bir tartışma başlattı.
Yönetmenliğini Roland
Emmerich’in yaptığı ve
2012’de dünyanın sonunun
geleceğine dair kehaneti
konu alan filmde, Hıristiyanlar için dini semboller
olan neredeyse tüm yapıların yıkılmasına rağmen
Kâbe ayakta kalıyor.
Filmde St. Peter’s Katedrali, Vatikan, Notre Dame,
Westmister Manastırı ve
Rio de Janerio’ya tepeden
bakan dev İsa heykeli gibi
dini sembollerin yanı sıra,
Beyaz Saray, Amerikan
Kongre Binası, Big Ben ve
Temsilciler Meclisi gibi politik ve tarihi yapılar da yerle
bir oluyor.
Batı dünyasının önde gelen politik, tarihi ve dini
yapılarının yok olmasına
rağmen, Mekke ve Kâbe’nin filmde zarar görmemesi, Batı medyası tarafından “Sinema yapımcılarının İslam dünyasından
gözü korktu” yorumlarına
neden oldu.

KABE’YI YIKMAYA
CESARET EDEMEDİ
“Bağımsızlık Günü” ve “Yarından Sonraki Gün” gibi
dünyanın yok olma senaryolarını içeren ünlü filmlerin yönetmenliğini yapan
Emmerich, Kâbe’nin yıkılmasına cesaret edemedikleri yönündeki yorumlara
cevap verdi.
53 yaşındaki Emmerich,
Rio de Janerio’daki İsa
heykelinin yıkılması hakkında “organize dine karşı
olduğu için” bir rahatsızlık duymadığını belirtti.
ScifiWire internet sitesine
açıklama yapan Emmerich Kâbe’nin yıkılmaması
konusunda, “aslında bunu
yapmak istiyordum, kabul
etmem lazım. Ama yardımcı yazarım Harald, tek bir
film yüzünden kafam için
fetva ilan edilmeyeceğini
söyledi. Haklıydı da. Tüm
Batı dünyası bu şekilde düşünmeli” dedi.
Emmerich
“Hıristiyan
sembollerinin parçalanmasına göz yumabilirsiniz,
ancak bunu bir Arap sembolü ile yaparsanız, (başınıza) bir fetva çıkarırsınız ve

bu bir nevi dünyanın içinde bulunduğu durumu yansıtıyor” açıklamasını yaptı.
Sözlerine devam eden Emmerich “Kısaca bu benim
film için çok önemli olmadığını düşündüğüm bir
konuydu ve bu yüzden Kâbe’yi ayrı tuttum” dedi.

İran İslam Devriminin ruhani önderi Ruhullah Humeyni’nin fetva (ölüm cezası) ilan ettiği hatırlatıldı
ve “Emmerich diğer İslami
sembolleri yıkmaya da cüret edemezdi” denildi.

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM
VERMEK İÇİN

HABER

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

YIKIM FİLMLERİNİN
USTA YÖNETMENİ
Yıkım filmlerinin usta yönetmeni Emmerich, “Bağımsızlık Günü” filminde
Empire State binası ve
Beyaz Saray’ı, “Yarından
Sonraki Gün” filminde
Hollywood yazısını ve ünlü
müzik şirketi Capitol Records’u yıkmış, “Godzilla”
filminde ise Manhattan
yerle bir olmuştu.
2012’de ise bir tek Rio
değil, Washington ve Roma’da Emmerich’ten nasibini alıyor. SciFiWire sitesi
ise yaptığı yorumda “Kâbe
Emmerich’in imha etmeye
cesaret edemediği tek yer
olarak kaldı” denildi.
Haberde, 1989 senesinde
“Şeytan Ayetleri” adlı kitabın sahibi İngiliz yazar
Salman Rushdie hakkında

KEKE’S KØKKEN
(KEKÊ’NİN MUTFAĞI)

Keke İbo’nun 35 yıllık aşçılık tecrübesiyle özel URFA mutfağı ile siz de tanışın
Keke’nin özel Urfa mutfağı düğün, nişan ve her türlü eğlencelerinizde helal et ürünleri ile hazırlanmış yemekleri ve zengin
meze çeşitleriyle 100 kişiden 5000 kişiye kadar olan yemek ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir.
Düğünler ve her türlü etkinliklerinize çiğ köfte servisimiz vardır.
Cazip fiyatlara düğün menüleri (Kişi başına)
Menü 1) Köfte, pilav, cacık ve salata ve ev ekmeği: 30,- kr.

Menü 2) Sebzeli kavurma, pilav (Sebzeli pirinç veya bulgur
pilavı) cacık ve salata ve ev ekmeği: 30,- kr.
Menü 3) Garnitürlü ve soslu tavuk göğsü filet: 30,- kr.
Menü 4) Çiğ köfte: 40,- kr.

Bütün yemeklerimiz helal et ürünleri ile yapılmaktadır.
Ayrıca menümüzde 100’ün üzerinde yemek çeşidimiz vardır. Özel talepleriniz için bir telefon etmeniz yeterlidir.

Rantzausgade 10, st. - 2200 København N - Tlf: 35 35 04 39 - Cep: 23 30 61 69 - E-Posta: maiya_12@msn.com
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VALLENSBÆK

Siyasette aktif olmanın zamanı geldi
Sadi Tekelioğlu

D

eğerli okuyucular, bildiğiniz gibi
17 Kasım 2009
tarihinde Danimarka’da Belediye ve Bölge Meclis Üyeliği Seçimleri
yapılacaktır. Danimarka’da
bir çok göçmen aday bulunmakta ve bu adaylardan
birisi de, bir çoğunuzun
yakından tanıdığı, gazetemiz yazarlarından Dr. İsa
Kuyucuoğlu. Kendisiyle bu
konuda yaptığımız söyleşiyi
sunuyoruz.
Haber: İsa Bey, biz ve Danimarka’da yaşayan bir
çok kişi sizi yakından tanıyoruz, sizi tanımayan okuyucularımız için kendinizi
kısaca tanıtır mısınız?
İ.K: Teşekkür ederim, tabi
özet olarak vermem gerekiyor. 1982 yılında Konya
İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra; Adana’
nın Kozan İlçesinde, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersi öğretmeni olarak göreve başladım. 1987 yılında
din bilimleri alanında akademik çalışmalar yapmak
amacıyla Danimarka’ya
geldim. Çalışmamı 1996 yılında tamamladıktan sonra
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yrd. Doç. Olarak görev
aldım. Daha sonra Danimarka’ya geri döndüm ve
Arhus Üniversitesinde Din
Sosyolojisi ve İslam’a Giriş
dersleri verdim.

Haber: Hocam galiba siz
uzun süre Arhus’ta yaşadınız?
İ.K: Evet, 2005 yılında Diyanet Vakfı’nda çalışmaya başlayıncaya kadar Arhus’ta yaşadım. Orada bir
çok dostlarımız ve anılarımız oldu.
Haber: Arhus’ta ve Vakıf’ta yaptığınız çalışmalardan kısaca sözeder misiniz?
İ.K: Üniversitedeki çalışmalarım yanında 2005 yılına kadar Arhus’ta, eğimcilik ve tercümanlık gibi görevler, dernek ve dernekler
birliği başkanlığı gibi hizmetler yaptım. 2005 yılında
vakıfta görev aldıktan sonra Vakıftaki cenaze ve hac
gibi rutin işlerin dışında
Vakfın Danimarkalılar ve
vatandaşlarımız tarafından
daha iyi tanınması için çalışmalar yaptım
Haber: Ne gibi çalışmalardı bunlar?
İ.K: Bunlar, din görevlilerine vize imkanı sağlayan
derneklerimizin dini topluluk olarak kabul edilmesi, Vakıf binalarının bina
vergisinden muaf tutulması, vatandaşlarımızın dini
beklentilerini tesbit etmek
amacıyla din görevlilerimiz
ve dernek başkanlarımızla
gerçekleştirdiğimiz ülke genelini kapsayan anket çalışması, kitap tercümesi gibi
çalışmalardı bunlar. Bunları tabii ki hafta sonu tatillerimi ve akşamları dinlenme
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Danimarka Halk
Partisi’nden kurtulmak
için sandık başına
Hüseyin Araç
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7 Kasım
2009 tarihinde yerel seçimler yapılacak. Biz de hem Århus’ta hem
de tüm Danimarka’da iyi bir
sonuç almak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz.
Kopenhag’da, Aarhus’ta,
Odense’de ve Aalborg’da Sosyaldemokratlar, Sasyalist Halk
Partisi, Radikeller ve Birlik
Listesi yaptıkları dayanışma
ve belediye başkan adayları
üzerinde anlaşmaya varmaları
sevindirici. Daha şimdiden, bu
dört şehrin belediye başkanları
belirlenmiş gibi görünüyor.
Bu seçimde iyi bir sonuç alınırsa, yedi yıldır Danimarka’yı
ve Liberal parti Venstre, Muhafazakar Halk Partisi gibi
partileri tutsak alan Dansk
Halk Partisi’nden ve Pia Kjærgaard dan kurtulacağız.
Önemli olan oy hakkına sahip insanların aktif şekilde gi-

saatlerimi kullanarak yapmak zorundaydım.

çözmeye yönelik olacak. Bir
çok insanımız gibi uzun yıllar Danimarka’da yaşayan
Haber: Yaptığınız anket
ve gündemi yakından izleçalışması ve kitap tercüme- yen bir kimse olarak ülkede
leri basıldı mı?
yaşanan sorunları yakınİ.K: Diyanet İşleri Başdan biliyorum. Danimarka
kanlığına gönderildi, fakat artık çok kültürlü bir topbasılıp basılmadığın bilmilum haline gelmiştir. Bu
yorum.
farklılıkları değişik alanlarda görebilmek, başta eğitim
Haber: Hocam, gelelim
ve iş piyasası olmak üzere
söyleşimizin esas konusunu bir çok alanda ve özellikle
oluşturan siyaset ve adayyerel ve ulusal yönetimlerlık konusuna. Siyaset ve
de aktif olmayı gerektiradaylık nereden aklınıza
mektedir.
geldi?
İ.K: Aslında her bir bireyin Haber: Bu genel konuların
genel anlamda bir siyaseti
dışında özellikle hangi kovardır. Ben içinde yaşadınulara öncelik vermeyi düğımız toplumdaki sorunşünüyorsunuz?
lara duyarlı olduğum için
İ.K: Yıllardır içinde içinArhus’dayken Sosyal Dede yaşadığımız toplumdaki
mokrat Parti’ye üye oldum. sorunlar hepimizi ilgilendi2005 yılında Vakıftaki göre- riyor. Her ay vergisini ödevim nedeniyle Kopenhag’a yen göçmenlerin Danimartaşınınca Arhus’taki parti
ka iş piyasasına ve eğitim
üyeliğimi, ikamet ettiğim
sistemine entegrasyonu,
Vallensbeak şehrine aktar- huzur evlerinin kültürel
dım. Vallensbeak şehrinin
farklıkları dikkate alacak
Parti başkanı 17 Kasım
biçimde düzenlenmesi,
2009 tarihinde yapılacak
okulların ve çocuk yuvaolan yerel seçimlerde aday
larının fiziki ve psikolojik
olmam konusunda beni
ortamlarının temizlik ve
ikna etti ve sonunda aday
düzeni, temel öğretim okulolmaya karar verdim.
larının ders programına
seçmeli anadil öğretiminin
Haber: Siyasette beklentikonulması, doğanın kirleleriniz ve gerçekleştirmek
tilmesinin önüne geçilerek,
istedikleriniz somut hedefgelecek kuşaklara daha
leriniz var mı?
temiz bir çevrenin bırakılİ.K: Ben siyaseti bireye ve ması gibi konular öncelik
topluma hizmet edilecek
vereceğim hususlar olacak.
bir saha olarak görüyorum. Bunları ne kadar gerekleşBir şehir meclisine aday
tirebileceğimi şu anda bileolduğum için siyasetimiz
miyorum, fakat bu konulade tabii ki yerel sorunları
rın meclis gündemine geti-

ÅRHUS

dip oylarını vermeleri ve Danimarka’da siyasi bir güç olduklarını dosta düşmana göstermeleridir.
Evet, ”boşver, bana ne demeyelim, bu şehir bizim, bu ülke
bizim, bu dünya bizim” düşüncesi ile haraket edelim ve bizleri yönetecek temsilcileri seçelim, belirleyici olalım.
Herzaman sorun olarak gösterilen yabancıların artık silkinip kendilerine gelme zamanıdır ve siyasette, ticarette, eğitimde, kültürde sanatta daha
yükseklere tırmanmalıdırlar.
Ben Aarhus’ta Sosyal Demokrat Parti’nin 6.cı sırasında
adayım ve yüklü bir oy gelirse,
sorumluluğu ve yetkisi yüksek
bir makam için mücadele edeceğim, bu da Aarhus’ta belediye başkan yardımcılığı veya
daire başkanlığı olabilir.
(Hüseyin Araç,
Sosyal Demokrat Parti
Aarhus Belediye Meclisi
Üyesi adayı)

rilmesine gayret edeceğim.
Haber: Hedefleriniz çok
büyük hocam, umarım
bunları gerçekleştirirsiniz. Son olarak okurlarımıza bir mesajınız
var mı?
İ.K: Okuyucularımız lütfen 17 Kasım 2009 tarihinde yapılacak olan
seçimlerde beş-on dakikalarını ayırıp, demokratik
haklarını kullanmayı ihmal etmesinler.
Ayrıca Val-

lensbeak şehrinde ikamet eden kardeşlerimizin belediye meclisinde kendilerini temsil
edecek birisi olarak şahsımı
tercihli oylarıyla desteklemelerini arzu ediyorum.
Vallensbeak Belediyesindeki tanıdıklarını adaylığım konusunda haberdar
ederlerse mutlu olacağımı
bildirmek istiyorum. Bu
vesile okurlarımıza sağlık
ve mutluluk, aday olan arkadaşlara da başarılar dili-

Oyunuz çok önemli
bizlere uyumdan bahsederken
neyi kastettikleri belli değil
edeni çok
veya bizlerden tamamen asimiaçık, çünkü
le olmamızı bekliyorlar. Oysa
yerel seçimlerde
bana göre uyum politikası Daalınan kararlar siz- nimarka’ya yeni gelen vatanleri doğrudan etkiliyor. Yerel
daşlara uygulanacak ve süresi
yönetimlerin görev alanlarına
de 2 - 4 yılı geçmemeli. Yasabakacak olursak çok geniş yel- nın amacı da yeni gelen vatanpazesi var. Okuldan, kreşten,
daşlara Danimarka sistemini
huzurevinden tutun da çevre,
anlatmak, dilini öğretmek ve iş
imar ve kültür alanlarındaki
hayatına hazırlaması olmasıdır.
tüm yasaları ve daha nicelerini Ayrıca Danimarkalılar da bu
kapsıyor.
vatandaşların ırkına, dinine ve
Verdiğiniz verginin belediye
kültürüne saygı göstermelidir.
payını, işyerlerinin katkı payıBen 4 yıldır Ringsted Belediye
nı ve kilise oranlarını belediye
meclisi üyesiyim ve tekrar Sosmeclisi belirliyor. Bu sebepler- yal Demokrat Parti’den adaylıden dolayı belediye meclisinde
ğımı koydum. Bu 4 yıl içerisintemsilcinizin kimin olduğu çok de kendimin ve partimin aldığı
önem kazanıyor.
kararlardan ön plana çıkartBir de çoğu belediyede uyum
mak istediğim bir karar var.
komisyonları bulunmakta ve
Bu da Ringsted Belediyesinde
önüne gelen biz göçmen köken- bundan sonra personel politikali olanlar hakkında herhangi
sına “Farklılıkların Yönetimi”
bir durum olduğunda hemen
uygulaması zorunluluğunu georanın uyum politikası olmadı- tirdik. Bundan sonra belediyeğından veya iyi uygulanmadınin her kademesinde “Farklığından yakınırlar.
lıkların Yönetimi” politikası uyBen şahsen uyum kelimesigulanacak. “Farklılıkların Yöni duymaktan bıktım. Bir defa netimi” politikasının en büyük
Sadık Zeki Topçu

N

İsa Kuyucuoğlu’nun adaylık bilgileri:
Vallensbeak Kommune
Sosyal Demokratlar
Liste A: 4. Sıra
Tlf : 25761970
e-mail: iko@forum.dk
http://www.socval.dk/
kuyucuoglu

yorum.
Haber: Biz de size ve bütün adaylara başarılar diliyoruz.
İK: Çok teşekkür ederim

û

RINGSTED

amacı “işyerinde farklı kültüre
saygı gösterilmesi, takdir etmesi, herkesin katkılarını ve becerilerini kullanarak bireylerin
işyerine katkıda bulunmasını
sağlamak”.
Bu yasanın bildiğimiz uyum
yasasından en büyük farkı, işyerinin “Farklılıkların Yönetimi” politikasını nasıl hayata geçireceği beklentisi işyerine düşüyor, yani beklenti
sadece bireylerde değil, işyerine de çok büyük görev düşüyor. Bu konuyla ilgili yasayı bu linkten okuyabilirsiniz: http://polweb.ringsted.dk/
%C3%98konomiudvalget/10-082009%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx.
Değerli okurlar, 17 kasımda
oyunuzu mutlaka kullanın ve
en önemlisi de sizi temsil edebilecek, sizlerin hislerini anlayabilen bir adaya oyunuzu verin.
Buradan tüm aday olan arkadaşlara başarılarımı diliyorum
(Sadık Zeki Topçu, Sosyal Demokrat Parti Ringsted Belediye
Meclisi üyeliği adayı)

Kasım/November 2009
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GÖÇMENLERE ÖZEL HUZUREVİ, BİR SOKAĞA TÜRKÇE İSİM

Türklerin uyum sorunu yok
17 Kasım’da Kopenhag Belediye başkanlığı koltuğuna oturması beklenen Frank Jensen Türklerden oy istedi.
Türklerin Danimarka’ya en iyi uyum sağlamış göçmen grubu oluşturduğunu söyleyen Jensen, Kopenhag’da bir
sokak ve caddeye Türkçe bir isim verilmesi önerisine ise sıcak baktığını söyledi.
delere isim olarak verildiğini hatırlatmamız üzerine Frank Jensen,
“Türkçe isme sahip bir cadde veya
sokak bulunmuyor. Buna tek başına ben karar veremem, ama bu
konuda Kopenhaglı hemşerilerimizden öneri ve istek gelmesi gerekir. Böyle bir öneri gelirse sıcak
bakarım ve desteklerim” cevabını
verdi.

Cengiz Kahraman, Sadi Tekelioğlu
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7 Kasım günü yapılacak
yerel seçimlerde Kopenhag
Büyükşehir belediye başkanlığı için Sosyal Demokrat Parti’den aday olan Frank
Jensen seçim öncesi HABER’e
konuştu ve seçilmesi durumunda yapacaklarını anlattı. Kopenhag’da bulunan yaya ve alışveriş
caddesi üzerinde bulunan Köşk
Kebap restoranında sorularımızı
yanıtlayan Frank Jensen röportaj
mekanı seçimiyle de göçmenlere
saygılı bir mesaj vermiş oldu.
Frank Jensen huzurevleri, çete
savaşları, anadili eğitimi ve Kopenhag’a kubbeli, minareli cami yapımı ve gençler arasındaki işsizlik ve
staj yeri sıkıntısı gibi sorunlar konusunda yapmayı9 planladıklarını
siz Haber okuyucularına gazeteniz
aracılığıyla iletti.

En iyi uyum sağlayan grup
Türkler

Frank Jensen söyleşimiz esnasında
Türkiye’ye hiç gitmediğini, Bundan önceki dönemde milletvekilliği yapan Hüseyin Araç ve halen
Sosyal Demokrat parti milletvekili
olan Yıldız Akdoğan’ı yakından tanıdığını ve her iki siyasetçi ile yakın dostluğu bulunduğunu belirtti.
Jensen, “Türklerin Danimarka’ya
en iyi uyum sağlamış göçmen grubu olduğunu söyledi.

Göçmenlere özel huzurevi

Frank Jensen seçilmesi durumunda çalışma dönemi içerisinde “profili olan huzurevleri” kurulmasına
öncülük edeceğini belirtti ve “Artık
birinci kuşak yaşlanıyor. Onların
çocukları ise iş piyasasında yerini
almaya başladı. Geldikleri ülkelerdeki yaşlı bakım alışkanlıkları
Danimarka’da devam ettirilemez.
Bu yüzden şehrimizdeki huzurevleri de yolda olan bu grubu barındıracak şekilde önlemlerini almalıdır” dedi.
Frank Jensen göçmen yaşlıların
kültürel özelliklerini göz önünde bulundurulduğu, göçmenlerin
konuştukları dilde onlarla ileti-

Cami planına destek
şim kurabilecek personelin çalıştırıldığı huzurevleri kurulacağını
söyledi. Bu huzurevlerinde göçmenlerin dini bayramları, ibadet
ihtiyaçları ve diğer kültürel özellikler,ine saygı içerisinde hizmet
edileceği sözünü verdi.

Anadili eğitimi devam edecek

Jensen, Kopenhag belediyesinde
1-5 sınıflarına giden öğrencilere
anadili eğitimi olanağının sunulduğunu belirterek bu uygulamanın
devam etmesinden yana olduğunu
söyledi, ve anadili eğitiminin kaldı-

rılmayacağını belirtti.
Halen Kopenhag’da devam etmekte olan ve çete savaşı adı verilen silahlı çatışmalarda yaşı küçük
göçmen kökenli gençlerin de yer
aldığını belirten Frank Jensen bu
gençlerin çoğunun staj yeri bulamamaları yüzünden eğitimlerini
yarıda bıraktıklarını, staj yeri sorununun büyük bir sorun olduğunu belirtti.
Kopenhag Belediyesi ile iş yapan
ve belediye ihalelerini üstlenen firmalara bu gençlere staj yeri sağlamaları şartını da ileri süreceklerini

belirten Jensen, çete savaşlarının
engellenmesi konusunda polisin ihtiyaç duyduğu ekonomik olanakları sağlamaya çalışacağını söyledi.
Frank Jensen, Özellikle Tingbjerg semtinde belediyeye bağlı
çeşitli daire başkanlıklarının başlattığı bir çok proje olduğunu bu
projeleri tek elden koordine edecek
yeni bir organizasyona gideceklerini söyledi.

Sokağa-caddeye Türkçe isim

Kopenhag’da Danimarka dışından
bir çok ülke, şehir ve kişinin cad-

”Hak verilmez alınır”
basını olayın üzerine o kadar gitmişti ki, insanın aklına ilk gelen
on on yıl içinşu idi; ”işte adalet bu olsa gerek,
de Danimarka işte insan hakkı, işte siyasi sosiyasi oluşumunda rumluluk, bu ülkede yaşanır” dibüyük değişmeler
yorduk.
oldu. Bildiğimiz eski Danimarka
Son on yıl içinde siyasi yaşamsiyaset ölçüleri artık giderek yok da büyük değişmeler yaşandı.
olmaya başladı. Hatırlarsınız,
Danimarka Halk Partisi’nin dı90’lı yıllarda Sri Lankalı ”Tamil” şarıdan desteğiyle bir merkez
mültecilerinin davası, dört parti- sağ koalisyon hükümeti kuruldu
den oluşan koalisyon hükümetini ve ne olduysa bu koalisyon hüistifaya zorlamıştı ve yer yerinkümeti kurulduktan sonra oldu.
den oynamıştı. Şimdi ise insan
Yabancılar yasası sertleştirildi,
haklarına aykırı o kadar çok şey aile birleşimi kısıtlandı, gençyapılıyor ve söyleniyor ki, parla- ler zorla evlendiriliyor bahanementoda çoğunluğun kılı bile kı- si ile 24 yaş ve bağlılık şartları
mıldamıyor.
getirildi. Binlerce genç İsveç’e
Hükümetin istifa nedeni, o za- göç etmek zorunda kaldı, bir çok
manların Adalat Bakanı Ninn
ya genç ailenin yuvası yıkıldı ya
Hansen’in parlementoya yanda eşler ayrı yaşamaya zorlanlış bilgiler vererek yanıltması ve dı. Bunların dışında daha başka
Tamil mültecilerinin hakkı olan sorunlar da var. İşsizlik artıyor,
aile birleşimini engellemeseydi.
ihtiyacı olanların sosyal yardımDava hakkında binlerce sayfalık ları gittikce kısıtlanıyor, eskiden
kitapcıklar yazılmış, Danimarka hakkımız denilen ”haklar” şimdi
Seyit Ahmet Özkan

S

Frank Jensen son günlerde gündemden düşmeyen cami konusuna
da değindi ve “Kopenhag’da kubbeli, minareli ve görkemli bir caminin
çoktan yapılmış olması gerekirdi”
dedi. Müslüman göçmenlerin bodrumlarda ve eski fabrika binalarında ibadet etmeye zorlanmalarının
kabul edilemez olduğunu söyleyen
Jensen, Kopenhag’a cami yapımı
için bir plan üzerinde çalışılmakta olduğunu ve bu planı destekleyerek başkanlığı döneminde bu
caminin açılışının yapılmasını çok
arzuladığını söyledi.
cengiz.kahraman@haber.dk
sadi.tekelioglu@haber.dk
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aslanın ağzından daha zor yerde.
Üzücüdür ki, ilk gelen büyüklerimizin bu ülkenin kalkınmasındaki katkıları çabuk unutuldu,
12 yaşındaki çocuklara elektronik ayak halkası takılmak isteniyor, hukuki ceza yaş sınırı 14
yaşa indiriliyor, staj yeri bulamayan gençlerin ebeveyinin çocuk
parası kesilmek isteniyor. Bu sorunların altından nasıl kalkarız,
bu çocuklara ve gençlere, nasıl
yardım ederiz siyaseti değil de,
nasıl cezalandırırız hakimiyeti
yatıyor.
Bu gidişata dur demek için siyasete aktif katılıp yaşadığımız
siyasi ağırlığımızı koymak zorundayız ve seçimlerde oyumuzun
ağırlığını hissettirmeliyiz.
Sorunlarımızı ancak bizden
olanlar anlar sanırım, dolayısıyla etnik kökenli milletvekili,
Avrupa parlementosu ve belediye meclis adaylarlarınıza destek
vermek ve var olan partiler için-

de kendi sözcümüzü seçmemiz
gerekiyor. Yanlış anlaşılmasın,
herkes kayıtsız şartsiz deklenlensin demiyorum. Siyasi görüşlerine kendinizi yakın bulduğunuz, halkı için mücadele veren
adaylar desteklenmeli, daha ileri
gidip partilere üye olup parti içerisinde etkili olmak gerekir diyorum.
Belediyelerdeki reformu sonrası bir çok hizmet alanları belediyelerin insiyatifine verildi. Belediyelerde alınan bir çok düzenlemeler de günlük hayatı yakından
ilgilendiriyor. Sağlık, sosyal yaşam, istihdam, çocuk ve gençlerin eğitimi, yuvalar, kreşler, huzur evleri, çevre düzenlemesi,
kiralık konutlar, ulaşım, yol ve
imar-iskan gibi bir çok meseleler bizleri yakından ilgilendiriyor. Bu meselelerin çözümü için
demokratik hakkınızı kullanıp,
oyunuzu seçim günü kullanmalısınız.

Bilindiği gibi 17 Kasım Salı
günü belediye meclisi ve bölge
meclisi seçimi yapılacaktır. Danimarka genelinde bütün adaylar
sizlerin desteklerini bekliyorlar.
Son olarak, kimlerin oy verebilme hakkına sahip olduğuna
değinmek istiyorum, Danimarka’da en az 3 yıl ikamet edenler oy verme hakkına sahiptir ve
seçmenlerin Danimarka vatandaşı olması gerekmiyor. Seçim
günü öncesi herhangi mazeretten dolayı ülke dışında olması
gerekenler ise, ülke dışına çıkmadan önce belediyelerine başvurup, oylarını kullanabilirler.
Önümüzdeki dört yıl ve yılların
hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, ”Hak verilmez hak
alınır” diyorum.

(Seyit Ahmet ÖZKAN
Ishøj belediye başkan
yardımcısı ve Sosyal
Demokrat Parti adayı)
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Söz sahibi olmak için oyunuzu kullanın
nusunda söz sahibi olmak istiyorsanız, oyunuzu vermeyi
eğerli
unutmayınız. Yurttaşlarımızın
HABER Danimarka’da siyasetten, ticaokurları Da- rete, sanata ve kültüre kadar
nimarka’da uygulanacak her alandaki poli17 Kasım 2009 tarihinde yerel
tikada daha etkin biçimde söz
seçimler yapılacak. Bu seçimsahibi olmaları gerektiğini dülerde ikamet ettiğimiz belediye- şünüyorum. Bundan dört yıl önlerin en ufak işinden en büyük
ceki seçimlerde seçtirdiğimiz pokararlara imza atacak belediye
litikacıların sayısında artış mı
ve bölge meclisi üyeleri seçileolacak , azalma mı olacak mecek.
rak konusu.
Bu kişilerin kimler olması koSeçim sona erdikten sonra, sızÖmer Kuşçu

D

lanmanın, üzülmenin kimseye
faydası olmadığını biliyorsunuz,
gelecek dört yıl içerisinde şehrimizi idare edecek parti ve politikacılara mesajımız açık olmalı
ve onların verdikleri sözleri yerine getirmelerini istemeliyiz.
Bu dönemde partimiz Sosyal
Demokratlar 38 yabancı kökenli
belediye meclisi üyesi seçtirmişti. Bu üyeler kendi aralarında
bir dernek oluşturarak güç birliği yapmaya çalıştılar, partiden
olumlu ve olumsuz konulara

uyarıda bulundular.
Herkes kendi olanakları içerisinde hizmet vermeye çalıştı,
bazı arkadaşlarımız çok başarılı
işler yaptı, bazıları da yoruldu,
yıprandı, ayrılanlar oldu.
Bu kuruluşun başkanı olarak,
birlik beraberlik ve ortak dayanışma olursa daha başarılı olunacağını gördüm.
Sosyal demokratlar da her konuda yabancı kökenli siyasetçilerin istediği gibi bir politika izlemiyorlar, ama seçilmiş arka-

HVIDOVRE
daşlarımız parti içinde kalıp güzel bir mücadele ediyorlar.
Değerli okurlar, benim oyum
olsa ne olur olmasa ne olur demeyin, 17 Kasım tarihinde gidip
bu hakkınızı kullanın ki söz sahibi olun, seçtikleriniz de güçlü
olarak söz sahibi olsunlar.
(Ömer Kuşçu
Hvidovre Belediye meclisi
üyesi ve aday. Aynı zamanda
Göçmen kökenli yerel
siyasetçiler kurulu başkanı)

Göçmenler oylarını verirlerken nelere dikkat etmeliler?
dir. İşbaşındaki hükümet Danimarka halk partisi’nin de basanimarkısıyla yabancıları derinden etka’da yakileyen, uyum sürecinde düşük
şayan yaklaşık başlangıç ödeneği (Startshjaelp)
325 bin göçmen Danimarka vatandaşlığına geçiya da nüfusun
sin zorlaştırılması ve diğer sosyüzde 6’sı AB, Kuzey ülkeleyal ödeneklerde çok sert uyguri ve Kuzey Amerika ülkeleri
lamalara gitmiştir.
dışından gelen göçmenlerden
İşbaşındaki hükümet ayrıca
oluşmaktadır. Bu göçmen vabir çok belediyede çocuk bakım
tandaşlarımızın çok büyük bir
kurumları ve okullarda göçmen
kısmı önümüzdeki belediye se- aileler aleyhine önceliklerini
çimlerinde oy verme hakkına
değiştirmiştir. Hükümet, göçsahiptirler. Verecekleri oylarla menlerin iş piyasasına kazandıda sınırları içinde yaşadıkları
rılması açısından bakıldığında
belediyelerin önümüzdeki yılbu setleştirmelerin bir açıklalardaki yönetimlerinin nasıl şe- masını da yapamamıştır.
killeneceğine karar verme duHükümetin bu ”inatçı” çabalarumunda olan büyük bir grubu rına karşın iktidarda bulunduteşkil etmektedirler.
ğu 8 yılda elde ettiği sonuçlar
2001 yılında yapılan genel se- çok sınırlıdır. Yapılan araştırçimlerde Liberal Parti Venstre malar ilkokullara devam eden
ve Muhafazakarlar, Danimargöçmen kökenli öğrencilerin
ka Halk partisi’nin de desteğini Danimarkalı yaşıtlarından gerialarak iktidarı ele geçirmişlerde kaldıklarını göstermektedir.
Benny Jørgensen

D

9. sınıf seviyesindeki bir çok
göçmen kökenli öğrenci aldıkları eğitim ve bilgileri herhangi
bir bağlamda kullanmakta güçlük çekmekteler ve işlevsel cahil (okumuş cahil) sınıfında kategorize edilmektedirler.
Göçmen kökenli öğrenciler
Lise ve yüksek okul seviyesinde de öğrenimlerine devam etmek istediklerinde güçlüklerle
karşılaşmaktadırlar. İlkokulu
bitiren öğrencilerin yüzde 20’si
öğrenimlerine devam etmemektedirler. Lise dengi eğitimleri
yarıda bırakan göçmen kökenli
öğrenci oranı ise yüzde 16 civarındadır. Meslek okullarına devam eden göçmen kökenli öğrencilerde eğitimi yarıda bırakma oranı çok daha yüksek bir
seviyededir. Erkek öğrencilerde
bu oran yüzde 60’ın üzerinde,
kızlarda ise yüzde 5o civarındadır.
Hükümet ve bir çok belediye-

nin eli kolu bağlanmış durumdadır. Göçmen kökenli öğrencilerin içine düştükleri bu olumsuz spiral ürkütücü bir gelişmedir. Son yıllarda göçmen kökenli öğrencilerin eğitim kurumları
kapısına dayanması sonucu bu
alanda yaşanan uyum sorunları çok daha büyüyecektir, zira
2013 yılında kadar göçmen kökenli öğrenci sayısı hissedilir
bir artış gösterecektir.
En kötüsü de ne hükümet ne
de birçok belediye bu ürkütücü
gelişmeler karşısında harekete
geçmemektedirler. Bunun yerine göçmenleri hırpalamayı kendine iş edinmiş olan Danimarka
Halk Partisi’nin yönlendirmeleri ile hareket etmeye devam
etmektedirler. Herhalde .uyum
alanında ne kadar çok sorun
yaşanırsa bizim işimize gelir.
diye düşünüyor olmalıdırlar.
Liberal Parti Venstre ile iktidarın küçük ortağı Muhafaza-

Tutarlıyız, ne istediğimizi biliyoruz
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7 Kasım’da yapılacak belediye ve bölge seçimlerinde
tüm adaylar seçilebilmek
için var güçleriyle çalışıyorlar.
Son yıllarda yapılan bir çok seçimde olduğu gibi bu seçim döneminde de partiler ve adaylar
göçmen kökenli seçmenlere yönelmiş durumda.
Aarhus’ta yaşamakta olan genç
politikacı ve sosyal olarak oldukça aktif olan iki vatandaşımız Bünyamin Şimşek ve Fatma
Yeliz Öktem Öktem seçilirlerse
gerçekleştirmek istediklerini
HABER’e anlattılar.
Bünyamin Şimşek 8 yıldır Aarhus Belediye Meclisi üyeliği yapmakta ve aynı zamanda iktidar
Partisi Venstre’den milletvekili
adayı.
Fatma Yeliz Öktem geçtiğimiz
yıllarda “Amt” adı verilen ve
belediyelerden farklı görev ve
sorumlulukları olan yeni adıyla
“Regionsraad” olan Bölge idareleri seçimlerine katılıyor.
Fatma Yeliz Öktem, Bölge idare seçimlerine katılan tek Türk
aday olduğunu söyleyerek, bugü-

ne kadar Bölge idare yönetimle- Holstebro, Skjern şehirlerinde
rinin yaşlılara ait bir alan olduyaşayan vatandaşlarımızın da oy
ğu gibi izlenim olduğunu söylüverebileceklerini söyledi.
yor, “yaşlıların deneyimlerinden
Öktem ayrıca bölge idaresinde
yararlanalım, ancak gençlerin
yapılan tartışmalarda göçmen
fikirlerine de ihtiyaç var. Beledi- kökenli gözlerle olaylara bakacaye seçimleri ile aynı anda
yapılacak ve iki oy pusula�����������
���������������
������������
sının verileceği seçimlerde
Venstre partisinin ikinci
sıradaki adayıyım.
Biliyorsunuz Bölge idarelerinin en kapsamlı ve neredeyse tek çalışma alanı
sağlık alanıdır. Bu alanda
en önemli rahatsız edici
sorun hastane ve doktorlarda sağlık için gerekli
Fatma Yeliz Öktem,
Bünyamin Şimşek,
her aşamada karşımıza
Liberal Parti’den
Liberal Parti’den
çıkan bekleme listeleridir. (Venstre), Region
(Venstre) Aarhus
Belediye Meclisi
Bunların ortadan kaldırıl- Midtjylland (Bölge
idareleri) adayı
üyeliği adayı
ması ve dünyanın en iyi
sağlık sistemini oluşturulması için çalışacağım sözü veri- ğını ve göçmen kimliğinin alacayorum.” dedi.
ğı kararlarda etkili olacağı sözüFatma Yeliz Öktem kendisine
nü verdi.
sadece Aarhus’ta yaşayan vaFatma Yeliz Öktem’in eşi Büntandaşlarımızın değil, Randers,
yamin Şimşek de vatandaşlarıSilkeborg, Horsens, Hedensted,
mızın yakından tanıdığı bir isim.
Ikast, Herning, Skive, Viborg,
Çok çeşitli alanlarda yaptığı çı-

kışlarla tanınan Şimşek, özellikle göçmen gençlerin uyumu, genelde de Müslüman kökenli göçmenlerin Danimarka toplumunda daha rahat ve verimli, topluma yararlı bireyler olabilmeleri
ve göçmen olmaktan kaynaklanan ibadet yeri, dernek lokali
gibi ihtiyaç konusunda gösterdiği hassasiyetlerle tanınıyor.
Bünyamin Şimşek 8 yıldır yerel politika ile uğraştığını söyleyerek, bu aradan geçen yıllar içinde vatandaşlarımız için
önemli sayılacak bir çok uygulamanın başlamasında etken
olduğunu söyledi.
Mahkemelerde görev yapan
jüri üyeleri arasında toplumu
oluşturan etnik çeşitliliğin de
yansıtılması konusunda kendi
görüş ve önerilerinin dikkate alındığını belirten Şimşek,
önümüzdeki dönemde göçmenlerin de gönül rahatlığı içinde kendi kültür ve dinlerine yakışan
çağdaş bir ibadethaneye kazanmaları için çalışmakta olduğu
müjdesini verdi.
Şimşek ayrıca göçmenlerin

RØDOVRE

kar Halk Partisi’nin yetkilileri,
göçmen kökenli çocuk ve gençlerin Danimarka toplumuna
uyumlarının belediyelerde, çocuk yuvalarında, okullarda ve
gençlik okullarında başlayıp buralarda sona erdiğini bilmelerine rağmen, sorumluluğu kendi
üzerlerine almamakta direnmeye devam etmektedirler.
Belediye seçimlerinde oy verme hakkına sahip olan bir çok
göçmen hem kendilerine hem
de içinde yaşadıkları belediyelere, olumlu bir uyum çalışmasının öncelikli ve eylem gerektiren bir durum olduğunu hatırlatmalıdırlar. 17 Kasım günü
oy vermeye gittiğinizde bunu
aklınızdan çıkarmayın.
(Benny Jørgensen, HK Danmark Sendika sekreteri ve
uyum sorumlusu. Sosyal Demokrat parti, Rudersdal Belediye Meclisi üyeliği adayı)

ÅRHUS
oluşturdukları dernekler aracılığıyla uyum için önemli bir görevi başarıyla yerine getirdiklerini
belirterek göçmen dernekleri
ve spor kulüplerinin de modern
dernek lokallerine ve diğer tesislere kavuşması için derneklerle
işbirliği içinde takipçi olacağını
söyledi.
Şimşek yaşlı vatandaşlarımızın
da kendisini desteklemeleri için
önemli bir neden olduğunu belirterek belediye sınırları içindeki huzurevlerinin göçmenleri de
barındırabilecek şekilde yeniden
yapılandırılması için çalışacağını
söyledi.
Şimşek, bir kişinin bile siyasette fark yaratacağına inandığını
söyleyerek, “Ben her zaman söylediklerimin arkasında durdum.
Tutarlı bir yol izledim, çoğunluğun karşısında durmayı da
becerdim” diyerek 17 Kasım’da
kendisine verilecek oyların daha
rahat, onurlu bir günlük yaşam
için verilmiş olacağını söyledi.
Bünyamin Şimşek Aarhus’ta
Venstre partisi listesinden seçimlere katılıyor.

Nørrebro
Bazar
ApS
www.norrebrobazar.dk
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Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Dana ve
sığır kıyma
(%4-5 yağ)
3 kg.
140 kr.

Karışık
kıyma
(%10-12 yağ)
3 kg.
100 kr.

Taze,
ucuz ve
kaliteli

Nørrebro Helal Kasap

KURBAN SİPARİŞLERİ ALINIR

Dana
pirzola
1 kg. 70,- kr
3 kg. 200,- kr
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Kasabımız
pazartesi
günleri
kapalıdır

Et siparişinizi gelmeden önce verin, zamandan tasarruf edin
Kendi üretimimiz olan sosisleri, kuşbaşı shawarma ve hamburgerleri
tadın ve cazip fiyatlarda bizden alın

BİZDEN UCUZU VAR MI?

5 KG.
PATATES
5,- KR.

BAKTAT
Simge sucuk
1 paket 40 kr.
3 paket
100 kr.

BAKTAT
süzme yoğurt
2 kutu
25 kr.

5’İ 5 KR

Evinizin tüm gıda
ihtiyacını en ucuz fiyata
karşılayabileceğiniz tek adres!

YÖRÜK
ekstra böreklik
peynir
3 adet
100 kr.

ELİF
domates salçası
1 kutu 12 kr.
3 kutu
30 kr.

5 KG
SOĞAN
5,- KR

SOFRA
Basamati
pirinç
5 kg.
65 kr.

BAKTAT
pilavlık pirinç
5 kg.
45 kr.

SÜPER UCUZLUK !!!
Hacı Şakir
şampuan
5 adet
100 kr.

z ve
u
c
u
,
Taze liteli
ka

Silkevejen
Helva
2 adet
25 kr.

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
ız
kım ir
r
a
p
d
Oto retsiz
üc

ark
top zla
o
ş
ı
i
Genanağımnizde
i
l
o eriş k
alışvkolaylı

Nørrebro
Bazar Ap

S

Hergün
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56
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Oyunuzu kullanırken iyi düşünün

D

eğerli seçmenler
Bilindiği gibi 17 kasım 2009 da belediye seçimleri yapılacaktır.
Oyumuzu kullanırken
dikkat etmemiz gereken
en önemli hususun oy
verdiğimiz şahsın ya da
partinin kimlerle işbirliği
yaptığıdır. Eğer oyumuzu sağ partilere verirsem

bu sağ parti ırkçı parti
ile işbirliği yapıyor mu?
Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Yapıyorsa, verdiğimiz
oy bizim aleyhimize dönebilir. 12 yıllık belediye
meclis üyeliği tecrübeme
dayanarak bunları yaşadığım için bir uyarı yapmam gerektiğini düşündüm. Bu arada, Danimar-

ka Halk Partisi’nin bir
yasa önerisini getirdiğini
hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum.
Öneriye göre, Avrupa
Birliği (AB) dışındaki ülkelere izine gidenler yılda
toplam sadece 2 ay gidebilecekler. Bir Irak vatandaşının kendi ülkesinde
parlamento üyesi olması

www.sat-ekspress.dk

DIGITURK
paketinde bulunan tüm
Türk kanallarının yayınları
Türkiye yayınlarıdır

YEREL SEÇİM 2009

ve ayrıca Danimarka’dan
sosyal yardım alması gerekçe gösteriliyor. Hata
yapanları cezalandırmak
yerine bütün göçmen kökenli erken emeklileri ve
emekli vatandaşları etkileyecek bir yasa tasarısı
üzerinde çalışıyorlar. Böyle bir parti ile işbirliği yapan parti veya şahıslara

Kasım/November 2009

oylarınızı vermeyin.
Lütfen oy kullanırken
iyi düşünelim ve oyumuzu
mutlaka kullanalım. Kime
oy verildiğini tespit edemezler, ama kaç yabancı
kökenlinin oy kullandığını
tespit edebiliyorlar.
Ben aday değilim. Üç dönem yeterli diye düşündüğüm için gençlere yol

gösterme amacıyla başlamıştım, yeni nesil bu görevi daha iyi yapar görüşündeyim.
İyi seçimler dileğiyle
(Yusuf Koçak, Ringsted
belediyesi meclis üyesi)

AHS DÆK
ALIN, KAZANIN! Maliyet fiyatına cantlar!

Kampanyamız stoklarla sınırlıdır. Maliyet fiyatına aliminyum ve demir cantlar
Acele edin, siz de alın!
1900,- Kron’dan
başlayan fiyatlarla Kışlık
lastik cantıyla beraber

24 saat Online satış için
www.sat-express.dk
IDTE IQ 5000 PVR Plus
2 KART GİRİŞLİ
FREECAM HDMI USB 2.0

1200 kr.
Digiturk standart paketinde 70 Türk kanalı bulunuyor

Standart ilk açılış fiyatı 810 kr.
6 ay uzatma 610 kr.
Aylık 101 kr.

Humax reciver til Digiturk abonnement

1.500 kr

6 AYLIK Lig TV + 70 kanal 1.300,- kr
12 AYLIK Lig TV + 70 kanal 2.340,- kr
HEAD CD 790 FTA Black
Panther Challenger

3500,- Kron’dan
başlayan fiyatlarla
aliminyum cant ve
tekerlekler

950,- Kron’dan
başlayan fiyatlarla
4 lastik

Malmö’ye servisimiz vardır.
Danimarka’nın heryerine ürünlerimizi
posta ile gönderiyoruz.

ŞOK FİYAT
700 kr.

YILLARIN TECRÜBESİYLE TÅSTRUP’TA GÜVENLİ HİMET VE CAZİP
FiYATLARIMIZLA OTONUZLA İLGİLİ HER KONUDA HİZMETİNİZDEYİZ

Hafta içi 24 saat
servis
Digiturk teknik servis uzmanı

Mehmet Yılmaz Tlf.: +45 40 27 89 89

(Hafta içi 24 saat, cumartesi günleri 10.00-15.00
arası servisimiz vardır). Digiturk ev servis ücreti
200 kr. Çanak ayar 350 kr. dan başlayan fiyatlarla.

OTO LASTİKLERİ, ROT BALANS AYARI, JANT, AKÜ, EGZOZ, KAPORTA
TAMİRATI, FREN TAMİR VE AYARI

DANİMARKA’NIN EN BÜYÜK TÜRK LASTİK VE OTO SERVİSİ
AHS DÆKSERVICE
ROSKILDEVEJ 376
2630 TÅSTRUP
TLF: 4352 0022
FAX: 4352 3022 E-POSTA: ahs@get2net.dk

HABER

TÜRKİYE’Yİ AYAĞINIZA GETİRİYORUZ
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Danimarka’nın er büyük, En modern ve en hesaplı Türk marketi.
Damak tadınıza uygun, Türk yemeklerini en güzel şekilde yapabilmeniz için gerekli
her türlü et, bakliyat ve süt ürünleri marketimizdedir. Ayrıca kasap, sebze, meyve ve
züccaciye reyonları ile tüm ihtiyaçlarınızı tek adreste görebilirsiniz.
Gurbetcilerimizin yeni alışveriş tercihi...

20 yıllık tecrübemizi sizlerle
paylaşıyoruz

1 paket
Seren
sucuk
40,- kr.

5 tane
tavuk
100,- kr.

KURBAN SİPARİSLERİ ALINIR.
KUZU 60 KR - DANA 35 KR - KOYUN 1300 KR
KURBANLAR EVLERE TESLİM EDİLECEKTİR

5 kg.
patates
5,- kr.

10 kg.
un
40,- kr.

HER PERŞEMBE,CUMA,CUMARTESİ GÜNLERİ
TÜRKİYE’DEN TAZE BALIK GELİYOR. HAMSİ,
ISTAVRİT, ÇUPRA VE ALABALIK

İnternet sitemizden her hafta kampanyalarımızı
ve ucuzluklarımızı takip edebilirsiniz
630 m2 kapalı alan ve
ücretsiz, geniş park alanı

5 kg.
Güllü
pirinç
50,- kr.

www.vbazar.dk

i:
tler
saa uma
ş
ı
l
Açı rtesi-C .00
9
a
Paz .00 - 1 esi
09 mart .00
Cu - 17
00
08. Pazar .00
- 17
00
.
0
1

Vestegnens Bazar
Brøndby Strand Centrum 9 - 2660 Brøndby Strand - Tlf.: +45 4353 5400
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DİN VE TOPLUM

Bedriye Zelal Kanat

Dr. İsa Kuyucuoğlu

Kalem istiyorum...

B

encillik maalesef çağımızın en büyük
hastalıklarından biri oldu.
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte iş ve
yaşam koşullarının değişimi ve insanların
artık ‘çekirdek aile’ dışında başkalarına
ihtiyaç duymamasının birçok götürüsü olduğunu görmekteyiz toplum olarak.
İnsanlar artık sadece kendilerini düşünür ve sadece kendi hesaplarını yapar olmuşlar. Hangimiz dönüpte ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’i çocuklarımıza öğretiyoruz. Kaç tanemiz çocuğuna
‘empati’ kurmayı öğretiyor.
Babası yatalak, annesi hem böbrek hastası ve buna rağmen haftada bir temizliğe gidip ekmek parası getirebiliyor. Zeynep 9 yaşında ve yardım kurumu bu aileye yardım etmek istediğinde küçük kıza
ne istediği soruluyor ve Zeynep ‘kalem istiyorum’ diyor. Çünkü Zeynep’ in hiç kalemi yok. Okulda arkadaşlarından ödünç
alıyor, evde ise komşu çocuğundan ödünç
alıp ödevlerini yapıyor ve işi bitince tekrar iade ediyor.
Kendi çocuklarımızın çantasına bir bakalım! Kaç çeşit kalem var ve öyle ki okul
sıralarında rengini beğenmediğimiz kalemi çöpe atma lüksüne bile sahibiz..
Ve bu yaşanmış olan olay Danimarka’daki çocuklara anlatıldığında alay konusu bile olabiliyorsa, demek ki biz hakikaten kendimizden çok şey kaybetmişiz..
Çocuklarımızı empati duygusundan
mahrum yetiştiriyoruz ve aynı zamanda
ellerinde olanın değerini bilme duygusundan da uzaklaştırıyoruz. Çünkü kalem bir
çocuğun hayatında her zaman var olan
basit bir şey olduğu gibi, diğer bir çocuğunda hayatında en çok özlem duyduğu
şey olabiliyor. Bunu çocuklarımıza aşılayabilirsek, öyle sanıyorum ki birçok sorunda kendiliğinden çözülecektir.
Bzkanat@hotmail.com
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eğerli okuyucular,
Bildiğiniz gibi Danimarka’da 17
Kasım 2009 tarihinde belediye ve bölge
seçimleri yapılacak, bu nedenle yazımı
siyasi süreçlerin en önemli boyutu olan
yerel seçimlere ayırdım.
“Demokrasi” bir ülkede yaşayan bireylerin sadece siyasi ve hukukî haklarını
kullanmasını değil; o toplumdaki kamuoyu gündeminin belirlenmesindeki karar süreçlerine katılımlarını öngörür.
Siyasi partilere üye olmak, seçmek ve
aday olmak demokratik süreçlerin en
önemli bölümünü oluşturmakla birlikte; bireylerin ilgi alanlarına giren derneklere, amaç ve programlarını benimsedikleri diğer toplumsal kuruluşlara
üye olması demokratik katılımın sivil
boyutunu oluşturur.
Danimarka’da belediyeler, belediye sınırları içinde oturan insanlar tarafından dört yıllığına seçilen bir belediye
meclisi tarafından yönetilir. Bir belediye sınırları içindeki en önemli kararlar
bu belediye meclisi tarafından alınır.
2004 yılında Danimarka idari reform
tasarısı gündeme getirilmiştir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesini amaçlayan
bu yasa tasarısı, nüfusun ülkenin en
büyük iki şehri olan Kopenhag ve Aarhus’da yoğunlaşma eğiliminin önüne
geçilmesini de amaçlamıştır. İdari reform tasarısı, idari yapının 1400 belediyeden 271 belediyeye düşürülmesinden
bu yana yapılan en kapsamlı değişim
olarak kabul edilmektedir. 01.01. 2007
tarihinde yürürlüğe giren bu idari değişikliğe göre; beş bölgeden (region) oluşan Danimarka; nüfusu en az 25.000
olan 98 belediyeye ayrılmıştır.
Üç yıl Danimarka’da ikamet eden tüm
yabancılara yerel (kommunel) ve bölgesel (regionel) seçimlerde seçme ve
seçilme hakkının verilmiş olması, göçmenlerin siyasi katılım sürecini müspet
anlamda etkilemektedir. Danimarka
seçim sisteminin seçmenlere “tercihli
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Siyasi katılım ve Danimarka’da
yerel seçimler (1)
oy” kullanma hakkı vermesi, göçmenlerin seçimlere katılım oranını yükselten
önemli faktörlerden biridir.
Siyasi katılım sürecinde göze çarpan
önemli sonuçlardan biri de kuşaklar
arasındaki farktır. Yapılan araştırma
sonuçlarına göre ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin siyasi partilerin faaliyetlerine katılım oranı, birinci kuşağa
göre daha yüksektir.
Türkiye’den gelen göçmenlerin demokratik süreçlere katılım oranı başka
ülkelerden gelen göçmenlerin katılım
oranından daha yüksektir. Danimarka’da yaşayan T.C vatandaşlarının sivil
hayattaki demokratik süreçlere katılımları farklı kuşaklarda homojen bir düzlemde seyretmemekte, kuşaklara göre
farklılıklar göstermektedir. Siyasi ve sivil katılımın “lisan bilme” ve “kültür seviyesi” ile yakın bir ilişkisi vardır. Lisan
problemi bulunmayan ikinci ve üçüncü
kuşağın siyasi, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılım oranları, birinci kuşağa
göre daha yüksektir.
Siyasi katılımın diğer bir sonuçu ise
cinsiyet arasında ortaya çıkmaktadır.
Genel olarak birinci kuşak bayan göçmenlerin ikinci ve üçüncü kuşak bayan
göçmenlere göre demokratik süreçlere
katılım oranları düşüktür. Birinci kuşak bayan göçmenlerin demokratik süreçlere katılım oranlarının düşük olmasının nedeni yine sosyo-kültürel nedenlere dayanmaktadır. Diğer yandan
birinci ve ikinci kuşak bayanların seçimlere katılım oranı aynı durumdaki
erkeklere göre daha yüksektir.
Son yıllarda göçmenlerin Danimarka
kültürü, toplumsal yapısı, demokratik
süreçlere katılım hakkında bilgi seviyelerini yükseltmesinde büyük bir canlılık
görülmektedir. Siyasi katılım kültürünü öğrenen ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin son yıllarda özellikle yerel seçimlerde aldıkları sonuçlar, onların gelecekte daha başarılı olacağı tezini des-

teklemektedir.
Farklı etnik ve kültürel katmanların oluşturduğu günümüzün küresel
toplum yapısında homojen (homojen/
yekpare) bir kültürden ve tekdüze siyasi katılımdan bahsetmek zordur. Sürekli değişen enformasyon (bilgi) toplumunda gelişmeler karşısında kendi
yerini ve duruşunu belirleyemeyen birey ve toplumların saf dışı kalarak yalnızlaşması kaçınılmazdır. İstisnalar olmakla birlikte Danimarka’da yaşayan
göçmenlerin büyük bir çoğunluğu, yaşadıkları ülkenin kanunlarına saygı duyarak, kendi değer ve kimlikleriyle birlikte toplumla bütünleşmek istemektedir.
Yıllardan beri Danimarka’da yaşayan
ve ülkenin ekonomik gelişmesine azımsanmayacak katkılar sağlayan göçmenler hâlâ toplumun doğal üyeleri olarak
değil; “yabancı” veya “etnik azınlık”
v.s. olarak görülmekte ve kendilerine
çifte vatandaşlık hakkı verilmemektedir.
Danimarka vatandaşlığına kabul etme
ve kabullenme hususunda kolaylaştırıcı
düzenlemeler yapılmaması siyasi katılımı yavaşlatan veya engelleyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu bağlamda yerel seçimlerde sandık
başına giderek hizmet edeceğine ve toplum için yararlı işler yapacağına inandığınız aday ve partilere destek vermeniz
önem arz etmektedir.
(Endnotes)
1
Not: Bendeniz de Danimarka’da 17 KASIM
2009 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, Sosyal Demokratlar’dan (liste A: NR.
4) Vallensbeak belediye meclisi üyeliği için
adaylığımı koydum. Vallensbeak Belediyesinde ikamet ediyorsanız tercihli oylarınızla
veya Vallensbeak’de ikamet eden tanıdıklarınız varsa, aday olduğumu onlara duyurarak
yardımcı olursanız mutlu olurum.
kuyucuoglu@gmail.com

Akupunkturun tedavi etkisi
1. Analjezik etki
2. Sedasyon etkisi
3. Homeostatik etkisi
kupunktur nok- 4. İmmun stimulan etkisi
taya igneyi ba(Bağışıklık sistemini güçlenditırdıgımız zaman si- ren etki)
nir ucu (Reseptör) uyarılır ve bu 5. Psikolojik etkisi
uyarı sinir yoluyla omuriliğine
6. Motor fonksiyonlarda iyileşve oradan da beyindeki gereken me etkisi.
merkezlere kadar ulaşır. Bunun 1.Analjezik etki: Ağrı eşiğinin
sonucu olarak vücudumuzda
yükselmesi ile olur. Ayrıca Ençeşitli kimyasal maddeler değidorfin ve Enkefalinler salgılanaşik alanlarda salgılanır ve dolarak elde edilir.(Endorfin ve Enşım yoluyla salgılanan kimyasal kefalinler çok güçlü ağrı kesici
maddeler hastalıklı olan bölgeye özelliğe sahip kimyasal maddeulaşırlar ve etkisini gösterirler.
lerdir). Akupunkturun analjezik
etkisi hemen tedaviden sonra
Akupunkturun tedavi
görülür ki bu da artrozların, baş
etkisi 6 grupta toplanır:
ağrılarının, bel ve boyun ağrılaMustafa Ceran,
Alternatif tıp uzmanı

A

rının ve buna benzer ağrılı sendromların tedavisinde etkılidir.
2.Sedasyon etkisi: Bazı akupunktur noktalarının stimulasyonu uyku hali ve uykudan dinlenmiş olarak kalkmayı sağlar.
Sedasyon Raphe sistem, Bazal
ganglionlar, Retiküler formatio gibi bazı beyin bölgelerinin
aktivasiyonundan ileri gelir.
Akupunkturdan sonra beyinde Dopamin, Serotonin, Endorfin, GABA (gama-amino-buterik-asid) miktarlarında artışlar
tespit edilmiştir. Bu maddeler
devreye girerek hastayı rahatlatır. Serotonin ve Dopamin artışı depresyon, insomni, anksiyete, histeri, ilaç bağımlılıkları ve

davranış bozukluklarında sedasyon etkiyi yaratmaktadır.
3.Homeostatik etkisi: Akupunktur Sempatik ve Parasempatik sinir sistemi dengeye sokarak homeostatik etkiyi sağlar.
4.İmmun stimulan etkisi:
Akupunktur vücut direncini artırır. Kanda ki lökosit, antikor
ve gama-globülinlerin değerini artırarak bu etkiyi yaratır ve
böylece enfeksiyona karşı vücut
direncini artırır.
5.Psikolojik etki: Sakinleştirici ve trankilizan etkisi vardır.
Akupunkturun psikolojik etkisi hipnoz ve telkinle karıştırmamak lazım. Hipnoz toplumun
%10-15 ‘ini ancak etkiler. Aku-

haber
www.haber.dk

punktur her yapılan canlıda etkilidir. Hipnoz analjezisini gerçekleştirmek için hastanın uzun
bir eğitim ve telkin dönemine
ihtiyacı vardır.
6.Motor fonksionlarda iyileşme etkisi: Paralizi olgularda geç safhalarda bile akupunkturla cevap alınabilir. Kas, tendon ve kemik yapısını kuvvetlendirir. Şahsın çalışma gücü artar. Sporcular daha fazla enerjiye sahip olurlar.Bundan dolayi
akupunktur kimi zaman doping
amacıyla kullanılmakta, hatta yarış kuruluşları tarafından
akupunktur, ilaç dışı doping olarak kabul edilir.

Sesiniz, Gözünüz,
Kulağınız
Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

info@akuzomas.dk
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Avukat Erbil Kaya

B

u yazı Danimarka için
yazıldığından bazı kısımlarda Ddanca teknik ifadeler
vardır.
Ekonomik kriz nedeniyle ciroların düştüğü bir dönemde, borcunu ödemeyen
ya da zamanından çok geç
ödeyen müşteriler yüzünden
daha fazla kayba uğramamak
önemlidir.
Tutarlı bir tahsil süreci firmanın kötü müşteriler yüzünden uğradığı zararı düşük
tutmasının yanı sıra müşterilerle ilişkilerde saygı ve güvene dayalı bir hava yaratır.
Bunun da ötesinde alacağın hızlı takibi firmanın sıcak
para miktarını yüksek tutar
ve müşterilerin borçlarını zamanında ödemesini sağlar.
Bu yüzden alacakların tahsilinde avukata başvurulması,
uyarı mektubu gönderilmesi,
müşterilerin, alacakları konusunda firmanın izlediği politikayı önceden bilmelerinde
yarar vardır.

Borcuna sadık olmayanlardan
nasıl korunmalı
yol izleyeceği, borcun ödenme tarihi, ne zaman alacağın
avukata havale edileceği konusunda da müşteri bilgilendirilmelidir.

Uyarı mektubu ve gecikme
faizleri
Tahsil konusunda sabit bir
uygulama sahibi olmanın
yanı sıra zamanında ödenmeyen alacaklara uygulanacak
olan faiz, uyarı mektubunun
gönderilmesi konularında bilgilenmek de önemlidir.
Örneğin uyarı mektubu
masrafları en fazla 100 kr. olmalıdır ve 10’ar gün arayla
gönderilmesi şartıyla en fazla 3 uyarı mektubunda uyarı
masrafı istenebilir. Her uyarı
mektubunda şu ifade yer almalıdır ” Såfremt ovennævnte gæld ikke betales inden for
10 dage fra dato, må De forvente, at sagen overdrages til
inkasso med yderligere omkostninger for Dem til følge”
Firmalara gönderilecek faturalarda ise şu metnin bulunmasına dikkat ediniz ”
Haciz ve haciz sürecinin
belirlenmesi
Ved manglende rettidig beDaha alışverişin başında satış taling til forfaldsdag vil der i
ve teslim şartları müşteriye
overensstemmelse med vores
bildirilmeli, müşteriye gönalmindelige betalingsbetinderilen faturalar da bazı bilgelser blive tillagt rente med
gileri içermelidir. Borcun za- x % pr. påbegyndt måned fra
manında ödenmemesi duruforfaldsdagen, indtil betaling
munda alacaklının nasıl bir
sker.”

Özel şahıslara gönderilecek
faturalar için ise önerimiz,
”Ved manglende rettidig betaling til forfaldsdag vil der
blive beregnet rente med den
til enhver tid gældende rente efter rentelovens § 5, stk.
1, 2. pkt. (7% p.a. plus Nationalbankens officielle udlånsrente).”

Basitleştirilmiş haciz süreci
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 50 bin kronu aşmayan
ödenmemiş alacaklarda, mahkeme yoluyla, ancak dava açmadan alacağın tahsili yoluna gidilmesi kolaylaştırılmıştır.
Bu basitleştirilmiş haciz süreci özellikle borçlunun itirazının söz konusu olmadığı
durumlar için uygundur. Ayrıca uzun bir dava sürecine
girmeden ve çok az bir masraf ödeyerek işlemler en aza
indirilmiştir.
Bu konuda bizim önerimiz
ile belli dönemlerde firmanızın alacakları tahsil yöntemlerini bir avukatla işbirliği
içinde gözden geçirmenizdir.
Alacakları tahsil konusunda
ya da hukuki asistanlık konusunda her zaman 24 78 78
60numaralı telefondan beni
arayabilirsiniz.
erbil.kaya@haber.dk

haber 27

Vestegnen’da Türkiye havası
Bröndby’de açılan Vestegnen Bazar adındaki bir
Türk süpermarketinde taze sebze, meyve ve
Türkiye’den taze getirilen balık da olmak üzere
tüm Türk gıda ürünleri satılıyor.

S

on yıllarda göçmenlerin ağız tadına hi,tap eden ürün çeşidiyle hizmet veren market sayısında artış gözlenirken, eskiden ürün çeşidi tercih
nedeni olurken artık temizlik, ürün
kalitesi ve çağdaş market dizaynı gibi
unsurların da öne çıkmaya başladığını görüyoruz.
Geçtiğimiz Bröndby semtinde açılan
Vestegnens Bazar açılışının ardından
geçen kısa sürede vatandaşlarımızın
ve diğer semt sakinlerinin büyük ilgisi ile karşılaştı. Vestegnens Bazar
Ercan Gül, Ferhat Gül ve Cengiz Gül
adlı üç kardeşin ortaklığıyla kurulmuş bir market.
Açılışın ardından beklediklerinin
de üstünde bir müşteri ilgisiyle karşılaşan market sahiplerinden ercan
Gül, “Bunun nedenini fazla merak etmeye gerek yok. Etrafımıza bakınca

bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Temiz
ve aydınlık, geniş bir market açtık.
Müşteriler nerede rahat alışveriş yapacaklarını çok iyi biliyorlar” diye konuşurken knedilerinin tercih edilmelerinin en önemli nedenleri arasında
sattıkları ürün çeşidinin geniş olması,
temiz ve taze ürünlere ağırlık vermek
olduğunu söylüyor.
Sattıkları ürünlerin özellikle vatandaşlarımızın yakından tanıdıkları tatlar ve lezzete hitap ettiğini söyleyen
Ercan Gül, her geçen gün ürün çeşidini zenginleştirdiklerini artık Türkiye’den balık ithalatına da başladıklarını, Perşembe Cuma ve Cumartesi
günleri, hamsi, istavrit, çipura, alabalık satışı da yaptıklarını belirten Gül
önümüzdeki günlerde ürün kataloglarını daha da zenginleştireceklerini
söyledi.

Bu güzel girişime destek olun !
HABER, Helnan International Hotels, Jacobs Full House Catering, Anadolu Kød Aps., Dansk Kurdisk Arbejdsgiverforening og
tolkebureauet Tolkegruppen, KVINFO’nun Rehberlik Ağı’na destek olmaya karar vermişlerdir.
Sizin de desteğinize ihtiyacımız var!
Kvinfo Rehberlik Ağı, bir iş sahibi olmak isteyen göçmen ve mülteci kökenli kadınlar için oluşturulmuş bir sosyal destek
ve rehberlik ağıdır. Bugüne kadar 5 binden fazla kadın bu ağa katılmış, kendisine rehber verilen her dört kadından
biri iş sahibi olmuştur.
Aşağıdaki banka hesabına en az 100 Dkr. Yatırarak bu kampanyaya siz de destek olabilirsiniz. Ödemenizi yaparken firmanızın
adını yazmayı unutmayın. Bu desteğiniz karşılığında 20-21 Kasım tarihlerinde Den Sorte Diamant
Kütüphanesinde Kvinfo tarafından düzenlenecek Uluslararası rehberlik ağı konferansında yer alacak bir pankartta sizin firmanızın
adına da yer vereceğiz. En az 2 bin kron ödeyerek destek olmayı seçerseniz, yılda 800 bin ziyaretçi alan Kvinfo web sitesinde
firma logonuzla kampanya sponsoru olabilirsiniz.
Katkılarınızı şu banka hesabına yatırabilirsiniz: Nordea, reg.nr. 2191, konto nr. 8331 706 044
Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz
Elisabeth Møller Jensen
Müdür, KVINFO
KVINFO, videnscenter for køn, ligestilling og etnicitet, er en selvejende institution under Kulturministeriet.
KVINFO hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.kvinfo.dk adresini ziyaret edebilir, Kampanyamız ve Rehberlik Ağı hakkındaki
bilgileri ise www.mentor.kvinfo.dk adresinden elde edebilirsiniz.
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Yeni kitaplar...

Hazırlayan: Muttalip Abat

ÆNDREDE FAMILIESAMMENFØRØNGSREGLER / Aile Birleşimi Kurallarındaki Son Değişiklikler
ÆNDREDE FAMILIESAMMENFØRØNGSREGLER: Aile
Birleşimi Kurallarındaki Son Değişiklikler (28.09.2009).
Hazırlayanlar: Ulusal Refah Araştırmaları Merkezi SIF’ten
Garbi Schmidt, Anika Liversage, Brian Krogh Graversen,
Tina Gudrun Jensen, Vıbeke Jacobsen. Yayımlayan SIF
Yayın Evi. 189 sayfa. 190.-kr.

U

lusal Refah Araştırmaları
Merkezi SIF, aile birleşimi
kurallarındaki son değişiklikleri
ayrıntılarıyla anlatan bir kitap
yayımladı.

Fazla ayrıntılarına girmeden
özetleyecek olursak, aile birleşimine ilişkin neler yapılması gerekiyorsa hepsi bu kitapta yazılı.
Üstelik hukuk diliyle değil herke-

Stuerent-Dansk Folkeparti
Edepli Danimarka Halk Partisi, Popülizm, anti-müslüman
sözler ve mağduriyet
Stuerent-Dansk Folkeparti: Edepli Danimarka
Halk Partisi, Popülizm, anti-müslüman sözler
ve mağduriyet. Derleyen Anne Jensen.
Frydenlund Yayınevi. 147 sayfa. 199.-kr.

9

Kasım 2009 günü piyasaya çıkan kitap Danimarka
Halk Partisi’nin bugünkü konuma nasıl geldiğine
ilişkin değerlendirmelerin, görüşlerin derlendiği bir
kitap.
Eski Fremskrıdtspartisi’nden ayrılan Pia Kjærsgaard ve arkadaşlarının kurduğu Danimarka Halk
Partisi (DF) 1990’lı yıllarda kendisi ile bir araya
gelinemeyecek, temiz niyetli olmayan bir parti olarak tanımlanıyordu. Bugün bu partinin desteğiyle
ayakta durabilen hükümetin iki ortağı Venstre ve
Muhafazakar Halk Partisi de dahil, hiç bir parti DF
ile bir araya gelmek istemiyordu ve parti Danimarka
siyaset sahnesinde küçük bir partiydi ve izlediği Danimarka’da yabancı görmek istemeyen politikasıyla
marjinal bir parti olmaktan öteye gidemeyen bir parti
konumundaydı.
Bugün ise durum tamamen değişik. Hükümet, DF’in
onayı olmadan bir yasa önerisini Folketinget’e sunamıyor. DF’in onaylamadığı bir yasa çıkarılamıyor. DF,
bugün Danimarka’nın izlediği gerek iç gerekse dış politikalarda, ağırlıklı olarak da yabancılar politikasına
ilişkin konularda hemen hemen her istediğini koparan
büyük güç sahibi bir parti konumunda. DF’in gücü
sadece hükümet üzerinde ve Folketing’de güçlü değil.
Giderek seçmen sayısını da arttıran DF, Belediyeler
ve bölgeler düzeyinde de gündemi belirleyen bir güç
durumuna geldi.
Yabancılar konusunda katı politika izleyen, hatta
bazı çevrelerde yabancı düşmanı olarak da tanımlanan, Müslüman karşıtı sözler kullanmakla bilinen DF,
buna karşılık ırkçılığı reddeden, Nazi yanlısı örgütlerle ilişkide olduğunu reddeden açıklamalar yapıyor.
Neden DF Danimarka Halkı üzerinde bu kadar etkili? Başka partilerin yapamayıp da, DF’nin yapabildiği
ne? Bu parti neler yapıyor? İşte Pazartesi günü piyasaya çıkan bu kitap bu sorulara yanıt veriyor.
Anne Jensen, toplumsal ve kültürel konulardaki,
Preben Wilhjelm, Mikkel Thorup, Rune Engelbreth
Larsen, Rikke Andreassen, Christian Braad Thomsen og Ole Krarup gibi bir dizi toplum tartışmacısının DF’nin çeşitli politikalarına, DF’nin İslam ve
İslamcılığa, Hristiyanlık anlayışına, Danimarkalılık
anlayışına ilişkin görüşlerini bu kitabında derleyerek
Danimarka Halk Partisi DF’nin genel görüş ve anlayışını ve bu partinin
politikacılarını anlatıyor. Aslında bu
kitaba yazılarıyla
katkıda bulunan
bu isimler, DF’nin
siyaset adı altında
seçmenleri kendine çekebilmek için
kullandığı metotları çirkin buluyorlar.
Yazarlar çirkin buldukları bu metotları çok başarılı bir
biçimde kullanan
DF’nin iç yüzünü
açığa çıkarmaya
çalışıyorlar.

sin anlayabileceği bir dille yazıldığı için, konuyla uzak yakın ilgisi
olan herkese tavsiye edilebilecek
bir kitap.
Kitapta, kuralların evlenmeler
üzerindeki etkisi ayrıntılarıyla
sunuluyor. Yani kim kimle ve
ne zaman evlenebilir, hangi koşullarda eşini Danimarka’ya getirebilir, gibi.
Kitapta daha doğrusu 189 sayfalık raporda, 2002 yılında yaban-

cılar yasasında ve bunun sonucu
aile birleşimi kurallarında yapılan
değişiklilerin aile birleşimleri üzerinde gösterdiği etkileri inceliyor,
örneğin evlenme yaşındaki değişmeleri, gençlerin eşlerini artık
daha çok Danimarka’da yaşayan
kendi ülkelerinden gelen gençler
arasından seçme eğiliminin artması gibi. Bunun yanısıra yeni
kuralların eskiden beri devam
eden bazı durumlar üzerinde et-

kili olamadığını yada çok az etkileyebildiğini, örneğin zorlama evlilikleri kontrol edemediğini, yeni
kurallardan amaçlanan etnik kökenli gençlerin daha çok eğitim
yapmaları, bir işte çalışmaları gibi
hedeflere ulaşılamadığı ve benzeri
noktaları da irdeliyor.
Dolayısıyla bu kitap, aile birleşimi konusunda her kafadan çıkan
sesten kafası karışmış olanlara en
doğru bilgileri verecek nitelikte.

ZEHRAS FLUGT - Zehra’nın Kaçışı
ZEHRAS FLUGT-Zehra’nın Kaçışı – Öykü. Yazar Carsten Nagel.
Politkens Forlag Yayın Evi. 542 sayfa. 299,- kr.

B

osna’da savaşın patlak verdiği yıl
Zehra 12 yaşındadır. Eski Yugoslavya’daki iç savaşta Sırpların zulmüne uğramamak için Zehra, annesi,
babası ve kardeşleriyle bir ormanın içlerine kaçarlar ve sonunda kendilerini
bir mülteci kampında bulurlar. Ancak
bu mülteci kampı Sırp birliklerine karşı
dayanamaz. Zehra ve ailesi diğer Boşnaklarla birlikte trajik bir şekilde ünlü
Srebreniça kampına nakledilirler. Zehra burada anne-babasını ve kardeşleriyle ilişkisini kaybeder.
Daha sonra Zehra ve diğer aile bireyleri kamptan kaçabilmeyi başarırlar
ve bir şekilde Danimarka’ya ulaşırlar.
Artık Zehra ve ailesi ilticacıdırlar. Zehra yaşamdan beklentileri büyük olan,
atılgan genç bir kızdır. Ancak Danimarka gibi bir ülkeden iltica isteyen
Zehra ve ailesinin iltica işlemleri için
beklemekten başka yapabilecekleri bir

şey yoktur.
Zehra’nın Kaçış kitabı bir savaşın
ve bir ailenin dağılmasının bir öyküsü. Hem kendi ülkelerinde hem Danimarka’da sığınmacı olmanın dramatik
öyküsü.
Otantik öykünün kahramanı Zehra,
derin düşünceli, küçük yaşta başına
gelenlerin pişirdiği dirayetli bir genç
kızdır ve olayların sürecinde olgunlaşan bir kadın olmuştur. Danimarka’da
kendi ülkesinden gelen Milo’ya aşık
olur. Bu aşk sürprizlerle doludur.
Zehra ve ailesinin Danimarka’dan
iltica hakkı almaları, mülteci olmaları kolay olmamıştır. Bu süreç içinde
Zehra’nın kafası savaşla, aşkla, yaşamın
getirdiği acı ve tatlı olaylarla, din ile
milliyetçilikle meşguldür.
Kitabın yazarı Carsten Nagel, savaş
geçirmiş, işkence görmüş travma geçiren mültecilerin tedavileri için çalışan

bir psikolog. Bu nedenle bu kitap ve
öykü bir yazarın sadece hayal gücüyle yazılmış bir kitap değil, gerçekleri
yansıtan bir kitap. Kendisi mülteci olmayan okuyucuyu bir mültecinin dünyasına sokan, sade bir dil kullanılarak
çok karmaşık konuları basit olaylarmış
gibi sunan bir kitap.

1400 Yıllık Savaş- İslam’ın stratejisi, AB ve özgürlüğün sonu
1400 Års Krigen. Islams strategi, EU og friheden
endeligt: 1400 Yıllık Savaş. İslam’ın stratejisi, AB
ve özgürlüğün sonu. Yazarlar Lars Hedegaard ve
Mogens Camre. Trykkefrihedsselskabets. Bibliotek Yayın Evi. 276 sayfa. 279.-kr.

A

kılları fikirleri sürekli
İslam ile uğraşmak olan
Lars Hedegaard ve Mogens
Camre bu kez, İslam ile
1400 yıllık mücadele diye
söylenebilecek bir kitap yazdılar. Kitabın vermek istediği
mesaj: “Danimarka kısa bir
zaman içinde islam hukukuna dayalı halifeliğe geçtiğinde, Rådhuspladsen’de halk
önünde insanlar taşlanarak
cezalandırıldığında,
bizi
uyarmadıydınız demeyin.
Eğer Danimarka hükümeti
bu İslami işgale dur demezse olacak budur.”
Lars Hedegaard ve Mogens
Camre bu kitabı yazmadan
önce de İslam’a ve Müslümanlara karşı sert eleştirel
(çok hafif bir deyişle) görüş-

leriyle zaten sık sık tartışmalara katılmakla biliniyorlar.
Ancak
1400 Yıllık Savaş Lars Hedegaard ve Mogens Camre’nin koyu bir İslam saplantısı içinde olduklarının
bir kanıtı. Bir başka kitap
eleştirmeni de, bir Müslümanın gözünde bu kitabın da en
az Muhammet karikatürleri
kadar İslam’ı aşağılayıcı yorumu yapıyor.
Kitabın adından da kolayca
anlaşılabileceği gibi iki yazar
İslam’ın yayılmacı bir strateji
içinde, Avrupa’nın artık gözünü açmaması halinde,
Avrupa’nın saflığından, demokrasisinden yararlanarak
Avrupa’yı da istila etmek
hedefi taşıdığı görüşünü sa-

vunuyorlar. Camilerin Müslümanların kumanda merkezi olduğunu, cihad, şeriat,
İslam dünyasının her yerinde bir biçimde huzursuzluk,
kargaşalık ve savaş, takiyye
ve daha bir çok olumsuzlukları dile getiren iki yazar,
İslam’ın toplumda refahı,
demokrasiyi
kaldırmayı,

hukuk düzenini bozmayı,devleti yıkmayı hedeflediğini anlatıyorlar. Bu kitabı
okuyanlara, artık bu kadarı
da olmaz dedirtecek nitelikte görüşler ortaya atıyorlar.
Buna örnek olarak, kitabın
bir yerinde (91. sayfada) Muhammet yaşamış mıydı? sorusunu göstermek mümkün.
Lars Hedegaard ve Mogens
Camre, bir iki bilim adamının görüşlerine dayanarak,
1400 yıldır, dost-düşman,
cahil yada bilimci herkesin
adından, eylemlerinden söz
ettiği, dünya literatüründe
sayısız kitabının yazıldığı,
uğrunda terörden tutun savaşlara kadar her türlü eylemlerin yapıldığı, her kesin
peygamber olduğunu kabul
ettiği Hz. Muhammet’in
yaşamış olduğunun şüphe
götürür olduğunu öne sürüyorlar.
Eh artık gerisini de sizler
okuyun.

IŞIDER DERNEĞİ’NDEN KASIM AYINDA YAPILACAK ETKİNLİKLERE DAVET
IŞIDER Derneği’nin Kasım ayında yapacağı çeşitli etkinliklere katılmak isteyen tüm aileler davetlidir.
10-17 Kasım arası Atatürk haftası olması nedeniyle:
14 Kasım 2009 tarihinde saat 16.00’da Atatürk’ü anma etkinliği düzenlenecektir.
21 Kasım 2009 tarihinde derneğimiz IŞIDER resmi olarak 3.cü kuruluş yılını kutlayacaktır.
28 Kasım 2009 tarihinde Kurban Bayramı etkinliği düzenlenecektir.
Etkinlikler Parkskolen, Gl.Rådhus vej 13, 2750 Ballerup adresinde saat 16.00’da başlayacaktır.
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Küresel İklim Değişimi
Hüseyin Duygu

S

evgili okurlar ben ne meteorolog
olarak çalışıyorum ne de iklim uzmanıyım. Bugünlerde yeryüzünün en
önemli sorunu Küresel İklim Değişimi
konusunda Kopenhag’da çok katılımlı
ve çok yüksek düzeyde toplantı ve konferanslar yapılıyor. Ben bu konuyla ilgili düşüncemi sizinle paylaşmak istiyorum.
Kopenhag ve çevresinde uzmanların
ve politikacıların katılımıyla uluslararası iklim toplantıları (Klimamøder) yapılıyor. Asıl konu C02 kirliliği, klima sorunu yani iklim sorunu. Kürelsel ısınma, iklim değişiminin bugünkü adı ‘Kürelsel İklim Krizi’dir.
İnsanlık çok büyük bir felaket ile karşı karşıya. Aklı başında ülkeler bu konuyu çok ciddiye almaya başladılar. Bir
çok konuda evrensel sorunlara duyarsız
kalan ABD, Çin ve Japonya gibi ülkeler
bile Küresel İklim Krizi’ni ciddiye alıp
bu konuda politika üretmeye başladılar.
Danimarka bu konuda bakanlık kurdu.
Klima Ministerium yani İklim Bakanlığı. Belki de bugünlerde İklim Bakanı
Connie Hedegaard’ın adını sık sık duyuyorsunuzdur.
Küresel İklim Değişimi olgusu bu yıllarda inkar edilemez kanıtlarla karşımızda. Kopan dev buzullar, şiddet ve
sayısı artan korkutucu tayfunlar ve ina-

nılmaz sel felaketleri artık gündemi sık
sık belirliyor. Daha geçenlerde İstanbul’un ana caddelrinde onlarca insan
sel sularına kapılarak can vermedi mi?
Küresel iklim değişimi sorunları bizden
sonraki kuşakları değil, bizi de etkiliyor. Farklı yağışlara ve yeni farklı sıcaklıklara artık alışır hale geldik.
Peki bu noktaya nasıl gelindi? İklim
değişiminin miladı 1750’lerde başlayan
sanayi devrimidir. Sanayi devrimiyle
birlikte su gücü ve buhar gücü kullanılmaya başlandı. Kömür yaktı insanoğlu,
bugün de yakıyor. Teknoloji dünyaya
yayıldıkça kömür kullanımı arttı. Kömür yakmak bilindiği gibi havaya karbondioksit salmak demektir. Sonra insanoğlu benzini buldu, motorları geliştirdi. Petrol ve benzin tüketimi arttıkça, nefes aldığımız hava daha da kirlendi. Şimdi doğalgaz modası geldi, bu da
havayı kirletiyor. Sanayi ve refah toplumu hızla geliştikçe, enerji tüketimi de
arttı. Kısaca söylemek gerekirse; küresel ısınma anlatmaya çalıştığım bu sürecin sonucudur.
‘İklim Değişimi 2007 Raporu’ şöyle diyor: Küresel hava sıcaklığı 1,5 - 2,5 derece artarsa hayvan ve bitki türlerinin
yüzde 30’u yok olacak. Önlem alınmazsa, önlem almazsam ve sen de önlem almassan çetin doğa koşulları bizi ve ço-

Staj yaparak politikaya ısındı
Canan Akkaya

G

ittiğim okuldaki 9. sınıflar bir
iş yerinde bir haftalık staj yapacaklardı. Ben de staj yeri olarak
ilgim ve hedefim olan Danimarka
Meclisini seçtim. Sosyal Demokrat
Parti de beni kabul etti. Bundan
dolayı da ve bana güzel bir hafta
yaşattıkları için de hepsine teşekkür ediyorum.
Pazartesi günü staja başladım. İlk
gün hem Fyn` den hem de Jylland`dan gelen öğrencilerle beraber
Meclisi gezdik. Bir hafta süresince
kullanacağımız ve üzerinde kendimize ait bilgilerin olduğu isim kartlarımızı aldık. Günümüz çok ilginç
ve heyecanlıydı.
Salı günü Sosyal Demokrat Partili Orla Harlav ile beraberdim.
Onunla beraber değişik toplantılara katıldım. Bunlardan biri Sağlık

İlkokul 9. sınıf öğrencisi Canan Akkaya, Parlamentoda Sosyal Demokrat Partili Milletvekili Yıldız Akdoğan’ın yanında bir hafta staj
yaparak politikayı öğrenmeye çalıştı.

Komisyonu’ndaki ve diğer gruptaki
toplantılardı. Politikacıların günlük
işlerinin nasıl olduğu hakkında bilgi
edindim.
Çarşamba günü Yıldız Akdoğan
Madrid `den geldi. Çarşamba günü
onunla beraberdim. Yıldız Hanım
bana çok sıcak ve dostça davrandı.
O gün Başbakan Lars Lökke Rasmussen `e soru sorma saati vardı.
Diğer partiler tarafından Başbakan
`a sorular yöneltildi. Benim için büyük bir gündü, çünkü Başbakanımızı görme şansım oldu.
Perşembe günü Sosyal Demokrat Partinin grup toplantısı vardı.
Daha sonra Meclis salonunda görüşme vardı. Ardından da Avrupa
Komisyonu toplantısı vardı. Yıldız
Hanımla toplantıdan toplantıya
gittik. Daha sonra bazı Sosyal Demokrat Parti politikacılar ile beraber yemek yedik.
Yıldız Akdoğan hanımla beraber
olağanüstü bir hafta yaşadım. Benim için çok güzel ve heyecanlı bir
haftaydı. Politikacıların günlük yaşamlarını ve politikacı olmanın nasıl bir şey olduğunu yerinde görmüş
oldum.
Bu bir haftalık stajda politikacı
olmak istedim. Bu benim kendi arzumdu. Yıldız Akdoğan`ın sayesinde
bu arzumu gerçekleştirdim. Bundan
dolayı Yıldız Hanım`a çok teşekkür
ediyorum.
En büyük düşüm; ilerde okuyup iyi
bir hukukçu olmak ve daha sonra da
politikaya atılmak.
(Rødovre Nyager skole 9. Sınıf
öğrencisi Canan Akkaya)

Reklam ve ilanlarınız için
HABER gazetesini seçin
www.haber.dk haber@haber.dk

cuklarımızı bekliyor. Son 250 yıldır üretilen hava kirliliğinin sonuçları doğa felaketleri olarak kendini göstermeye başladı. Artık ahlaki bir problem niteliğine
dönüşen iklim değişiminin ana nedeni,
insanoğlunun atmosferi kirletmesidir.
Küresel iklim değişimine, daha çok gelişmiş zengin ülkeler neden olurken, faturayı bu probleme hiç katkısı olmayan
ya da az katkısı olan fakir ya da gelişmekte olan ülkeler ödüyor.
Ama ne yazık ki ‘küresel ısınmanın
suçlusu zengin ülkelerdir’, bedelini
de onlar ödesin lüksüne sahip değiliz.
Uzakdoğu’daki kardeşlerimiz de, Türkiye’deki akrabalarımız da küresel ısınmanın, atmosfer kirliliğinin bedelini
ödüyorlar. Bu olumsuz gelişmeden İskandinav ülkeleri de payını almayacak
garantisini kim verebilir?
Yeryüzüne ve atmosfere yaptıklarımızın sonuçları bizi bulmaya başladı bile.
İnsanların pek çok şeye gücü yetebilir,
ama yeryüzündeki yaşamı olanaklı kılan kuralları değiştirmeye insanoğlunun gücü yetmez diye düşünüyorum.
Milyonlarca yıldır devam eden hayat
döngüsü, insanoğlunun yarattığı bu çirkin yükü artık taşıyamıyor. Sadece doğaya ve bizden sonraki kuşaklara karşı
sorumluluğumuz yüzünden değil, bizden sonra da yaşam sürebilsin diye de

duyarlı olmalıyız.
C02 kirliğini azaltmak için bizi motive edecek başka araştırma sonuçları da
var. Yaşadığımız evlerin iyi izole edişmiş olması, az enerji tüketen buzdolabı,
çamaşır makinası gibi aletler kullanmamız, yılda onbin Danimarka kronu kadar her aileye tasarruf sağlıyor.
İnsalık tarihinden de dersler çıkarabiliriz. Nuh’un Gemisi ve tufan hikayesi sizce ne anlatmak istiyor? İskandinavya’nın Edda efsaneri Bergalmer’le
eşinin başından geçenleri şöyle aktarır
bize; ‘....sular yükseldi, dünya karardı
ve okyanus canavarları suyun yüzüne
çıktı. Kayalık dağlar birbirine çarptı ve
topraklar suya gömüldüler.’
Latin Amerika’nın Maya efsanelerinin
de bize mesajı var: ‘.....Göklerden büyük
gürültüler geldi ve ardı arkası kesilmeyen yağmurlar gece gündüz yağdı. İnsanlar evlerinin damlarına tırmanmaya
çalıştılar, fakat evler sular altında kaldı. Gökler yere iniyordu sanki. Karalar
çöktü ve bir anda her şey sona eriverdi.’
Şair Can Yücel bu duruma belki de
‘Hava Döndü’ derdi. Gelin yazımızı Can
Yücel’le noktalayalım.
‘Anne, ne zaman bahar gelecek? Kış
gelsin de öyle, yavrum.
huseyin.duygu@haber.dk

Türk organik tekstiller görücüye çıktı
İrfan Kurtulmuş

T

ürk tekstilinde son yıllarda
yapılan atılımların bir parçası olan organik ve hazır giyim
ürünleri Danimarka’da görücüye çıktı.
Ege Giyim Sanayicileri Birliği’nin(EGSB) organizasyonunda 20 organik üretici tekstil
firması Kopenhag’a çıkarma
yaparak, organik giyimlerin tanıtımını yaptı.
Kopenhag’da bulunan SAS Radisson Scandinavia Otel’de düzenlenen tanıtım etkinliğinin
hedefinin, çevre ve insan sağlığına önem veren İskandinavya
pazarına açılmak olduğunu ifade eden EGSB Başkanı Nedim
Örün, Danimarka’yı merkez
ülke seçip İsveç, Norveç ve Finlandiya’ya organik giyim ürünleri satacaklarını söyledi.
EGSB Başkanı Nedim Örün,
İzmir’in Türkiye’nin hem gıdada hem de giyimde organik

üretim merkezi olduğuna dikkat çekerek, İskandinavya vatandaşlarının organik giyime
oldukça yüksek bütçe ayırdıklarını ifade etti.
Örün aynı zamanda, hedeflerinin Mart 2010’da İzmir’de
İskandinavya ülkelerinin katılımıyla ilk organik giyim fuarını
düzenlemek, Yine Ekim 2010’da
ise İskandinavya ülkeleriyle birlikte Almanya, Belçika ve Fransa’nın katılımını sağlayıp ilk
uluslararası fuarı düzenlemeyi

planlamak olduğuna işaret etti.
Organik giyiminin perakende
satışının normal giyim ürünlerinden yüzde 60 daha pahalı
olduğuna değinen Örün, “16 ay
önce 80 firmamız organik giyim
konusunda sertifika aldı. Bu
noktada Avrupa’da tek ülkeyiz.
Hedefimiz tekstilde 10 yıl içinde İtalya’yı yakalamaktır’ diye
konuştu.
EGSB öncülüğünde Danimarka’ya gelen 20 firmanın
standlarını gezen Türkiye’nin
Kopenhag Büyükelçisi Mehmet
Akat, firma yetkilileriyle özel
ilgilendi.
Türkiye’nin Danimarka’ya ihracatının yüzde 65’inin tekstil
ürünü olduğuna dikkat çeken
Akat, kaliteyi tutturan, moda
trendlerini yakalayan Türk
tekstil ürünlerinin Danimarka
pazarında çok önemli yerlere
geleceğine inandığını sözlerine
ekledi.
Türkiye, son yıllarda organik
giyim konusunda Pakistan ve
Hindistan’ı geride bırakarak,
Avrupa’da öncü ülke konumuna yükselmeye başladı.
irfan.kurtulmus@haber.dk
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(Halk dili)



Trabzon
ilçesi
Kemiklerin
toparlak ucu



S›tman›n
ilac›
Bir nota

‘Omuz
Omuza’
dizisi
oyuncusu

‹spanyol
sevinç
nidas›

Nikel
(Simge)

Sevgili

Ak›ll›ca

1



Tümör
Kar›fl›k
renkli

Livaneli
albümü
Emanet
olarak

‘Omuz
Omuza’ dizisi
oyuncusu
Aç›k mor

Kazaklarda
‘baflkan’







Naz›m
Hikmet’in
soyad›
Terbiyum





Panzehir

Stronsiyum
(Simge)
A¤ustosgülü

Yedinci
sanat



De¤ifliklik

Afrika’da bir
ülke
Bafll›ca
içece¤imiz

Kalsiyum
(Simge)
Niteliklerini
övme

Eskiflehir
ilçesi
Baston

Satrançta
bir tafl





Fas’ta
birnehir

Yerel
Bilgisayar
A¤lar›
Gözlem

Gemi
yap›lan yer





Bir aktris,
sunucu

Muharrir

Yavru,
çocuk
Güzel,
pekiyi

Bir türk

bayan aktris

4

5

6

7

SOLDAN SAĞA: 1-Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında
SOyenilen
LDANyerSA⁄A:
1-Kazanç
amac›yla
aç›lm›fl,
yemek
2 – Karşılık
beklemeden
yapılan yardım
3Ömür,
hayat
4
-Yüce,
ulu
Bir
tembih
sözü
5-Nitelik
6-Buyuran,
para karfl›l›¤›nda yemek yenilen yer 2-Karfl›l›k
buyurucu - Bir nota 7-Kovuşturma.
beklemeden
yap›lan
yard›m
3-Ömür,
hayat
YUKARIDAN
AŞAĞIYA:
1-Layık
olma, yaraşırlık
2-Meşgul
etme
3-Şahsiyet
renkli - sözü
Oylumlu
5-Ekmek,6-Buyuran,
nan 6-Askeri
4-Yüce,
ulu –4-Karışık
Bir tembih
5-Nitelik
yazışmada ‘Takım’ın kısa yazımı - Hayvan otlatılan yer 7-Matemabuyurucu – Bir nota 7-Kovuflturma.
tikte sabit bir sayı - Bir gıda maddesi.

SOLDAN SAĞA: 1-Lale vazosu 2-Sergerde 3 - Olay, hadise - En
OLDAN
SA⁄A:
1-Lale
vazosu
kısaSzaman
4-Temiz,
namuslu
- Madeni
paranın 2-Sergerde
resimli yüzü 5-Bir
kumar3aracı
Küçük
bir
tür
limon
6-Uzaklaşma
‘Megaton’un
-Olay, hadise – En k›sa zaman7-4-Te
miz, kısa
yazımı - Değerli bir taş.
namuslu AŞAĞIYA:
– Madeni1-Gerekli
paran›nolan
resimli
5-Bir
YUKARIDAN
araç veyüzü
gereçler
2-Takumar
arac›
– Küçük bir tür limon 6-Uzaklaflma
bildot
karşıtı
(yemek)
3-Arnavutluk’un
para birimi
imi 4-Boyutlar
7-‘Megaton’un
k›sa– Arjantin’in
yaz›m› –plaka
De¤erli
bir tafl.- Eski
dilde su 5-Lantan’n simgesi - Haberci 6-İşaretle ilgili 7-Ayıplamak .

YUKARID AN AfiA⁄IYA: 1-Lay›k olma, yarafl›rl›k
2-Meflgul etme 3-fiahsiyet 4-Kar›fl›k renkli –
Oylumlu 5-Ekmek, nan 6-Askeri yaz›flmada

YUKARID AN AfiA⁄IYA: 1-Gerekli olan araç ve
gereçler 2-Tabldot karfl›t› (yemek)
3-Arnavutluk’un para birimi – Arjantin’in plaka imi

SUDOKU
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları
1’den 9’a kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez
yazmak suretiyle dolduracaksınız. SUDOKU’nun
sadece bir tek çözümü vardır. Kolay gelsin.
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Ciddiyet, çalışkanlık ve inat
B

atı Bröndby Yüzme
kulübünde spor yapan
başarılı Türk genci
Burak dagıdır kulübü tarafıjndan ayın yüzücüsü seçildi. Yüzme sporuna başladığı
günden beri kendi,ne koyduğu hedefleri fazlasıyla geçen
ve yüzme sporunu gerçekten
ciddiye alan Burak ailesinin
de gurur kaynağı olduç
Kulübü yetkilileri Burak’ı
ayın yüzücüsü olmaya aday
gösterirlerken, uzun süredir dikkatle izledikleri genç
yüzücünün çalışmalarını hiç
aksatmaması, her antren-

mana zamanında gelmesi ve
antrenmanlar süresince sergilediği neşeli tavırlar ve iyi
bir arkadaş olma gibi özelliklerine dikkat çekiyorlar.
Kopenhag yakınlarında
restoran işletmeciliği yapan
Dagıdır ailesi de çocuklarının; Danimarka’nın sunduğu eğitim olanaklarından
ve sosyal fırsatlardan yararlanmaları için ellerinden
geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini,
söylüyorlar. “Baba Cemal kötü alışkanlıklar ediniyorsa
Dağıdır, “Bu ülkede bir genç bunda suçun büyük bir kısmı
şiddet olaylarına katılıyorsa, da sevgi, şefkat ve ilgilieri-

ni çocuklarından esirgeyen
anne babalardadır” diyor.
Anne Meral ise, “Sadece çocukların karnını doyurmak,
çamaşırlarını yıkamak yeterli değildir. Onların okul
saatlerı dışında da ne yaptuıklarını, neler düşündüklerini, neler hissettiklerini anne
babalar olarak bilmemiz gerekir” diye konuştu.
Bizler de HABER gazetesi
olarak genç kardeşimiz Burak’ı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

SPOR-YORUM
İrfan Kurtulmuş

İlker Ateş

İ

nsan bazı durumlarda çok zorlanıyor. Hele çok
sevdiğiniz birinin ölüm haberini alınca içinizden
hiçbir şey yapmama sesleri yükseliyor.
Ama hayatın gerçeklerinden de kaçınamayacağınızı anlıyorsunuz. Bu yazı benim için zor bir yazı.
Böyle bir yazı yazmak için parmaklarım bilgisayar
tuşlarına zor gidiyor, zor basıyor.
İlker Ateş, Türk spor medyasının ender yetiştirdiği duayen yazarlardan biriydi. Yazarlığının yanısıra bazı gazetelerde spor müdürlüğü gibi üst dü(Haber)
zey görevlerde de yer aldı. Kendisiyle Milliyet Gazetesinde yıllar önce başlayan dostluğumuz öldüğü
güne kadar sürdü. İlker Abi, sadece bir meslektaş
değil aynı zamanda kadim bir dosttu. İstanbul’a
her tatile gittiğimde muhakkak ailece bir araya gelir saatlerce eğlenir gülerdik.
O da arasıra görev icabı Kopenhag’a geldiğinde
bize uğramadan bir yere gitmez bizim evde kalmazsa incineceğimi bilirdi. Çok yakın meslektaş, arkadaş, aile dostu ve bir abiyi kaybetmek pek kolay
değil. İnsan o zaman hayatın bir boş olduğunu sorgulamaya başlıyor.
Koyu bir Beşiktaşlı olan İlker abi, hiçbir zaman
bunu ön plana çıkarmaz, her izlediği bir Beşiktaş
maçı sonrası en objektif en gerekli eleştirilerini hiç
çekinmeden yazardı. Onunla birlikte Avrupa’da zaman zaman birlikte görev yapma mutluluğunu yalisin Tv çekimleri incelemeye takımı, 2004 yılında İsveç
şamış biri olarak işine olan ciddiyetine ve bilgisine
aldığı bildirildi.
Süper Ligi Allsvenskan’a
hep saygı duydum. Gazeteciliğe başladığım acemi
Türkiye’den İsveç’e göç çıkmış,bir sezon sonra İsveç
dönemim ve sonraki yıllarda örnek aldığım spor
eden Süryanilerin kurdu- birinci ligi olan Superetten’e
yazarlarından biriydi İlker Ateş.
ğu “Assyriska”(Süryaniler) geri düşmüştü.
Türk spor basını nadir yetişen usta bir yazarını
kaybetmenin acısını yaşıyor. Sevgili eşi Perihan ablanın bir yılı aşkın süre önce vefatından sonra kendisini toparlayamadan geçirdiği beyin kanaması
sonrası 2 ay bir süre komadan çıkamayarak 64 yaşında hayata veda etti. İlker abiye Allahtan rahmet
dilerken, birick oğlu Erhun ve kızı Efsun’un çok
sevdikleri anne ve babalarını ardarda kaybetmeverdiği acılarını paylaşıyor kendilerine Allahtan
�����������������������������nin
sabır diliyorum.

Holiganlar süryani takım futbolcularını dövdü

İ

sveç Süper Ligi “Allsvenskan”a çıkmak için
play-off maçı oynayan
Türkiye’den göç eden Süryanilerin takımı Assyriska
kulübünün futbolcuları maç
sonrası saha içinde holiganların saldırısına uğradı.
Başkent Stockholm deplasmanında Djurgaarden takımına karşı 2-0 kazandıkları
ilk play-off maçın rövanşını
oynayan Assyriska takımı
karşılaşmadan 3-0 mağlup
ayrıldıktan sonra saha içine giren holiganlardan dayak yedi.
İsveç Süper Ligi “Allsvens-

kan”a çıkamayan Assyriska
takımından 4 futbolcu uğradıkları saldırı sonucu yaralanırken, orta saha oyuncusu
Andi Toompuu hastaneye
kaldırıldı.
Assyriska takımı oyuncularından Mattias Genç, önce
yüzüne tüküren saldırganların arkadan kendisine sayısız tekmeler attığını söyledi.
Saha içinde 2 bin rakip takım taraftarı olduğunu belirten Genç, canını zor kurtartdığını ifade etti.
İsveç polisin olay sonrası
herhangi bir gözaltına alma
olayı gerçekleştirmediği, po-

İSVEÇ FUTBOLUNDA ŞOK
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Hillerød’da, Nordsjælland Centrum’da
Gelinlikler ve gece kıyafetleri...

www.wedding.dk

Arayın veya bizi ziyaret edin...

Tlf: 29 91 14 69

Okullar ve sosyal kurumlarda 25 yıllık sosyal
danışmanlık tecrübelerimle özel yaşam ile sosyal
yaşamı dengelemekte güçlük çeken gençlere, ailelere
danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti veriyorum.
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AHMET DEMİR
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(Aile ve gençlik danışmanı, konferans
konuşmacısı, eğitimci ve sosyal danışman)

- Topluma uyum sağlamakta güçlük çeken gençler
- Zorla evlilikler
- Farklı kültürlerden evlilikler
- Şiddet kurbanı olan kadınlar ve kızlar
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ACİLEN
SATILIK ANDELSLEJLIGHED
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Sorø
şehri merkezinde 2 katlı 103 m2 büyüklüğündeki
���������������
andelslejlighed daire acilen satılıktır.
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Müracaat:Tlf:
Fiyatı: 325.000 DKK
������������������ 30 13 42 42

Nielsens Discount
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www.club-alaturca.dk
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irfan.kurtulmus@haber.dk
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U17’lere yazık oldu
U17 Türk Milli Takımı 13. Dünya 17 Yaş Altı (B)
Gençler Futbol Şampiyonasında, Kolombiyaya karşı oynadığı çeyrek final maçında penaltılarda rakibine 5-3 yenilerek şampiyonaya veda etti.
Nijerya’da yapılan Dünya Kupasında çok iyi maçlar çıkaran gençlerimizin çeyrek finalde, Kolombiya
ile yaptığı maçın normal süresi 1-1 biterken, uzatmalarda eşitlik bozulmayınca penaltılara gidilmişti.
EURO Sport’tan naklen yayınlanan maçlarda U17Türk Genç Milli Takımı oynadığı futbolla otoritelerden büyük beğeni alırken, herkesi gururlandırdı.
Futbolculukları gelişme döneminde olan bu gençlerimizin, ilerki yıllarda Türk Milli Takımın büyüklerinde forma giymesini ümit ediyoruz. Futbolda
alt yapının önemini bu gençlerimizi izlerken daha
iyi anlamak lazım.
Kulüplerimiz yabancı futbolcu ve antrenörlere
karşı gösterdikleri cömertliği, alt yapılarına da gösteriyorlar mı..? Asıl bu soruya bakmak lazım...
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19 Kasım’dan itibaren Kopenhag’da Park Bio ve
Aarhus’ta Øst for Paradis sinemalarında

