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SELSKABSLOKALER
Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV
Tlf: +45 5859 6380 - Fax: +45 5859 6381
Mobil1: +45 2721 6380 - Mobil2: +45 2814 4489
info@saray.dk - www.saray.dk

Danimarka artık
sadece zenginlere
ve Batılılara açık

ARALIK AYINDA
DANİMARKA’DA
SİNEMALARDA

SATDISCOUNT

İnternet üzerinden yayın yapan Türk TV
kanalları satışı başladı.
D-SMART
İskandinavya Servisi

Istedgade 44, kld.
1650 København V
www.satdiscount.dk

Tlf: 3581 5999 - 5188 8675
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ROYAL

DÜĞÜN SALONU

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA GECESİ,
DOĞUMGÜNLERİ İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.

Tlf: 32 111 555
www.royalsalon.dk

İMALATTAN HALKA

«««««

FAVORİ BAKLAVACI
KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

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

Cengiz Kahraman, Sadi Tekelioğlu, Berk Çoker, Üzeyir Tireli ve İsa Kuyucuoğlu yazdı
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ISSN: 9771602-985002

Tellio Mini ile 34 ülkeye sabit telefonları sınırsız arayın
Arama ücreti yok

Ayda sadece 139 kr.
Epilasyonda
(permanent hårfjerning)
ilk 100 müşterimize
BEDAVA Dudak üstü seansı
veriyoruz bu ay.

OCAK AYINDA
DANİMARKA’DA
SİNEMALARDA

“Kampanyamız sadece yeni
müşterilerimiz için geçerlidir”

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

Waves Shopping Center
Over Bølgen 2A, 2 sal
2670 Greve/Hundige

Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89

klinik@b-beauty.dk
www.b-beauty.dk

Türkiye’ye daha uygun

fiyatlarla para gönderebilir misiniz?
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eak-design.com
Uniq design med den personlige smag

Zevkinize göre mimarı tasarım
Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje,
Uygulama, dekorasyon projeleri, danışmanlık
ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince
ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.

Mimar Atila Kahraman

Arkitekt/Bygningskonstruktør

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE
BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE
REKLAM VERMEK İÇİN

HABER
haber@haber.dk
mail adresine yazınız
ya da 21 27 17 44’ü
arayınız

Coco

SKRÆDDERI

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

En modern makinalar ve
profesyonel personelimizle her türlü
giysi tamiratı, genişletme, daraltma
işlerinde hizmetinizdeyiz.
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı mutlaka görün.
Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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Demokrat Liberal Parti (Det Radikale Venstre)
Genel başkanı Margrethe Vestager Haber için yazdı

TARTIŞMA

Danimarka’nın hepimize ihtiyacı var!
şim kriterlerini yerine getiremeyen kişilerin, yaş durumu gözetmeksizin eşi ile Danimarka’da yaşayamayacağına hükmediyor. Diğer bir deyişle, eşiniz İktidar Bloanimarka zor
ğu’na göre niteliksiz ise, hiçbir zabir dönemman burada yaşayamayacaksınız,
den geçiyor. Tam
Danimarka’dan başka bir ülke
üye olmadığımız bir Avrupa Biraramaya şimdiden başlayın.
liği’nde, yine iş imkanlarının yaGenellikle parlamentoda birratılması açısından çıkış yolları
çok insan ile gün içersinde konuaramanın vakti geldi de geçiyor.
şurum. Hukukun temel değerleAslında cevap yine içimizde saklı.
rinde bahsetmeye başladığımızda
Daha çok eğitim, araştırma, yeni
çoğu böbürlenerek ilk anayasanın
fikirler üretme, denetim, üretim,
yazılışından bu döneme kadar yayabancı şirketlerle mutabakatlar,
şadığımız uzun demokratik süreci
araştırmacılar ve eğitim enstitühatırlatırlar.
leri. Kendini izole etmenin bir geYabancı düşmanlığını dışavuran
leceği yok. Kendini dışlamaktan
son teklif Danimarka Halk Partikastım şu, varılan anlaşma ile Lisi Lideri Kjaersgaard ve yandaşlaberaller, Muhafazakarlar ve Darından geldi. Çanak antenlerin ve
nimarka Halk Partisi yabancılar
bazı yabancı televizyon kanallarıkonusundaki duruşlarını belli etnın yasaklanmasını talep ettiler.
tiler. Buradan alınacak sonuç ”Biz
Bir toplum için en büyük tehlike
kendi kendimize yeteriz”.
en temel değerlerden biri olan ifaAklımda bir soru var. Bu ne yide özgürlüğünün sansürlenmesiyeceğimize karar vermek gibi birdir. Danimarka Halk Partisi için,
şey değil, nasıl birlikte yaşayabikanalların kapanması önem arzetleceğimiz sorusuna cevap bulmak.
memektedir fakat yabancıların bu
Benim büyüdüğüm Danimartür kanallar sayesinde bilgi sahip
ka’da, herşey güven, saygı ve soolması, tartışma programlarını izrumluluk üzerine oturtulmuştu,
lemelerini takiben aydınlanmalaeşitlik ve ayrımcılığa karşı savaşı
rının önüne geçilmesidir. Bu güülkü edinmiştik.
venden çok şüphenin yarattığı bir
Ben bu satırları yazarken, İkreflekstir.
tidar Bloğu (VKO) aile birleşimi
Bizim bazı göçmen dillerinde tekonusunda hazırlanan taslak üzelevizyon yayını yapılması yönünrinde son rötüşları yapıyor fakat
deki önerimizden amacımız, soshala son halini almadı. Ama ana
yal bütünleşmenin (entegrasyon)
maddeler belirlendi. Bu da şu dearttırılması ve bilgi akışının sağmek, İktidar Bloğu bundan sonra
lanmasıydı. Bu çalışmamızın DaDanimarka vatandaşının yanında
nimarka hakkında şu ana kadar
ülkesine getirmek istediği eşinin
yeterince bilgi sahibi olmayan kiişe yarayıp yaramadığını değerşiler için Danimarka toplumuna
lendirip, çiftin Danimarka’da yaaçılan bir köprü görevi görmesini
şayıp yaşamaması konusunda son
istedik.
kararını verecek.
Acı bir gerçektir ki, aile birleAnlaşma gereğince, yeni yapılan
şimi üzerine varılan yeni mutadeğişiklik, Danimarka aile birleMargrethe Vestager,
Demokrat Liberal
Parti (Det Radikale
Venstre) Gen. Bşk.

D

bakat, ayrımcılığın daniskasıdır.
Zenginler, iyi eğitimliler, nitelikli kişiler ile fakir, eğitimsiz ve yabancı dil konuşamayan kişileri
ayrıştırmak, Danimarkalılara ve
eşlerine yapılan en büyük saygısızlıktır. Bir devletin kişi üzerinde bu kadar hak talep etmesi yüz
kızartıcıdır.
Öte yandan, Danimarka’da yaşamayı düşünen kişilerin ilk günden itibaren Danca öğrenmeye
başlamalarının mantıklı olduğuna
inanıyorum fakat çiftlerin de Danimarka’da başlarını sokacak bir
evi olması ve yabancı eşin devlet
tarafından desteklenmesinin de
en temel haklardan biri olduğunu
savunan biriyim.
Bir ülkenin vatandaşının yabancı bir ülkeden olan eşi ile birlikte
kendi ülkesinde yaşamasının birincil hakkı olduğunu çünkü aile
olgusunun toplumun atardamarı olduğunu biliyorum. Burada da
partimin ve şahsımın aile birleşimi için getirilen puanlama sistemi düşüncesine karşı olduğumuzu
belirtmeliyim.
İnsanların Danimarka’ya gelerek iş araması çok farklı bir tartışma konusu. Bu bağlamda herhangi bir alana özel ve kaliteli bir
iş bulmak için iyi bir eğitim ve niteliklerin gerekliliği söz konusudur. Danimarka’da olma nedeni
ne olursa olsun, bu kişi ya da kişilerin, hem Danimarkalılar hem de
Devlet tarafından güven ve saygı ile karşılanmaları önem teşkil
etmektedir. Onların kendilerine
ait olan sorumlulukları (eğitim, iş
ve aile) benimsemeleri açısından
bence önkoşul budur. Danimarka’nın hepimize ihtiyacı var.
Demokrat Liberaller olarak bu
ülkede yaşayan yabancılara güveniyoruz.

Advokat Kadir Erdoğmuş
Vindingevej 7 C
DK - 4000 Roskilde
Tlf.: +45 29 72 39 98 - Fax: 46 35 31 61
Mail: kadir@erdogmus.dk
Avukata gittiğinizde geç kalmış olmayın, her türlü hukuki
sorunlarınız için arayabilirsiniz.
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Aşırı sağcılar kimin tetikçisi...
Cengiz Kahraman

D

animarka’da yabancılar yasasında
yapılan değişiklikleri, daha doğrusu sertleştirmeleri hepimiz endişe ile
izliyoruz. Herkes Danimarka Halk Partisi’ni suçluyor. Bu yasaların çıkmasının arkasında tabii ki bu partinin olduğunu bilmeyen yok. Nasyonal bir çizgide, yabancı karşıtı politika izleyen bu
partinin böyle bir politika izlemesinden
doğal başka bir şey olamaz.
Ancak kazın ayağı gerçekte böyle değil. Bu konuda sadece Danimarka Halk
Partisi’ni sorumlu tutmak ne kadar
doğru olur, şüphelerim var. Danimarka
Halk Partisi olmasaydı ya da hükümete bastırmasaydı, bu sert yasalar çıkmayacak mıydı, sanıyorsunuz?
Danimarka’da ve bir çok Avrupa ülkesinde aşırı sağ partilerin güçlenmesinde ve göç yasalarındaki sertleştirmelerde en büyük etkenlerden biri Avrupa
Birliği’nin (AB) iki yüzlü davranması,
Birleşmiş Milletler’in tembel ve hantal
olmasıdır.

Bir diğer etken de Avrupa’da asimilasyon politikalarının artık iflas etmiş
olmasıdır.
Göçmenleri asimile edemeyen Danimarka ve diğer Avrupa ülkeleri, uyum
politikaları adı altında sınırlarını ellerinden geldiğince göçe kapatarak yeni
bir uygulama içine girdiler.
Özellikle Müslüman ülkelerden gelen
göçmenlerin Avrupa’ya uyum sağlamakta güçlük çekmeleri, 11 Eylül terör
olaylarından sonra Avrupalının Müslüman kökenli göçmene bakışı, AB’nin
genişlemesi ve yeni üye ülkelerin ekonomik durumları, son yıllarda yaşanan ekonomik krizin yarattığı sıkıntılar, Avrupa’daki şeriatçı, kökten dinci
hareketin büyümesi, dini cemaatlerin
yaygınlaşarak göçmenleri içinde bulundukları toplumdan uzaklaştırması içinde bulunduğumuz durumun nedenleri
arasındadır.
Danimarka’ya her ne kadar AB tarafından eleştiriler getirilse de, AB içinde

bu politikaların yer bulması, desteklenmesi ve bir yaptırım uygulanamaması
AB’nin inandırıcılığına gölge düşürüyor. En azından son yıllardaki gelişmelere bakılırsa rüzgarın bu yönden estiğini görüyoruz.
Danimarka aslında Avrupa’da yeni
bir akımın öncülüğünü yaptı. Beş buçuk milyonluk bu küçücük İskandinavya ülkesinin böyle bir öncülüğe soyunması, göç alan bir çok büyük Avrupa
ülkesinin aslında önünü açmış oldu.
Danimarka Avrupa’nın göç politikasını uygulamaya koyacak, diğerleri de
onu takip edecekti. Çünkü farklı olana
karşı korku psikolojisini yaymak homojen toplumlarda çok çabuk yer bulduğu için Danimarka gibi küçük ülkelerde böyle sert yasaların çıkarılması daha
kolay olacaktı.
Avrupa Birliği’nin de bu konuda yeteri kadar sesini yükseltmemesi, üye ülkeler üzerinde yaptırımlar yapamaması
da bundan kaynaklanıyor.

Her ne kadar bütün suç Danimarka
Halk Partisi’ne yıkılmaya çalışılsa da,
merkezdeki gerek sağ burjuva ve liberal partiler ile merkez soldaki partiler
bu politikaların çıkarılmasındaki asıl
mimarlardır.
AB’nin Metock kararını hatırlayın.
AB vatandaşının AB dışından biriyle
evlendiği zaman eşiyle istediği AB ülkesinde yaşamasına izin verilmesine
rağmen nasıl oluyor da Danimarka aile
birleşimi kurallarını daha da sertleştirebiliyor?
Yukarıda da dediğim gibi AB iki yüzlü
davranıyor, Birleşmiş Milletler de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde
sözü edilen özgürlüklere uymayan ülkelere yaptırım uygulayamayacak kadar tembel, aciz ve hantal.
Danimarka Halk Partisi gibi aşırı sağcı partileri tetikçi olarak kullanıp suçu
onlara yüklemek daha kolay geliyor.
cengiz.kahraman@haber.dk

Komşu komşuyu şikayet edecek
Danimarka’da bulunan 76 belediyeden 32’si sosyal yarım almak için hileli yollara başvuran kişileri şikayet etmeleri için belediye sakinlerinin yararlanabilecekleri özel telefon hatları veya internet sayfaları oluşturdular.

H

ak etmediği sosyal yardımları
alan, işsizlik sürecinde seyahate çıkan, belli bir adreste
oturmadığı halde oturuyormuş gibi görünen, oturuyormuş göründüğü adreste
oturmayan kişiler ile, ikametgahında vergisiz kazanç
sağlayan işler yapan kişiler
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bundan böyle komşuları
tarafından şikayet edilebilecek.
Bu şikayet mekanizmasının işleyebilmesi için şikayette bulunan kişilerin
kimliklerini belirtmeleri gerekmeyecek.
Özel olarak oluşturulan
telefon hatlarına ya da belediyelerin internet sitele-
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rinde oluşturulan sayfalara
girerek birkaç tuşlama ile
şikayette bulunabilecek.
Uygulamayı başlatan bir
çok belediyeden yapılan
açıklamada sosyal yardımların bir sosyal dayanışma
gereği verildiği ve bu alanda yapılacak herhangi bir
suiistimalin ortaya çıkarılması için her yolun kabul

edilebilir olduğu belirtiliyor.
2009 yılın içinde bu yolla üzerine gidilen kişilerin
50 milyon kronluk haksız
kazanç elde ettikleri ve bu
paranın geri alındığı açıklandı.
Her ne kadar belediyeler
kullanılan yöntem konusunda ortaya sürdükleri ge-
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Bir gencin velisi olmak her zaman kolay olmayabilir
Bir gencin velisi misiniz ve Danimarka toplumunda çocuk
yetiştirmenin zor olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Öyleyse LOKK’un VELİ TELEFONU velilerimize ücretsiz
ve anonim olarak 70 27 03 66 numaralı telefonumuzdan
danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

rekçelerde haklı görünseler
de anonim şikayet uygulaması hukuk uzmanlarını
endişelendiriyor.
Kopenhag Üniversitesi
Sosyal Hukuk uzmanı Profesör Kirsten Ketscher, bu
tür şikayet mekanizmalarında haksız yere bir çok
kişinin şikayet edilebileceğini, intikam ve kıskançlık

gibi nedenlerle insanların
komşularını şikayet edebileceklerini ve bunun da
sonuçta devletin ve sistemin bireyden önce geldiği
eski Sovyetler Birliği ve
Doğu Almanya’daki siyasi
sisteme benzer bir sistem
oluşturabileceği uyarısında
bulundu.

(Haber)

Çağrınız profesyonel bir danışmanımız tarafından
cevaplandırılıp, size tavsiye ve rehberlik sunacaktır.
Danışmanımız, size somut cevap ve fikir verebilecektir.
Ayrıca danışmanız size başka uzmanlara sevk edebilecektir.
VELİ TELEFONU hafta içi saat 09:00 ile 15:00 arası, ayrıca
çarşamba günleri de 20:00 ile 22:00 arası açıktır.
Danışmanlık hizmetimiz Danca verilir, fakat ücretsiz olarak
telefonla tercüman imkânı da sunuyoruz. Danışmanın
ve tercümanın mesleki gizlilik sorumluluğu olduğunu da
hatırlamak isteriz.

�������������������

Advokatf. Hacı Önal
ve birlikte çalıştığı uzman ekip
her türlü hukuki sorununuzun
çözümü için hizmetinizde.
Adresse: 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
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DANİMARKA’YA
MALİYETİNİZİ
HESAPLAYACAKLAR
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Danimarka’da oluşturulan 6 kişilik bir istihbarat ekibinin Danimarka’da
şüpheli kişileri izlediği, resimlerini çektiği ve kameraya kaydederek
Kopenhag’daki ABD büyükelçiliğine ilettiği ortaya çıktı.

1

BU tartışmacılar bir tür kota uygulamasından yanaydılar.Daha önce
bu sayfalarda birkaç kez bu konudaki tavrımı dile getirmiştim. İnsanların belli bir etnik kökenden ya da
belli bir toplumsal gruptan oldukları için belli yerlerde işe alınmalarını

Rüyanın sonu

GÖÇMENLERİ egzotikleştirme çabası içinde olan yukarıda bahsettiUZMANLARIN o isteği aslında bir ğim uzmanların bir rüyası daha gerçok alanda yaşanan başarısızlığın fa- çek oldu ve son iki dönemde göçmen
turasını ortada görünmeyen bir mer- kökenli parlamento üyeleri milletveciye gönderme çabasından başka bir killeri parlamentoya seçildi. Ve seçişey değildi. Örnek vermek gerekirlir seçilmez de Danimarkalı milletvese: Medyada göçmenlere yer verilme kili olduklarının altını çizdiler.
şekli yanlış deniyordu ve buna çöBazıları göçmen düğünlerinde, çezüm olarak da göçmen kökenli gaşitli ideolojik ve siyasi örgütlerin
zetecilerin televizyon istasyonları
toplantılarında boy gösterdiler, kimive gazetelerde işe alınmamış olmaleri camilerden çıkmadılar. Sonuçsı gösteriliyordu. Gazetelerde göçta seçildiler. Ancak geçtiğimiz hafta
men kökenli haberci var ve bunlar
yaşanan puan sistemi karşısında algöçmen olarak yaftalanmak istemidıkları tavır bu insanların sıradan
yorlar. Onları da anlayışla karşılıbir Danimarkalı milletvekili olarak
yorum. İranlı, Türk, Arap oldukları seçilmek için çalışma yapmalarının
için değil, profesyonel oldukları için daha yerinde olacağını gösterdi.
işe alındıklarına inanmak istiyorlar
Hiçbiri içinden çıkıp geldikleri
ve genellikle de göçmenlerin konu
gruplara “sizin sözcünüz olacağım”
olduğu haberleri yapmaktan kaçını- sözü vermedi, sadece “kapımız her
yorlar.

UEFA AVRUPA LİGİ
maçları sadece
D-SMART’TA

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK
www.satdiscount.dk

zaman açık, gelin beni ziyaret edin,
sorunlarınızı dile getireyim” dedi. Ve
geçtiğimiz hafta gösterdi ki bir adaya sadece göçmen kökenli olduğu
için oy vermek oyunu ziyan etmekle
aynıymış.
BU AY İÇİNDE Danimarka’da yaşayan göçmenleri doğrudan hedef
olan bir dizi yasa ve kurallar kabul
edildi. Bu kurallara karşı en sert, en
etkin muhalefet bazı Danimarkalı
milletvekillerinden geldi. Yani bazı
göçmen kökenli seçmenler hayal kırıklığına uğradılar. Oysa muhalefet
partilerindeki göçmen kökenli milletvekillerine oy verenlerin “Bu parlamentoda benim sesim olacak, benim hakkımı savunacak” diye bir
beklentisi vardı.
Öyle bir rüyaydı ve rüyanın sonu
geldi.

U

nited International Investigative
Service adlı bir
firmanın 19982002 yılları arasında başkanlığını yapan eski polis
memuru Frank Rosendahl,
Danimarka’da şüpheli şahıslar hakkında bilgileri
Danimarka Amerikan Büyükelçiliğine aktarmakta
görevli toplayan 6 kişilik

sadi.tekelioglu@haber.dk
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İNANILMAZ UCUZLUK!!!
D- SMART

İskandinavya

Servisi

MAXİ paket
Üstelik CAM
Modül hediye

C

M

Sadece 1.698,- kr.

Y

Uydu alıcınız ne olursa olsun,
değiştirmeden D-SMART CAM modülü kolayca
takın, D-SMART keyfini yaşamaya başlayın

Güvenlik
kameraları
satış ve montaj

CM

MY

CY

CMY

KOMPLE ÇANAK SETİ

Tüm FRE Türk ve
Avrupa kanallarını
çekebilen komple
çanak seti

Sadece uydu anteni değil, elektrik
ve elektronik denince akla gelen MP3, MP4,
Laptop şarj aleti gibi her türlü irili ufaklı ürün
çeşidimizle hizmetinizdeyiz. Ara kabloları,
kablolu, kablosuz kulaklıklar, anten ve data
kabloları ve daha bir çok ürün
en ucuz fiyatlarla bizde.

- 24 cm

Sadece 1.098,- kr.

K

TAVUKÇU
SATDISCOUNT
- 47 cm -

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki
4 köşe çanak anten 70 cm’lik
çanağın işlevini görüyor ve tüm
Türk kanallarını çekiyor.

Istedgade kld.44 - 1560 København V
Tlf: 3581 5999 - 5188 8675

Haftanın her günü
saat 10.00-18.00
arası açıktır.
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yoksulluk çekiyor
Danimarka’da yoksul emekli
göçmen sayısının çok yüksek
olduğu ortaya çıktı.

İ

Sadi Tekelioğlu

yanlış bulduğumu yazmıştım.
Birine bir iş verilecekse o işi iyi yapacağına inanıldığı için verilmeli.
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Büyük birader Danimarkalıları da izliyor Yaşlı göçmenler

GÖÇMENLERİN DANİMARKA’YA KATKI VE MASRAFI HESAPLANACAK.
Hükümetle Danimarka Halk Partisi arasında varılan bütçe yasa tasarısı anlaşmasının
temelini oluşturan yeni yabancılar yasasına göre üçüncü Dünya ülkelerinden gelen
göçmenleri Danimarka’ya maliyeti hesaplanacak. Danimarka Halk partisi tarafından
yaz aylarında dile getirilen isteğe Uyum Bakanı Birthe Rönn Hornech ve başbakan Rasmussen karşı çıkmışlardı. Yeni yasa maddesine göre farklı grupların topluma maliyeti
ve topluma katkıları da kağıt üzerine dökülecek.

Göçmen diye oy verdik…Ne oldu?
990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında bir çok uzman ve
tartışmacı çalışma yaşamının çeşitli
alanlarında toplumdaki etnik yapının tamamen yansıtılması gerektiğini dile getirmişlerdi.
Onlara göre ülkede yaşayan göçmenler medyada, emniyet teşkilatında, belediyelerde ve devlete ait resmi
kurumlarda sayısal olarak yeterince temsil edilmiyorlardı. Onlar göçmen kökenli polis memuru, göçmen
kökenli gazeteci, haberci, hatta göçmen kökenli milletvekili görmek istiyorlardı.
Gördüler de.

haber

1

ekibin başında olduğunu
açıkladı.
Danimarka günlük gazetelerinden Politiken’e bir
açıklamada bulunan Frank
Rosendahl adlı eski polis
memuru, bu ekibin Kopenhag’ın Österbro semtinde
bulunan Amerikan büyükelçiliği önünde yasal gösteri
yapan göstericilerinin de resimlerini çektiğini söyledi.

23.11.2010

18:18

Rosendahl ayrıca, Danimarka Polis İstihbarat Servisi’nin de (PET) bu ekibin
faaliyetlerinden haberdar
olduğu kanısında olduğunu
ifade etti.
Kopenhag
Üniversitesi
Ceza Hukuku profesörlerinden Jörn Vestergaard
ise, bu girişimin Danimarka
hükümetinin ABD’ye özel
bir izin vermeden yapılması

durumunda bunun yasadışı
yapılmış bir istihbarat çalışması olduğunu söyledi.
ABD Büyükelçiliği çerçevesinde bir izleme yapılmasından ve oluşturulan ekip
hakkında haberi olmadığını
açıklayan Danimarka Adalet
Bakanı Lars Barfoed, ”Yasadışı girişimlerin olduğuna
dair bilgim olmadığının garantisin veririm” dedi.
Bakan Barfoed ayrıca,
doğal olarak büyükelçiliğin
olası tehlikeye karşı korunduğunu, ancak bununla
ilgili ayrıntıları bilmediğini
ve PET’in konuyla ilgilendiğini söyledi.
ABD Büyükelçiliğinin Oslo’da da benzeri izleme ve istihbarat çalışmaları yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

ş piyasasıyla ilgili araştırma yapan Arbejderbevægelsens Erhvervsråd adlı bir kuruluşun
yaptığı bir araştırma, Danimarka’daki yoksul emeklilerin sayısının çok az olmasına rağmen, yoksul
olan göçmen kökenli yaşlı
sayısının çok yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd’ın Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin yoksulluk
sınırından yola çıkarak
yapmış olduğu araştırma,
Danimarkalı emeklilerin
sadece yüzde 1,1’inin yoksul olduğunu, göçmen kökenli emeklilerin ise yüzde
27’sinin yoksul olduğunu
gösteriyor.
Yoksul yaşlı göçmen sayısının daha yüksek olmasının nedeni, göçmenlerin
Danimarka’da 40 yıl yaşadıktan sonra halk emeklili-

ğine hak kazanabilmelerinden kaynaklanıyor.
Danimarka’da 10 yıldan
daha az bir süre yaşayanlar emeklilik hakkından
yararlanamazken, 10 yıl
yaşayanlar emeklilik paralarını alabilmek için ödeme
yapılmadan kesintisiz beş
yıl Danimarka’da yaşamış
olmaları gerekiyor.
Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd’tan yapılan
açıklamada, yoksulluk dolayısıyla yaşlı göçmenlerin
başta sağlıklı beslenme olmak üzere yaşamın bir çok
alanında zorluklarla karşılaştığını bildirildi.
Sadece Kopenhag belediyesinin yapmış olduğu
bir araştırmaya göre Kopenhag’da yaşayan yaşlı
göçmenler arasında yoksulluk yüzde 86 civarında
bulunuyor.
(Haber)
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BAŞAK SARAY
DÜĞÜN SALONLARI

Mutluluğunuza
ortak oluyoruz
AÇILDI

İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK
DÜĞÜN SALONU

Toplam 1800 kişilik kapasiteli yepyeni salonlarımızda
en güzel gününüzde hizmetinizdeyiz

Kasım/November 2010

Kasım/November 2010
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DF iyice çıldırdı
D
animarka Halk
Partisi milletvekili Peter Skaarup,
Danimarka’ya
yerleşecek göçmenlere uygulanacak testte kullanılan filmde üstsüz güneşlenen genç kız görüntüleri
bulunamamasını eleştirdi.
Skaarup “Göğüsleri açık güneşlenen kadın görüntüleri
şeriatçı eğilimlere sahip kişilerin gözünü korkutur ve
bunlar Danimarka’ya gelmekten vazgeçerler” dedi.
Şeriatla yönetilen ülkelerde böyle görüntülere alışık
olunmadığını, kadınların
eve hapsedildiğini belirten
Skaarup, “Bu tür görüntüler Danimarka’da insanların istedikleri şekilde
davrandıklarını, istedikleri giyinip soyunduklarını
göstermesi açısından bu
kişilerin gözünü korkutabilir. Bunun benzerini Hollanda’da yapıyorlar” diye
konuştu.
Skaarup’un önerisinin
ardından gazetelerin ha-

berlerine yorum yapan
okuyucular çıplak göğüs
yerine Pia Kjaersgaard ile
Uyum Bakanı Birthe Rönn
Hornbech’in resimlerinin
daha korkutucu bir etkisi olacağını savunuyorlar.
Parlamentoda grubu bulunan diğer partilerin sözcüleri de Peter Skaarup’u
ciddiye alamayacaklarını
söylediler.

Danimarka’nın yeni
eğlencesi

Son günlerde iyice alevlenen göçmenler tartışmasında her parti birbirinden
tutarsız açıklamalar yaparken, ve birbiri ardında Danimarka’ya ve parlamenterlere yönelik ırkçılık suçlamaları yapılırken okurlar
da boş durmuyorlar.
Danimarka Halk partisi
Milletvekillerinden Peter
Skaarup’un göçmenlere
gösterilen Danimarka tanıtım filminde çıplak göğüs
görüntüsü bulunmamasından şikayet etmesiyle ya-

bancılar tartışması mizahi
bir boyut da kazandı.
Habere web sitelerinde
yer veren gazetelerdeki
okuyucu yorumlarında birbirinden yaratıcı öneriler
sıralanıyor.
Berlingske Tidende gazetesinin web sitesinde en sık
yer alan okuyucu yorumlarından birinde Şeriatçı
Müslümanları korkutup
Danimarka’ya gelmekten
vazgeçirmek için göğüslerin uygun bir seçenek olmadığı, Pia Kjaersgaard’ın
görüntülerinin Danimarkalı olmayan herkesi korkutmaya yeteceği belirtiliyor.
Benzer öneri Uyum Bakanı Birthe Rönn Hornbech
için de yapılıyor.
Yorumlardan
nasibini
alanlardan bir diğeri ise
eski Danimarka Halk partisi
milletvekillerinden
oryantal dansöz Louise
Frevert. Bu kişinin de bir
erkekle sevişmesi görüntülerinin herkesi korkutmaya
yeteceği belirtiliyor.

Çanak anten yasaklansın
AL SANA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın

D

Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür
ederiz. Güveninize layık olmaya çalışıyoruz
Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli
misafirlerinizi lüks salonlarımızda, tecrübeli kadromuzla
ağırlamaktan büyük onur duyacağız.
Düğün, nişan, kına
ve benzeri büyük
toplantılarınıza
2000 kişiye kadar
yemek servisimiz
vardır.

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

animarka Halk partisi göçmenleri taciz etmeye devam
ediyor. Geçtiğimiz hafta
İslam dinine karşı doğrudan savaş açtığını duyuran partinin genel başkanı
şimdi de çanak anten kullanımının yasaklanmasını
istedi
İfade özgürlüğü deyince
mangalda kül bırakmayan
Danimarka Halk Partisi,
Danimarka’da yaşayan

göçmenlerin kendi ülkelerinden yayın yapan TV istasyonlarını izlemesinden
rahatsızlık duyduğunu belirtti ve özellikle El Cezire
ve El Arabiya televizyonlarının yayınının engellenmesini istedi. Doğrudan
yayınları engelleyemeyeceğini bilen parti uydu alıcıların kullanılmasının yasaklanmasını istedi.
Parti genel başkanı Berlingske Tidende gazetesi-

ne yaptığı bir açıklamada
El Cezire ve El Arabiya
televizyonlarının Avrupa’da yaşayn Müslüman
göçmenlerin içinde yaşadıkları toplumla aralarına
mesafe koymaya teşvik
ettiğini, nefret çağrısı yaptığını ve bu yayınları izleyen Müslüman Arap göçmenlerin Danimarka toplumundan nefret etmeye
başladıklarını bildirdi.

(Haber)

Bu, ırkçılık değil de nedir?

D

animarka Halk Partisi son yıllarda aile
doktorları ve hastanelerin bekleme salonlarında hastalara sunulan
kahve, meyve suyu ve meyvelerde kesintiye gidilerek,
bunların servisinin sona
erdirilmesinden göçmenleri sorumlu tuttu.
Partinin yayın organı
Dansk Folkeblad’de yayınlanan bir yazıda aile
doktorları ve hastanelerin
bekleme salonlarına gelen
kalabalık göçmen ailelerin

“obur” oldukları ve
bekleme salonundaki masalarda ne
varsa silip süpürüp herşeyi yedikleri iddiasında bulunuldu.
Pratisyen Doktorlar Derneği başkanı Henrik Dibbern bu kadar
saçma bir şey duymadığını
söyleyerek, kendilerinin
böyle bir gözlemi olmadığını ve Danimarka Halk Partisi’nin iddialarının gerçeği
yansıtmadığını söyledi.

Partinin sağlık
politikalarından
sorumlu sözcüsü Liselotte
Blixt, iddialarında ısrarlı olduğunu söyledi
ve Köge hastanesinde daha önce yeterli
şekilde servis yapıldığını
ancak kalabalık göçmen
ailelerin masada ne varsa
yemelerinden dolayı hastane yetkililerinin kısıntıya
gittiklerini söyledi.
(Haber)

912_Copenhagen Haber 258x374.indd 1
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Aile birleşmesinde puan sistemine neden karşı çıkılıyor?
Üzeyir Tireli

yasasında yapılan yeni kıGöçmen
sıtlamalara, yavaş yavaş tepkiler

gelmeye başladı.
Tepki gösterenler arasında belediye başkanları, köşe yazarları, papazlar ve sivil toplum örgütleri var. Ayrıca Demokrat Liberal Parti (Radikale)
ve Birlik Listesi (Enhedslisten) parti
olarak kısıtlamalara tepki gösterenler
arasında.
Sosyal Demokrat Parti ve Sosyalist Halk Partisi, sık sık olduğu gibi,
bu yeni kısıtlamaları ve Pia Kjærsgaard’ı desteklediler. İşçiyi, yoksulu, öğrenciyi, göçmeni veya geniş anlamda,
toplumun alt tabaskını oluşturanları
temsil ettiğini ve hükümete muhalefet olduğunu söyleyen, Sosyal Demokrat Parti ve Sosyalist Halk Partisi,
yeni kısıtlamaların ve puan siteminin
akla yatkın olduğunu iddia ettiler.
Her ne kadar hükümet ve muhalafet
partileri arasında (bunlara Enhedslisten ve Radikale dahil değil) göçmenler politikasında görüş birliği olsa da,
bazı milletvekillerinin parti disiplinine boyun eğmeyip, yeni puan sistemine katılmadıklarını açıklaması, ayrıca
yapılan kamuoyu yoklamalarının, seçmenin evet ve hayır olarak ikiye bölündüğünü göstermesi üzerine, Sosyal
Demokratlar ve Sosyalist Halk Partisi, hükümetin önerisinden ilkesel olarak pek farklı olmayan, alternetif bir

puan sistemi önerdi.
Bu sözde alternatif puan sistemiyle
birlikte, gene bu iki parti, göçmenler
yasasında daha fazla sertleştirmelere
gerek yok diyerek, hükümettin yeni
puan sistemine hayır dedi.
Yeni kısıtlamalara destek vermemek
hatta karşı çıkmak sevindirici elbette. Seçmenlerin yarısının ’hayır’ demesi, önemli yazar, çizer ve politikacının sertleştirtirmelere karşı çıkması
sevindirici bir durum. Ama biraz üzerinde düşünüldüğünde pek de sevindirici gelmiyor bana. Çünkü sertleştirmelere ’hayır’ diyenlerin argumentlerine bakıldığında, genellikle ’Pia
Kjærsgaard Somalya ve Türkiye gibi
ülkelerden gelenleri istemiyor Danimarka’da ama bu kısıtlamalar sıradan Danimarkalıyı etkiliyor’ deniyor.
Yani kısıtlamalar ’Danimarka kanından’ (?) gelenleri etkilemese, hiç kimse tepki göstermeyecek.
Sıradan Danimarkalının eşini Tayland’dan, Amerika’dan ve Avrupa
Birliği’ne üye ülkelerden getirememesi İnsan Haklarına aykırı, ahlaka
aykırı, mantığa zarar olarak görülürken, Muhammed’in eşini Danimarka’ya getirememesine hiç kimse bir
tepki göstermiyor. Onun adı ’entegrasyon’ oluyor.
Ama bunun adı hukukta ve literatürde ’ırkçılık’ ya da ’etnik ayrım-

cılıktır’. Etnik ayrımcılık Danimarka’da yasallaştı ve her geçen gün
daha da yasallaşıyor. En son örnek
Sağlık Bakanı Bertel Haarder gene
bir soru üzerine ’hastalar şayet başı
örtülü bir doktor tarafından muayene olmak istemezlerse, başka doktor
isteme veya başka hastanede tedavi
görme hakkı vardır’ diyeyerek, sadece
ayrımcılığa zemin hazırlamıyor, yetkili bir bakan olarak ayrımcılığı yasallaştırıyor.
Yeni sertlertirmelere gösterilen tepki aynı mantığa hizmet ediyor. ’Danimarka kanından gelen Danimarkalıyı’ etkilemediği sürece, göçmen yasası istenildiği kadar sertleştirilebilir,
uluslararası yasalar çiğnenebilir.
Bu hayatın her alanında böyle. Sosyal yardım yasası, terörle mücadele
yasası, işsizlik yardım yasası, konut
yasası gibi yasalar ciddi analiz edildiğinde veya yasal düzenleme yapılırken parlamentoda yapılan tartışmalara bakıldığında var olan ince mantık hep o ’yabancıya yaşamı çekilmez
hale getirmek’ mantığı olmuştur.
Her ne kadar dikkat edilse de, bu
yasal düzenlemeler ve kısıtlamalar
’Danimarka kanından’ gelenleri de etkiliyor, ama ’kurunun yanında yaş da
yanar’ misali, olay pek ciddiye alınmıyor.
Ne zamanki bu sertleştirmeler ’kan-

dan Danimarkalıyı’ etkilemeye başladı, basın bu konuda hikayeler anlatmaya başladı, o zaman sertleştirmeler
fazla mı oldu diye soru sorulabiliyor.
Örneğin geçenlerde Danimarkalı kadınla evli bir Amerikalının, oturma
süresini uzatmayı unuttuğu için, Danimarkayı terk etmek zorunda kalması gibi.
Bunun üzerinde bilindiği gibi Danimarka Halk Partisi’nin önde gelen
isimlerinden Sören Krarup, sağa sola
telefon edip, Amerikalının Danimarka’yı terk etmesini durdurmaya çalışması gibi.
Bunlar birer örnek. Olayın özü daha
önce söylediğim gibi, artik ırkçılık ve
ayrımcılık Danimarka’da yasallaştı ve
kurumsallaştı.
Sosyalist Halk Partisi ve Sosyal Demokratların (aslında Enhedslisten ve
Radikale’nin dışındaki tüm partilerin) yaptığı, bu ırkçılık ve ayrımcılığa
sadece ’Danimarka kanından’ gelenleri etkilediği sürece, karşı çıkmak.
Muhammed’i etkilediği sürece göz
yummak. Siz mesela bu partilerin
’göçmenlere insan gibi muamele yapacağız, ayrımcılıkla mücadele edeceğiz,
eşit davranacağız, göçmen yasasını
demokratikleştireceğiz, insan haklarına saygılı hale getireceğiz’ dediğini
duydunuz mu?
tireli@haber.dk
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Türkler endişe duyuyor
SABİT FAİZLİ
KONUT
KREDİSİNE HÜCUM!

KRİZ KONUT KREDİLERİNİ ETKİLEDİ. Kriz dolayısıyla Danimarka’da konut kredilerinde de gözle görülür bir değişim söz konusu. Daha revaçta olan değişken faizli konut kredisinin yerine yüzde dört oranındaki
sabit faizli konut kredisi vatandaşlara daha cazip gelmeye başladı. Uzmanlar, kredi kullanıcılarının hemen
hemen hepsinin değişken faizli konut kredisini tercih ettiğini, fakat yaşanan küresel kriz ve Yunanistan’da
gelişen olaylarla bağlantılı olarak sabit faizli konut kredisine yönelimin arttığını belirtiyorlar. Bulunduğumuz
döneme kadar Realkredit Danmark bankası, sadece 300 milyon kron değerinde 30 yıllık sabit faizli konut
kredileri verirken, bundan sonra çoğu bankanın bu sisteme geçiş yapacağının sinyallerini verdi.

Danimarka’daki Türk toplumunun sesi Haber Gazetesi, yasalaşması beklenen yeni aile birleşimi kanunu ve
puanlama sistemi ile ilgili olarak vatandaşın nabzını tuttu. Genel olarak çoğu Türk, yeni kanun teklifinden
haberdar olduğunu belirtirken, tasarıdan endişe duydukları gözlemlendi. İşte Avrupa Birliği dışından gelen
Daha
dayanışmacı
bir AB,
lütfen ilk tepkiler:
göçmenlere yönelik kanunlaşması
beklenen
yeni aile birleşimine
toplumumuzdan
Yıldız Akdoğan

B

da özensiz davranmakla suçlanabilir,
ugünlerde Avrupa çok kötü bir
hatta Claus Hjort Frederiksen’in dedikriz yaşıyor. Bu kriz Yunanistan’da başgösteren ve neredeyse ülği gibi “onların sorumsuzluğu” da dikeyi iflasa götürecek krizle başladı.
yebiliriz, ancak üye ülkelerin devreye
Kriz Euro ve AB çevresinde başgösgirmekte gecikmeleri, yavaş davranteren güvensizlik nedeniyle Portekiz
maları veya ağırdan alınan dayanışmacı tavrı da unutmamalıyız.
ve
İspanya’ya
da
sıçradı.
Tüm
bunlar
Mehmet Durmuş (Full
Euro kullanılmaya başlandığı günolurken
Almanya
ve
Fransa
ve
genelHouse Şirketinin Sahibi):
de debu
Avrupa
Birliği’nin
“Bence
yeni teklifl
e hü- durumun cid- den beri zor günler geçirildi ama
kümet,
göçmenlerin
gözündiyetini
anlamakta
gecikmeleri ve ağır AB’nin sergilediği dayanışmacı tutudehareket
itibarınıetmeleri
yitirmiştir.
Da- iyice derinleş- mun da aynı güçlükleri yaşadığını
krizin
nimarkalılarda
bir
söyleyiş
mesine neden oldu.
söylemeliyiz.
vardır “nok er nok” (yeter
Her
geçen
dakika
Avrupalılar
için
Almanya eski başbakanı Helmut
artık) dedirtecek kadar küdaha
pahalıya
patlamaya
neden
oldu.
Kohl
ve Fransa Devlet Başkanı Françüldüler. Dünyada hudutyana Avrupa
bu hafta
başında Avrupa Bir- çois Mitterand’dan
larAncak
kalkarken,
Danimarka
Yakupbu
Eroğlu:
Semra
Özen: vizyonuna sahip
gittikçe
içine
liği’nin
başkapanıyor.
aktörleri mecburi
görevleliderlerin
yokluğunu
“Çok zor bir döneme
giriTürkiye’de
beden
Danimarkalı
birçok
işve- ve “Eşim,
rinin bilincine
vardılar
AB Maliye
hissediyoruz.
Bu yokluk
hem
AB kuyoruz,
sonuçta
bu kritereğitimiYunaöğretmenliği
üzeri- hem
ren
“kendimizi
ablukaya çağrılarak
leri karşılamak
mümkün
rumlarında
de bu tür krizler
söz
Bakanları
toplantıya
ne yüksek eğitim görmüş
alıyoruz” diye hükümete
değil.
Danimarka çıkardınistan’a
750
Milyar
Euro
yardım
yakonusu
olunca
hissediliyor.
bir insan. Yapmak istediği ğı bu yasalarla uluslaraveryansında bulunurken,
pılmasına
karar verildi.
paketi
Krizde
roldeki liderlermeslekte
bu. Fakat
şartla-en merkezi
hükümet
Danimarka
Halk Yardım
rası hukuku hiçe sayıyor.
den Angela
ülkesindeki
eyalet
ayrıcaileYunanistan’daki
rınnedeniyyetersizliği dolayısı
ile Merkel,
Partisi
birlikte anlamsızkriz
Umarım daha sağduyulu
son 7 için
senedir
ile
adımlar
atıyor. kötüleşen
Çocukları- ülkeler
le ekonomisi
de eğitimi
seçimlerine
yoğunlaşmaktan
bir siyaset izlenir”.krize pek
ilgili bir iş bulamadı.
mın
endişeli- oluşturacak.
bir geleceğinden
güvenlik şemsiyesi
zamanBunayıramadığı için sert eleştiriledan
dolayı
da
yeni
kanuna Onun kriz konusunda devyim,
bu
yaşadığımız
dönem
re uğradı.
Bu durumda tabii ki Yunanistan
göre kriterleri karşılayabana 1940’ların Avrupakendisine yapılan yardımlar
konusun- reye girmemesi hem eyalet seçimlerinmayabilir.”
sı’nı hatırlatıyor”.

§

Röportaj:
Berk
Çoker
de partisinin puan kaybetmesine, hem birliğini güçleştirecek,
AB’nin
genişlede krizin ve dolayısıyla Alman ekono- mesini güçleştirecek ve geciktirecekmisinin kötüye gitmesine neden oldu. tir.
AB liderleri niçin herhangi bir gerÖzellikle AB adayı Türkiye’nin duginlik ve savaşı önlemek için kendi
rumu güçleşmiştir. Türkiye’nin hızla
kurdukları kurumların çalışmaları ko- artan nüfusu ve din, Türkiye’nin üyenusunda vurdumduymaz davranıyor- liğine şüpheyle yaklaşanlar bu şüplar?
helerine ekonomi başlığını ekleyecekNazizmin yıkılmasının 65. yılını ya- lerdir. Özellikle komşu ülke Yunanisşadığımız bu günlerde AB liderlerinin,
tan’daki ekonomik durum Türkiye
Musa Başoda:
sorumluluktan uzak davranarak,
kenüye olacağı
“Bizden Danimarka
toplu- zamanda hatırlanacaktır.
di ülkelerindeki ulusal iç çekişmeleri
Geçen hafta
muna entegre olmamızı
is- Salzburg’da bir taksi şöMuzaffer
Atık:bunu en
tiyorlar anfakat olmamamız
förü ile yaptığım
kısa sohbet
AB kurumlarına tercih etmelerini
“Burada uzun süredir yaiçin
de
her
türlü
kanunu
lamak mümkün değildir.
iyi şekilde göstermektedir.
Avusturşayan bir insan olarak,
çıkarıyorlar. Burada
isterşöförü,
yalı taksi
ortaya
çıkan
krizin
Biz de kendi ülkemize baktığımızbir yıl kal, ister kırk yıl, is- gerek Danca dili olsun,
da, bizi Euro işbirliğinin dışında
tutan
yanı
sıra
Yunanistan’ın
Avrupa
Birliği
gerek banka garantisi
ya
ter yüksek eğitimli ol, hiçAB muafiyetlerinin bizi de vizyonsuzüyeliğinden
de
hoşnut
değildi.
Bunu
da
tam
zamanlı
işe
sahip
bir zaman onlar bizi kendi
olmak olsun,
buTürkler
kriterleri
luğa sürüklediğini görmemiz
gerekida
“Artık
toplumlarının
bir açıkça
parçasısöylüyordu.
kolaylıkla
karşılayabilirim
yor.
üyeliği
unutsunlar.
AB’ye
fatura
çıkaolarak görmeyecek.”
fakat insanın biriyle evleYunanistan’daki
kriz Euro’yu sorgu- racak bir üyeyi daha kaldıramayız”.
Ali
Lermi:
nebilmesi için neden çok
lamayı
beraberinde
kalmıTüm bunlar gözönünde
bulundurul“Bu kriterlerin
hepsinigetirmekle
kariyi eğitime sahip
olması
yor
AB’nin bütünleşmesini
de engelli- duğunda aslında
Avrupa Birliği’nde
şılayabilecek
bir insanın
gerektiğine
anlam veremiburada
ne işi olabilir,
ken-ve özellikle de bir kimlik kriziyorum,
yor.
Genelde
Avrupa’da
yaşanmakta
olduğunu
etrafımda
bu kadi ülkesinde
güzel bir
iş AB’ye duyulan söylemek pek yanlış
nunlardan
muzdarip çok
Euro
ülkelerinde
Tüm
sayılmaz.
sahibi olur, kendini
evinde
insan var.”
yildiz.akdogan@haber.dk
güvensizlik
arttı. Bu
da AB içinde işhisseder.”

« « «« « «

ÖNEMLİ NOT:
YAZ 2011 TARİFELERİMİZ UYGUN
FİYATLARLA SATIŞA SUNULMUŞTUR.
Kampanya fiyatları için bizi arayınız.

ROYAL

SELSKABSLOKALE
PEGASUS HAVA YOLLARI
İLE 3.11. 2010 tarihinden
itibaren haftada 3 gece ve
2 gündüz KOPENHAG - İSTANBUL
ve İstanbul’dan Türkiye’nin her
yerine bağlantılı seferlerimiz ile
hizmetinizdeyiz
TÜRK HAVA YOLLARI ile hergün
Türkiye’nin tüm uçuş noktalarına...

www.royalsalon.dk

Telefon: 32 111 555

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA
GECESİ, DOĞUMGÜNLERİ İÇİN
HİZMETİNİZDEYİZ.

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

DÜĞÜN SALONU
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.

Masa örtüleri, sandalye kılıfları için 6 ayrı renk
seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

Biletinizi erken alın ucuz alın
Dogru Rejser er medlem af Rejsegarantifonden Nr. 2205

Dünyanın her yerinden
akrabalarınız ve dostlarınız
düğününüzü interne
aracılığıyla canlı izleyebilsin.

25%

Rabat! Rabat! Rabat!

25%

Rabat på standardprisen på alle nye bookinger.
Gælder for alle nye fester med mere end 500
deltagere til afholdelse i perioden Jan/Feb/Marts-2010

Kaliteli Türk yemekleri
profesyonel Türk
aşçılar tarafından
yapılmaktadır.

Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup - Erdal: 4026 8998 / 2284 6207

4
12

haber

HABER

Mayıs/Maj 2010
2009
Kasım/November

Mayıs/Maj 2009

HABER

haber

5

Pasaporta 10 yıl karantina

H

ükümete dışarıdan destek veren Danimarka
Halk
Partisi,
Danimarka vatandaşlığına geçen kişilerin ilk on yıl
içinde ağır suç işlemeleri
durumunda sınır dışı edilmeleri için yasal düzenleme
istedi.
Parti sözcüsü Peter Skaarup tarafından gündeme
getirilen önerinin hükümetle devam eden bütçe
yasa tasarısı görüşmelerinde ön şartlardan birini
olduğu belirtiliyor.
10 yıl önerisi Hollanda’da geçtiğimiz günlerde
kurulan koalisyon hükümetinin protokolünde yer
alan maddeden esinlenilerek hazırlandığı belirtiliyor. Hollanda hükümeti
de kendisine destek veren
yabancı ve İslam düşmanı
Geert Wilders’in başkanlı-

Zevkinize
ve ölçünüze
göre sadece
size özel
dikim

MB Food A/S 1994’ten
beri Danimarka’nın her
yerindeki restoranlara
kaliteli et servisi yapmaktadır.
ğını yaptığı Özgürlük Partisinin öne sürdüğü şart
gereği Skaarup önerisinin
benzerini hükümete kabul
ettirmişti.
Peter Skaarup, “Danimarka vatandaşlığı elde edince
bir karantina dönemi başlamasını istiyoruz. Bu on
yıl sonunda Danimarka

vatandaşlığı tamamen geri
alınamaz şekilde olacaktır.
Danimarka vatandaşlığına
geçen bir kişi pasaportunu
aldığı günün ertesinde bir
cinayet işlerse sınır dışı
edilebilecek. Bu sürenin
de 10 yıl olmasını istiyoruz” dedi.
(Haber)

Başörtülü doktoru red hakkı
Danimarka’da hastaneye yatırılan kişilerin başörtülü
sağlık personelini reddetme, hatta başka hastaneye
nakillerini isteme hakları bile bulunduğu ortaya çıktı.

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

SİZİN BAŞARINIZ
BİZİM BAŞARIMIZ

MB Food A/S ayrıca
Danimarka’daki en büyük
catering firmalara erzak
temin etmektedir.

MB Food A/S 8800 m2’lik
binasaıyla en modern üretim
ve depolama imkanlarına
sahiptir. Bu imkanlar ve en
yetenekli işçilerimizden oluşan
kadromuzla MB Food A/S’nin
çekirdeğini oluşturur.

�

�

�

H

astaneye yatırılan
bir kişi başörtülü
doktor, hemşire ya
da hastabakıcısı tarafından
muayene edilmek istemezse, hastane yetkililerinin
personel kaydırması yaparak isteyen hastalara
bşörtüsüz sağlık personeli
sağlama konusunda talimat
aldıkları, bunun mümkün
olmadığı durumlarda da
hastayı başka hastanelere nakletmelerinin istendiği ortaya çıktı.
Başörtüsü tartışmasını yeniden
alevlendirmesi beklenen talimatname, Sağlık
Bakanı Bertel Haarder
tarafından Parlamentoya
gönderilen bir yanıtla or-

��
yazıda, başörtülü doktor
tarafından muayene edil��
mek istemeyen ve ameliyat olacak olan bir kadına
��
başörtülü doktoru kabul etmemesi durumunda ameli���
yatının yapılmayacağının
söylendiği yer alıyordu. �
Danimarka Halk
Partisi sağlık politikaları sözcüsü Liselotte
Blixt, benzer
durumlarla
bir çok kez
karşılaşıldığını ve
başörtülü
taya çıktı.
Danimarka Halk Partisi- sağlık personelini reddenin Kasım ayı başında ya- den hastaların kötü muayınlanan Dansk Folkeblad mele gördüklerini söyledi.
(Haber)
adlı dergisinde yer alan bir

Danimarka’daki imkanlar
haricinde Polonya’daki
fabrikamızda da modern üretim
imkanlarına sahibiz. Bu sağlam
çıkış noktasıyla mal alımından
kesimine ve sonrasına saklama
ve dağıtıma kadar doğru ve
efektif bir akış temin edebilir.

Türkçe de seçmeli ders olsun
M

Dev gelinlik ve
gece kıyafetleri
kolleksiyonlarımızı
mutlaka görün.
Hayalinizdeki
elbiseyi dikiyoruz.

illetvekili
adayları
Bünyamin Şimşek ve
Fatma Öktem Türkçe’nin
de seçmeli ders olarak sunulmasını istediler.
Danimarka Sanayici ve
İşadamları derneği (DI)
tarafından yapılan, Arapça’nın seçmeli ders olarak
okutulması önerisi üzerine
Aarhus bölgesi miletvekili
adaylarından Bünyamin
Şimşek ve Fatma Öktem
Türkçe’nin de seçmeli ders
olması gerektiğini söylediler.
Aarhus Belediye Meclisi
üyesi Bünyamin Şimşek,
Türkçe Danimarkalı öğrenciler için İngilizce’nin
ardından onlara en faydalı
olabilecek bir yabancı dildir. Bugün Avrupa’da 3,5
milyon kişi zaten Türkçe
konuşmaktadır.
Ayrıca

Türkiye ile Danimarka
arasında gittikçe artan
ticari ilişkiler ve özellikle
turism alanında iki ülke
arasında bulunan ilişkiler
Danimarkalı Türkçe konuşan gençlere gelecekte çok
geniş iş imkanları sunacaktır” dedi.
Aarhus bölgesi milletvekili adaylarından ve Midtjylland eyalet Meclisi üyesi
Fatma Öktem de DI’nin
önerisinin isabetli olduğunu, ancak eksik olduğunu

söyledi.
Türkiye Avrupa Birliği
ile üyelik müzakerelerine
başlamış bir ülke ve hızla
Avrupa Birliği’ne doğru
yol almakta. Avrupa’nın
tüm kurumları içinde yer
alan Türkiye gibi birliğe
komşu dev bire ülkenin
dili de gittikçe önem kazanmakta. Bu yüzden de
yetkililer Türkçe’nin de
ilkokullarda okutulması
gerekir” dedi.
(Haber)

Et ürünlerinde sığır ve dana etinden kümes hayvanlarına ve kuzu etine kadar bir çok çeşit
sunuyoruz. Tüm Avrupa ve Güney Amerika’ya yayılan dağıtım ağıyla her türlü ihtiyaca cevap
verebiliriz. Etin işlenmesinde kendimize yüksek kalite şartı koyuyor ve ürünlerin düzenli
denetimini yapıyoruz. Tabii ki resmi makamların koyduğu şartlara da uyuyoruz. Tüm
ürünlerimiz en iyi kalitededir. Kalite kesinlikle tatılabilir ve biz tattan taviz vermeyiz.

�����
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GELİN ARABANIZIYeni yasa geriye
DİKKAT:
SÜSLEMEK
Puanlama sistemi devreye girdi! dönük
BİZİM İŞİMİZ
olarak
işliyor
Hükümet ve Danimarka Halk Partisi arasında varılan anlaşma gereğince aile birleşimi kurallarında

YABANCILAR YASASI YİNE SERTLEŞTİRİLDİ. İŞTE AİLE BİRLEŞİMİ ŞARTLARI

yeniden sertleştirilmelere gidildi. Yeni kurallar hem Danimarka’ya gelecek olan kişinin, hem de
Danimarka’ya eşini getirmek isteyen kişinin önüne yeni şartlar koymakta.
Berk Çoker

İ

ktidar Bloğu
(VKO) ve Danimarka Halk
Partisi arasında varılan anlaşma gereğince aile
birleşimi hakkında düzenlenen yasada sertleştirmelere gidildi.
Yeni düzenlemeler, 24 yaş sınırının devamı ile birlikte yerine getirilmesi gereken yeni şartları da
beraberinde getirdi.
Yeni kurallar hem Danimarka’ya gelecek olan kişinin hem
de Danimarka’ya eşini getirmek
isteyen kişinin önüne yeni şartlar
koymakta.
Aile birleşimi hakkından yararlanmak için daha once 50 bin Kron
olan banka garantisi (teminat mektubu) 100 bin Krona çıkarılırken,
başvuranlardan puanlama sistemi
kriterlerini de yerine getirmeleri
isteniyor.

eğitim ve yüksek okul diploması ÖNEMLİ NOT: 1’den 3’e kadar
(Uluslararası)
olan gruplardan puan alınması
durumunda diğer yani 4. Gruptan
2) İŞ TECRÜBESİ
puan tedarik edilebiliyor.
80 Puan: En az 2 yıllık iş tecrübesi
(Danimarka’dan ve Pozitif Listede Yeni Puanlama Sistemi’ne AlterBelirtilmiş Olan İş Alanı)
natif Ana Muhalefetten Geldi
60 Puan: Son 3 yılda elde edilmiş Sosyal Demokrat Parti Genel
en az 2,5 yıllık iş tecrübesi (Kendi Başkanı Helle Thorning-Schmidt
Ülkesinden ve Pozitif Listede Be- ve Sosyalist Parti Genel Başkanı
lirtilmiş Olan İş Alanı)
Villy Sövndal’ın üzerinde anlaş40 Puan: Son 3 yılda elde edilmiş tığı alternatif puanlama sistemi
en 2,5 yıllık iş tecrübesi (Kendi Ül- ise şöyle:
kesinden ve Pozitif Liste Dışında a) İleri Derecede Danca Bilmek

Yeni Puanlama Sistemi

Yeni göçmen kanununun en önemli maddesi olan puanlama sistemine gore 24 yaş sınır kabul edilerek,
24 yaşın altındakilere 120, üstündekilere ise 60 puan kriteri kondu.
İşte yeni aile birleşimi hakkından
yararlanmak isteyenlerin kabusu
olacak ve 4 başlık altında toplanan
puanlama sistemi:

DANİMARKA’YA GELECEK
OLAN KİŞİLER

İş Alanları)

3) DİL

50 Puan: C1 Seviyesinde Danca,
İsveçce ve Norveçce Dillerine HaÜniversite veya dengi yüksek okul kimiyet.
diplomasına sahip olmak zorunda- 40 Puan: C1 Seviyesinde İngilizce,
Almanca, Fransızca ve İspanyolca
lar:
Bilmek.

1) EĞİTİM

120 Puan: Doktora ya da yüksek
lisans diploması (Danimarka’dan
veya 20 onaylı üniversiteden)
80 Puan: Doktora diploması ya da
yüksek lisans diploması (Uluslararası Üniversitelerden)
70 Puan: Lisans diploması (Danimarka’dan veya 20 onaylı üniversiteden)
50 Puan: Lisans diploması (Uluslararası Üniversitelerden)
50 Puan: Lise sonrası mesleki eğitim ve yüksek okul diploması (Danimarka)
40 Puan: Lise sonrası mesleki

4) DİĞER

20 Puan: B1-B2 Seviyesinde Danca
Diline Hakimiyet.
20 Puan: B1-B2 Seviyesinde İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca Bilmek.
20 Puan: Gettolarda Yerleşmemiş
Olmak.
10 Puan: Küresel İnsanı Yardım
Kuruluşlarına Aktif Katılım (İş
Tecrübesinden Bağımsız Olarak)
10 Puan: Kendi Kendine Bakıyor
Olabilmek (İş Sahibi Olmak Yeterli Değil)

başlayan büyüklükte kendi konutunun sahibi olmak
- Son 10 yıl içinde eşine ya da birlikte yaşadığı kişiye karşı şiddetten
mahkum olmamış olmak
- Danimarka’ya gelecek olan kişinin veya bunun çocuklarının danimarka’da eğitimi ve uyumu için
aktif olarak çalışacağını belirten
bir belge imzalamak.
- 100 Bin kron banka garantisi
yatırmak
- 18 ay ya da daha fazla şartsız hapis cezası almamış olmak
- Resmi kurumlara uzun süredir
ödenmemiş borcu olmamak
- Son 3 yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
- Uyum ve aktıf yurttaşlık belgesini
imzalamak
- En az Danca yeterlilik sınavı 2’yi
geçmiş olmak
- Son üç yıl içinde en az 2 yıl 6 ay
çalışmış olmak
- En az toplam 4 yıl çalışmış olmak,
bir eğitimi tamamlamış olmak veya
en az Danca yeterlilik sınavı 3’ü
geçmiş olmak
- Bağlılık şartı (Tilknytningskrav)
- Evli çiftin Danimarka’ya olan
bağları toplam olarak bir başka
ülkeye olan bağdan çok daha fazla olmalı, Başvuruda bulunan kişi
28 yıl Aralıksız Danimarka’da yaşamışsa veya Çocukluğundan beri
28 yıldan fazla Danimarka’da yaşab) İleri Seviyede İngilizceye Ha- mışsa bu kural işletilmez.
kimiyet
c) Akademik Eğitim ya da Benzeri DİĞER ŞARTLAR
ve Bununla Denklik Taşıyan Bir
Programa Katılım.
Evlilik ya da kayıtlı birliktelik Dad) En Az 2 Senelik İş Tecrübesi
nimarka makamları tarafından
e) Danimarka İş Piyasası ya da Eği- onaylanabilir bir evlilik ya da birtim Sisteminin Bir Parçası Olmak liktelik olmalıdır
veya Bir İş Sahibi Olmak.
Evlilik ya da kayıtlı birliktelik gönül rızası ile yapılmış olmalıdır
Oturma izni verildiği anda evli
EŞİNİ DANİMARKA’YA
GETİRMEK İSTEYENLERDEN ya da kayıtlı birliktelik yapmış kişiler birlikte aynı adreste yaşıyor
İSTENEN ŞARTLAR
olmalıdır.
- Danimarka ya da diğer Kuzey ül- Evlilik ya da kayıtlı birliktekeleri vatandaşı olmak
lik yapan kişiler yakın akraba ol- Mülteci oturma iznine sahip ol- mamalıdır (Kuzen-Kuzin kuralı)
mak veya en az üç yıllık süresiz Danimarka’ya gelecek olan eş
oturma çalışma iznine sahip ol- göçmenlik testini geçmiş olmalımak
dır.
- Son üöç yıl içinde herhangi bir Başlangıç olarak her iki taraf da
şekilde sosyal yardım almamış 24 yaşın üzerinde olmalıdır.
olmak
berk.coker@haber.dk
- Kişi başına 20 metrekareden

İsveç Modeli’ne Yönelin!

A

vrupa Birliği dışından Danimarka’ya eşini getirmek
isteyen kişilerin önünde
yeni aile birleşim şartları engel
teşkil edemeyecek. Yeni aile birleşim şartlarının sadece Danimarka dışından eşini getirmek isteyen
insanları korkutmaya yönelik ve
iç politikaya hizmet amaçlı olduğu belirtildi.
Sınır Tanımayan Evlilikler Örgütü (Ægteskab uden Grænser) sözcüsü Lars Kyhnau Hansen,
“yeni şartlar İsveç modelini hiçbir

şekilde etkilemeyecek ve Danimarka’ya taşınacak çiftlere bunu şiddetle tavsiye ediyoruz, bu sayede
de Danimarka’ya taşınacakların
sayısında artış olacak.” şeklinde
konuştu.
AB Uzmanı Marlene Wind “yeni
şartlar kesinlikle İsveç modelini
olumsuz etkileyemeyecek. Bir çift
bir başka AB ülkesinde bir süre
birlikte yaşadıktan sonra, Danimarka’ya taşınabilir” dedi.
Başta AB Ülkeleri ve Türkiye’den eşini getirmek isteyen Da-

nimarka vatandaşlarına da “İsveç Modeli”ne yönelmeleri
tavsiye edilirken, bu
girişimlerinin Danimarka’da göçmenlere yönelik yeni aile
birleşim şartları ile
engellenemeyeceği
garantisi verildi.
Süreçten umutlu
modelinden faydalanabilir” diyeolduğunu belirten
Hansen, “Aile birleşimi için baş- rek Danimarka’ya sorunsuz bir
vuran çiftlerden yüzde 80’i İsveç yerleşimin reçetesini verdi.

Radikale Venstre:

Puan
sistemine
destek yok

GELİN ARABANIZI
10 Haziran’a kadar uçun.
SÜSLEMEK
1898 Kron’dan (Vergi dahil) başlayan fiyatlarla
6 ay süreli
bilet kampanyamızdan yararlanın.
BİZİM İŞİMİZ

Gelin arabanızın güzelliğinin
zorundadır. Bunun anlamı:
partileri ile
önemliükümet
olduğunu
düşünüyorsaDanimarka Halk Daha önce geçerli olan aile
nız, Çiçek
uğrayıp
partisimağazamıza
ile üzerin- birleşimi
kurallarına uygun
de anlaşmaya va- olarak oturma izni almış olan
nasıl
rılan ve 24 yaş kuralını
yeni yabancılar da son üç yıl içinde
kurallarla
destekleyen
puan
en az 2,5 yıl tam gün çalışmış
bir
süsleme
istediğininizi
sistemi geri dönük olarak da olma şartını yerine getirmeleişleyecek. belirtmeniz yeterlidir.
ri gerekmektedir, Buna ek olaUyum Bakanlığı’nın web rak Danca yeterlilik sınavını
Hemen
bizika-arayın.
sitesinde yer
alan ve yeni
geçmiş olma şartı, son üç yıl

H

bul edilen sertleştirmelerin
yer aldığı kanun metninin
4. sayfasının ilk paragrafında “Önümüzdeki dönemde
ülkede yaşayan her yabancı,
kendilerine oturma ve çalışma ne zaman verilmiş olursa
olsun 2010 yılında sertleştirilen şartları yerine getirmek

ladığı yasa metnine göre son
üç yıl içinde oturma izni almış
olan kişiler 2,5 yıl tam gün çalışmamışlarsa, veya herhangi
bir şekilde sosyal yarım almışlarsa veya hapis cezası almışlarsa oturma izinlerinin iptal
edilmesi durumu ile karşı
karşıya kalabilecekler. Bu kişilerden 50 bin kronluk banka
içinde herhangi bir sosyal yar- garantisini 100 bin krona çıdım almamış olma şartı ve 1 karmaları da istenecek.
buçuk yıldan fazla şartsız hapis cezası almamış olma şar- İşte yasanın geri dönük
tı aranacaktır. Ayrıca banka olarak işleyebileceğini
garantisi de 50 bin Kron’dan gösteren paragrafın
100 bin Kron’a çıkarılacaktır” Danca metni:
İfadesi yer alıyor.
“I fremtiden skal alle herboYukarıda HABER’in alıntı- ende udlændinge opfylde de

skærpede krav til permanent
opholdstilladelse, som blev
vedtaget i 2010, uanset hvornår de har opnået permanent
ophold. Det betyder, at også
herboende, der har fået permanent ophold efter de gamle
regler, skal opfylde kravet om
fuldtidsbeskæftigelse i mere
end 21⁄2 år inden for de sidste 3 år. Der stilles endvidere
krav til bestået danskprøve.
Endelig må herboende ikke
have modtaget offentlig hjælp
efter aktivloven inden for de
sidste 3 år og ikke være idømt
ubetinget fængselsstraf i 1 1⁄2
år eller mere.”

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

TOKAT GİBİ UYARI: SOSYAL DEMOKRAT İLKELERİ UNUTTUK

Sosyal Demokrat
tabandan sert tepki

Radikale Venstre’nin uyum
politikalarından sorumlu sözcüsü
Morten Östergaard

O

lası bir hükümet değişikliğinde Sosyal
Demokrat Parti ve
Sosyalist Halk Parti’ye destek sağlaması beklenen Demokrat Liberal Parti (Radikale) puan sistemine karşı olduğunu ve olası bir koalisyon görüşmesinde puan
sisteminin kaldırılmasını
şart olarak ileri süreceğini
açıkladı.
Radikale Venstre partisi
sözcüsü iktidarın oy keybetmesi durumunda ortaya
çıkacak durumda koalisyon görüşmelerinde puan
sisteminin kaldırılması yönünde çalışacaklarını ve
ellerinden geleni yaparak
bu sistemin rafa kaldırılması için uğraşacaklarını
açıkladı
Partinin uyum politikalarından sorumlu sözcüsü
Morten Östergaard Sosyalist Halk Partisi başkan
yardımcısı Ole Sohn’un
kendi desteklerinden emin
görünen açıklamalarını
duyunca şaşırdığını söyledi, ve “Ole Sohn’un kendi
parti tabanından da birçok
kişi bu puanlama sistemine
karşı. Bence Ole Sohn bize
saldırmak ve bizi eleştirmek yerine iktidar partisinin puan sistemi ile mücadele etmelidir” dedi.
Östergaard puanlama sistemi ile mücadele edilmesi
gerektiğini söyledi ve Sosyalist Halk Partisinin de
kendi puanlama sistemini
rafa kaldırması gerektiğini
söyledi.

Çiçek çeşitleri, güller,
buketler
ve tüllerle gelin
arabaJørgensen,
Ivar Nørgaard and
Berk
Çoker
Birte Weiss gibi isimler bulunızı süslüyoruz.
osyal Demokrat Par- nuyor.
İmzacılar, puanlama sistemi
ti’ninGelin
birçok eski
bakan gelin
çiçekleri,
ve beyin takımını oluş- ve iktidar bloğunun (VKO)
buketleri
turan birçok
önde gelen yapıyoruz
isim, göçmen politikasını destekle-

grubun ana görüşü, iktidar
bloğu ve Danimarka Halk
Partisi’nin yabancı düşmanlığından dolayı uzun süredir
gözardı edilen Sosyal Demokratların dört ana ilkesinin yeparti yönetimi’nin ve özellik- yen Sosyal Demokrat Parti niden parti politikası olarak
le Helle Thorning -Schmidt’in lideri Schmidt ve yönetimin hayata geçirilmesi.
puanlama sistemine verdiği sosyalist ilkeler ile tamamı
destek dolayısı ile partiden ile zıt düştüğünü belirtti.
Eski başbakandan sert
Oluşturulan grubun başkan- uyarı
ayrılma noktasına geldi.
Göçmen kanunu ile ilgili lığını üstlenen ünlü edebiyat
sertleştirmelere ve puanla- profesörü ve yazar Hans Her- Sosyal Demokrat Parti eski
ma sistemine şiddetle karşı tel ise “kurmuş olduğumuz genel başkanı, başbakan ve
çıkan grup, parti içinde isyan grup, partimizin ülküsü olan Avrupa Sosyal Demokratlar
sosyal demokrasinin temel il- Başkanı Poul Nyrup Rasmusbaşlattı.
İçlerinde önemli isimlerin ol- kelerine sadakat yeminin ha- sen, partisinin hükümete verduğu 103 parti üyesi, bir bil- tırlatılması ve bu tür yabancı diği destekten dolayı sert bir
diri yayınlayarak Danimarka karşıtı kanunlara karşı direniş dille eleştirdi.
Halk Partisi’ni ve kendi yöne- anlamında davet niteliği taşı- Rasmusssen, “Bizi biz yapan
62
tarihi, sosyal ve dayanışmacı
maktadır”
dedi.
timlerini topaØsterbrogade
tuttu.
İçinde
İmzacıların
içinde
eski
ba2100 København Ø yerel politikacılar ve değerlerimizie tamamen bir
kanlardan Jytte Hilden, Ole SDP’nin gençlik kollarının zıt uygulamaya destek veril35 Anker
38 23 temsilcilerinin
90
de bulunduğu mesi hiç doğru olmamıştır”
Espersen, KjeldTlf:
Olesen,

S

PINAR Lygteskov
Blomster

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

Sevdiğinize bugün bir
çiçek aldınız mı?

Blomstershoppen
Fisketorvet
1560 København V
Tlf: 33 36 28 00

dedi.
Çoğu imzacı, yönetimin
göçmen politikasındaki sertleştirmelere dur dememesi
durumunda partiden ayrılacaklarını duyurdular.
berk.coker@haber.dk

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize çiçek vermek için
her zaman bir gerekçeniz vardır

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

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

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

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

Sevdiklerinizi mutlu edin,
yaşamınızı çiçeklendirin

Blomstertorvet
Vesterbrogade 61
1620 København V
Tlf: 33 79 40 24
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nin THY’den farklı olmayacağını sayısındaki düşüş nedeniyle küçül- Şimşek ayrıca Anadolu Jet uçakifade eden THY Kopenhag müdürü meye gittiği, hatta kapanmak, iflas larında da halihazırda THY persoŞimşek, “Vatandaşlarımı- etmek zorunda kaldığı bir dönem- neli olarak görev yapan çalışanlaNisan/April 2010
20İbrahim
haber
rın bulunacağını söyledi.
Kasım/November 2010
18 haber
“Her ne kadar uçuşlarımız Kopenhag’dan ilk ayakta sadece An- Uçuşlarda ayrıca ücretsiz olarak Konya ve Kayseri uçuşlarının da
kara ve İstanbul’a olsa da, Türki- sandviç, kek, su ve çay servis ya- başlatılacağını ve vatandaşların
ye’deki diğer destinasyonlara da pılacağı bildirildi.
bu yılın sonunda Konya ve Kayfazla beklemeden aktarma yapı- Anadolujet’in Kopenhag’dan uç- seri biletlerinin ucuza alabileceklarak uçulabilecek” diyen İbrahim maya başlamasıyla yer sıkıntısı- lerini söyledi.
Şimşek
görevde bulunduğu süre nın ortadan kalkacağını belirten Geçtiğimizkuşaktır
yıl Kopenhag’dan
burada 173
yaşaBerk Çoker
içinde THY’nin büyümesini sağla- THY Kopenhag müdürü Şimşek, bin yolcu makta
taşıdıklarını
belirtenDaolan
ancak
İMALATTAN HALKA
manın yanıanimarka
sıra vatandaşlarımıza
‘Anadolujet ile makul bir fiyata va- THY Kopenhag
müdürü
İbrahim ve
nimarka
vatandaşlığı
Halk
yılki hedeflerinin
verilen hizmet
kalitesinin arttığı- tandaşlarımızı taşıyacağız. Bizim Şimşek, bupasaportuna
TATLI
YAŞ PASTA
sahip 250
olmaPartisi’nin
olduğunu
söyledi.
nı görmekten
büyüksundumululuk duy- biletlerimiz pahalı değil, ancak bini aşmak yan
gençlerin
de
öğrenci
meclise
BÖREK
SERVİSİMİZ
duğunu söyledi
bu başarıların vatandaşlarımız biletlerini almayı
kredileri kesilecek.
ğu vevegöçmenKopenhag Bürosunda çalışan tüm son günlere bırakınca otomatikÇEŞİTLERİ
BAŞLAMIŞTIR
Liberal Parti’nin
lerin hayatlarını olumsuz
(Haber)Öğpersonel için de gurur vesilesi ol- man pahalıya uçuyorlar’ dedi.
renci
kredilerinden
(Staşekilde
etkileyecek
birçok
Doğum
Yaş ve kuru
duğunu belirtti.
Şimşek ayrıca, önümüzdeki yıl
tens Uddannelsesstøtte)
yabancı düşmanı teklifin
günleri, misafir
pastalar, keşkül,
ardından şimdi de iktida- tırılacak, teklife Muhafa- bir araştırmaya göre, bu sorumlu sözcüsü Sophie
toplantıları,
sütlaç, baklava
rın büyük ortağı Liberal zakarlar ve Danimarka 6500 yabancının öğrenci Løhde’ye gore önceliklenişan, düğün ve
toplam
mali- rin vakti
şöyle deParti’den (Venstre) akıl- Halk Partisi de destek kredilerinin
THY
YOLCULARINA
İYİ geldi,
HABER
çeşitleri, kadayıf,
veriyor.
yeti
300
milyon
Danimarvam
ediyor:
ları
durduracak
bir
öneri.
özel günlere yaş
sarıburma, revaTürk Hava Yolları yeniliklerine devam
“Önceliklerimizi bilmeli
Yabancılara öğrenci kre- Yabancılar eğer Dani- ka kronu.
pasta,
ediyor. Bugüne kadar bilet rezervasyon
ni, tulumba tatlısı
marka’da
iki
yıl
yaşamış
Bazı
özel
durumlarda,
ve
bu duruma
daha
eleştidisi
durdurulsun!
her türlü tatlı,
sistemlerindeki farklılık
nedeniyle
dünve daha nice
Darisel
bakarak,
Danimarka
Liberal Parti’nin sun- ya da çalışmış ise öğren- AB vatandaşlarının
yadaki hiç bir havalimanında otomabörek servisi
aldıkları
vatandaşı yeralmayan
olmayan bu induğu teklif gereğince, ci kredisi alabiliyor. AB nimarka’dan
tatlı börek,
tik check-in
makinalarında
yapıyoruz.
vatandaşları
ile
öğrenci
öğrenci
kredilerini
kendi
sanlara
dünyanın
en cöDanimarka’da
şu
anda
pohça, sandviç
Türk Hava Yolları, bundan böyle ilk
götürmelemert
eğitim
kredilerini
sayısı 6500 civarında kredilerinden oturma ülkelerine bile
kez Kopenhag’da bu uygulamaya başçeşitleri.
fakat vermek
bizim görevimiz
olan yabancı öğrencinin izni kriterlerini yerine rine izin veriliyordu
lıyor. Elektronik
bilet uygulamasının
birlikte bu da sonra
mi sorusunun
cevabını
kredilerden
yararlan- getirmeleri durumunda yeni tekliflebaşlamasından
yolculara rezerrafa kalkıyor.
vermemiz
gerekiyor.”
ması yeni hazırlanacak faydalanabiliyorlar.
vasyon esnasında verilen bir kod ile yolberk.coker@haber.dk
üç
kanunlarla imkansızlaş- 2008 yılında yapılan Öneri yasalaşırsa,
cular uçuş kartlarını
bu makinalardan

HABER

FAVORI BAKLAVA

Göçmenler de yanacak!

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ

«««««

D

alabiliyorlardı. Ancak THY uyguladığı
farklı bilet rezervasyon sistemi ile bu
uygulamının dışındaydı. Bundan böyle THY yolcuları da uçuş kartlarını bu
makinelerden alabilecekler.

Açılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

Göçmenler isim değiştirmeye zorlanıyorlar
Telepazarlama ve çağrı merkezlerinde yakın zamanda başlayan Danca isim
yaratma furyası çok konuşulacağa benziyor. Patronların, yabancı kökenli çalışanlarından kendilerini öz isimleri ile değil fakat sahte Danca isimler kullanarak tanıtmalarını istemesi iş yerinde ayrımcılık konusunu gündeme getirdi.

Milliyet Avrupa’ya veda etti

I
A

Tlf: 3583 3329- 3582 0030
Mobil: 4081 5050
Pastane
Baklavacı
Frederiksborgvej 10
2400 KBH NV

Frederiksborgvej 10
2400 KBH NV

rak
kökenli Türkbir Danimarkalı oluşur, sen de bu sayede daha çok
vrupa’daki
katılmış oldu. Ama herşeyden
olan
Ali
Al
Ansadi,
çe medyanın kan telekomü- satış yapabilirsin dedi. Eğer Danca
önce çok sayıda meslektaşınikasyon
pazarlama
merke- isimle aramaya devam edersem, bu
kaybı devam
edimız işsiz kaldı. Avrupa’da
zindeAvrupa’da
çalışırken, 1972
kendisini Casper toplum hiçbir zaman yabancı isimyor.
Türkçe medya için gazetecilik
Jensen olarak
tanıtması
yılından
bu yana
yayın istenmiş. lere alışmaz. Danimarkalı müşteriyaparak yaşamını sürdürebiAnsadiMilliyet
şöyle devam
len gazetecilerin sayısı daha
yapan
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Uniq design med den personlige smag

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

Zevkinize göre mimarı tasarım
Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, Uygulama,
dekorasyon projeleri, danışmanlık
ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.
Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama
projelerine kadar, her türlü çalışma en ince
ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere sunulmaktadır.
Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning
og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg
Tel :2127 5146

Tel :2127 5146

ak@eak-design.com

www.eak-design.com
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Büyükelçiye tahammül edemediler

TÜRKİYE’SİZ BİR NATO
DÜŞÜNÜLEMEZ

Türkiye Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan, Avusturya’da “istenmeyen adam” ilan edildi.

H

ürriyet Gazetesi’nin
websitesinde verdiği
habere göre, Türkiye Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan, Avusturya’da “istenmeyen adam”
ilan edildi.
Ülkedeki yabancılara yönelik uyum politikasını eleştiren
Tezcan, eleştiri oklarının odağı oldu. Büyükelçinin Avusturya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Die Presse’e verdiği
ropörtaj Avusturya’da büyük
yankı bulurken, yaptığı açıklamalar dolayısı ile Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı, ırkçı FPÖ
(Avusturya Özgürlük Partisi) ise Türkiye ile diplomatik
bağların kesilmesi için girişim
başlattı.
Büyükelçi, Die Presse gazetesine verdiği demeçte ne demişti?
“Türkler Viyana’da konut
için başvurduğunda, hep
aynı mahalleye gönderiliyorlar. Sonra da gettolaşmakla (bir kentin azınlıklarla yerleşilen bir bölümü) suçlanıyorlar”
”Madem gettolaştıracaktınız neden 110 bin Türk’e
Avusturya vatandaşlığı
verdiniz, Avusturya’nın
problemi ne anlamıyorum.
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Taze,
ucuz ve
kaliteli

Nørrebro Bazar ApS

Diğerleriyle yaşamayı öğrenmek zorundasınız”
“Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı veya OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) genel sekreterlerinden biri olsaydım burada

kalmazdım”
Bu açıklamalara ek olarak
Türk Büyükelçi, İçişleri Bakanı Maria Fekter’den de
yabancıların uyumu konusuna karışmamasını isteyerek,
kendisini Liberal eğilime sahip Halk partisinin ilkeleriyle

Kaynak: hurriyet.com.tr

Türkiye’nin
tadı size
çok yakın

Evinizin tüm gıda
ihtiyacını en ucuz fiyata
karşılayabileceğiniz tek adres!

Avusturya Başbakan
Yardımcısı ateş püskürdü

Türkiye Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan

www.norrebrobazar.dk
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TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

bağdaşmayan bir politika izlemekle eleştirdi.

Ropörtajın Avusturya devlet
televizyonuna yansımasının
ardından, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Halk Partisi
lideri ve Başbakan Yardımcısı
Josef Pröll, yazılı bir açıklama yayınlarak, »Bir diplomatın misafir olduğu ülkenin iç
politikasına yönelik bu denli
ölçüsüz açıklamalarının kabul
edilemeyeceğini« belirtti.
Pröll açıklamasında, Dışişleri
Bakanı Michael Spindelegger
ile görüştüğünü, Büyükelçi
Tezcan’ın bakanlığa çağrılmasını istediğini bildirdi.
Spindelegger, Davutoğlu’nu
arayacak
Konuya açıklık getiren Dışişleri Bakanlığı yazılı bir
açıklama yaparak, Avusturya
Dışişleri Bakanı Spindelegger’in Türk meslektaşı Ahmet
Davutoğlu ile görüşeceğini
ve Ankara Büyükelçisi Peter
Doyle’ın da konuya ilişkin tepkiyi iletmek amacı ile Türk
Dışişleri Bakanlığı’na gideceği
bildirildi.
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ortekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleşen NATO tarihinin en önemli toplantısında, 61 yaşına giren kurumun
yol haritasını 2020 yılına kadar belirleyecek
stratejik belge üzerinde uzlaşma sağlandı.
NATO İttifakı, Türkiye’nin diretmesi ile
hiçbir ülkeyi düşman ilan etmedi. Belgeye,
“NATO, hiçbir ülkeyi düşman olarak görmemektedir.” ifadesi eklenerek, İran tehdit olarak algılanmadı.

Tüm müttefik toprakları korunacak

NATO, herhangi bir saldırıya karşı tüm müttefik topraklarını (NATO mensubu 28 ülke)
ve halkını kapsayan bir savunma geliştireceğini duyurdu. Metinde “Modern güvenlik
ortamı, NATO’nun toprakları ve nüfusuna
karşı geniş ve dönüşen tehditler içermekte.”
ifadesi yer aldı.

Rasmussen: NATO için tarihi Bir an

Danimarka Eski Başbakanı ve NATO Genel
Sekreteri Rasmussen, “NATO için tarihi bir
an. NATO, benzeri olmayan barış güvenlik
ve ortak değerler toplumudur. Ama dünya
değişiyor. Yeni tehdit ve meydan okumalarla
karşı karşıyayız. Bu stratejik belge, barış ve
güvenliği savunmada NATO’nun etkin olarak kalmasını garanti altına alacak.” dedi.
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Blomsterkvist
www.blomsterkvist.dk Tlf: 39 29 45 50

Düğün hazırlıklarına dair herşey şimdi
BLOMSTERKVİST’te

Rengarenk çiçek ve gül çeşitleri, düğün ve nişan davetiyeleri, nikah
şekerleri, gelin arabası çiçekleri, masa dekorasyonları bulunur

SÜPER UCUZLUK !!!

♥ Gelin çiçekleri ve buketler

♥ Nikah şekeri çeşitleri

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sabuna kadar evinizin
tüm gıda ihtiyacını en ucuz fiyatlarla temin edebileceğiniz marketimize mutlaka uğrayın.
Dana, tavuk ve hindi etlerinden üretilen kaliteli ve ucuz Türk sucuk, salam ve pastırma çeşitleri.
Yağlı, az yağlı Türk beyaz ve kaşar peyniri ile sade, kaymaklı yoğurt çeşitleri

♥ Düğün, nişan, sünnet davetiye çeşitleri

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
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♥ Gelin arabası
çiçeği
Østerbrogade 163 v/Svanemøllen St. 2100 København Ø
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Akupunktur ile hastalık tedavisi
Mustafa Ceran, Alternatif tıp
uzmanı

ğer Hast.), bronşiektazi, amfizem, tümör ve kanserler, ameliyat gerektiren
fıtıklar, protez takılması şart olan büu yazımda sizlere belli yük eklem artrozları gibi hastalıkları
verebiliriz. Akupunktur, bu grup hasbir hastalıktan spesitalıklarda
tedavi edici değildir, ama bu
fik olarak bahsetmektenhastalıklara
yakalanmadan yapılacak
se, genel olarak hastalıklar ve akuönleyici tedaviler sizin bu hastalıklara
punktur portresi çizmeyi daha uygun
yakalanma riskinizi minimuma indiregördüm.
cektir.
Tüm hastalıklar,vücudda yaptıkları
Geri dönüşümlü (reversibl) hastalıketkiler bakımından iki grupta değerlarda, vücudumuzun tedavi edici melendirilir. Birincisi,”geri dönüşümlü”
kanizmaları, mevcut hastalığı yenmeye
olan hastalıklar; ikincisi, “geri dönüve tedavi etmeye çalışır. Bu mücadeleşümsüz” hastalıklar. Geri dönüşüm
de başarısız kaldığında da, tüm klinik
özelligi gösteren (reversibl) hastalıklar- bulgu ve belirtileri ile hastalık ortaya
da, hastalığa yol açan sebepler, etkençikar. İşte akupunktur, bu grup hastaler; vücudda hücresel düzeyde onarımı lıklarda vücudun içinde bulunan nöroimkansız tahribatlar yapmazlar ya da
hormon, nöro-mediatör, nöro-transmitameliyatı gerektiren tümör, kanser,
ter gibi maddelerin salgılanmasına yol
kist,anevrizma v.b gibi klinik durumla- açar ve vücudun iç dengesinin (hemosra yol açmazlar. Bu gruptaki hastalık- tazis) yeniden kurulmasını sağlar. Böylara örnek olarak; migren, astım, bel
lece,dışarıdan herhangi bir ilaç uyguve boyun fıtıkları (ameliyat gerektirlamasına gerek kalmadan, yan etkisiz
meyen), depresyon, anksiyete, alerjik
olarak, mevcut hastalık tedavi edilmiş
cilt hastalıkları gibi hastalıkları verebi- olur.
liriz. Akupunktur, bu grup hastalıkları Bilgisayarların, nasıl beyin olarak
çok iyi tedavi eder.
hard-diskleri varsa, vücudumuzun da,
Geri dönüşümsüz (irreversibl) hastabeyin olarak hard-diski vardır. Bilgilıklarda ise,hastalığa yol açan sebepsayarı, nasıl klavyesindeki tuşlardan
ler, vücudda hücresel düzeyde onarımı komut vererek, istediğimiz şekilde kulimkansız tahribatlar yaparlar ya da
lanabiliyorsak; vücudumuzda da, akuameliyatı gerektiren tümör, kanser,
punktur noktaları aracılığı ile beden
kist, anevrizma v.b gibi durumlara yol hard-diskine komut verme şansımız
açarlar. Bu grup hastalıklara örnek
vardır. Akupunktur noktalarını uyaraolarak; KOAH ( Kronik Tıkayıcı Akci- rak, bedenin hard-diskini ele geçirmiş
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ve onu yönetmiş oluruz. Bir bakıma
beyine yeni bir format atmış oluruz.
Bunun olabilmesi için de, akupunkturun, deneyimli uzmanı tarafından
doğru,bilimsel şekliyle uygulanması
gerekir.
Özetle; migren, astım, bel-boyun fıtıkları (ameliyat gerektirmeyen), depresyon, uyku bozuklukları, allerjik cilt
hastalıkları gibi daha birçok yüzlerce
hastalıkta, yan etkisiz oluşu ve çogunlukla kalıcı tedavi edişi nedeniyle
akupunktur, öncelikli olarak tercih
edilmelidir. Tüm bu açıklamalardan,
ilaç tedavilerine tamamen karşi olduğumuz anlaşılmamalıdır. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi, akupunkturun, tedavi edemediği hastalıklar da vardır. Bu
hastalıkların tedavilerinde, mutlaka
ilaç kullanılması gerekiyorsa, tabii ki
ilaç kullanılacaktır. Ameliyat yapılması
gerekiyorsa da, ameliyat yapılacaktır.
Bazı klinik durumlarda da, ilaç tedavisinin yanında, onu destekleyici olarak
da akupunktur tedavisi uygulanabilir.
Bu nedenle, hastalıkların tedavisinde
seçenek olarak akupunktur düşünülmeli ve uygulanmalıdır. Çünkü akupunktur “Tıbbın kendisidir”.Kesinlikle
“Alternatif Tıp”değildir! Tıp bilimi bir
tanedir. Böylesine büyük bir bilimin
alternatifi olmaz, olamaz.Akupunktur
“Tamamlayıcı Tıp” da değildir. Tıbbın
tamamlayıcısı diye bir kavram yoktur,
sözkonusu bile olamaz.
info@akuzomas.dk

8-9- 18 – Hükümet başarılı mı?
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on dönemlerde cinsi
tercihi, dini,
siyasi duruşu ve
ten rengi dolayısı
ile saldırıya uğrayan Danimarkalı
ve yabancıların sayısında
gözle görülür bir artış
sözkonusu.
Danimarka
Polis İstihbarat Merkezi’nin konuyla ilgili
hazırladığı
rapora ilk ulaşan kanal
BBC televizyonu
olurken, 2009 yılında
306 Danimarkalı aşırı
sağcı ve nefret gruplarının saldırısına uğradı.
Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi’nin (PET) kamuoyu ile paylaştığı yeni
veriler, Danimarka’da
nefret suçlarının (bir
kişiye veya gruba karşı ırk,dil, din, cinsiyet
ve cinsel yönelim gibi
önyargı doğurabilecek nedenlerden ötürü işlenen, genellikle

Yıldız Akdoğan

B

şiddet içeren suçlar)
yüzde 28 civarında arttığını gösterirken, bu
yıl içersinde bildirilen
nefret suçu vakasının
2008’den bir hayli fazla olduğunun da altını
çiziyor.
Yakın zamanda kamuoyuna sunulan bu
veriler, PET’in din, ırk,
siyasi görüş, cinsiyet
üzerine gerçekleştirilen
nefret suçlarına dair
yayınladığı ilk rapor
oldu.

(Haber)

para gönderebilir misiniz?

u yılki bütçe görüşmelerinde de alışılmış
joker kartı, yani göçmenler çıkarıldı. Bir
yabancının Danimarka’ya yerleşmeye layık
olup olmadığını hesap edecek puan sistemi
yürürlüğe kondu. Zenginliğin paçasından aktığı bu ülkede oldu bunlar.
Yine bu yıl ülke nüfusunun yüzde 8’i oluşturan yabancılar herşeyin önüne geçirildi. Hükümet 9 yıllık icraat döneminde yabancılar yasasını tam 18 kez değiştirdi, sertleştirdi.
Muhalefet partileri de bundan geri kalmadılar, ancak muhalefetin el frenini çekmesini
gerektiren durumlar da oldu. Örneğin, hasta
birinin oturma izni alamayacağı şartı gibi noktada muhalefet tepki gösterdi.
Artık yabancılara şart ileri sürmeyen bir parti bulunmamakta günümüz Danimarka’sında,
ancak göçmenlerin yerine getirilmesi istenen
şartların da akla mantığa uygun olması gerekir. Hem muhalefet, hem de iktidar partilerinin üzerinde hemfikir oldukları bir nokta
var: O da Danimarka’ya gelecek göçmenlerin
toplum yaşamına katkıda bulunacak olmala-

rı. En azından ülkeye gelen kişilerden Danca
öğrenmelerini beklemek gerekir.
Her ne kadar yabancılar konusunda puanlama sistemi gibi şeylerle hükümet gündemi
saptırmaya çalışsa da bir gerçek var ki o da
göçmenlerden olan beklentidir. Ancak nasıl
oluyor da hükümet bıkıp usanmadan yabancılar konusunu kurcalayıp duruyor? Yabancılar konusu sonu olmayan ve döndürdükçe dönen bir vida mıdır? Muhalefeti vurabileceği
bir silah mıdır?
Bu sorunun en net cevabı yabancılar konusunun hem hükümet hem de destekçisi parti
için gazete manşetlerinde kendisine yer bulabilen bir satış malzemesi olduğudur. Puanlama sistemi bunun en güzel kanıtıdır.
9 yıllık sağ blok iktidarının ardından yapılacak önümüzdeki seçim çok önemlidir. Biz
muhalefet partileri olarak egoizm ve bencilliği günlük yaşamımızdan uzaklaştırıp ortaklık
bilincini geri getirmek istiyoruz. O yüzden geri
dönüp 9 yılın vatandaşlar için ne anlama geldiğine bakmamız ve alternatifin ne olduğunu

iyi bilmemiz gerekir.
2004 ve 2010 Getto planları: 9 yıl içinde nüfusun yüzde 9’unu oluşturan bir kitleyle ilgili
18 değişikliğin ardından hükümet hala 2004
yılındaki hedefleri gerçekleştirmeye çalışmakta. Yani paralel toplum yaşamını ortadan kaldırıp daha karma bir getto sakinleri oluşturmaya çalışmaktadır. Oysa gerçek başkadır.
2001 yılından bu yana daha fazla gettolaşma
gerçekleşmiş, daha fazla fakirlik gözle görülmeye başlamıştır.
Eğitim: Hükümetin hedefi gençlerin yüzde
95’ini 2015 yılından önce lise ve dengi okullara yerleştirmekti. Bu oran yüzde 80’de kalmıştır. Bu oran 2001 yılındaki orandan da düşüktür. Okulların birbiri ardına kapandığı, toplu
ulaşım araçlarında bilet fiyatlarının yükseldiği, öğrenci kredilerinin kesildiği de gözönünde
bulundurulursa bu hedefe ulaşmak neredeyse
imkansız hale gelmiştir.
İlkokullar: Lars Lökke Rasmussen ilkokulları mercek altına alıp 360 derecelik bir gözden
geçirme projesi uygulayacağını açıklamış, an-

cak bu noktada da ulaştğı sonuç, başa dönmek
olmuştur. 9 yıllık iktidarın ardından ilkokulların hem fiziki hem de içerik olarak yapısında bir iyileştirme gerçekleştirememiş olmak
başbakanın kendi kalesine attığı bir gol olarak görülmelidir.
Geriye kala kala ekonomik krizden çıkışın
anahtarı olabilecek iki nokta kalmıştır, yabancı cazip yatırımcıları ve kalifiye beyin gücünü
ülkeye çekmek. Üniversitelerde uygulanan
kısıtlamalar gözönünde bulundurulduğunda
bu konuyu yorumsuz bırakmayı tercih ediyorum.
Hükümeti, refah sistemimize nasıl davrandığı konusunda herhangi bir değerlendirmeye tabi tutarsak vereceğimiz not çok düşük
olacaktır ve hükümet sınıfta kalmış olarak
adlandırılacaktır. Hükümet ve destekçisi bu
ülkeyi yönetecek kabiliyete sahip değildir, bu
yüzden biz muhalefete düşen en büyük görev
de açık ve net olarak alternatifin ne olduğunu anlatmaktır.
yildiz.akdogan@haber.dk

Türkiye’ye uzanan bilet sahtekarlığı
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animarka şehiriçi otobüs seferlerinde kullanılan biletlerin sahtelerini
yaparak bu ülkedeki suç
ortaklarına gönderen 29 yaşındaki
C.D. ile 43 yaşındaki Z.A., İzmir’de
yakalandı.
Reklamcılık yapan şüphelilerin 340
bin lira değerinde 10 bin bilet bilet
gönderdikleri belirlendi.
‘Sınır tanımayan’ sahtecilik, Danimarka polisinin havalimanında alınan bir koliden şüphelene-

rek arama yapmasıyla
ortaya çıktı. Gözaltına alınan
Türk vatandaşı U.Y.’nin,
verdiği bilgiler doğrultusunda Danimarka polisi, Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü
yetkilileriyle bağlantıya geçti.

Reklam bürosu basıldı

lerinin Karabağlar’daki
reklamcılık bürosuna
yaptığı baskında, C.D.
ile Z.A. sahte biletlerle,
bu biletlerin basımında
kullanılan malzemeler
ve hologramla birlikte
yakalanıp gözaltına
alındı.

Kargo bilgileri üzerinden sahtecilerin İzmir’de bulunduğu belirlendi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-

Yazım hatası
yapmışlar

Sahte biletlerin, ger-

çek biletlerin üzerinde yazan bir
ifadedeki yazım hatasıyla anlaşılabileceğini söyleyen polis yetkililerinin Türkiye’de basılan biletlerde
‘Fremvises på forlangende” ifadesi
yerine “Fremvises pa forlangende”
cümlesi kullanıldığını söylediler.
Danca’da kullanılan “å” harfi yerine “a” harfı kullanıldığı belir5tiliyor.
Polis yetkilileri şu ana kadar gerçekleştirilen sahtekarlığın boyutlarını
bilmediklerini belirttiler.
(Kaynak: Radikal, HABER, Ajanslar)

Uyum
ödülüne
boykot
Danimarka’da her
yıl Uyum Bakanlığı
tarafından verilen
’Uyum Ödülleri’ bu
yıl bir skandala sahne oldu.
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Mona Sahlin istifa etti Göçmenler
İsveç Sosyal Demokrat parti Genel Başkanı Mona Sahlin istifa etti. Mona Sahlin önümüzdeki Mart ayında
yapılacak genel kongeye kadar parti genel başkanlığını
sürdürecek.

para gönder-al

19/02/10 15:05:00

seçmenlerin
umurunda değil

Yapılan bir araştırma Danimarkalı seçmenlerin göçmenler konusunu seçimlerde belirleyici faktör olarak görmediklerini ortaya koydu.
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Nefret suçlarında artış

Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla

size en yakın
hizmet noktasını bulmak için
www.westernunion.dk
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eçtiğimiz 19 Eylül’de yapılan İsveç
genel seçimlerinde
alınan tarihi yenilginin sorumlusu olarak görülen
Sahlin’e yerel parti teşkilatlarından istifa etmesi
yönünde yoğun baskı gelmişti.
Yoğunlaşan baskılar üzerine Sahlin parti yönetimindeki herkesin sahip

oldukları görevlerden istifa etmesini ve yeni bir
yönetim oluşturulmasını
istemişti. Ancak yapılan görüşmelerde yerel teşkilatlar
son ültimatomu verdiler ve
Sahlin’in istifa etmemesi
durumunda Mart ayındaki
kongrede partiden atılacağı
tehdidinde bulundular.
Mart ayında yapılacak
kongrede aday olmayacağı-

nı açıklayan Mona Sahlin
yönetiminde Sosyal Demokratlar son yüzyılda aldıklar
en kötü sonucu almışlardı.
Mona Sahlin’in ağır yenilginin kesinleştiği seçim gecesi istifa etmek için bugüne kadar beklemesi siyasi
gözlemcilerin en merak ettikleri nokta olmaya devam
ediyor.

(Haber)

eçmenlerin sadece
yüzde 5’i göçmenler
konusunu toplumun
en önemli sorunu olarak
görüyor. Uzmanlara göre
göçmenler konusunu politikacılar ve medya abartıyor, seçimler öncesi gündeme getiriyorlar
Her ne kadar bugünlerde göçmenler çok yoğun
bir şekilde tartışılsa da bu
konu neredeyse sadece politikacılar ve medya için
önemli, zira Danimarkalı
seçmenler refah toplumunun korunması ve ekonomiyi toplumun en önemli
sorunları olarak görüyorlar.
Eylül ayında yapılan bir
araştırmada seçmenlerin
yüzde 49’u refahı önemli
bir konu olarak görürken,
yüzde 20’lik bir kesim
ekonomiyi önemli bulu-

yor. Göçmenler ve yabancılar konusunu toplumun
en önemli sorunu olarak
kesim ise sadece yüzde 5.
Uzmanlar göçme3nler
konusunun seçimlerde belirleyici ve öne çıkma dönemin,in geçtiğini hatta
Danimarkalı seçmenlerin
göç ve göçmenlere karşı daha olumlu bir tavır
içinde olduklarını belirtiyorlar.
“Bir partinin yabancılar
konusundaki görüşü artık
bundan sonra partiler arasında seçmen hareketine
yol açmayacak” görüşünü dile getiren uzmanlar,
“Bu, en son 2001 yılında
yapılan seçimler gerçekleştiği ve o seçimlerden bu
yana göçmenler konusu
giderek seçimlerde önemini yitirdi” diye konuşuyorlar.
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animarka’da her yıl
Uyum Bakanlığı tarafından başarılı göçmenlere
verilen ’Uyum Ödülleri’ töreninde bu yıl bir skandal
yaşandı.
Bu yılki uyum ödüllerinden biri Kopenhag’ın
Valby semtinde bir eğitim
kuruluşunda aile ve gençlik koordinatörü olarak
çalınan İran asıllı Nahid
Riazi Yazdanyar’a verildi.
Ancak Yazdanyar, ödülü
boykot ederek törene katılmadı.
Yazdanyar, başkent Kopenhag’daki Sirk binasında (Cirkusbyning) düzenlenen ve başta Danimarka
Veliaht Prensi Frederik
ve Uyum Bakanı Birthe
Rönn Hornbech olmak
üzere bir çok davetlinin
hazır bulunduğu törene
bir protesto mektubu göndererek ödülü kabul etmeyeceğini yazdı.
Yazyandar mektubunda
ödülü kabul etmemesine
gerekçe olarak, hükümetin uyguladığı yabancılar
politikasında çifte standart
uygulamasını gösterdi.
(Haber)
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Göç etmek bizim alın yazımız mı?
Zeynel Kozanoğlu

Bedriye Zelal Kanat

Facebook ve çocuklar

S

on zamanların en çok patlak veren ve aşırı popülerlik kazanan teknolojik iletişim
araçlarının en başında gelen Facebook hedeflediği amacına ulaşmayı başarmakla birlikte
küçücük beyinleride etkisi altına aldı.
Durum öyle bir hale geldi ki; yaş sınırı 18
iken 13’e indi, şimdilerde 7-8 yaşındaki çocuklar dahi Facebook¬ta profil yapabiliyorlar.
Bilinçsiz anne ve babaların desteğiyle…
İngiltere Oxford Üniversitesi Nöroloji profesörü Susan Adele Greenfield’in yaptığı araştırmalar, Facebook, Twitter ve Bebo gibi sosyal faaliyet içeren programlar çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratıyor.
Yine aynı araştırmaya göre, çocuklar Facebook aracılığıyla sürekli tatmin edilmek istenen, tasdiklenmeyi bekleyen ve ilgiye muhtaç
çocuklar haline geliyorlar. Bunun yanısıra çocukların yüz-yüze geliştirmeleri gereken sosyal yeteneklerini Facebook¬u kullanarak kaybediyorlar veya geliştiremeyorlar ve bununla
birlikte çocuklarımız ”empati” duygusundan
yoksun ve sürekli sadece kendi egoları üzerinde düşünerek büyüme riskleri taşıyorlar.
Bu işin teorik incelenmiş tarafı, bir de gündelik karşılaştığımız durumlara bakalım. Teneffüs olur olmaz ilk iş bilgisayara koşup
gruplar halinde Facebook¬a giren çocuklar.
Derste oturmak zorunda kalan çocuklara teneffüs bir hareket imkanıdır, teneffüslerde
koşulur, ip atlanılır, hareket edilir, oyunlar
oynanır, çocukların gelişim göstermesi için ve
günlük okul hayatlarını dahada kolaylaştırmak için, kısacası beynin çalışması için bunlar gerekli faktörlerdir. Maalesef, en ufak fırsatta çocukların bilgisayara koşması ve koşar
koşmazda Facebook¬a girmeleri, birbirlerinin
özellerini gözetlemeleri, birbirlerini takip altında tutmaları yukarıda da araştırması yapıldığı gibi sürekli ilgiye muhtaç olan ve tatmin edilmeyi bekleyen bireyler yetiştiriyoruz.
Acaba falanca benim şu resmimi gördü mü?
Acaba neler yaptığımı okudular mı? Acaba birileri koyduğum bir resme yorum yaptı mı?
Hmm... kaç arkadaşım oldu, benimki falancanınkinden daha fazla olmalı vs… vs..
Okuldan eve gelir gelmez veya akşamları aileyle birlikte kaliteli zaman geçirmek, derslerini ödevlerini yapmak yerine zamanını masa
başında Facebook¬la geçiren çocuklarımız
var. Facebook aracılığı ile birbirlerine sözlü
tacizlerde bulunan çocuklarımız var.
Kısaca hayata bir bakış attığımız zaman sürekli birbirimizi gözetleme derdindeyiz. Kim,
nerede, kiminle, ne yapıyor? Özel kavramı
yavaş yavaş tükenmek üzere, çünkü habire gözetim altındayız birileri tarafından. Bu
başlı başına bir konu ancak Facebook¬ta da
bunun bir çok örneği var, herkes herkesin
herşeyini görme imkanına sahip, her ne kadar kendiniz bu şahısları belirliyorsanız da
bu böyle.
Herşeyde olduğu gibi teknolojide de sağlıklı bir denge kurmak gereklidir. Yapılan her
yeniliğe hop deyip atlamadan önce tartmak
gerekir diye düşünüyorum. Facebook çıkalı
çok uzun bir zaman olmadı, ama milyonlarca
üyesi oluştu ve ben şahsen şiddetle karşı olmama rağmen yapanlara saygı duyuyorum,
etrafımdaki en yakınlarım dahil olmak üzere çocuklarına bu müsadeyi veren ebeveynler için aynı şeyi söyleyemeceğim. Çünkü çocuklar kendileri çocuk oldukları sürece bu
tür sosyal internet sayfalarının kendileri için
iyi/kötü olduklarını ayırt edebilecek yaşta değillerdir, dolayısıyla ebeveyn olarak bu sınırı
yetişkinlerin kurması gerekmektedir. 8 yaşındaki çocuğa Facebook’ta sayfa açılmasına anlam veremiyorum.
Bzkanat@hotmail.com
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animarka’da Türklerin sayısı elli
bin mi? Daha fazla mı? Pek de
önemli değil. Eğer, bir ülkede, yabancı olarak belli bir ağırlığınız yok ise
ve eğer “Ha!” deyince aynı yere yumruğunuzu vuramıyorsanız, şu kadar kişiymişsiniz, ya da değilmişsiniz, ne anlamı
var? O ülkede kaç kişi olduğunuz kime
ne getirir, kimden ne götürür?
Yüzyıllardır alnımızın yazısı göçmek,
göçmek, göçmek..
Uzak Asya illerinden ilkin Anadolu’ya
göçmüşüz. Az zamanda Anadolu’ya sığamaz olmuşuz, Avrupa’ya, Afrika’ya,
Amerika’ya, hatta Avusturalya’ya...
göçmüşüz. Anadolu asıl yurdumuz ama
biz dünyanın her yerindeyiz.
Zaman içinde Anadolu’muzu boşaltmışız.
Ne kadar zamandır kalıyor olursak
olalım biz Danimarka’da yabancıyız.
Her ne kadar bizim kimi insanımız “Yabancı” sözcüğünü Danimarkalılar için
kullanıyorsa da, adımız gibi biliriz ki,
bu ülkede yabancı olan biziz. Yeryüzünün bütün ülkelerinde olduğu gibi, hor
görülmeye açık, dışlanmaya açık kesim
bizim kesimdir. Ve üzülerek hemen belirtmeliyiz ki, bunda bizim payımız pek
büyüktür.
NE YAPMALIYIZ?
Peki, bu ülkede hor görülmekten,
dışlanmaktan yakamızı nasıl kurtarabiliriz?
Danimarkalılar gibi yaşamaya özenerek
mi? Hayır, doğru olan bu değildir. Danimarkalı kış kıyamette sabahın erkeninde
sokağa çıkmış köpeğini gezdiriyor. Kara
kafalı bir kişiyi park içinde bir köpekle
görseniz, şaşırıp klmaz mısınız?
Ve elinde köpeğiyle parkta güle oynaya dolaşan kara kafalı arkadaşı bir Danimarkalı görse ne diyecektir? Diyeceği
ortada. “Şu hale bakın, adam okula giden
çocuğuyla bir dakika bile ilgilenmiyor,
ama köpeğini almış, dolaşıyor.”
Bir Danimarkalı böyle diyecek olsa bu
tespitinde haklı değil mi?
İyi de, bu ülkede yabancı yerine konul-

lar ödeme tarihinden itibaren üç yıllık
bir süreden sonra zaman aşımına uğrar. Bu ana kurala istisnai olarak maaş
ukukta alacak verealacağına 5 yıllık zaman aşımı süresi
cek konusu önemli
getirilmiş bulunmakta. Buna ek olarak
bir yer kaplar ve haciz
çevreye verilen zarar ve kişinin kaza
mahkemerinin (fogedrettazminatı konularına 30 yıllık zaman
ten) iş hacminin büyük bir bölümünü
aşımı kuralı bulunmakta.
oluşturur. Her ne kadar kişi hukuka
10 yıllık süre ise alacak için bir senet
göre alacağında haklı bulunsa da, aladüzenlenmiş olması veya alacağın mahcağın zamanında tahsili çeşitli nedenkeme kararıyla, yazılı olarak veya bağlerden dolayı herzaman için mümkün
layıcı başka bir kararla tescil edilmesi
olmaz. Zamanında tahsil olunamayan
durumunda geçerli.
alacakların zaman aşımı kanununa
Zaman aşımı süresi alacağın ödenmegöre belli süreler sonunda silinmesi
si gerekli tarihten itibaren işler. Aladurumu mevcut. Bu anlamda özellikle
caklının alacagından haberdar olmamaprofesyonel olmayan alacaklıların bu
sı durumunda ve bu süreden haberdar
konuya dikkat etmeleri gerekir. Yerin- olduğu veya olması beklendiği tarihten
de yapılacak bazı girişimler alacaklının itibaren geçerlidir. Zaman aşımı kanuhak kaybına uğramamasını sağlayabinunda 10 yıllık mutlak bir zaman aşılir.
mı süresi vardır. Şöyle ki alacaklının
Zaman aşımı kanunu 1 ocak 2008 ta- alacaği 10 yıllık bir zaman süresinin
rihi itibariyle yenilendi. Bu değişimle
sonunda, alacağından haberdar olup ol1683 ve 1908 yıllarından beri yürürlük- mamasına bakılmaksızın, zaman aşımıte olan iki kanun kaldırılmış ve bu ka- na uğrar. 10 yıllık mutlak zaman aşımı
nunlardaki kurallar yeni bir kanunda
süresi tahsili 10 yıllık sürenin sonunda
toplanmış oldu.
yapılamamış alacakları da kapsar.
Yapılan değişikliğe göre zaman aşımı
Mevcut kanunla zaman aşımı süresüreleri kısaltılmış oldu. Daha önceki
lerinin kısaltılmasının yanısıra zaman
5 ve 20 yıllık süreler 3 ve 10 yıl olarak aşımının bertaraf edilmesi için gerekli
değiştirildi. Yapılan değişikliğe göre
girişimler konusunda da değişiklikler
ana kural olarak 3 yıllık süre baz alın- getirilmiş oldu. Eski kurallara göre
makta. Ödeme süresi gelmiş olan borç- gönderilen bir hatırlatma yazısı zaman
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Avrupa’da ilerleyen göçmen karşıtlığı ve popülizm
Dr. İsa Kuyucuoğlu

maktan nasıl kurtulabiliriz?
Deniz kıyısında kadınlarımızı “üstsüz”
dolaştıramayız. Yüzme havuzuna girmeye hazırlanırken insanların önüne “çırılçıplak” çıkamayız. Bir yerlerde “ucuzluk”
yapılacağı kokusunu almışsak, o yerde
ortalığı kısa zaman içinde savaş alanına çevirmekten ve elimize geçeni “ille
de biz alacağız,” savaşı vermekten geri
duramayız..
Kendimizi akşam sabah içkiye versek.
O da çıkar yol değil, hem de meşrebimiz
bu duruma elvermiyor. “Aile bağlarımızı
gevşetelim. Hısım, akraba’dan, hemşehri’den dosttan vazgeçelim,” desek, bu da
insanlıktan çıkmak demek olur, biz buna
gelemeyiz.
GERİYE NE KALIYOR?
Evet, geriye ne kalıyor? Efendim, konuyu pek zormuş gibi sunmaya çalıştım
ama, zor değil. Bunlara gerek yok. Hiçbir yola başvurmayacağız. Sadece akıl
çizgisinin dışına düşmeyeceğiz. Bizim
dışımızdaki bireyleri rahatsız etmeyeceğiz, o kadar.
Kendimizi onlardan farklı görmeyeceğiz. Ne onların altında, ne de üstündeyiz.
Tam tamına onların düzeyinde birer insanız. Öncelikle sarı saçlı ve mavi, yeşil
gözlü kesimden olanlara “Gâvur” demekten vazgeçeceğiz. Unutmayalım ki, biz
onları hangi sözcükle anıyorsak, onlar da
bizi aynı sözcüğün kendi dillerinde olanı
ile anıyorlar.
“Senin dinin sana, onun dini ona..” emrini aklımızdan çıkarmayacağız.
Sonra Danimarka toplumu içinde başkalarına aykırı düşmemek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. İnsan içinde bulunmaya yetecek kadar “dil” mi gerekiyor,
bu dili öğreneceğiz. Üstümüze, başımıza,
özellikle de yüzümüze özen göstereceğiz.
Nasrettin Hoca’nın “Ye Kürküm ye,” söylemi sadece Türkiye için geçerlidir, sanılmasın.
Kadınlarımızla birlikte çarşıda, pazarda dolaştığımız oluyor. Niye ben kadınımdan beş metre önde yürüyorum? Ve
bizim kadınlarımız niye hep karalar gi-

yiyor, niye kara kapkara giysiler içinde
dolaşıyor ve niye ayaklarında “şipidik
terlik” ler bulunuyor.
Çocuğunu okulda en az ayda bir kez
yoklayan baba el kaldırsın.. Yok.. Çocuğunun kaçıncı sınıfa gittiğini bilmeyen
baba var mı? Var. Peki, çocuğuna hadi
kendisi yardımcı olamıyor, ama beldede
tanıdığımız bir amca, bir abla ille de vardır. Onlardan yardım isteyen “Şu çocuğun durumunu bir yoklasan arkadaşım,”
diyen var mı?
BELDEMİZDEN KESİTLER…
Kopenhag’ın güneyine düşen Ishøj adını taşıyan beldede oturuyoruz. Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktayız. Banliyo
treni ile gidersek sadece on dört dakikada
şehrin göbeğine ulaşıyoruz. Günde kaç
tren seferi olduğunu da merak ediyorsanız, hemen bildireyim. Tam tamına günde karşılıklı olarak 164 sefer yapıyor.
Ondan sonra kentin her semtine her
yirmi dakikada bir düzenli biçimde işleyen otobüsler ve şimdi metro var.
Danimarkalının çocuğuyla bizim çocuk
aynı saatlerde ve aynı sınıfta okuyorlar.
Peki, niye onların çocuğu akşamla birlikte yatağa giriyor da, bizim çocuk gece
yarısına kadar ayakta dolaşıyor? Danimarkalı’nın evinden asla gürültü işitilmiyorken niye bizim evde her saniye kızılca
kıyamet yaşanıyor?
Ve “İbo’nun bağırtısı, Kemal Sunal’ın
dırıltısı” nasıl oluyor da sokağa bizim evden taşıyor ve Danimarkalının evinden
“tsssss” tan başka ses çıkmıyor?
Danimarka’da neredeyse yarım yüz yıla
yakındır varız. Bu kadar uzun süre içinde
bu ülke insanları ile bugün “kaynaşmış
bir kitle” halinde değilsek, bir takım eksiklerimiz bulunduğunu düşünebiliriz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Danimarka’da
pek çok ünitesi var. Bu ünitelerde görevli
uzman kişiler her gün akşamlara kadar
ne yaparlar? Bunu merak etmeye sakın
kalkışmayın. Onlar memurdurlar.
zeynelkozanoglu@gmail.com

Zaman Aşımı Kanunu (forældelsesloven)
Hacı Önal, Avukat
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HUKUK KÖŞESİ

aşımı süresini durdurup yeni bir sürenin başlamasını sağlıyordu. Fakat yeni
kurallara göre bu süre ancak alacaklının alacağını tahsil etmek için mahkemeye başvurması ve bir karar aldırması sonucunda durdurulur.
Bu anlamda bu kuralların varlığından
haberdar olmak, hak kaybına uğramak
açısından büyük önem arzetmekte.
Karmaşık olan bu kuralları burada işlememizin sebebi de bu, ki böylelikle
herhangi bir alacak veya verecek meselesinde bu kuralların bulunduğunu
bilmek ve gerektiğinde bir uzamana
başvurup hak kaybına uğramamak için
gerekli tedbirleri zamanında almak.
Hemen şunu da belirtmek isterim ki,
bu kanun sadece basit alacak verecek
konusunu düzenleyen bir kanun olarak
anlaşılmamalı. Alacak veya borç konusu geniş anlamda alınmalı. Bu özel
ve tüzel kişi ve devlet kurumu farkı
ayırtetmeksizin oluşsmuş bütün yükümlülükler için geçerlidir. Örneğin
bir sosyal kanuna göre hakedilmiş bir
hak veya mevcut bir vergi borcu zaman
aşımı kanununun kapsamına girer. Zaman aşımı süresi(3 yıl) dışında kalmış
bir sosyal hakkı alamayacağınız gibi zaman aşımına uğramış bir vergi borcunu da ödemekten muaf olursunuz.
onal.haci@gmail.com

Ö

zellikle kuzey Avrupa ülkelerindeki nasyonal popülist siyasi akımlar
son yıllarda yabancı karşıtı söylemleriyle gündem belirlemede etkili olmaktalar.
Yabancı düşmanı siyasi kuruluşlar ve
onların parlamento dışındaki sivil temsilcileri ülkedeki göçmenlerin haklarını kısıtlamak amacıyla gündeme getirdikleri herhangi bir konu, meydanın da
desteği ile uzun süre kamuoyunda tartışıldıktan sonra parlamentodan geçerek yasal meşruiyet kazanmakta.
Toplumda yaşanan ekonomik ve sosyal sorunları göçmenler aleyhine kullanarak bunları oya tahvil etmek isteyen
bu popülist akımlar propagandalarını
özellikle finans krizinden en çok etkilenmiş olan emekliler, yaşlılar ve işsizler gibi toplumun zayıf kesimine yönelik olarak yürütmekteler. Bu partilerin
parola, slogan ve söylemleri çok bayağı,
banal fakat oldukça etkili. Bu partilere
göre toplumda yaşanan bütün sorunların yegane nedeni göçmenler.
Son zamanlara kadar Kuzey Avrupa
ülkelerinin parlamentolarında etkin bir

siyasi güç haline gelmiş olan yabancı
karşıtı bu popülist partiler ve onların
sivil yandaşları ülkelerin siyasi gündemini belirlemekte baş rolü oynuyorlar.
Şimdiye kadar sadece merkez ve sağ
yelpazedeki burjuvazi, muhafazakar ve
liberal partilerle işbirliği yapan yabancı karşıtı bu partiler artık sol kanattaki
sosyal demokrat ve sosyalist partilerden de destek almaya başladılar.
Bunun en son ve tipik örneğini Danimarka’da yaşadık. Yabancı karşıtı söylemin en karakteristik örneği durumundaki Danimarka Halk Partisi şimdiye kadar siyasi manevralarına sadece
konservatif ve liberal partiden destek
bulurken, son yıllarda Sosyal Demokratlardan ve Sosyalist Halk Partiden de
destek almaya başladı.
Eski Danimarka Komünist Partisi genel başkanı ve şu andaki Sosyalist Halk
Partisi grup başkanı olan Ole Sohn seçimden sonra kurulacak muhtemel bir
sol koalisyon hükümetinin Danimarka Halk Partisi ile işbirliği yapabileceği
yönündeki şaşırtan açıklaması sol kanatlardaki partilerin de ulusalcı ve po-

pülist partilerle göçmen karşıtı yasalar
konusunda nasıl işbirliği yapabileceklerini gösteren bir örnek teşkil etti.
Hepimizin bildiği gibi Danimarka
Halk Partisi yıllarca yabancı karşıtı söylemin öncülüğünü yaptı ve ülkedeki yabancıların haklarını kısıtlayan
yasaların baş mimarı oldu. Fakat bu
partinin yoğun çabasına rağmen yıllarca göçmenleri dışlayan siyasi fikirlerine yeterince destek bulamadı ve siyasi
programına meşruiyet kazandıramadı.
Siyasi rolünü oyunun kurallarına göre
oynamasını bilmeyen bir parti olarak
dışlanıp marjinal kaldı. Siyasi söylemi
ve parti programı özellikle sol ve hümanist partiler tarafından yoğun biçimde
eleştirildi. 1999 yılındaki devrin Sosyal
Demokrat başbakanı Poul Nyrup Rasmussen, Danimarka Parlamentosunun
açış konuşmasını yaptığında, Danimarka Halk Partisi’nin siyasi programını
eleştirerek onunla işbirliği yapmayacaklarını açıklamasına kendi partisinden yoğun bir destek geldi.
Fakat benzer bir açıklamayı geçen hafta (10.11.2010) tekrar eden P.

Nyrup Rasmussen kendi partisinin
yeni idarecileri tarafından eleştirildi.
Bu değişim köprülerin altından çok suların seçtiğinin bir göstergesi oldu.
Kasım ayının ilk haftasında hükümetin Danimarka Halk Partisi ile aile birleşimi kurallarında sertleşmeye gidilmesini ön gören ve puanlama sistemi
getiren anlaşmayı Sosyal Demokratların ve Sosyalist Halk Partisinin önce
destekleyeceklerini daha sonra göçmenlerin ve bazı belediye başkanlarının
tepkisiyle karşılaşınca desteklemeyecekleri yönündeki açıklamaları bu popülist baskının sonucu olarak gerçekleşti.
Şimdiye kadar yaşadığımız siyasi gelişmeler entegrasyon yasasındaki göçmenler aleyhindeki zorlaştırmaların ve
kısıtlamaların önümüzdeki yıllarda da
devam edeceğini gösteriyor.
___________________
NOT: Değerli okuyucularımın geçmiş
Kurban Bayramı’nı tebrik eder bayramın güzelliklere vesile olmasını dilerim.
kuyucuoglu@gmail.com
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CROSS-OVER

Etnik azınlıklar için Hiv-checkpoint
Siz göçmen kökenlilere özel bir hizmettir.
İster kliniğimizde, ister sizin rahat edebileceğiniz bir yerde
Hiv testi yaptırabilir sonucunu bir saat içinde alabilir ayrıca danışmanlık
hizmetinden de yararlanabilirsiniz.
Hizmetimiz ücretsizdir anonim ve Danca, İngilizce ve Türkçe konuşan
profesyoneller tarafından verilmektedir.
Hergün Saat 12-14.00 arasında 3631 0808 numaralı telefonu arayarak randevu
alabilir ya da randevu almanıza gerek kalmadan 16.18.00 saatleri arasında
Cross-Over, Lille Kirkestræde 3,2 1072 Kbh. K
lige ved Højbro Plads ved Strøget (Illum)
adresine gelebilirsiniz
daha fazla bilgi için www.cross.over.dk

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ
Her türlü giysi tamiratı, genişletme,
daraltma işlerinde hizmetinizdeyiz.

Coco

Rosenørns Alle 11’ Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21 / 33 31 31 37

ÖLÇÜNÜZE GÖRE ÖZEL DİKİM
Dev gelinlik ve gece kıyafetleri kolleksiyonlarımızı
mutlaka görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.
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“TURKEY: THE MISSING STAR” ETKİNLİKLERİ KOPENHAG’DA PERDELERİNİ AÇIYOR

Türkiye’nin büyük kültür-sanat çıkartması
Türkiye kültürünün ve sanatının AB ülkeleri çapındaki tanıtımında bir dönüm noktası teşkil eden TURKEY:
THE MISSING STAR etkinlikler serisinin ilk ayağı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 7 Aralık’ta başlıyor.

BURHAN ÖÇAL

D

evlet Bakanı ve
Baş Müzakereci Egemen BAĞIŞ’ın himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu
destekleriyle Türsak Vakfı tarafından üç ayrı AB
ülkesinde (Danimarka, Almanya, Hollanda) düzenlenecek,TURKEY: THE
MISSING STAR etkinlikler serisinin ilk ayağı T.C.
Kopenhag Büyükelçiliği’nin katkılarıyla 7 Aralık
2010 tarihinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da başlıyor.

ARALIK AYINDA
DANİMARKA’DA
SİNEMALARDA

ZİYA AZAZİ
Avrupa kıtasının kültürel,
sosyal ve ekonomik varlığını tarih boyunca olduğu gibi tamamlayacağını
vurgulamak üzere yola çıkan TURKEY: THE MISSING STAR, Avrupa Birliği vatandaşlarının, Türk
sanatçılar, hükümet görevlileri, bürokratlar,
akademisyenler ve mevki
sahipleriyle, aracı olmaksızın, Türk kültürünü ve sanatını tanımalarına imkan
sağlayacak.

sinemasının, Reha Erdem imzalı KOSMOS,
Levent Semerci’nin yönettiği NEFES: VATAN
SAĞOLSUN ve İlksen
Başarır’ın imzasını taşıyan BAŞKA DİLDE
AŞK gibi pek çok başarılı,
ödül sahibi filmi seyirciyle
buluşacak.

TURKEY; THE MISSING
STAR’ın çağdaş sanatı büyüteç altına alacak sanat
programında Kaybedecek
birşey yok / There Is Nothing To Lose sergisine yer
MÜZİK, SİNEMA VE
veriyor. Burak Delier’in,
SANAT AYNI BÜYÜK
İstanbul’un marjinlerinde
ETKİNLİĞİN
yaşayan kentin göçmenleÇATISI ALTINDA
rine odaklanan “3. Şehrin
TURKEY; THE MISSING TURKEY; THE MISSING Müzesi” adlı eserine, Caner
STAR, kapsamı ve zengin
Aslan’ın farkı türden biSTAR’ın AB halklarıyla
programıyla, AB’de düzen- pek çok farklı disiplinin
raraya gelişleri tahayyül
lenen ve Türkiye’yi tanıtve tespit eden yapıtlarıöncülerini ve en başarılı
mayı amaçlayan etkinlikle- yapıtlarını buluşturmayı
na, Soren Thilo Funder’in
rin tarihinde bir ilke imza amaçlayan programının
“Friedlos (aka The Bandit
atacak. AB toplumlarının
Wolf-Man)” adlı, bir dışlaKopenhag ayağının açı“seçkin” tabakasıyla sıma ritüelini kaydeden eselışında vurmalı çalgılar
nırlı kalmayıp AB ülkelerine yer veren Kaybedecek
virtüözü, darbuka ustari HALKLARINA ulaşmayı sı, müziğiyle farklı kültür
birşey yok / There Is Nothedefleyen TURKEY; THE dünyalarını bir araya gehing To Lose, Avrupalı saMISSING STAR projesi,
natseverlere çağdaş sanatiren BURHAN ÖÇAL ve
bugüne kadar gerçekleşdünyaca ünlü dansçı ve ko- tın ufuklarında bir gezinti
tirilmemiş bir zenginliktreograf, “Avusturya’nın En fırsatı sunacak. Sergide
e, sanatın pek çok farklı
yer alan sanatçılar ve çaİyi Erkek Dansçısı” ödülü
disiplininden sanatçılara
lışmaları aracılığı ile farklı
sahibi ZİYA AZAZİ sahne
ve yapıtlara yer veren bir
karşılaşma ve biraradalık
alacak.
program temelinde düzenbiçimlerine değinirken orleniyor.
taya çıkan sorunları da tesTURKEY; THE MISpit etmeye çalışıyor.
SING STAR Kopenhag
Türkiye’nin AB’ye ekayağının film gösterim(HABER)
siksiz entegrasyonunun,
leri programında, Türk
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Özlediği yeri arayan şair

Hüseyin Duygu

T
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ürkçe dilinde daha önce şiirleri kitap olarak yayımlanmış, başta Nazım Hikmet ve Orhan Veli olmak üzere Türk şiirine gösterdiği ilgiyle bilinen
Henrik Nordbrandt, çok iyi derecede
Türkçe konuşur.
Henrik Nordbrandt, bir şiirinde doğum tarihini ve Kopenhaglı olduğunu
şöyle dile getirir:
‘Danimarka’da doğmuş olmama
Dayanamıyorum
21 Mart 1945 Kopenhag doğumlu olmama ise,
Hiç mi hiç dayanamıyorum.’
Özellikle son 20 yıl içinde Türkiye ve
Danimarka arasında oluşturulan, iki
ülke ozanlarını her yıl ortak etkinliklerde buluşturmayı üstlenen şiir köprüsüne katkı sunan ozanların arasında
yer alana Henrik Nordbrandt, günümüz Danimarka edebiyatının olduğu
kadar, batı şiirinin de en önemli temsilcilerinden biri.
O, şiirlerindeki büyüleyici ezgisellik
ve çarpıcı şiir mantığıyla Danimarka’da
bir Henrik Nordbrandt söylemi yaratmıştır. 1960’lı yılların ortalarında ülkesini terketmiş, bir şiirinde yazdığı gibi
‘hiç kimseyle ortak öyküsü olmayan’
bir yer aramak üzere Yunanistan’da,
1970’li yıllarından başından bu yana da
Türkiye ve öteki Akdeniz ülkelerinde

yaşamıştır.
Ozan hem kendini hem başkalarını
anlama çabası olarak görüyor şiiri. Yazmak la hem kendinin hem de bulunduğu çevre ve dönemin resmini çizmeyi
amaçlıyor.

nin ‘şair’ olduğu söyleyince polisler alay
ederler. Onlara şair olduğuna ve bu
meslekle geçinebildiğine inandırana kadar akla karayı seçer. 1996 yılına kadar
Bodrum’da yaşadıktan sonra, tekrar
özlediği yeni bir yeri bulmak için yola
Henrik
çıkar.
Halep, Edirne, Nazilli, Rize, İzmir, Konya
İlk kitabı ‘Şiirler’ den (1969) sonra 30
Böyle yazdı adımı Türk telefoncu
dolayında şiir kitabı yayımlandı. DaniBir yanlışlığı önlemek için.
Bense büyük yanlışlıktan başka bir şey değilim:
marka edebiyat ödüllerinin hemen hepBoşuna uğraştım düşlerde bir zamanlar
sine layık görüldüğü gibi, Kuzey ÜlkeBulmak için kendimi bu adı geçen yerlerde
leri edebiyat ödülünü de almıştır. HenHaritada tanımadığım adlar olmaktan çıkıp bu yerler,
rik Nordbrandt’ın roman, gezi ve çocuk
Beni aralarında bağlantı olarak bırakıp giden
Birer kişi oldular. (Türkçesi: Murat Alpar)
kitabları da vardır. Hemen hemen her
Henrik Nordbarandt, ‘aykırı’ bir intürden ürün veren sanatçı, 1994 yılınsandır. İnce uzun boyu, küskün bakış- panya’ya uzanır ve burada 7 yıl kalır.
da ise Danimarka okurunun karşısına
larıyla her an her yere uyabilir, hiçbir
İspanya’nın güneşi pırıl pırıldır, insan- Türk mutfağı ve yemek kültürünü tayerin insanı değilmiş gibi durur toplunıtan ‘Kadınbudu’ adlı yemek kitabıyları çok sıcaktır ama o, Ege Denizi’ni,
luklarda. O, Kuzeyin karanlık ve soYunan adalarını ve Türkiye’yi özlemek- la çıktı.
ğuk ülkesinden, ‘sevebileceği ve ölün1996 yılında yayımladığı ‘Ruzname’
ten geri durmaz:
‘Ege Denizi, o sıcak yaz gecelerinde......
ceye kadar kalabileceği’ yeri aramak
adlı eserinde Türkiye’de tuttuğu güniçin 1967’de Yunanistan’a gider. Orada Orta Asya’da bir Roma gömütündeki
lüğü ve politik yorumları yer alıyor.
Kırılgan cam eşya gibi
Yunan cuntası ile karşılaşır. Bir süre
Son şiir kitabını iki ay önce yayımlanan
İçimde paramparça olan damarlarıma
sonra Yunanistan’ı terkedip İstanbul’a Beni ulaştıran senin dalgalarındı....’
ozan, bugünlerde Danimarka’da bir rogeçer. Ancak İstanbul’da ozanın aradıman yazıyor.
1980’li yılların sonunda Ankara’ya
ğı yer değildir. İki hafta sonra soluğu
yerleşen Henrik Nordbrandt, çok sağDanimarka’da alır. Kopenhag Üniversi- lam dostluklar kurar Anadolu’nun kal- ‘Şenlik Ateşi’ ile Henrik Nordbrandt’a şimdilik veda
edelim.
tesi’nde Çince ve Arapça okur. Bu ara- binin attığı bu kentte. Menekşeler kıBombalanmış evlerin önünde ısınıyorlar, bir zamanlar
da Türkçeye de merak sarar ve 1971’de yısındaki bu Ankara’yı iki yıl sonra bı- içinde uyuyup seviştikleri yatakları yakarak.
Türkiye’ye gider ve Side’ye yerleşir.
O yataklarda yapılan çocuklar, şimdi
rakıp Bodrum’a yerleşir. Aradığı yeri
ellerinde makinalı tüfekler sokaklarda.
Arayış yolcuğu devam eder Henrik
artık bulduğuna emindir. Oturma izni
huseyin.duygu@haber.dk
Nordbrandt’ın. Side’den sonra yolu İs- almak için gittiği karakolda, mesleği-

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar...

Indvandring og Integration
Göç ve Uyum

Türk müzik okulu sizleri bekliyor
Başkent Kopenhag yakınlarındaki İshöj kasabasında Ocak ayında hizmete
girecek olan Türk Müzik Okulu’nda bağlama dersinden şan derslerine,
ritm saz derslerine kadar bir çok müzik dersi almam mümkün olacak.

Yazar Flemming Mikkelsen. Akademisk Forlag Yayın Evi.
264 sayfa. 276,- kr. (Bilimsel mesleki kitap)

G

öçler konusunda araştırmacı ve öğretim görevlisi
Flemming Mikkelsen, bu kitabını yazarken, 1960’lı yıllardan
sonraki Danimarka’ya göçlerin
Danimarka toplumuna yeni
ekonomik ve kültürel değerleri
de beraberinde getirdiği, buna
karşılık bu göçlerin toplumda
ekonomik, sosyal, kültürel ve
politik zıtlaşmalar yarattığı, bu
zıtlaşmaların sadece Danimarka halkı ile Danimarka’ya gelenler arasında değil, Danimarka halkı içinde de ortaya çıktığı
noktasından yola çıkıyor.
Indvandring og IntegrationGöç ve Uyum kitabında son 20
yıl içinde göçmenler ve uyum
konularında yapılan araştırmalara ilişkin temalar, kavramlar,
kullanılan metodlar, teoriler
ve sonuçlar sunuluyor. Kitapta göçmenler ve uyum çerçevesinde çalışma piyasası, eğitim,
konutsal ilişkiler, aile ilişkileri,
dernekler ve örgütlenmeler, din
ve dindarlık, siyasi katılımlar
ve medyanın bu konulardaki
rolleri irdeleniyor.
Bu konuların yanısıra, Danimarka halkı ile göçmenler arasındaki ilişkilere bağlı olarak
Danimarka halkının göçmenlere karşı tavırları, tutumları ve
ayırımcılık ve ırkçılığın ne kadar süz konusu olduğu ele alını-
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Bir başyapıt daha: Av Mevsimi
Kadrosunda birçok önemli ismi barındıran Av Mevsimi, Aralık ayında
Kopenhag ve Aarhus’ta gösterime giriyor.

Berk Çoker

Y

azının da başlığından anlaşılacağı gibi Türkiye’de
ve Avrupa’nın belli başlı
başkentlerinde Aralık itibarı ile vizyona girecek Av Mevsimi şimdiden çok iddialı.
Yavuz Turgul’un vazgeçilmezi,
Türk sinemasının dev oyuncularından Şener Şen ve ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın başrollerini
paylaştığı film, bir başyapıt ola-

rak Türk sinemasındaki yerini
almaya hazırlanıyor.
Gazetemizin internet sitesinde
bulabileceğiniz ve yakın zamanda ilk fragmanını yayınlayan film,
hem konusu hem de oyuncuları ile
gelecek döneme damgasını vurmaya aday.
Yavuz Turgul’un Eşkiya ve Gönül Yarası ve Kabadayı filmlerinin
ardından Şener Şen’le birlikte çalıştığı 4. çalışma olan Av Mevsimi’nde, Şen cinayeti aydınlatmaya

lerinden biri olan ünlü tiyatrocu
Çetin Tekindor da bu filmin en
önemli karakterlerinden.
Diğer iki isim ise, Türk Sineması genç kuşağının temsilcilerinden Melisa Sözen (Çemberimde
Gül Oya ve Bıçak Sırtı dizileri) ve
Okan Yalabık (Hatırla Sevgili dizisi ve Güz Sancısı filmi).
Filmin konusuna değinmek
gerekirse, William Shakespeare’in ”Cinayet Yerin Bütün Toprağı ile Örtülse Yine Kendini Belli
Eder” sözünden yola çıkarak gelişen polisiye-gerilim türü filmde,
bir cinayet araştırması sırasında
hayatları altüst olan üç polisin
hikayesi anlatılıyor.
Filmin bir ilginç yanı ise, Yönetmen Yavuz Turgul’un filmin hikâyesini oluşturmaya başlarken
ressam Yavuz Tanyeli’nin bir desen çalışmasından ilham alması.
İstanbul’un 34 farklı mekanında,
çalışan bir polisi oynarken, Cem 75 kişilik bir teknik ekip ve 35 mm
Yılmaz, geçmişteki filmlerinde alı- olarak çekilen film, Kopenhag’ta
şık olduğumuz üsluptan çok uzak ParkBio ve Aarhus’ta Øst for Pabir çizgi çiziyor.
radis sinemalarında izlenebilir.
Yılmaz bu filmde genç bir polisi
canlandırıyor. Filmdeki diğer üç Yönetmen: Yavuz Turgul
önemli isme de değinmeden geçe- Oyuncular: Şener Şen, Cem Yılmaz,
Çetin Tekindor, Melisa Sözen, Okan
meyeceğim.
1983 yapımı Yücel Çakmaklı’nın Yalabık, Rıza Kocaoğlu, Mustafa
çektiği Küçük Ağa dizisi ile sine- Avkıran, Nergis Çorakçı, Mahir
İpek, Emine Şans Umar ve Bartu
ma dünyasına giren, Babam ve Küçükçağlayan
Oğlum filmi ve Asi dizisi ile son Türü: Polisiye
dönemlerin en çok aranan aktörberk.coker@haber.dk
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Dayanışma
gecesine
büyük ilgi

K

onya, Cihanbeyli Bulduk
Cenaze Fonu ve Dayanışma
Derneği yöneticilerinden
Raif Cengiz ve Kadir Akteker’in
organize ettiği Bulduk Dayanışma
Gecesi büyük ilgi gördü.
Kopenhag yakınlarındaki Herlev¬de düzenlenen geceye iç Anadolu
insanımızın yakından tanıdığı ve
Bulduklu sanatçı Serbülent Kanat katıldı.
Yaklaşık 800 kişilik bir katılımla ilk defa düzenlenen gecede
şarkılar/türküler söylendi, hoş ko-

nuşmalar yapıldı ve halaylar çekildi. Bundan sonra bu tür etkinliklerin devamının geleceğini belirten
dernek yöneticileri ileriki zamanlarda katılımın daha fazla olacağını
umduklarını dile getirdiler

(Bedriye Zelal Kanat)
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yor. Bu açılardan bakıldığında
bu kitap, yeni dönem Danimarka toplumu araştırmaları konusuna ilgi gösterenlerin bilgi
kaynağı olarak kullanabilecekleri nitelikte.
Bu nedenle de bu kitap, sadece sosyoloji, siyasal ve toplum
bilimleri, ekonomi ve kültür
bilimleri konularında eğitimlerini sürdürmekte olanlar ve
araştırmacılar için değil, iş
alanı göçmenler ve mülteciler
olanlar için de önemli bilgilerle
dolu bir başvuru kaynağı. Bunların yanısıra bu kitap, lise ve
dengi okullarla yüksek eğitim
kurumlarında da ders kitabı niteliğinde.

KRALİÇE TÜRKÜ DİNLEDİ. Danimarka Kraliçesi II.Margrethe ve eşi Prens Henrik İshöj’a yaptığı bir ziyarette Koro şefi Erol
Sarıkaya yönetimindeki Türk Halk Müziği minikler korosunun verdiği mini konseri zevkle dinledi.

H

ayal edin... Bir nota
sehpası... Bir enstrüman...Güzel seslerden
kurulu bir koro... Belki çocukken keşke ben de çalabilseydim dediğiniz... Belki çalmayı
ya da şarkı söylemeyi deneyip,
aklınızın köşesinde hep yer eden
fakat hayatın kargaşasında ertelemek zorunda kaldığınız.
Televizyonda, radyoda ya da
bir konser salonunda sizi içine
çeken o güzel ortamın parçası
olmak için asla geç değil. Siz geç
kalmadığınız gibi, çocuklarımız ve
gençlerimiz için ise tam zamanı.
İşte Ishøj Kultur Skolen’da 16

Ocak 2011 itibarı ile bir Türk
Halk Müziği Korosu kuruluyor
ve buna ek olarak birçok farklı
müzik branşında da eğitim başlatılıyor. Derslere kayıt olmak için
Ishøj Kultur Skolen’ın websitesindeki başvuru formunu doldurmak
yetiyor.
Kurum 21 Aralık saat 18:00’de
bir Türkü Günü düzenleyecek.
Organizasyona herkes davetli.
Adres:Vejledalen 9 2635 Ishøj

başlıyor.
Bu proje 3 öğretmenle başlayacak. Kadroda Erol Sarıkaya(Saz
Ekibi Hocası ve Koro Şefi), Ali
Zekeriye Topaç (Kabak Kemane
hocası), Hasan Özdemir (Halk
Oyunları, Bağlama ve Ritmsaz
hocası) var.
Derslerin içeriği: Solfej, Şan ve
Edebiyat dersi, Bağlama, Kabak
Kemane ve Ritm Saz dersleri.
Daha detaylı bilgi için Ishoj Kultur Skolen websitesi ya da Koro
Koro ve enstrüman eğitimi ile Şefi Erol Sarıkaya ile temasa geilgili bilgiler:
çilebilir.
Dersler 16 Ocak Pazar günü saat Erol Sarıkaya: 22 12 17 54
(Haber)
10:00 da Ishøj Kultur Skolen’da
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GENÇ TÜRK ANTRENÖRLER YABANCI ANTRENÖRLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

SPOR-YORUM

Türk Futbolu’nda Anadolu Devrimi

İrfan Kurtulmuş
Anadolu takımlarının başına geçen genç Türk antrenörler futbolda yeni bir
çığır açarken, yönettikleri takımlarda zorlu lig mücadelesinde zirveye oynuyor. Bir Hagi hatırası

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.

Berk Çoker

H

erşey aslında 1,5
sene önce başladı. Galatasaray,
dünya futbolunun dev isimlerinden Frank
Rijkaard’ı teknik direktör
olarak renklerine bağlarken, diğer iki büyük Fenerbahce ve Beşiktaş geçmişte

G

gerçek bir dayanışma göstererek, başkanından seyircisine kadar Anadolu’dan bir
şampiyon çıkarmanın formüllerini aramaya başladı.
Türk futbolcu psikolojisinden anlayan, yeşil sahalarda ter dökmüş, bir dönemlere imzasını atan karizmatik ve otoriter genç isimleri
takımların başına getirmeye

lunay Kafkas jenerasyonu
antrenörler diyebiliriz.
Galatasaray’ın kazandığı
UEFA Kupası ya da Türk
Milli Takımı’nın kazandığı
başarılar, sadece Galatasaraylı futbolcuları ya da o
dönem milli takımda oynayan futbolcuları etkilemedi.
O dönemde futbolcu olan ve
ardından büyük Anadolu takımlarının başlarına geçen
yönetim ve teknik ekipler
de bunlardan harika dersler
çıkardılar.

İstanbul’un esamesi
okunmuyor

Yıl 2024.....

Barcelona’ya Şampiyonlar
Ligi şampiyonluğu tattırmış bu ismin verdiği korku
ile keselerinin ağzını açmaya
başladılar.
2000 ruhunu yakalayabilmenin verdiği umutla göz
boyayan çılgın transferlere

Danimarka’da son günlerde öyle şeyler oluyor ki, olan biteni bugüne kadar Danimarka
hakkında edindiğimiz imaja uydurmak çok
zor. Bugünümüz ışığında algılamak da neredeyse imkansız... Bu yüzden biz geleceğe
bakmayı tercih ettik. Gide gide 2024 yılına
kadar gittik ve oradan bir fotoğraf çektik, size sunuyoruz. Buyrun okuyun 2024
yılında Danimarka nasıl bir ülke olacak
görün...

FIKRA

ASAYİŞ BERKEMAL

Birgün bir fakir bir adam elinde sadece kuru bir ekmekle yürürken bir lokanta görmüş, çok güzel yemekler pişiyormuş. Adam
dayanamayıp ekmeğini yemeğin buharına tutup tutup yiyormuş.
AŞÇI: Burada ne yapıyorsun?
ADAM: Yemekler çok güzeldi bende ekmeğimi buharına tutuyorum.
AŞÇI: O zaman parasını ver!!
ADAM: Ben birşey yapmadım ki sadece ekmeğimi buharına tutup yedim.
AŞÇI: O zaman kadıya gideceğiz.
Adamla aşçı gitmişler kadıya. Aşçı olayı anlatmış. Kadı(Nasrettin
Hoca) aşçıya “yaklaş” demiş. Aşçı da hemen yanına gitmiş, hoca
içi para dolu kese çıkarmış, aşçıya “kulağını yaklaştır” demiş.
Aşçı yaklaştırmış hoca keseyi biraz sallamış, aşçı sormuş “Hocam siz bana para vermediniz ki” demiş. Hoca “Eeee o senin
yemeğinin buharını almış, sende paranın sesini alırsın.”

Türkiye’de geçmişte yapılmış
“yok artık” dedirtecek komik
155 ihbarlarından bazıları:

YAŞANMIŞ KOMİK BİR OLAY

Müşteri Hizmetleri ile müşteri arasındaki bir telefon
görüşmesinden bir alıntı
Merhaba ben Batur nasıl yardımcı olabilirim?
Benim telefonda yönlendirme ile ilgili bir problem var.
Peki ilk önce telefonunuzun “menü” tuşuna sonra da
“5” tuşuna basın...
Evet.... tamam....
Ekran da ne var şimdi?
Show TV....????

1) “İyi günler bacanağım bizde kalıyor, kendisine git diyemiyorum. Ekip gönderip, gitmesini
sağlar mısınız?”
2) “Evimde hırsız
yakaladım. Lütfen Polis
gönderin” adresi alayım
diyen görevliye “Bilmiyorum ben yeni taşındım
da, bir dakika hırsızı telefona veriyorum” der.
4) “Cep telefonumu yeni
aldım, denemek için 155’i aradım, sesim net
geliyor mu?”
5) “Torunum çok yaramazlık yapıyor, onu korkutur musunuz?”
6) “Dudulu taksi durağında bir tabela var, ben
geçerken kafamı çarptım, gelin tabelayı indirin.”

imza atıldı fakat her takım
sporunun gereği olan takım
kimyası hiçbir İstanbul takımı tarafından kurulamadı. Yönetim-teknik direktör-futbolcu-seyirci dörtgeninde hep bir problem baş
gösterdi ya da bir taraf ön
plana çıkmak istedi.
Anadolu takımları havuz
sisteminin daha adil bir ortama kavuştuğu son dönemde,

Piontek’in yanında başlayan
sonra da kendisi de aynı görevi yapan Fatih Terim ve
2002 dünya kupasında ülkemize üçüncülüğü kazandıran Şenol Güneş’ten iki
kuşak sonra Anadolu klüplerinin başına geçen bu ekole
bir isim vermemiz gerekirse,
buna Ertuğrul Sağlam-To-
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irfan.kurtulmus@haber.dk
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berk.coker@haber.dk

Yeni bir kuşak doğuyor
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(Türk Polisi’ne geçmişte yapılmış bu ilginç ihbarlar, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Kopenhag Emniyet Müşaviri Sayın Feyzullah Arslan’ın “Asayiş
Berkemal” kitabından alınmıştır.)

başladılar. Danimarkalı olan
ve Türk Futbol Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü de yapan Sepp Piontek’in
getirdiği çağdaş futbol anlayışı bu isimlerin serpilmelerini sağladı.

Şu anda Türkiye Futbol
Ligi’ne baktığımız zaman
ilk 3’te bir tek İstanbul takımının olmaması başka
nasıl açıklanabilir. İlk 3’e
bakıyoruz, son 20 yıldır, üç
büyüklerin hem medyanın
olmayan desteği hem de finansal yetersizlikler dolayısı ile gölgesinde kalmış
Trabzonspor, Bursaspor,
Kayseri. ”Üç büyüklerden”
Fenerbahçe 4., Beşiktaş 6.
ve Galatasaray 10.
1970’lerde Trabzonspor’un
lige ambargo koyduğu fakat
1980’ler itibarı ile kesilen
ama yeniden Bursaspor’un

geçen sene sonunda hakederek kazandığı şampiyonlukla yeniden ivme kazanan
Anadolu fırtınası, 21. yüzyılın ilk çeyreğine damga
vurmaya hazırlanıyor. İstanbul takımları ne zaman
Anadolu’da bir maça çıksa
tedirgin, iddia şirketleri İstanbul takımlarına Anadolu
deplasmanlarında çok yüksek oranlar veriyor. Çünkü
beklenti Anadolu takımının
galibiyeti ya da zor da olsa
İstanbul takımının beraberlik koparabileceği yönünde.
Galibiyet ise sürpriz.
Son olarak şu andaki resme
bakıyorum, Rijkaard gitmiş,
Beşiktaş’ın getirdiği büyük
isimler sakat yerlerine Türk
gençleri top koşturuyor. Fenerbahçe geçmişten beri
koruduğu iskelet kadroyu
koruduğu için Anadolu takımlarına direnç gösterebiliyor fakat bundan sonra
hiçbir şey aynı olmayacak.
Yabancı isimlere ya da futbolculara değil kendi insanına güvenen bir anlayış her
zaman başarılı olacaktır. Ülkemizde daha çok Ertuğrul
Sağlamlar, Abdullah Avcılar
ve Tolunay Kafkaslar olması
dileği ile.

.Saray’a ikinci kez teknik direktör olarak gelen Rumen
ve Dünya futbolunun ender yıldızlarından birisi olan
Gheorghe Hagi büyük bir teknik direktörlük riskini göze
alarak yarı yolda takımın direksiyonuna geçti.
Hagi, futbolculuğu dönemindeki muhteşem, göz kamaştıran üstün başarısını şimdiye kadar teknik direktörlük kariyerine yansıtamadı. G.saray’ın ikinci kez teklifine hiç düşünmeden evet demesinin altında bu başarısızlığı kırmak
ve kendini kanıtlamak düşüncesi yatabilir. Yalnız Hagi’nin
insanlığına, efendiliğine kimse bir tek kelime edemez.
Hagi G.Saray’a tekrar teknik direktör olunca, onunla ilk
kez G.Saray teknik direktörü olduğu dönem olan 24 Aralık
2004 yılı Noel akşamı Finlandiya’nın Lapland bölgesinde bulunan Rovaniemi kentinin 130 km kuzeyindeki Phya Tuntun adlı kayak merkezinde yaşadığım macerayı paylaşmak
istedim. Danimarka temsilciliğini yaptığım Milliyet gazetesindeki Spor müdürüm Cem Şengül, Hagi’nin Noel tatili için
bu bölgeye geleceğini ve benimde oraya gidip kendisiyle nasıl
olursa olsun görüşerek röportaj yapmamı istemişti. Aynı zamanda bunda başarılı olamamam durumunda, ”4 gün Noel
tatili yaparsın” iğneli sözünü kulağıma fısıldamıştı.
Hagi’den bir gün önce gittiğim Rovaniemi kentinin Noel
Babalarla süslü havalimanında bitmez tükenmez saalter
geçirdikten sonra transit salonunda sonunda karşılaşmıştım, ancak tatile geldiği gerekçesiyle orda fotoğraf çekmeme
izin vermemişti. Kendisi ve ailesini karşılamaya gelen Finli
şöförden nerde kalacağını öğrenmenin rahatlığıyla fazla ısrarcı olmamıştım.Noel günü sabahın erken saatlerinde Rovaniemi kent merkezinde kaldığım otelin hemen yanından
kalkan otobüs ile buzlar üstünde 3 saat süren yolculuk sonrası Hagi’nin kaldığı kayak merkezine varmış onun otelde
kalmadığı haberiyle yıkılmıştım (Hagi dağ eteklerinde bulunan özel evlerden birinde kalıyordu). İstanbul’a Hagi’nin
otelde olmadığı haberini bildirdikten sonra gazeteciliğin
meşakatli bekleme süresine isteksiz olarak boyun eğme”
zorunda kalmıştım...
Ta ki... Akşam üzeri otelin restoranındaki hareketlenme
üzerine merakımı gidermek için garsona sorduğum soru sonrası Hagi ve ailesi ile o zamanki yardımcısı Balint’in Noel
kutlaması ve yemeği için akşam saat 20.00’de yer ayırttığını
öğrenene kadar. Bu sevinçle fotoğraf makinemi hazırlayarak
restoranın barında kapıyı en iyi gören yere konuşlanarak
Hagi’yi beklemeye koyuldum.
Kararımı vermiştim... Hagi ve ailesi kapıdan girer girmez
deklanşöre basacak itiraz ederse birkaç kare daha çekip yerimde duracaktım.
“Merhaba arkadaş”
Yerel saat ile 20.20’de kapıdan içeriye giren Hagi beni barın koltuğunda otururken görünce sevecen bir edayla Türkçe ‘Merhaba arkadaş’ diye seslenince deklanşöre basmaktan
vazgeçtim. Yanına giderek İngilizce ve Rumence Noellerini
kutlamam hoşuna gitmiş olacak ki nerde fotoğraf çekmek
istiyorsun diye sorması aynı anda oldu.
Otelin restoranın içinde süslü duran Noel ağacının önünde çektiğim ilk fotoğraflar sonrası yerine oturur oturmaz
müşterilerin kendisini tanıyarak imza istemeleri ilgisi benim tüm işimi kolaylaştırdı.
Hagi’nin oturduğu masanın karşısında kendime ayırttığım masadan onun insancıl yönünü görmem büyük mutluluktu. Noel yemeği sonrası birlikte barda içki içip sohbet
etmemiz ve istediğim her türlü fotoğrafları çekmeme izin
vermesi ile ertesi sabah kahvaltıda karşılaşmamız ve beni
masasına davet etmesiyle saatler süren sıcak ve dostane
sohbetimizle buzlar ülkesinden kanımın ve kalbimin ısınarak ayrılması unutamayacağım anılardan biri olarak hep
tazeliğini koruyacak.
Hoşgeldin Hagi... Bu defa başarmalısın...
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Yıl 2024: Son göçmen de Danimarka’yı terkediyor...
Yıl 2024: Koalisyon hükümeti yeni bir Danimarka Dil Kurumu oluşturuyor. Kurumun amacı Danca’yı yabancı sözcüklerden temizlemek olarak açıklanıyor.
Yıl 2024: Başbakan Pia Kjaersgaard özürlülerin kısırlaştırılması gerektiğini
açıklıyor..
Yıl 2024:Kraliyet ailesi üyeleri fransa’ya kaçarak sığınma talebinde bulunuyorlar
Yıl 2024:Üniversiteler ardı ardına kapatılıyor.
Yıl 2024:İsveç’e sığınma başvurusunda bulunan daniamrkalı sayısında artış gözleniyor
Yıl 2024:Yurtdışında yerleşmiş Danimarkalıların ülkedeki servetlerine el konuyor, Türkiye’de yazlık alan Danimarkalılar vatandaşlık haklarını kaybediyorlar.
Yıl 2024: Sosyal Demokrat Parti ve Sosyalist Halk partisi tavır belirleme konusunda aceleci davranmayacaklarını ve bekleyeceklerini açıklıyorlar.
Yıl 2024:Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler, 2011 yılından
beri cezaevinde bulunan Johanne Schmidt Nielsen ve Margrethe Vestager’in
serbest bırakılmasını istiyorlar
Yıl 2024:Göçmenler tartışması yeni bir boyuta taşınıyor. Faröe Adalılar ve
Grönlandlılar için 24 yaş kuralı ve bağlılık şartı getiriliyor. Sosyal Demokrat Parti
ve Sosyalist Halk Partisi hükümetin uygulamaya koymak istediği puan sistemine
karşı çıkıyor, kendileri bir puan sistemi hazırlığında olduklarını açıklıyorlar.
Yıl 2024:Vesterbro semtindeki Viktoriagade sokağı açık hava müzesi haline
getiriliyor. Serfiklenen eserler arasında bulunan veTürklerden, Araplardan ve
Pakistanlılardan geri alınan pasaportlar, başörtüleri, Döner bıçakları büyük ilgi
görüyor. Başı Türbanlı bir Hintli şöförün balmumundan yapılmış heykelinin de
içinde bulunduğu belediye otobüsü de sergilenen eserler arasında.
Yıl 2024: İshöj, Bröndby, Albertslund, Ballerup, ve Höje Taastrup’ta binlerce
konut boş duruyor. Bu semtler hayalet şehirlere dönüşmüş durumda.
Yıl 2024:Müslümanlığı seçmiş olan daniamrkalılar bir toplama kampına
alınıyorlar. Burada oluşturulan ikna odalarında bu kişilerin Hıristiyanlığa geri
döndürülmesi için çalışılıyor.
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