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“Kampanyamız sadece yeni 
müşterilerimiz için geçerlidir”

Yeni müşterilerimize 
Tüm epilasyonlarda 

(permanent hårfjerning) 
%60 indirim

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

www.haber.dk www.gazette.dk

Danimarka gündemini 
www.haber.dk’dan Türkçe,

 www.gazette.dk’dan da 
Danca takip edin.

1001 NAT DÜĞÜN SALONLARI

1001 NAT SELSKABSLOKALER
Lyskær 13 A - 2730 Herlev - Tlf.: 44 84 05 07 

Mobil: 40 54 95 34

Düğün, nişan, kına, sünnet 
ve her türlü büyük 

toplantılarınızda 
1200 kişilik büyük 

salonumuz ve 
bölünebilen 

400 kişilik küçük 
salonlarımız ile

hizmetinizdeyiz. 

ŞİMDİ TEK SAHİBİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

D
animarka Kızıl 
Haç Teşkilatı, 
Haber gazete-
si ve gençlerin 

kurduğu O.N.E. Derneği 
dün Van’da meydana gelen 
7.2şiddetindeki depremde 
zarar görenlere ulaştırılma-
sı için ortak yardım kam-
panyası yapıyorlar.

O.N.E derneği ile Haber 
gazetesi yardım toplama 
çalışmalarında çok başlılığı 
önlemek ve halihazırda yar-
dım toplama ve ulaştırma 
konularında deneyimli Da-
nimarka Kızılhaç’ın kam-
panyasına destek olma ka-
rarı aldılar.
Depremzedelere yardımda 

bulunmak isteyen vatan-
daşlarımız JORDSKÆLV 
yazarak 1414 numaraya 
SMS göndererek 150 Kr 
yardımda bulunabilirler 
veya haber.dk syafamızda 
köşe yazarları kısmının al-
tındaki banner’i tıklayarak 
Kızıl haç sayfasında yar-
dımlarını yapabilirler.

Şimdi yardım zamanı

HÜKÜMETTEN HAYAL KIRIKLIĞI
Danimarka’da 15 Eylül’de yapılan genel 
seçimler sonunda işbaşına gelen hükümet 
kamuoyu araştırmalarında oldukça kötü bir 
performans sergiliyor. Sosyal Demokrat 
Parti, Sosyalist Halk Partisi, Demokrat 
Liberal Parti (S-SF-R) Hükümeti göreve 
geldiği günden beri göze çarpan 
herhangi bir siyaset üretmezken, 
seçim öncesi verilen sözlerin 
neredeyse hiçbirinin 
tutulmadığı da seçmenler 
tarafından hükümetin 
hanesine yazılan kötü puan 
olarak gözüküyor.
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HABER

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 
BULUŞTURUR 

HABER’ İLAN VE 
REKLAM VERMEK İÇİN 

HABER HABER
haber@haber.dk 

mail adresine yazınız 
ya da 21 27 17 44’ü 

arayınız
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SKRÆDDERI
En modern makinalar ve 

profesyonel personelimizle her türlü 
giysi tamiratı, genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

TERZİ DİKİŞ ATÖLYESİ

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

Coco

Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

ak@eak-design.com     www.eak-design.com
Tel :2127 5146 

Zevkinize göre mimarı tasarım
eak-design.com 

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.

Danimarka yapı-standartlarında 
Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

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. 

Advokat Kadir Erdoğmuş

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

HİKMET AKSOY - AYIN KARİKATÜRÜ

H
er ne kadar Van 
depreminde bazı 
ırkçı mesajlar da 
Facebook ve Twit-

ter gibi ortamlarda yer alsa 
da bunun da ötesinde düşü-
nebilen ve yardıma muhtaç 
insanlara yardım etmek iste-
yen kişilerin buluşma nokta-
sı oldu sosyal medya.

Van’ı vuran depremin 
ardından sosyal med-
yada pek çok kişi yar-
dım kurum vekuruluşlarını-
n telefonlarını paylaşarak maddi ve 
manevi yardım için Van’a destek 
oldu.

Özellikle Twitter‘da paylaşım ya-
pan sosyal medya tutkunları Van 
depremini terör olaylarıyla değerlen-
direnlere de sert çıktı. Kullanıcıların 
depremi bir yana bırakıp farklı gö-
rüşleri tartışmasıysa ilginç bir sos-
yal medya trendi yarattı. 

Van’da yaşanılan deprem sonucun-

da yardım kampanyaları gerek sos-
yal medyadan gerekse SMS yoluyla 
devam ediyor.

Enkaz altından TWIT
Van’da meydana gelen 7.2 şiddetin-
deki deprem Sosyal medyanın öne-
mini bir kez daha gündeme getirdi.

Depremin meydana geldiği andan 
itibaren facebook ve Twitter gibi 
sosyal medya ve paylaşım ortamla-
rında yardım kampanyaları düzen-

lenirken, en kaz altında kalan 
bazı kişiler telefonlarından gön-
derdikleri mesajla hayatta kal-
dıklarını ve bulundukları yerle-
ri tarif ederek kurtulabildiler.

Sosyal medya kullanıcılara 
sağladığı en önemli ve faydalı 
özellik isebir suça veya felake-
te maruz kalmış veya felakete 
şahit olan kişilerin durumlarını 
anında olay yerinden tüm dün-
yaya iletebilmesine olanak ta-
nıması.

Deprem bölgesinde ihtiyaç 
duyulan malzemelerin listesini bir-
birlerine duyuran kullanıcılar, yar-
dımda bulunmak isteyen kişilerin 
nerelere başvurabilecekleri konu-
sunda da birbirlerini yönlendirmeye 
başladılar.

GSM şirketleri de Van’da meyda-
na gelen depremin ardından deprem 
bölgesinde kontörü tükenen tele-
fonları açarak kullanıma hazır hale 
getirdi.

Sosyal medyada Van depremi
Son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşan sosyal medya artık basın ve yayın 
organlarının da önüne geçerek televizyon ve gazetelerin başaramayacağı 
hızda habercilik ortamı hazırlamaya başladı.
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Kimin aklına gelirdi, ABD’nin New 
York kentindeki Wall Street’in 

Amerikan gençliği tarafından işgal 
edileceği ve bunun diğer Amerikan 
kentleriyle tüm dünyaya dalga dalga 
yayılacağı. 
Kim tahmin edebilirdi ki, Viet Nam 

savaşından sonra üzerine ölü toprağı 
serpilen Amerikan halkının “Biz yüz-
de 99’u temsil ediyoruz” diyerek eko-
nomik krizi çıkaran milyarderlerin 
kapısına dayanacağını ve ABD’deki 
servetin yüzde 40’ını, nüfusun yüzde 
1’inin elinde bulunduranlara hem de 
belirli bir felsefesi olmadan tepki gös-
tereceğini.
Halkı sokaklara döken, ABD’deki ve 

Avrupa’daki ekonomik krizin her ne 
kadar 2008 yılında başgösteren mali 
krizden kaynaklandığı, tepkilerin de 
buna karşı yapıldığı söylense de, bu-
nun pek doğru olduğu söylenemez. 
Niyetim karamsar bir tablo çizmek 

değil, ama bugün dünyamızda gelinen 
son durumda insanlar tünelin sonun-
da bir ışık göremiyor artık. İnsanlar 
tüm dünyayı etkisi altına alan ekono-
mik krizin çözüleceğine inançlarını yi-
tirmeye başladılar.
Bu krizin temeli aslında daha eskile-

re dayanıyor. OECD raporları, geliş-
miş 30 ülkede 80’li yıllardan bu yana 
gelir dağılımındaki büyük eşitsizliğin 
artarak günümüze kadar devam etti-
ğini gösteriyor. 

Gerçi, bu bardağın hangi yarısına, 
bardağın dolu yarısına mı yoksa boş 
yarısına mı baktığınıza bağlı. 
‘Bu insanlık tarihi boyunca böyley-

di, yeni bir durum değil ki! Geçmişte 
de sıkıntılar, krizler, savaşlar yaşan-
dı, savaşlardan, açlıktan milyonlarca 
insanlar öldü, bu devran böyle sürüp 
gidiyor’ diyebilirsiniz de. Ama dünya-
mızın bugün içinde bulunduğu bu du-
rumu iyimser değerlendirmek için ya 
tünelin sonunda ışığı görebilmek ya 
da tünelin uzunluğunu sezebilmek ge-
rekiyor.
Doğu blokunun çözülmesinin, Berlin 

duvarının yıkılmasının ardından bir 
taraftan küreselleşme, yeni dünya dü-
zeni, Avrupa Birliği’nin Doğu’ya ge-
nişlemesi, serbest piyasa ekonomisi-
nin dünyaya hakim olması vs. gibi tek 
kutuplu bir dünyaya doğru yol alınır-
ken ve toz pembe tablolar çizilirken, 
diğer taraftan da gelişmiş ülkelerde 
hali hazırda var olan eşitsizlikler de 
büyümeye başladı. Giderek artan yok-
sulluk, işsizlik ve eşitsizlikler karşı-
sında deve kuşu gibi başını toprağa 
gömen politikacı ile halk arasında bü-

yük bir güven bunalımı yaşanıyordu 
ve bunun bir gün bir yerden patlak 
vereceği belliydi. 
Gelişmiş Batı ülkelerindeki sağ par-

tiler giderek güçleniyor, merkez sol-
daki partiler de Danimarka’daki gibi 
sağ partilerin dümen suyundan git-
meye başlamıştı. Özellikle 2001 yılın-
da İkiz Kulelere yapılan terör saldı-
rıları ardından yeni bir düşman bu-
lunmuştu. O da totaliter rejimlerin, 
despot liderlerin hakim olduğu yoksul 
Müslüman ülkelerdi. 
Bunun için yeni bir savaş ekonomi-

si geliştirildi. Başını ABD’nin çektiği 
Batılı koalisyon güçlerinin Afganistan 
ve Irak’ta yürüttüğü savaşın bedelini 
o ülkelerdeki insanlar canlarıyla, mal-
larıyla öderlerken, kendi ülkelerinde 
de halk bu savaşın ekonomik bedeli-
ni işsiz kalarak, yoksullaşarak ödü-
yordu. 
Bütün bunların yanısıra mali sektö-

rün emlak spekülatörine milyarlarca 
dolar kredilerek vererek, onların sah-
te değerler yaratmasına önayak olma-
ları ve büyük karlar elde ederek risk-
li yatırımlar yapılmasını sağlamaları 

bardağı taşıran son damla oldu.
Bu da yetmezmiş gibi, izlenilen yan-

lış politikalar nedeniyle insanlığın ge-
leceğini tehdit eden çevre felaketleri 
de giderek artmayı başlamıştı. 
Finans sektöründeki çöküşün de be-

delini, savaş giderlerininki gibi halka 
ödetmeye kalkıştılar. Borç krizi bata-
ğına saplanan Batı, şimdi bu sorunu 
nasıl çözeceğini, batan bankaları, ba-
tan ve batmak üzere olan ülkeleri na-
sıl kurtaracağını, ekonomik krizden 
nasıl düzlüğe çıkacağını bilmiyor.
Ama yoksulluğun, işsizliğin, sosyal 

huzursuzluğun çığ gibi arttığı bu dö-
nemde milyonlarca işsiz genç, Ame-
rika’dan Yunanistan’a, İspanya’dan 
İngiltere’ye, Tokyo’dan Avustralya’ya 
kadar dünyanın dört bir yanında so-
kağa dökülmüş durumda ve bu gidişa-
ta bir dur demek istiyor. Adaletsizlik, 
işsizlik ve yoksulluk öfkeleri banka-
lara, finans sektörüne yöneltiyor ve 
halk kendi hareketini başlatıyor. Wall 
Street’i İşgal Hareketi kendini, lideri, 
siyasi sözcüsü olmayan sadece sosyal 
medya aracılığıyla toplanan bir dire-
niş hareketi olarak tanımlıyor. 
Vahşi kapitalizme karşı 17 Eylül’de 

New York’ta başlayan ve tüm dünya-
ya yayılan bu öfkeli hareket, adaletsiz 
dağılım ve yoksulluk devam ettiği, kü-
resel servetin yüzde 85’ini, dünya nü-
fusunun yüzde 15’i elinde bulundur-
duğu sürece devam edecektir.  

HABER

Tünelin sonu karanlık...

CENGİZ KAHRAMAN cengiz.kahraman@haber.dk
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Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla
para gönderebilir misiniz?

para gönder-al

gönderebilir misiniz?

size en yakın 
hizmet noktasını bulmak için  
www.westernunion.dk
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DANİMARKA‛DA FİLM SEZONU BAŞLIYOR
KAST MEDİA/HABER GAZETESİ  SİZİ KASIM AYINDA SİZİ TEKRAR TÜRK FİLMLERİ İLE BULUŞTURUYOR

Kasım ayından itibaren Kopenhag Park Bio ve Aarhus Öst for Paradis sinemalarında buluşmak üzere
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Şu Anadolu hikayesi ne kadar hoş-
tur

Mutlaka bir çoğunuz duymuş ya da 
okumuşsunuzdur:
Köyün ağası ile kahyası traktör-

le kasabadan köye dönmektedirler. 
Yol uzun ve yorucudur. Ağanın canı 
eğlenmek ister ve Kahyasına yolda 
gördüğü dana psiliğini yerse traktö-
rü ona vereceğini söyler. Kahya da 
sevinçle “Elime bir daha böyle fırsat 
geçmez” diyerek traktörü durdurur 
ve iner, yoldaki dana pisliğini yer.
Ağa traktörün anahtarlarını kahya-

sına verir, traktör kahyanındır artık.
Köye yaklaştıkça ağa eğlenmek için 

yaptığı şeyden rahatsızlık duymaya 
başlar traktörü geri almak ister ve 
kahyaya  yine önlerindeki başka bir 
dana pisliğini göstererek “Bunu ben 
yersem traktörü bana geri verir mi-
sin?” diye sorar. Kahya da yılların bi-
rikmiş kinini de hatırlayarak “Ağaya 
dana boku yedireceğim” diye düşü-
nür ve kabul eder. Ağa dana pisliğini 
yer, traktörünü geri alır.
Köye geldiklerinde ise Kahyayı bir 

gülme tutar. Ağa sorar “Ne gülüyor-
sun?” diye.
Kahya cevap verir, “Ağam yola çıktı-

ğımızda traktör senindi. Köye geldik 
traktör hala senin. İyi de biz bu boku 
neden yedik?”
15 Eylül’de Danimarka’da seçim 

yapıldı. 10 yıldır iktidarda bulunan 
Liberal Muhafazakar hükümetin ik-
tidarına son vereceğini söyleyerek 

iktidara talip olan sol blok seçimle-
ri burun farkıyla kazanarak iktidara 
geldi. Seçmenlerin bu iktidardan bek-
lentileri ise büyüktü. 
Özellikle Sosyal Demokrat Parti ge-

nel başkanı Helle Thorning Schmidt, 
“Erken emekliliğe dokundurtmam 
derken, Sosyalist Halk partisi ve De-
mokrat Liberal Parti (Radikale) ile 
Birlik Listesi 24 yaş sınırı ve bağlılık 
şartı kurallarını kaldıracağız, puan 
sistemine son vereceğiz, Danimarka 
Halk partisinin yasalaştırdığı ayrımcı 
ve yabancı düşmanı yasa ve kuralla-
rı  ortadan kaldıracağız” diyerek pro-
paganda yaptılar. Ve iktidarı ele ge-
çirdiler.
Ancak yeni iktidar sanki iktidarı 

devralmak nihai amaçmış gibi görü-
necek bir tutum içine girdi. Ve seçim 
öncesi verilen sözlerin hiçbiri tutlma-
dı. Tutulmadığı gibi bu sözlerin ye-
rine getirileceğine dair herhangi bir 
işaret de görülmüyor.
Özellikle Sosyal Demokrat Parti ve 

Sosyalist Halk Partisi yeni hükümet-
te uygulanan politikaların Demokrat 
Liberal Parti tarafından dikte ettiril-
diği suçlamalarına karşın yaptıkla-

rı savunmalarda “Biz iki parti olarak 
parlamenter çoğunluğu elde edeme-
dik, o yüzden koalisyondaki diğer or-
tağımızın da görüşlerini dikkate al-
mak zorundayız” diyerek hiç bir  şe-
yin değişmediğini ve değişmeyeceğini 
de kabul ettiler.
Oysa seçim kampanyası esnasında 

nasıl da gürlemişti muhalefet partile-
ri; ilkokullardaki sınıflarda derslerde 
iki öğretmen bulunacak, her sınıfta 
en fazla 24 öğrenci bulunacak. Ço-
cuk parasında yapılan kısıtlamalar 
geri alınacak, Uçak biletlerinden 75 
Kron vergi alınacak. Üniversite eğiti-
mini bitirip yurtdışına giden kişilerin 
aldıkları öğrenci kredisi geri istene-
cek. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin 
çocuk sahibi olabilmeleri için alacak-
ları tedavi ücretsiz olacak. CIA tara-
fından, Danimarka hava sahası kul-
lanılarak gerçekleştirilen terör zanlı-
sı kişilerin nakli araştırılacak, Uyum 
bakanlığı kapatılmayacak, Hastane 
koridorlarında hasta yatağı bulundu-
rulmayacak
Geliri fazla olmayan aileler ve genç-

lere ücretsiz genel sağlık kontrolu su-
nulacak, Acıl servislerde bekleme sü-

resi 30 dakikadan fazla olmayacak. 
Erken emeklilik olduğu gibi kala-
cak.Şehiriçi otobüs ve tren bilet fiyat-
larında yüzde 40 indirim yapılacak.
Bu yukarıda saydığımız seçim sözle-

rinden hiçbiri tutulmadı ve tutulma-
yacağı da hükümet tarafından açık-
landı.
Hükümetin göreve gelmesinden bu 

yana yapılan kamuoyu araştırmala-
rında ise yine seçim sonuçları gibi 
burun farkıyla başka bir ilginç sonuç 
ortaya çıktı.
Danimarkalı seçmenlerin yüzde 55’i 

seçim öncesi verilen sözlerin tutul-
mamasını normal karşıladıklarını, 
bundan rahatsızlık duymadıklarını 
belirttiler.
Oysa üç haftalık seçim kampanya-

sı boyunca Danimarka’da hayat dur-
muş milyonlarca kron seçim kam-
panyalarında harcanmıştı. Herkes 
olası bir iktidar değişikliği ile birlikte 
bir çok şeyin değişeceğini düşünmeye 
şartlandırılmıştı.
Oysa hükümetin kurulması üzerin-

den bir ay geçmiş olmasına rağmen 
Danimarka’da sadece bakan isimleri-
nin değişmesi dışında pek bir şey ol-
madı, bir değişiklik göze çarpmadı.
İşte yazının başının başındaki Kah-

ya’yı şimdi bir daha hatırlamanın za-
manı.
Danimarkalı seçmen herhalde bizim 

Anadolulu kahya gibi düşünüyor ol-
malı:
“Biz bu oyu niye verdik?”

Kuşların sesini 
duymak zordur...
İşitme cihazı bir güven işidir

Bedava 
İŞİTME 
CİHAZI İMKANI
ACELE EDİN! Satınalmak zorunda olmadan 14 gün işitme 

cihazınızı deneyin. 

MÜJDE !

Örneğin, işitme cihazınızın 
size maliyeti sağlık 
yardımından 
sonra 

Evinizde ziyaret 
ediyoruz. Siz 
gelemiyorsanız, 
biz gelelim. 

SEVKE GEREK YOKTUR
4 YIL GARANTİLİ ÜCRETSİZ TEST, AYARLAMA VE BAKIM SERVİSİ

GREVE / WAVES’TE DE HİZMET VERİYORUZ

olabilir.

Çeşitli markalarda 
kaliteli bay ve 
bayan saatleri 

satılır.

Türk altınlarının 
alım ve satışı yapılır

İsteyenler katalogdan da sipariş verebilirler.

Burma veya düz bilezik,Trabzon altını 
Alyans, İnci Kolye veya bileklik, 
yüzük çeşitleri, Tektaş yüzükler 

alınır ve satılır.

Søborg Hovedgade 211 - 2860 Søborg  
Tlf.: 39 69 42 28

Sølvgaarden 
Kuyumculuk

Ure - Guld - Sølv

Erol Üçler

Biz bu oyu niye verdik?

SADİ TEKELİOĞLU sadi.tekelioglu@haber.dk

Değerli Müslüman kardeşlerimiz,
Bu yıl yine gönül rahatlığıyla MB FOOD A/S aracılığıyla kurbanlarınızı 

kestirebilirsiniz. En hijyenik koşullarda bu mukaddes görevi yerine getirmenin 
gururunu bizlerle yaşamınızı temenni ederiz. Kurban alımları için 

rezervasyonlarımız başlamıştır.  Bize şimdiden telefonla ulaşıp, kısa sürede 
işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun

Kurban Bayramının 
şimdiden tüm İslam 

alemine hayırlara 
vesile olması dileğiyle

Daha geniş bilgi için:
+45 57 61 95 02

Koyun: 1.400 kr.
Kuzu  :  68 kr/kg
Dana  :  38 kr/kg

Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye gösterdiğimiz 
özende yatmaktadır. Tüm sağlık kurallarına uygun helal 

mamüllerimizle hizmetinizdeyiz 

Dana parçalama ve 
paketleme ücreti

2 kr/kg

Kesimlerimiz 1. gün
Dağıtımlarımız 2-3 

gün

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

MB Food A/S
Korskildeeng 3
2670 Greve

Tel: +45 5761 9502
Fax: +45 4361 0131

www.mbfood.dk
info@mbfood.dk
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BAŞAK SARAY 
DÜĞÜN SALONLARI

Mutluluğunuza 
ortak oluyoruz

Bådehavnsgade 57 - 2450 København SV
Tlf: +45 5859 6380 - +45 2721 6380  

+45  Faks: +45 5859 6381
info@saray.dk - www.saray.dk

İSKANDİNAVYA’NIN EN BÜYÜK 
DÜĞÜN SALONU

Rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın

Toplam 1800 kişilik kapasiteli 
yepyeni salonlarımızda en güzel 

gününüzde hizmetinizdeyiz 

Hayatınızın en mutlu gününde siz ve değerli 
misafi rlerinizi lüks salonlarımızda, tecrübeli kadromuzla 

ağırlamaktan büyük onur duyacağız.

Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 
Güveninize layık olmaya çalışıyoruz

Düğün, nişan, kına 
ve benzeri büyük 
toplantılarınıza 

2000 kişiye kadar 
yemek servisimiz 

vardır. 

Kına gecelerinizi 
cazip fi yatlarla 
hafta içinde 

salonumuzda 
yapabilirsiniz

Toplantı hakkında daha geniş bilgiyi www.ishoj.dk/erhverv 
internet sitesinden ya da ava@ishoj.dk e-posta adresinden ya 
da 43 57 72 08 numaralı telefondan Anja Andersen’e ulaşarak 
bilgi alabilirsiniz. 

Toplantı Iværksætterkontaktpunktet ve Kommunernes 
Lokale Erhvervservice tarafından düzenlenmiştir. 

Bilgilendirme toplantısı Danca yapılacaktır.

Gıda ve restorancılık alanlarında iş kurmak için istenilen 
şartları konusunda bilgi sahibi olun. 

• Toplantıda çevre ve düzenleme, izinler ve başvuru 
   süreçleri ile ilgili alanlardaki yetkililerle görüşme imkanı
• İşletme, yönetim, ekonomi ve gerekli izin ve yetki belgele
  rin nasıl alınacağı konusunda bilgi sahibi olacaksınız
• Toplantıda ayrıca, gıda uzmanları ve danışmanları ile bir 
  araya gelme imkanı. 

Toplantıda yetkililere ve uzmanlara soru sormak ve 
yardım istemek mümkün olacaktır.

3 Kasım Perşembe günü saat: 09.00 - 13.00

Ishøj Kulturcafe, Ishøj Bycenter
Ishøj Østergade 28

2635 Ishøj 

Restoran, cafe, pizza restoran, market ya da kasap dükkanı 
gibi işyeri kurmak ya da devralmak mı istiyorsunuz?

Ücretsiz bilgilendirme toplantısına siz de katılın

Kendi işinizi kurmak istiyor musunuz?

haber@haber.dk 
mail adresine yazınız 

ya da 33 22 11 66’i arayınız

SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR

HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

HABER

Avrupa’da, özellikle 
Euro bölgesinde gi-
derek büyüyen eko-

nomik krizden kişisel ola-
rak daha az etkilendiğini 
düşünen Danimarka halkı-
nın büyük kısmı, krizden 
etkilenen AB ülkelerine 
yardım edilmesini belir-
tiyor.

AB Parlamentosu tara-
fından yaptırılan bir araş-
tırmaya göre, Danimarka 
halkının sadece yüzde 40’ı 
krizden kişisel olarak etki-
lendiğini ifade ediyor. 

Bu oran, özellikle Euro 
bölgesi ülkeler ile karşılaş-
tırıldığında fazla yüksek 
görünmüyor. Zira AB ülke-
leri içinde krizden kişisel 
olarak etkilendiğini düşü-
nenlerin oranı ortalama 
yüzde 59 civarında. 

Araştırmaya göre, 27 AB 
üyesi ülke içinde krizden 
en az etkilendiğini düşü-
nenlerin başında yüzde 23 
oranla İsveçliler, yüzde 24 
oranla Finliler ve yüzde 29 
oranla Almanlar geliyor.

Krizden en fazla kişisel 
olarak etkilendiğini düşü-
nenlerin başında ise yüzde 
92 oranla Yunanlılar ge-

liyor. 
Krizden az etkilendiğini 

düşünen Danimarkalılar, 
ekonomik krizden etki-
lenen başta Yunanistan 
olmak üzere diğer AB ül-
kelerine ekonomik yardım 
konusunda üst sıralarda 
yeralıyor. Krizdeki ülke-
lere yardım edilmesini 
savunanların başında ise 
yüzde 72 oranla Lüksem-
burg halkı gelirken, Dani-
marka yüzde 71 ile Lük-
semburg’u takip ediyor. 
Alman halkının ise yarısı 
Yunanistan’a yardıma sı-
cak bakıyor.   

Krizdeki ülkelere yar-
dım edilmesine karşı çı-
kan ülkelerin başında ise 

Slovenya geliyor. Slovenya 
halkının sadece yüzde 25’i 
ekonomik yardım yapılma-
sından yana. 

Yine araştırmaya göre, 
bir çok AB ülkesinde halk 
krizin uzun süreceğinden 
endişe duyuyor. Avrupa 
halkının yüzde 41’i krizin 
uzun yıllar süreceğini dü-
şünürken, sadece yüzde 
36’sı Avrupa’nın bir kaç 
yıl içinde krizi atlatabilece-
ğine inanıyor. 

Söz konusu araştırma AB 
araştırma enstitüsü Euro-
barometer tarafından geç-
tiğimiz eylül ayında 15 yaş 
üstü 27 bin Avrupalı ile 
yapıldı. 

(Haber)

İrfan KURTULMUŞ 

Danimarka’dan yola çıkan Türk 
hacı adayları Kopenhag Kast-

rup havalimanından büyük bir ka-
labalık tarafından kutsal toprakla-
ra uğurlandı.

Danimarka-Türk Diyanet Vakfın 
organizasyonunda 200 hacı adayıy-
la birlikte 5 din görevlisi Kopen-
hag’dan kalkan THY ait büyük bir 
uçakla ilk önce İstanbul’a oradan 
da Suudi Arabistan’ın Cidde kenti-
ne hareket ederek kutsal toprakla-
ra vardılar.

İstanbul’da 3 gruba ayrıldıkları 
belirtilen ve değişik saatlerde uçak-
larla uçtukları öğrenilen hacı aday-
larının, bir bölümünün 8 saate ka-
dar varan bekleme nedeniyle Ata-
türk havalimanında biraz sıkıntılı 
saatler geçirdikleri belirtildi. 

Danimarka İslam Toplumu’nun 
organize ettiği 150 kişilik ikinci bir 
hac kafilesi de İstanbul üzerinden 
Cidde’ye uçtu. 

Danimarka’dan giden hacı aday-
ların kafile başkanlığını Kopenhag 
Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet 
Onay yaparken, hacı adayları ara-

sında eşleriyle birlikte hacca giden 
genç yaşta birçok kişinin olması 
dikkat çekti.

Ayrıca, 24 ve 25 ve 26 Kasım ta-
rihlerinde geri dönecek olan hacı-
lara  Danimarka’da akrabası bulu-
nan 50 kadar hacı adayının İstan-
bul’dan katıldığı kaydedildi.

Danimarka’da 15 Eylül’de ya-
pılan genel seçimler sonun-
da işbaşına gelen hükümet 

kamuoyu araştırmalarında oldukça 
kötü bir performans sergiliyor. 

Sosyal Demokrat Parti, Sosyalist 
Halk Partisi, Demokrat Liberal Par-
ti (S-SF-R) Hükümeti göreve geldiği 
günden beri göze çarpan herhangi 
bir siyaset üretmezken, seçim öncesi 
verilen sözlerin neredeyse hiçbirinin 
tutulmadığı da seçmenler tarafından 
hükümetin hanesine yazılan kötü 
puan olarak gözüküyor.

Hükümete yönelik en ağır eleştiri-
lerin hedefinde ise Başbakan Helle 
Thorning Schmidt ile Dışişleri Ba-
kanı Villy Sövndal bulunuyor. İki 
parti liderinin seçimlerden önce 
birlikte yaptıkları açıklamalar ve 
verdikleri seçim sözleri gözönünde 
bulundurulunca ve bu seçim sözleri-
nin neredeyse hiçbirinin gerçekleşti-
rilmemiş olduğu hatırlandığında hü-
kümeti Demokrat Liberal Parti’nin 
yönettiği sonucu çıkıyor.

Son günlerde yapılan kamuoyu 
araştırmalarında Sosyal Demok-
rat Partinin oy oranı seçimde elde 
edilen yüzde 24,8’lik sonuçtan yüz-

de 20’lere kadar düşmüş durumda. 
Basında “Sosyal Demokrat Parti 
dibe vurdu” şeklinde yorumlanan 
kamuoyu araştırması sonuçları seç-
menlerin gerçekten hükümet deği-
şikliğinden pişmanlık duyduğunu 
düşündürüyor.

Bugün seçim olsa iktidar 
değişecek
Sosyal Demokrat Partinin kaybettiği 
seçmenler ise  Liberal Parti Vens-
tre’ye gitmiş görünüyor. Liberal Par-
ti kamuoyu araştırmalarında seçim-
lerde elde ettiği yüzde 26,7’lik oranı 
4 puan daha arttırarak yüzde 30’a 
kadar ulaşmış görünüyor.

Kamuoyu araştırmalarında göze 
çarpan bir başka ilginç sonuç ise Dı-
şişleri Bakanı Sosyalist Halk partisi 
başkanı Villy Sövndal’in durumu. 
Seçimler öncesinde başlayan seçmen 
kaçışı ve erimenin bir türlü durdu-
rulamadığı Sosyalist Halk Partisinde 
de yüzler gülmüyor. Parti genel baş-
kanı Villy Sövndal en az güvenilen 
ve en az sevilen parti liderleri ara-
sında yerini alırken eski başbakan 
Lars Lökke Rasmussen’in güvenir-
liliği popülaritesi ise artıyor. 

İktidar hükümet partilerine yaramadı

▪ İlkokullardaki sınıfl arda derslerde iki 
öğretmen bulunacak. 
▪ Her sınıfta en fazla 24 öğrenci bulu-
nacak. 
▪ Çocuk parasında yapılan kısıtlamalar 
geri alınacak.
▪ Uçak biletlerinden 75 Kron vergi alı-
nacak. 
▪ Üniversite eğitimini bitirip yurtdışına 
giden kişilerin aldıkları öğrenci kredisi 
geri istenecek. 
▪ Çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk 
sahibi olabilmeleri için alacakları tedavi 
ücretsiz olacak. 
▪ CIA tarafından, Danimarka hava sahası 
kullanılarak gerçekleştirilen terör zanlısı 
kişilerin nakli araştırılacak.
▪ Uyum bakanlığı kapatılmayacak. 
Hastane koridorlarında hasta yatağı bu-
lundurulmayacak.
▪ Geliri fazla olmayan aileler ve gençlere 
ücretsiz genel sağlık kontrolu sunulacak.
▪ Acil servislerde bekleme süresi 30 da-
kikadan fazla olmayacak. 
▪ Erken emeklilik olduğu gibi kalacak. 
▪ Şehiriçi otobüs ve tren bilet fi yatların-
da yüzde 40 indirim yapılacak.

İşte tutulmayan seçim vaatleri

Danimarkalılar daha dayanışmacı 
Avrupa’da giderek büyüyen ekonomik kriz karşısında en az daya-
nışmacı ülke Slovenya olurken, krizden çok fazla etkilenmediğini 
düşünen Danimarkalıların büyük bir kısmı krizin yaşandığı ülkelerle 
dayanışma içinde olunması gerektiğini düşünüyor. 

Hacılar gitti

D
animarka Ulusla-
rarası Kopenhag 
Rotary Klubü 
üyesi ve Shel-

terbox yardım projesine 
başkanlık eden Çağrı Han 
Karataş, Van depreminde 
zarar gören depremzede-
lerin ihtiyaçlarını yerinde 
incelemek ve gönderilecek 
yardım için çalışma yap-
mak üzere Van’a gitti. 

Deprem ve diğer afetler 
sonrası operasyonlar için 
geçtiğimiz yıl İngiltere’de 
kapsamlı bir eğitim gören 
Çağrı Han Karataş, ulus-
lararası yardım organizas-
yonu Shelterbox’un Van 
depreminde zarar gören 
depremzedelere yardım 
gönderilmesine liderlik 
ediyor. 

İngiltere’den Shelter-
box saha operasyonları 
uzmanı Mark Pearson ile 
birlikte yardım projesine 
başkanlık eden Karataş, 
Türkiye’deki sivil toplum 
örgütleri, İstanbul ve An-
kara’daki Rotary Klüpleri 
ve Kızılay ile ilişkiye geçe-
rek Shelterbox’un yardım-
larının gerçekleştirilmesini 
sağladı. 

Tüm dünyada afet sonra-

sı zor durumda kalan aile-
lere barınak ve hayatları-
nı devam ettirebilecekleri 
malzemeleri temin eden 
uluslarası bir organizas-
yon olan Shelterbox, 11 
yıldır 75 ayrı ülkede mey-
dana gelmiş 200 afet son-
rası yardıma ihtiyacı olan 
yaklaşık 100 bin aileye 
ulaştığı bildirildi. Shelter-
box kullanılması basit ol-
duğu kadar da etkili ve bir 
ailenin felaketin hemen 
sonrasında nelere ihtiyaç 
duyacağı düşünülerek ta-

sarlanmış.
Her yeşil Shelterbox ku-

tusu felaket sonrası için, 
geniş bir aileyi barındıran 
çadır, battaniye, su deposu 
ve su dezenfektani, mut-
fak malzemeleri, soba, alet 
çantası, atkı bere seti, ço-
cuklar için boyama kitabı 
ve boya seti içeriyor.

Çağrı Han Karataş 
Van’daki temasları hak-
kında siz Haber okurları-
nı bilgilendirmeye devam 
edecek. 

Danimarkalı yardım örgütleri 
Van yolunda 
Danimarka Kızılhaç’ından sonra uluslararası yardım or-
ganizasyonu ‘Shelterbox’ ve Danimarka Rotary Klübü 
de Van’daki depremzedeler için harekete geçti. 

Danimarka’da hükümet partileri tarafından seçim öncesi verilen söz-
lerin neredeyse hiçbirinin tutulmaması, hükümetin hanesine yazılan 
kötü puan olarak gözüküyor. 
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Danimarka’yı göç-
menlerden temiz-
lemek ve göçe 

destek verenleri ceza-
landırmak için 20 yıldır 
gizli faaliyet yürüten aşı-
rı sağcı ORG adlı örgü-
tün 2005 yılında Ku Klux 
Klan ayinlerini andıran 
düzenledikleri bir ayin-
de Sosyal Demokrat Par-
ti’nin Türk kökenli mil-
letvekili Hüseyin Araç’ın 
seçim afi şlerini yaktıkla-
rı ortaya çıktı. 
Danimarka’da aşırı sağı 

takip eden Redox adlı 
bir yayıncı kuruluş ta-
rafından açıklanan ra-
porda, ORG’un her yıl 
21 Haziran tarihinde 
ateş yakarak bir ayin dü-
zenledikleri ve bu ayin 
törenlerde ırkçı slogan-
lar atılarak siyah renkli 
oyuncak bebekler yakıl-
dığı, 2005 yılında da Sos-
yal Demokrat Parti’nin 
Türk kökenli milletveki-
li Hüseyin Araç’ın seçim 
afi şlerini yaktıkları orta-
ya çıktı. 

FØDEVARE - OG ARBEJDSMILJØ KURSER
► Hygiejnekursus  
► Næringsbase prøve/kursus
► Sikkerhedskursus
► Egenkontrol og APV
► Godkendelse/Ny etablering (Kommune + Fødevareregion) 

DANSK ELITE SMILEY’ İN SUNDUĞU HİZMETLER

Godkendt fødevarerrådgiver hos fødevarestyrrelsen

Restoran, kiosk, kasap ya da toptancı gibi gıda üzerine işyeri açmak 
istiyorsanız aşağıdaki şartları yerine getirmenizde yardımcı oluyoruz.

Dansk Elite Smiley

Email:sy@danskelitesmiley.dk                                   Web: www.danskeliltesmiley.dk

► Indfødtrets prøve/kursus (Tilmelding senest 28.oktober) 
► Medborgerskab prøve/kursus (Tilmelding senest 28.oktober)
► Indvandringsprøve/kursus 
► Der findes også e-learning
     til ovenstående prøve 

takip eden Redox adlı 

Roholmsvej, 12 F 
2620 Albertslund 

Kontor tlf: 70 20 91 11
Mobil:       25 62 81 28

KURSUSCENTER SJÆLLAND

E-mail:  kontakt@kc-sj.dk     web: www.kc-sj.dk 

Danimarka’da Sosyal Demok-
ratlar, Sosyalist Halk Parti-
si ve Demokrat Liberal Par-

ti’den oluşan bir hükümet Birlik Lis-
tesi’nin de desteğiyle işbaşı yaptı. 
Her iki blokun üye sayısı 89-86 ola-

rak gerçekleşmişken Kuzey Atlantik 
üyeleri de Sol Blok lehine 3-1 olarak 
gerçekleşince sol blok ile eski hükü-
met arasındaki sandalye paylaşımı 
92-87 olarak gerçekleşti.
Oysa oyların dağılımı her iki blok 

arasında yüzde 50-50 olarak gerçek-
leşmişti, ancak Liberal Muhafazakar 
hükümetin oylarının israfa uğrama-
sı Sol bloku iktidara getirdi. Seçim 
kampanyası bir kaç gün daha devam 
etseydi Lars Lökke ve arkadaşları 
kazanacaklardı. Son açıklanan kamu-
oyu araştırma sonuçları bunu göste-
riyor. Eski başbakan Lars Lökke’nin 
seçim kampanyası Sosyal Demokrat-
lar ve Sosyalist Halk Partisi’nden 
daha üstündü.
Ülke genelinde elde edilen seçim 

sonuçlarına bakıldığında Sosyal De-
mokrat Parti ile Demokrat Liberal-
lerin (Radikale) kuracağı hükümetin 
daha güçlü bir hükümet olabileceği-

ni söyleyebiliriz. SF ve özellikle genel 
başkanları Villy Sövndal çok kötü bir 
seçim çıkardılar. SF’in hükümete gir-
mekte ısrar etmek yerine bu mağlu-
biyetin sonuçlarına katlanması gere-
kirdi, zira şimdi çok daha fazla saldı-
rı ve darbelere maruz kalacaklar.
Birlik Listesi ise seçimden en fazla 

başarıyı elde ederek çıkan parti oldu. 
Birlik Listesi bu rüzgarı kaybetmez-
se SF’i yavaş yavaş, ama tamamen 
eritecektir. Son kamuoyu araştırma-
sı da iki partinin eşit düzeye geldiği-
ni göstermektedir. SF, Muhafazakar 
halk partisinin kaderinin bir benzeri-
ne razı olacaktır. Onlar da Liberal it-
tifak partisinin attığı çengele maruz 
kalıp oy kaybetmişlerdir.
Daha şimdiden Sosyalist Halk Par-

tisi’nin tabanında huzursuzluk baş-
ladı bile. Seçim vaatlerinden dön-

menin bedelidir bu. Önümüzdeki 
günlerde muhafazakar politikalara 
teslim olmanın acısını daha da his-
sedecektir SF. Bu arada Margarethe 
Vestager’in Radikale partisinin sol 
olmaktan kızıl olmaktan cok uzak, 
acık mavi sosyal-liberal bir parti ol-
duğunu aklımızdan çıkarmamamız 
gerekmektedir. Aslına bakılırsa sol 
oylar parlamento seçimlerinde sade-
ce yüzde 40’ta kalmıştır. Bu yüzden 
Villy ve Helle ister istemez Marga-
rethe Vestager’in her dediğine ’Evet’ 
demek zorunda kalacaklar ya da hü-
kümeti devirecekler veya terkedecek-
lerdir.
Sosyal Demokrat Parti bir çok kez 

hükümeti taşıyan parti olmuştur, ve 
bu yüzden Helle Thorning hüküme-
ti devam ettirebilmek için herşeyi ya-
pacaktır. Oysa SF hiç bugüne kadar 

hükümette yer almamıştır. SF taba-
nındaki tatminsizlik yaygınlaşırsa, 
parti üye kaybetmeye başlarsa SF 
hükümetten ayrılıp kendine yeni seç-
menler bulmak zorunda kalacaktır.

Sanırım yukarıda öngördüklerim 
gerçekleşecek ve en geç 2 yıl içinde 
Sosyal Demokrat Parti ve Radika-
le’den oluşan bir hükümet ortaya çı-
kacak ve bu hükümet de bir sonraki 
seçimlerde kendilerine yeni bir seç-
men kitlesi bulmaya çalışacaklar. Bu-
rada (SF devre dışında kaldığı için) 
Liberal blokla geniş tabanlı anlaşma-
lar yaparak siyaset yapacaklardır.
Bu yüzden Lars Lökke ve liberal 

blokun diğer aktörleri başlangıçta 
sessiz kalacaklardır, ancak olumsuz 
ve uyumsuz davranışlar sergilerlerse 
Margarethe Vestager ile olası bir iş-
birliğinin kapısını da kapatabiliriler. 
Bu çok önemli bir faktördür ve Helle 
Thorning Schmidt’in de elindeki en 
güçlü karttır.
Ama daha şimdiden belli. Sonuç orta-
da SF hükümetin en zayıf noktasıdır 
ve bunun daha seçim gecesi dikkate 
alınması, gündeme gelmesi gereki-
yordu.

TAKSİ SAHİBİ OLMAK HAYAL OLACAK. Kopenhag’daki taksi şoförlerine mesleki eğitim alma zorunluluğu ve 
puan sistemi getirilmek istenmesi, göçmen kökenli taksi şoförlerinin taksi sahibi olma hayallarini suya düşürdü. Kopenhag 
Taksi Konseyi’nin almış olduğu bu kararı göçmen kökenli taksiciler ayrımcılık olarak nitelediler. Bugüne kadar taksi sahibi 
olabilmek için taksicilik deneyimine bakılırken, bundan böyle  taksi sahibi olabilmek için en az bir teknik lise eğitimine sahip 
olma şartı getiriliyor. Kopenhag’da taksicilik yapan göçmenlerden sadece 10 kişiden üçü herhangi bir meslek eğitimine 
sahip iken Danimarkalı şoförler arasında mesleki eğitim oranı yüzde 98 civarında.  Taksi konseyinin uygulamasını ayrım-
cılık olarak nitelendiren  taksi şoförü Adnan Ahmed, ”Danimarkalı taksi sahipleri göçmenleri şoför olarak tercih ediyorlar, 
çünkü göçmenler her türlü şartlar altında çalışmayı kabul ediyor ve daha çok çalışıyorlar. Ama bizim taksi sahibi olmamızı, 
işveren olmamazı değil, köle gibi çalışmamızı istiyorlar. Taksi sahibi olmamız hayalden öteye geçmeyecek” dedi. 

GÖÇMEN 
TAKSİ 
ŞOFÖRLERİNE 
AYRIMCILIK

Kilden Gelen Güzellik ve Sağlık

Temizleme
Zengin içeriğiyle cildi ölü hücrelerden 
arındırır.

Düzenleme
Cildin üst tabakasını nazikçe soyar 
çatlak ve çizik görünümü azaltır.

Nemlendirme
Cilde ihtiyaç duyduğu nemi 
kazandırır, antioksidan içeriğe 
sahip ürünleriyle cildi besler 
elastikiyetini artırır.

Koruma
Günün yoğun temposuna karşı cildi 
korur, cildin yıpranmasını ve 
gözeneklerin kapanmasını engeller. 

www.dermokil.dk +45 5250 8354 info@dermokil.dk

S – R hükümeti daha 
güçlü olurdu

PETER BRIXTOFTE haber@haber.dk

FARUM ESKİ BELEDİYE BAŞKANI VE VERGİ ESKİ BAKANI

1001 NAT DÜĞÜN SALONLARI
HERLEV

1001 NAT Düğün Salonları tek sahipli bir kuruluş haline gelmiştir. 
Bundan böyle her türlü sözleşme ve rezervasyon işlemlerinde 

muhatabınız SHAMOON BUTT’tur. 
Bugüne kadar yapılan tüm anlaşmalar ve rezervasyonların tümü 

geçerlidir. Verilen hizmet sözü yerine getirilecektir. 

1001 NAT SELSKABSLOKALER
Lyskær 13 A - 2730 Herlev - Tlf.: 44 84 05 07 - Mobil: 40 54 95 34

Salonlarımızda 
haremlik, selamlık 

düğünler ve toplantılar 
yapılabilmektedir. 

Hatim indirme ve mevlüt 
için de bizi arayınız. 

3. kattaki 90 kişilik küçük 
salonumuzu özel partiler 
ve toplantılarınız için caip 
fiyatlarımızdan yararlanın 
ve kampanya fiyatlarımız 

için bizi arayınız. 

Salonlarımızda mescit, kadınlar 
için sigara içme odası, Gelin 

odası bulunmaktadır. 

Yemeklerimiz kendi mutfağımızda taze 
malzemelerle kendi aşçılarımız tarafından 

helal olarak hazırlanmaktadır.  
Dışarıya yemek servisi yapılmaktadır. 

Düğün, nişan, kına, sünnet ve her türlü büyük toplantılarınızda 1200 kişilik 
büyük salonumuz ve bölünebilen 400 kişilik küçük salonlarımız, geniş otopark 
imkanı ve seyyar sahnemiz, en modern ışık cihazlarımız ile hizmetinizdeyiz. 
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Danimarka’da Türk mamüllerini 
satan en büyük market

Nørrebro Bazar ApS
www.norrebrobazar.dk

Hergün 
saat 08.00-20.00 arası açığız

Fuglebakkevej 94
2000 Frederiksberg

Tlf: 38 32 18 20
Fax: 36 45 18 56

Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın

Taze, 
ucuz ve 
kaliteli

TÜRKİYE’NİN TADI BURADA

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

NØRREBRO 
HELAL 
KASAP

SÜT DİYARI, ÇAYKUR VE DAHA NİCE TÜRK MARKASI

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve meyveden, bakliyata, makarnaya, sabuna kadar evinizin tüm gıda 
ihtiyacını en ucuz fi yatlarla 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

ALIŞVERİŞ DEYİNCE, AKLA NØRREBRO BAZAR GELİR

Haftalık indirimlerimizi 
internet sitemizden 
takip edebilirsiniz

Bayram alışverişinizi yapabileceğiniz, evinizin tüm gıda ihtiyacını 
en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres!

KURBANINIZI 
NØRREBRO BAZAR’DAN ALIN!

1.100,- KRON’A KURBANLIK KOYUNLAR

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Tel :2127 5146 

Zevkinize göre mimari tasarım  Mimar Atila Kahraman
Arkitekt/Bygningskonstruktør

www.eak-design.com
ak@eak-design.com

Tel :2127 5146

Bernhard Bangs Alle 31, st.tv
2000 Frederiksberg

Büyük ölçekli projelerden, mimari uygulama 
projelerine kadar, her türlü çalışma en 
ince ayrıntısına kadar hazırlanıp sizlere 

sunulmaktadır.

Her türlü konut ve işyeri iç/dış mimari proje, Uygulama, dekorasyon 
projeleri, danışmanlık ve yapı izni için hizmetinizdeyiz.

Danimarka yapı-standartlarında Türkiye’de konut projeleri çiziyoruz

Merhaba sevgili  HABER okurla-
rı. Bu sayıdan itibaren sizlerle 
Türkiye’deki tüm hukuki so-

runlarınızı, özelliklede Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile ilgili uyuşmazlıklarınız üze-
rine söyleşeceğiz.
Bu söyleşinin bir diyalog olması için 

soru, görüş ve eleştirilerinizi ulaştırabi-
leceğiniz mail adresini aşağıda bulacak-
sınız.
Sevgili okurlar, Danimarka’da yaşa-

yan vatandaşlarımız da artık yaşlandı. 
Eskiye göre birçok çalışan artık emekli. 
Özellikle bu grup Türkiye’de daha çok 
vakit geçiriyor, bu süreçte de sağlık hiz-
metleri, hizmet borçlanması  ve benzeri 
konularında  SGK ile  sorunlar yaşıyor-
lar ve davalar açılıyor yeni Yargıtay Ka-
rarları oluşuyor.
SGK vatandaşlarımızın bu başvuru-

larına çoğunlukla  ülkeler arasında ya-
pılan sözleşme ve yasalara rağmen çı-
kardığı genelgeleri esas alarak olumsuz 
cevaplar verip vatandaşlarımızın ancak 
dava yoluna başvurarak bu haklarını 
elde etmelerinden başka yol bırakma-
maktadır.
Kurum bu durumun farkında olma-

sına rağmen toplu bir düzeltme yerine 

ancak dava açan kişilerin haklarını tes-
lim etmektedir.
İşte bütün bu nedenlerle HABER ga-

zetesinde bu hukuk köşesini açarak  bu  
başvuru ve kanun yollarını birlikte göz-
den geçirelim ve sizlerle paylaşalım is-
tedik.
Türkiye’deki  hizmet birleştirmele-

riniz ve diğer başvurularınız için en 
önemli nokta  işin başına doğru hesap-
lama yapmaktır. Bu da bir uzmanlık ge-
rektirmektedir. Her kişiye özel yapılma-
lıdır. Zaman ve paranızın boşa gideceği 
ve  sonuç alamayacağınız bir yola gir-
memeye baştan dikkat edilmelidir.
Doğru hesaplama yapılabilmesi için 

ise bulunduğunuz ülkelerdeki özveri ile 
çalışan ve konularında uzman olan Ça-
lışma Müşavirlikleri ve Ataşeliklerinden 
ve Konsolosluklardan aşağıdaki belgele-
rinizi toplamanız gerekmektedir.

1-Vukuatlı Nüfus belgesi. (Bu belge 
özellikle T.C Vatandaşlığından izinli çı-
kan vatandaşlarımızın çıkış tarihlerini 
göstermesi açısından önemlidir)
2-Hizmet Belgesi
3-Oturma Belgesi
Yine kuruma başvurmadan önce doğru 
hesaplama için Erkek ve Kadınlar için:
1-Türkiye’de geçen hizmet süreleri
2-Yurtdışında çalıştığı süreler
3-İşsizlikte geçen 1 yıl
Kadınlar için ayrıca,
4-Ev hanımlığında geçen süreler
Toplanarak hesaplama yapılacaktır.
Bu belgelerden sonra kuruma başvuru 

şekilleri, kurumun  başvuruyu reddet-
mesi halinde örnek Yargıtay kararların-
dan da söz ederek dava çeşit ve başvuru 
şekillerini bir dahaki yazımızın konusu 
olacak. Ankara’dan selamlar.

Haber gazetesi olarak bugüne kadar 
Danimarka’daki hukukçu ve avukat-
larla verdiğimiz hizmetten sonra şimdi 
de vatandaşlarımıza Türkiye’deki her 
türlü hukuki sorunlarında yol göster-

mek, Türkiye’deki hak kaybını önle-
mek amacı ile yeni bir hizmet vermeye 
başladık.
Uzun yıllar Danimarka’da da çalış-

mış olan ve şu anda Ankara’da avu-
katlık yapan, hukuk bürosu yöneten 
Avukat Cevdet Kocaman bundan böy-
le sizleri bu köşede yazacağı hukuksal 
yazılarla bilgilendirecek. Kocaman ge-
lecek yazılarda sizlerden gelen sorula-
ra vereceği yanıtların yanısıra, 1-Türk 
vatandaşlığından çıkmış vatandaşla-
rımızın SGK ile sorunları(MAVİ Kart-
lılar), 2-Hizmet Borşlanması hesapla-
ma şekilleri, 3-Danimarkada yaşarken 
Türkiyede isteğe bağlı sigorta pirimi 
yatıranların hizmet çakışması sorun-
ları, 4-Türkiye’de emekli olupta Dani-
marka’da çalışan  ve yardım alan kişi-
lerin sorunlarına doğru çozüm yolunu 
göstermek gibi konulara değinecek.

(HABER)

BAŞLARKEN
AVUKAT CEVDET KOCAMAN kocaman@yahoo.com

HUKUK KÖŞESİ AVUKAT CEVDET KOCAMAN HABER’DE

B
ellahöj yerel televizyon 
kanalı Bella TV’de ya-
yınlanan bir röportaj 
ve Jyllands Posten ga-

zetesinde bir kaç gündür devam 
etmekte olan yazı dizisinde yer 
verilen görüşlere göre semtte ya-
şayan bir grup genç Tingbjerg 
bölgesinde polisin ve sosyal yet-
kililerin yetersiz kaldığını, semtte 
çok sayıda Müslüman yaşadığını ve 
bu semtin sorunlarının da şeriat 
kuralları içinde yapılacak sosyal 
çalışmalarla çözülebileceğini öne 
sürüyorlar.  

Tingbjerg semtinde başlayacak 
şeriat kurtarılmış bölge uygulama-
sının daha sonra Nörrebro semtine 
doğru yayılacağını ve grubun nihai 
hedefinin tüm Danimarka’yı şeriat 
bölgesi ilan etmek olduğu belirti-
liyor.

Mahalleli Selefi lerden şeriat 
istemiş
Bell TV adlı yerel televizyon kana-
lında Louis Clement tarafından 15 

Eylül günü yapılan genel seçimler-
deki oy verme işlemi sırasında bir 
seçim lokalinin önünde yapılan bir 
röportajda görüşlerini dile getiren 

Abu Sulaiman adlı genç kendileri-
nin oluşturacağı bir devriye grubu-
nun semtte kontrolü ele alacağını, 
alkol ve uyuşturucu kullanımı, soy-
gun ve hırsızlık ile fuhuş gibi olay-
ları engelleyeceğini ve müdahele-
de bulunacaklarını söylüyor. Abu 
Sulaiman, semtte yaşayan bir çok 
Müslümanın kendilerinden yardım 
istediklerini de söylüyor.

Seçimlerde boykot çağrısı 
yaptılar
Selefiler 15 Eylül’de yapılan se-
çimlerde kanun yapma yetkisinin 
Allah’a ait olduğunu öne sürerek, 
özellikle Müslümanların seçimle-
re katılmasını enghellemek için 
kampanya yapmışlar, özellikle 
Türk kadın milletvekili adayı Yıl-
dız Akdoğan’ın seçim afişleri tah-
rip etmişlerdi.

Şeriat kuralları zamanla 
gelecek
Şeriat kuralları dahilinde bulu-
nan cezalandırma yöntemlerini 
ilk etapta uygulamayacaklarını 
ve ikna yöntemini kullanacakları-
nı söyleyen Abu Sulaiman, alter-
natif bir yaşam stili oluşturmayı 
amaçladıklarını söyledi ve semtte 
şeriat mahkemeleri kuracaklarını 
belirtti.

Uyum Bakanı Karen Haekkerup, 
Danimarka toplumunun açık ve et-
nik çeşitliliği kabul eden bir top-
lum olacağını, ancakDemokrasiye 
savaş açmış kişilerin bu hoşgörü 
ortamından yararlanamayacakları-
nı söyledi ve bu grubun Danimarka 
genelindeki faaliyetlerinin araştırı-
lacağını ve grubun bir haritasının 
çıkarılacağını söyledi.

(Haber)

Kopenhag’da şeriat mahallesi
Kendilerine Selefi ler (Salafi sterne) adını veren bir grup şeriat yanlısı genç, Kopenhag yakınlarında göçmenlerin yoğun 
olarak yaşadıkları ve suç oranının oldukça yüksek olduğu Tingbjerg semtini şeriat bölgesi ilan edeceklerini açıkladılar.
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AROMA 

Vesterbrogade 61 - 1620 København V - Tlf: 33 79 40 23

♥ Arajman
♥ Çelenk
♥ Sepet
♥ Buket
♥ Çiçek çeşitleri

Sevdiklerinize çiçek verin, 
mutlu edin

Düğün, nişan ve özel günlerinizde 
çeşit çeşit, rengarenk, taptaze, gül, 
buket, çelenk ve çiçek çeşitleriyle 

hizmetinizdeyiz.

Size sevdikleriniz kadar yakın 
olduğumuzu unutmayın!

BLOMSTER

H
er şey ABD’nin New 
York eyaletinde birkaç 
yüz protestocunun pi-
yasanın kalbinin attığı 

Wall Street’te toplanmasıyla baş-
ladı. Özellikle 2008 yılında çıkan 
küresel mali krizden sonra Ame-
rika’da giderek büyüyen ekonomik 
eşitsizliğe, artan işsizliğe dikkat 
çekmek için toplanan ve kendile-
rine “Wall Street İşgalcileri Hare-
keti” adını veren protestocular ül-
kenin ekonomi politikalarına karşı 
çıkmak için bir araya geldiler. 

Küresel mali krizden mali ku-
rumları, özel şirketleri ve ban-
kaları sorumlu tutan Wall Street 
İşgalcileri Hareketi, eylemlerinde 
ikinci aylarına girerken, protesto-
lar dalga dalga yayıldı ve ABD’nin 
190’ı aşkın kentinde gösteriler, 
eylemler yapıldı. New York’taki 
gösterilere 50 binin üzerinde kişi 
katıldı. 

Binlerce kişi eşitlikçiliğe dayalı 
olmayan, bölünmüş bir toplum 
dedikleri mevcut duruma öfkele-
rini dile getirmeye başladı. New 
York’taki yetkililer eylemcileri 
işgal ettikleri Zuccotti Parkı’ndan 
çıkarmak istese de arkalarına gide-
rek büyüyen bir destek alan eylem-
ciler, direnmeyi sürdürüyorlar. 

Bu arada ekonomideki eşitsiz-
liklere dikkat çekmeyi amaçlayan 
eylemin düzenleyicilerine yapılan 
bağışların tutarı da 300 bin doları 
buldu. Nakdi bağışın yanısıra pro-
testoculara şişme yataklar, uyku 
tulumları, battaniye, konserve yi-
yecek, tıbbi ve hijyenik malzeme-
lerin de gönderildiği belirtilirken 
parkta özellikle şişme yatak sayı-
sında büyük artış olduğu dikkati 
çekiyor.

Zuccotti Park’ta ufak bir çadır 
içinde ilk yardım merkezi de kurul-
du ve merkezde üzerlerini kırmızı 
bantla işaretleyen 7-8 eylemci gö-

nüllü olarak çalışıyor. Park’ta be-
dava yemek dağıtımı devam eder-
ken hareketin web sitesinde ise 
gıda stoklarının az olduğu belirti-
lerek bu konuda yardım beklentisi 
olduğu bildirildi.

Wall Street’teki eylemciler açık 
bir talep ortaya koymasalar da tüm 
dünyada yankıları duyulan eylem-
lerden güç alarak mali kurumlar 
üzerinde baskı kurmak istedikleri 
kesin gibi görünüyor. 

ABD ile sınırlı kalmadı
Protestolar, ABD sınırlarını da 
aşarak küresel eyleme dönüştü 
ve dünya başkentlerine de yayıl-
dı. Latin Amerika’dan Asya’ya, 
Avrupa’dan Avustralya’ya kadar 
80 ülkede binlerce insan sokak-
lara döküldü. ’Bu demokrasi bitti, 
yenisini istiyoruz’ diyen isyancı-
lar Roma’da araçları ateşe verdi, 
Londra’da borsa binasını işgale 
çalıştı, Frankfurt, Münih, Zürih 
ve Stockholm’de binlerce kişi yü-
rüdü.

Küresel Değişim için Birlik slo-
ganı altında 15 Ekim Cumartesi 
günü İspanya, Almanya, İsviçre, 

İngiltere, Avusturya, İtalya ve 
Fransa başta olmak üzere 82 ül-
kede, 1000’in üzerinde kentte des-
tek eylemleri yapıldı.

Danimarka’nın da üç büyük ken-
ti Kopenhag, Aarhus ve Odense’de 
Occupy Denmark adı altında pro-
testo gösterisi yapıldı. Gösterile-
re iki binin üzerinde protestocu 
katıldı.

Eylem kampları büyüyor
Wall Street’teki eylemciler açık bir 
talep ortaya koymuş değil; ancak 
tüm dünyada yankıları duyulan ey-
lemlerden güç alarak mali kurum-
lar üzerindeki baskıları sürdürmek 
istiyorlar.

Pek çok ülkede, buradaki eylem-
cilerle dayanışma halindeki pros-
testocular, hükümetlerinin kemer 
sıkma eylemlerine karşı seslerini 
yükseltiyor.

Almanya’da eylemciler, Frank-
furt’taki Avrupa Merkez Banka-
sı’nın önünde çadırkent kurdu-
lar.

Protestocular, küresel mali ku-
rumlara sınırlamalar getirilmesi 
çağrıları uygulamaya geçene dek 

buradan ayrılmayacaklarını söy-
lüyorlar.

İtalya’da ise polis, son yılların en 
büyük şiddet olaylarına uğrayan 
Roma’da ev ev aramalar yaparak 
protestolara şiddet karışmasından 
sorumlu aşırı sol eğilimli eylemci-
leri gözaltına aldı.

Roma’da meydana gelen hasarın 
maliyeti 1 milyon euro olarak tah-
min ediliyor.

Londra’da ise 500 kadar eylemci-
nin en önemli mali kurumlarla çev-
rili olan St. Paul Katedrali önünde-
ki eylemleri halen sürüyor.

Katedralin çevresindeki çadırla-
rın yanında, derme çatma bir mut-
fak, tuvaletler ve danışma merkezi 
de bulunuyor.

Protestocuların Londra Borsası 
önünde eylem talebi kabul edil-
memiş, St. Paul Katedrali’nin din 
adamlarından Giles Fraser ise, 
eylemcileri tahliye etmeye çalı-
şan protestocuların kalmasından 
memnuniyet duyacaklarını söyle-
yip, polisin bölgeyi boşaltmasını 
istemişti.

Ancak polis 24 saat boyunca ka-
tedral önündeki meydanda nöbet 
tutuyor.

Londra’da düzenlenen gösteriler 
genelde barışçı geçti, ancak sekiz 
kişi gözaltına alındı.

Avrupa’nın çeşitli kentlerinde 
yüzbinler eylemlere destek verir-
ken, ABD’deki eylemlere katılım 
daha sınırlı kaldı. Seattle’da da po-
lis, bir parka kurdukları çadırları 
sökmeye yanaşmayan eylemcileri 
gözaltına aldı.

Liderler: Eylemlere kulak ve-
rilmeli
BM Genel Sekreteri’nden AB li-
derlerine kadar eylemlere destek 
açıklamaları yapılırken, protesto-
lara genelde mesafeli duran Rusya 
ve Çin de dile getirilen bazı talep-

lere kulak verilmesi gerektiğini 
kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sek-
reteri Ban Ki-mun, Paris’te bir 
araya gelecek G-20 grubunun, 
eylemcilere kulak vermesi gerek-
tiğini söyledi.

Genel Sekreter “İşlere olduğu gibi 
devam etmek ya da sadece kendi 
iç ekonomik meselelerine eğilmek 
çok ciddi bir uluslararası ekonomik 
kriz karşısında yanıt geliştirilmesi-
ni sağlamayacaktır” dedi.

Avrupalı liderler de özel sektör-
deki açgözlülük ve kamu sektörün-
deki kesintiler karşısında duyulan 
öfke ve infial hissini anlayabildik-
lerini söylüyorlar.

Avrupa Komisyonu Başkanı 
Jose Manuel Barroso, mali sektö-
rün ‘sorumsuzca’, hatta kimi za-
manlar suç teşkil edecek şekilde 
davrandığını söyledi. AB Başkanı 
Herman Van Rompuy da protesto-
cuların meşru kaygıları olduğunu 
belirtti.

Van Rompuy, bununla birlik-
te halihazırda uygulanan kemer 
sıkma önlemlerinin daha iyi bir 
geleceğe ulaşmayı sağlayacağını 
savundu.

Moskova’da ise Rusya Başba-
kanı Vladimir Putin, eylemlerin 
hükümetlerin sosyal politikala-
rında değişiklik yaparken dikkatli 
davranması ihtiyacını gösterdiğini 
söyledi.

Putin, Moskova’da yaptığı bir 
konuşmada, “Gelişmiş ekonomile-
ri olan bazı ülkelerde gördüğümüz 
gibi, marjinal bir grup değil, yüz-
binlerce kişi sokaklara çıkıyor ve 
hükümetlerinin gerçekleştiremedi-
ği şeyleri talep ediyorlar” dedi.

Çin Dışişleri sözcüsü Liu Weimin 
de, “Burada, üzerinde düşünülme-
si gereken pek çok konu var” diye 
konuştu.

Kaynak: (Haber ve Ajanslar )

WALL STREET İŞGALİYLE BAŞLAYAN HALK HAREKETİ TÜM DÜNYAYA YAYILDI

Kapitalizme isyan küreselleşti
Ekonomik krize, işsizliğe, bankaların açgözlülüğüne, gelir dağılımındaki eşitsizliklere dikkat çekmek için 17 
Eylül’de ABD’nin New York eyaletinde Dünya Ticaret Merkezi, binaları çevresinde bir kaç çadır ile başlayan 
eylemler dünyanın büyük metropollerinde yüzbinlerce kişinin katıldığı eylemlere önayak oldu. 

Seçimlerin ardından iktidara gelen 
yeni hükümet, Uyum Bakanlığının 

kapatılmasına karar verdi.  Seçimler-
den önce de bu doğrultuda beyanlarda 
bulunulmuştu. 
Uyum Bakanlığının kapatılmasının 

göçmenlerin yararına mı ya da zara-
rına mı olduğunu zaman gösterecek, 
ama bakanlığın kapatma tartışmaları 
Filistinlilerin ‘vatandaşlık skandalıyla’ 
başladı. Hatırlanacağı gibi Uyum Ba-
kanlığı, anne ve babası olmadığı hal-
de ve herhangi bir biçimde Danimar-
ka’ya gelen Filistinli çocuklara, 18 yaşı-
nı doldurmalarına rağmen, Danimarka 
vatandaşlığını doğrudan vermemişti.  
Böylece bakanlık, Birleşmiş Milletler 
anlaşmasını çiğnemiş oldu. Bakanlık 
hatasını (?) düzeltti ama, ‘bakanlık ka-
patılmalı’ tartışması da aynı anda baş-
lamış oldu. 
Uyum Bakanlığının kapatılma nede-

ni sadece bu skandal değil tabi. Son yıl-
larda ve özellikle önceki hükümet dö-
neminde, Uyum Bakanlığının, uyum 
sorunlarıyla uğraşmaktan ziyade, göç-
menler üzerinde bir baskı aracı olduğu-
na dikkat çekildi. Bu doğru bir tespit. 
Ama burada dikkatten kaçan bir nokta 
var o da, göçmenler üzerinde Uyum Ba-
kanlığı yokken de bir baskı aracı vardı. 
Geçmişe kısaca bir göz atalım. 1968-

1980 yılları arası ‘yabancılar’ açısından 
bir boşluk dönemiydi. Ne bir Uyum Ba-
kanlığı vardı ne de bir göçmenler yasa-
sı. O zamanlar parola: Ülkenin yasaları 
herkes için geçerliydi. Özel bir düzen-
lemeye veya yasaya gerek yoktu. Her 
bakanlık üstüne düşen görevi yapacak-
tı. Örneğin yabancıların eğitim sorunu 
varsa, Uyum Bakanlığı ve benzeri ba-
kanlık değil, eğitim bakanlığı ilgilene-
cekti. Ama gerçek hayatta bu düşünce 
pek işe yaramadı. Çelişkili pratikler or-
taya çıktı. Örneğin Eğitim Bakanlığı-
nın kararı, Sosyal Yardım Bakanlığının 
kararlarıyla çelişkili hale geliyor, ya da 

bakanlıklar sorun ve istekleri birbirle-
ri üzerine atarak, sorumluluk almaktan 
kaçınıyorlardı. Koordinasyon ve sorum-
luluk yoktu.
Göçmenler için bir yasal düzenleme 

ve göçmen meselesiyle ilgilenecek bir 
bakanlık tayin edilmeli diye talepte bu-
lunuldu. Muhafazakar Başbakan Poul 
Schlüter iktidarı 1982 yılında Anker 
Jörgensen’den devralınca, ilk icratla-
rından biri olarak ‘yabancılar yasası’ çı-
karmak oldu. Bu yasayla birlikte Anker 
Jörgensen döneminde ‘misafir işçi’ ola-
rak veya daha sonra ‘aile birleşmesi’ yo-
luyla Danimarka’ya gelen bireylerin hu-
kuksal güvencelerini daha iyi sağlandı. 
İnsanların ne zaman ‘yurtdışı’ yapıla-
cakları, ne zaman sürekli ‘oturma izin-
leri’ alacakları artık ‘keyfi ve bürokra-
tik’ olmaktan ziyade, yasal ilkeler teme-
line oturtuldu. 
Bu ilk ‘yabancılar yasasına’ tepki deği-

şik kesimlerden ve en önemlisi de Poul 
Schlüter’in kendi safhalarından geldi. 
En etkili olanı ise dönemin Adelet Ba-
kanı  Erik Ninn Hansen’den. Hansen 
‘yabacılar yasasının’ kabul edilmeme-
si gerektiğini, ‘misafir işçilerin’ ve daha 
sonra Orta Doğu ve Afrika’dan gelen 
mültecilerin, en kısa zamanda ülkele-
rine gönderilmesi gerektiğini açıklaya-
rak, yabancılar yasasına muhalef yap-
tı. Bu yüzden Tamil mültecilerin aile 
birleşmesine – yasalara aykırı olmasına 
rağmen – ideolojik nedenlerden dolayı 
izin vermiyordu. Olayın su yüzüne çık-
ması ve ‘Tamil sorunu’ olarak günde-
me gelmesi, Schlüter hükümetinin sonu 
oldu. İktidarı Sosyal Demokrat Poul 

Nyrup Rasmussen’e devretmek zorun-
da kaldı.  
Poul Nyrup ‘yabancılar meselesini’ 

Adalet Bakanından alıp, İçişleri Baka-
nına devretmekle işe başladı. Amaç göç-
men sorununu ‘sivilleştirmekti’. Aynı 
şekilde ikamet, vize, sığınma hakkı gibi 
müracaatları da Adalet Bakanına bağlı 
merciden alıp, İçişleri Bakanlığına bağ-
lı merciye – Yabancılar Müdürlüğüne 
– taşıdı. 
Poul Nyrup dönemine bir taraftan 

Pia Kjaersgaard’un başını çektiği, aşırı 
sağcı akım, bir taraftan da Sosyal De-
mokrat saflarından gelen sert eleştirler 
damgasını vurdu. Sosyal Demokrat be-
lediye başkanları, parti yönetimini sık 
sık ve açık bir dille Danimarka’yı  ya-
bancılara sonuna kadar açmakla eleş-
tirildi. Aarhus belediye başkanı  Thor-
kild Simonsen  bu eleştiri ‘korosuna’ 
katılanlardan biriydi.  Poul Nyrup eleş-
tirilere cevap anlamında, 1997 yılında 
Simonsen’i İçişleri Bakanılığına – bu-
nunla birlikte – yabancılar sorununa 
çözüm bulmak için getirdi. Simonsen’ 
le birlikte her ne kadar elştirilerin dozu 
azalmış olsa bile, bu Poul Nyrup hükü-
metinin 2001 yılında sona ermesini en-
gelleyemedi. 
2001 yılında hükümeti devralan An-

ders Fog Rasmussen ilk görev olarak 
‘değerler savaşı’ ilan etti. Aslında bu 
ideolojik bir kavgaydı. Anders Fog bu 
‘savaş ilanından’ sonra, ‘orta çağa ait 
değerlere’ sahip göçmenlere yarar sağ-
layacak veya destekleyecek tüm kurum, 
kuruluş, dernek, yardım fonları vs. ne 
varsa kapattı.  Bunlara İnsan Hakla-

rı Derneği de dahil. 11 Eylül 2001 te-
rör saldırısının yarattığı anti-müslü-
man dalgaya Anders Fog da katıldı ve 
demokrasi,  düşünce özgürlüğü, birey 
hakkı gibi evrensel değer ve özgürlükle-
ri ‘Danimarka değer ve özgürlüğü’ ola-
rak tanımlayıp, bu değerleri savunmak 
adı altında, göçmenlerin yasal hak ve 
özgürlüklerini her geçen yıl – Pia Kja-
ersgaard’un da baskısıyla - sık boğaz 
etti. Bu yüzden Danimarka defalarca 
uluslararası arenada  insan haklarını 
çiğnenemekle eleştirildi. Avrupa Birli-
ğine üye ülkelerde göçmenler yasasını 
sertleştirmek isteyen ülke ve dernekle-
re, Danimarka örnek oldu.  Karakatür 
krizi, Flistinlilerin vatandaşlık sorunu 
vs. bu ideolojik gelişmenin kaçınılmaz 
sonuçlarına örnek olmaktan ibaret.
Helle Thorning liderliğindeki bu hü-

kümet Uyum Bakanlığını kapatmakla 
göreve başlamış oldu. Anlaşıldığı kada-
rıyla ‘göçmen meselesi’ özel bir sorun 
olmaktan veya kültürel bir sorun ol-
maktan çıkıp, ‘sosyal bir sorun’ gibi gö-
rülmek isteniyor. Bu yüzden göçmen 
meselesi özel olarak gündeme gelmeye-
cek, özel bir bakanlığa dahil edilmeye-
cek, ama değişik bakanlıklar bünyesin-
de ve onları ilgilendirdiği sürece mese-
leler çözülecek. 
Uyum Bakanlığının olmaması, göç-

menler üzerindeki baskının olmayaca-
ğı anlamına gelmiyor. Uyum Bakanlığı 
olmadan öncede bu işi yürüten bakan-
lıklar vardı. Yukarıda gördüğümüz gibi 
önce Adalet Bakanlığı daha sonra İçiş-
leri bakanlığı ve en son Uyum bakanlığı 
göçmen sorunuyla ilgilenen bakanlıklar 
oldu. Eğer göçmenler ‘yurttaş’ (medbor-
ger) olarak görülmek ve muamale edil-
mek isteniyorsa – ki bu çok güzel bir 
düşünce – bu hedefe varmak için, ba-
kanlığı kapatmak değil, göçmenleri ho-
mojen, orta çağ kültürlü, Danimarka 
düşmanı bir grup olarak gören anlayışa 
karşı mücadele etmekle mümkün. 

Uyum Bakanlığı kapatıldı

ÜZEYİR TİRELİ tireli@haber.dk
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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 Salı günleri 16.00 - 19.00 
saatleri arasında; Yaya ve alışveriş caddesi Strøget (Illum) yanında Højbro 
Plads bitişiğinde bulunan,

Cross-Over, Lille Kirkestræde 3,2 1072 Kbh. K
adresine gelebilirsiniz

Daha fazla bilgi için www.cross.over.dk
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BKS Partner Scandinavia AB

YENİ ADRESİMİZE TAŞINDIK
Hizmet alanlarımızı genişlettik. Artık 
avukatımız, muhasebe, ticaret ve 

oturma izni alanlarında danışmanlık 
hizmeti sunuyoruz.

HUKUKSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
► Oturma izni başvuruları
► Konut bulma
► Danimarka’dan İsveç’e oturma izni başvurusu
► İsveç’ten Danimarka’ya oturma izni başvurusu
► İsveç’te süresiz oturma izni başvurusu
► İsveç Pasaportuna müracaat
► Avukatlık ve her türlü hukuksal danışmanlık

MUHASEBE VE TİCARİ DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ

► Yeni işyeri açman ve muhasebe işlemleri
► Şirket kurma danışmanlığı

BKS PARTNER’in sizlere sunduğu hizmetler:

Kontor: 0046 - 40 93 01 45 
Mobil: 0046 709322852 Fax: 0046 40 12 39 99

Södergatan 12 - 211 34 Malmö
info@bkspartner.com  www.bkspartner.com

www.satdiscount.dk

Tlf: 5188 8675

D- SMART 
İskandinavya 

Servisi

SATDISCOUNT
BAZAR ELEKTRONİK

KOMPLE ÇANAK SETİ
Tüm FRE Türk ve 
Avrupa kanallarını 
çekebilen komple 

çanak seti

H.C Ørstedsvej 7, kld. 
1879 Frederiksberg C

ÇANAKTA YENİLİK!
24x24 cm büyüklüğündeki 

4 köşe çanak anten 70 cm’lik 
çanağın işlevini görüyor ve tüm 

Türk kanallarını çekiyor.

Uydu alıcınız ne olursa olsun, 
değiştirmeden D-SMART CAM modülü kolayca 

takın, D-SMART keyfini yaşamaya başlayın

MAXİ paket 
Üstelik CAM 
Modül hediye

ÇANAKSIZ İNTERNET ÜZERİNDEN 
250 KANAL ÇEKEBİLEN WEB TV 

ALETLERİMİZ VARDIR

Rosenørns Alle 11 
Frederiksberg
Tlf: 20 23 25 21  

33 31 31 37

Zevkinize ve 
ölçünüze göre 
sadece size 
özel dikim

Coco

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

PINAR LYGTESKOV BLOMSTER

Çiçek çeşitleri, güller, buketler ve 
tüllerle gelin arabanızı süslüyoruz. 

Gelin çiçekleri, gelin buketleri yapıyoruz

Gelin arabanızın güzelliğinin 
önemli olduğunu düşünüyorsanız, 

mağazamıza uğrayıp nasıl bir süsleme 
istediğininizi belirtmeniz yeterlidir. 

Hemen bizi arayın.

GELİN ARABANIZI 
SÜSLEMEK BİZİM İŞİMİZ

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

Mağazamızda 
her zaman uygun 

fiyatlarla çeşit çeşit, 
rengarenk, taptaze 
gül ve çiçek çeşitleri 

bulunur

Doğayı odanıza taşıyın

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır

Sevdiklerinize bugün bir çiçek aldınız mı?

GELİN ÇİÇEKLERİ 
VE BUKETLER

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

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
İMALATTAN HALKA

«««««

Yaş ve kuru pastalar, keşkül, sütlaç, baklava 
çeşitleri, kadayıf, sarıburma, revani, tulumba 

tatlısı ve daha nice tatlı börek, gözleme, 
pohça, sandviç çeşitleri.

YAŞVE KURU PASTA 
ÇEŞİTLERİNDE ZENGİN ÇEŞİT

KOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİKOPENHAG’IN İLK TÜRK PASTANESİ
FAVORI BAKLAVA

Doğum günleri, misafir toplantıları, 
nişan, düğün ve özel günlere yaş 
pasta, her türlü tatlı, börek servisi 

yapıyoruz.

Tlf: 3583 3329- 3582 0030 
Mobil: 4081 5050

Pastane
Frederiksborgvej 10
2400  KBH NV

Baklavacı
Frederiksborgvej 10

2400  KBH NVAçılış saatleri:
Hergün saat: 08.00-22.00

Kahvaltı, gözleme 
çorba

TATLI & BÖREK ÇEŞİTLERİ

FALKONER ALLE 84 NO’LU 
ADRSİMİZDE HEALTHY 

FOOD ADLI YENİ SALATA-
SANDVİÇ BÜFEMİZDE 

HİZMETİNİZDEYİZ. 

GÖZLEMEMİZİN 
TADINA MUTLAKA 

BAKINIZ 

Tlf: 58 11 10 10

Sevgili okurlar, daha önce de gündeme 
geldiği gibi seçim kampanyaları esnasın-

da bazı tuhaf olaylar oldu. Pakistanlı, So-
malili ve Arap kökenli gençlerden oluşan bir 
grup benim seçim kampanyamı sabote etti-
ler.

Seçim kararının alındığı günden başlaya-
rak astığım afişlerin üzerine, üstünde “Ka-
nun yapma yetkisi Allah’ındır, Demokrasi 
riyakarlıktır, riyakarlar cehenneme” gibi slo-
ganların yazılı olduğu çıkartmalar yapıştırdı-
lar. Profesyonel bir şekilde, organize olarak 
hazırlandığı düşünülen bu çıkartmalar se-
çim afişlerimde ağzımı ve gözümü kapatacak 
şekilde yapıştırılmıştı.

Bu canı sıkılan bir kaç gencin yaptığı bir 
arsızlıktan çok öte, planlı programlı bir şe-
kilde bu gençlerin iki metre yükseğe de tır-
manarak yaptıkları demokrasi karşıtı bir ey-
lemdi.

Daha önce de bana karşı çeşitli tepkiler 
ve sabotaj girişimleri olmuştu, ancak böyle-
si ile ilk karşılaştığımı açık yüreklilikle ifa-
de etmeliyim. Ne zaman Tingbjerg semtine 
gitsem bu gençler gelip benim faaliyetlerimi 
sabote ettiler. Başlangıçta bu gençlerin ne 
yapacaklarını nereye gideceklerini bilmeyen 
bir kaç zavallı genç olduklarını düşünmüş-
tüm, ancak çok geçmeden bunların beyni yı-
kanmış ve halkın seçimlere katılmasını en-
gellemeye çalışan makinalar olduğunu öğ-

rendim.
Örnek isterseniz; Bunlar seçim günü seçim 

salonlarının bulunduğu binaların önünde 
toplanıp oy vermeye gelen insanlara telkinle 
karışık tehditlerde bulunarak oy vermelerini 
engellediler.

Amaçları bazı göçmenlerin yoğun olarak 
yaşadıkları toplu konut bölgelerinde şeriat 
kontrol bölgeleri oluşturup suç olaylarını ve 
alkol kullanımını engellemek. Başlangıçta 
“Ne güzel suç olaylarını engelleyecekler diye 
sempatiyle yaklaşılabilir onların düşüncele-
rine, ancak kullandıkları yöntemler demok-
rasi ve eşitliğe taban tabana zıt olduğunu da 
gözardı etmememiz gerekiyor.

Bir başka örnek ise başlangıçta uygulama-
yacaklarını söyleseler de hırsızlık yapanın 
elini keseceklerini inkar etmiyorlar, bu bile 
Danimarka hukuk devleti ile uyuşmayan bir 
durum ortaya çıkarıyor.

Bu gençler medyanın karşısına çıkıp uy-
gulayacakları cezalandırma yöntemlerini de 

açık açık anlatmaktan çekinmiyorlar, bazı-
larına bunlar komik gelebilir, o kadar aşırı 
oldukları ve ciddiye alınmamaları gerektiği 
düşünülebilir. Maalesef bazı politikacılar da 
bu kış uykusunda ve aymazlık içindeler. Ge-
çenler Kopenhag Belediyesi daire başkanla-
rından biri bunların “sadece 9 genç oldukla-
rını ve abartılacak, tehdit sayılabilecek bir 
unsur olarak görülmemeleri gerektiği” gö-
rüşlerine yer verilen bir mektup gönderdi.

Uyumdan sorumlu daire başkanına genel-
de saygım büyüktür, bu yüzden onun bu saf-
lığı beni çok şaşırttı. Önce şunun altını çiz-
mek gerekiyor. Bunlar sadece 9 gençten iba-
ret değiller ve bunlara uygulanan beyin yı-
kama işleminin ardından çok profesyonel, ne 
yaptığını bilen bir kadro bulunuyor. Kullan-
dıkları metodlar o kadar etkili ki, amaçları-
na ulaşmak için gerektiğinde şiddet ve baskı 
uygulamaktan geri durmuyorlar, durmaya-
caklarını söylüyorlar.

Başka bir acıklı durum ise, çocuklarının 

göz göre göre fanatik İslamcı olmasına bazı 
anne babaların göz yumması, buna bir iti-
razlarının olmaması. Bu annelerden biri 
bana bir gün şöyle demişti “En azından oğ-
lumun nerede olduğunu biliyorum. Uyuştu-
rucu kullanmadığından, suç işlemediğinden 
eminim” Bu annenin söylediklerinde aslın-
da şaşırtıcı bir durum da yok, zira getto adı-
nı verdiğimiz bu bölgelerde yaşayan gençler 
için maalesef fazla olanak ve alternatif bu-
lunmuyor. Ya uyuşturucu ve suç örgütleri-
nin ağına düşecekler ya da beyinleri yıkanıp 
ortalıkta zombi gibi dolaşan fanatik İslamcı 
olacaklar.

Maalesef bu gençlerin geleceği karanlık gö-
rünürken bir daire başkanı çıkıp ”Bunlar 
uyum sağlayamamış bir kaç genç” diyebili-
yor. Ama en azından yeni atanan Uyum Ba-
kanı olayın ciddiyetinin bilincinde olduğunu 
gösterdi ve bu gençlerin gözlem altında tu-
tulacağını ve polis tarafından takibatla stre-
se sokulacaklarını söyledi. Ama bu bile yet-
mez. Aslında bu gençleri bu ortamlarından 
hızla çıkarıp onlara yardım etmek gerekiyor, 
zira her geçen dakika bu gençler daha da fa-
natikleşiyor, hem kendileri hem de toplum 
için daha da tehlikeli hale geliyorlar. Bir çü-
rük elmanın bir sandık elmayı çürütebilece-
ği gözden kaçırılmamalıdır. Selefiler de ilkel 
düşünce sistemlerinin Demokrasiyle bağdaş-
madığını bilmelilerdir, hissettirilmelidirler.

Selefi lerin demokrasilerde 
yeri yoktur
YILDIZ AKDOĞAN yildiz.akdogan@haber.dk

L
ibya’da Bingazi 
kentinde başlayan 
ve sırasıyla Trab-
lus ve Sirte’nin de 

isyancıların eline geçme-
sinin ardından “Libya’nın 
kurtuluşu” ilan edilirken 
Ulusal Geçiş Konseyi Baş-
kanı Mustafa Abdülcelil, 
devletin şeriata dayalı ola-
cağını açıkladı. 

Abdülcelil’in ilk müjdesi, 
artık 4 kadınla evlenilebile-
ceği oldu.

Libya’da aylardır anlatı-
lan gerçeklere kulaklarını 
tıkayanlar için şaşırtıcı, 
olan bitenin farkında olan-
lar için ise beklenilen geliş-
me yaşandı. Ulusal Geçiş 
Konseyi Başkanı Mustafa 
Abdülcelil, şeriat devletini 
ilan etti.

Abdülcelil, Libya yasaları-
nın şeriat yasalarını temel 
alacağını açıkladı. Bunun 

tam olarak nasıl bir model 
olacağı elbette henüz belli 
değil. Ancak Abdülcelil’in 
ilk icraatı, tam bir yıkıma 
uğramış olan ülkede başka 
her şeyden önce çokeşliliği 
yasaklayan kanunu kaldır-

mak oldu. Abdülcelil, ileri-
de faizin de yasaklanacağı-
nı ve bankacılık sisteminin 
islamcı model olan “katılım 
bankacılığı” temeline otura-
cağını açıkladı.

Libya’daki isyana F-16 

uçakları ile katılan ve ül-
kenin bombardımanında 
ve Kaddafi’nin devrilme-
sinde oldukça aktif bir rol 
üstlenen Danimarka’da 
politikacılar Libya’dan ge-
len açıklama konusunda 

şaşkın. Sosyal Demokrat 
Parti dış politika sözcü-
sü Jeppe Kofod, ”Bekleyip 
görmek lazım. Şimdiden 
çeşitli insanların yaptıkalrı 
açıklamalardan hareketle 
karar verip yargıda bulun-
mayalım” dedi. Kofod ay-
rıca, ”Biz Libya’ya yardım 
sözü verirken onların insan 
hakları ve azınlık haklarına 
saygılı Demokrasiye dayalı 
bir rejim kuracaklarından 
yola çıktık” dedi.

Liberal Parti Venstre söz-
cüsü Sören Pind ise Lib-
ya’dan gelen haberin ken-
disini şaşırtmadığını söy-
lerken İslamiyetin bir yasa 
ve kurallar dini olduğunu, 
Libyalıların da Katolikler-
den esinlenerek dine dayalı 
bir rejim kurabileceklerini 
söyledi. Pind, ”İran ve Suu-
di Arabistan’daki rejimlere 
benzer bir rejim kuracak 

olurlarsa da ülkedeki ılımlı 
ve insan haklarını savunan 
güçleri desteklemeliyiz” 
dedi.

Libya’daki operasyonda 
yer alan Danimarkanın o 
zamanki Dışişleri Bakanı 
Lene Espersen, geçtiğimiz 
Haziran ayında, yanında 
yeni başbakan olan Helle 
Thorning Schmidt, Başba-
kan yardımcısı Margrethe 
Vestager ve Danimarka 
Halk Partili Sören Esper-
sen olduğu halde Libya-
lı isyancılara bir ziyaret 
gerçekleştirmiş ziyaretin 
ardından yaptıkları açıkla-
malarda bu dört politikacı 
da her ne kadar başlangıçta 
endişeli olsalar da görüş-
melerin ardından Libya’da 
insan haklarına saygılı bir 
yönetim kurulacağına inan-
dıklarını açıklamışlardı.

Arap Baharı mı, Orta çağ karanlığı mı?
Geçtiğimiz Ocak  ayında Tunus’ta başlayarak tüm Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya yayılan ve Arap 
Baharı adı verilen isyanlar devam ederken Batı’yı şoke eden bier açıklama Libya’dan geldi.
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Bildiğiniz gibi Liberal (V) ve Muha-
fazakar Parti (C) tarafından kuru-

lup Danimarka Halk Partisinin (DF) 
dışarıdan desteklediği hükümetin ikti-
darda kaldığı 10 yıl boyunca yaptığı ic-
raatlar ve özellikle yabancılar konusun-
da aldığı radikal kararlar yoğun tartış-
ma ve eleştirilere neden olmuş, hükü-
metin iktidarda kaldığı süre içerisinde 
özellikle yabancılar politikasında izledi-
ği asimilasyoncu söylem ve uygulama-
lar sadece Danimarka’daki yabancılar 
ve insan hakları kuruluşlarının temsil-
cileri tarafından değil, Birleşmiş Millet-
ler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası 
kuruluşların ilgili komisyonları tarafın-
dan eleştirilmişti.
Uzun yıllar demokrasi ve insan hak-

larına önem veren bir ülke olarak öne 
çıkıp, başka ülkelerdeki  insan hakları 
ihlalleri konusunda duyarlı olan Dani-
marka’nın insan haklarına uymamakla 
eleştirilmesi belki de ülkenin tarihinde 
ilk kez yaşanan ironik bir vaka oldu.
15 Eylül 2011 tarihinde yapılan Par-

lamento Seçimlerinde daha önceki hü-
kümet ortağı partilerin halktan yeter-
li desteği alamaması sonucu, seçimden 
önce koalisyon kurmak üzere anlaşan 
Sosyal Demokratlar (S), Sosyalist Halk 
Partisi (SF) ve Radikal Venstre (B) Bir-
lik Listesi’nin (Ø) dışardan desteği ile 
03.11.2011 tarihinde yeni hükümeti 
kurdular.  
Partiler arasında on dört gün süren 

yoğun görüşmeler sonucunda yeni hü-
kümetin kurulması toplumun büyük 
kesimi için yeni bir ümit kaynağı oldu. 
Koalisyon ortağı parti sözcüleri  hükü-
metin ilk yüz gün içerisinde toplumun 
değişik temsilcilerinin görüşlerini al-
dıktan sonra, iktidarda kalacakları süre 
içerisinde yapacakları icraatları detay-
landıracaklarını açıkladılar. Her kesi-
min demokratik sürece katılımını ön-
gören bu açıklama ülkedeki akademis-
yenler ve siyaset bilimcileri tarafından 
olumlu bir adım olarak değerlendirildi. 
Hükümetin yabancılar konusunda at-

tığı ilk adım Entegrasyon Bakanlığı-
nı kaldırılıp, bu bakanlığın görevleri-
ni başka bakanlıklara devretmek oldu. 
Yabancılar yasasında yapılan değişik-
liklere göre daimi (permanent) oturum 
almada ve Danimarka vatandaşlığına 
girişte bazı kolaylılar getiriliyor. Aile 
birleşiminde ise puan sistemi kaldırıl-
masına rağmen dil bilme şartında bir 
değişiklik yapılmıyor. Yapılan bu deği-
şiklikler tatminkar içerikte olmasa bile 
hükümetin yabancılar yasasındaki kı-
sıtlayıcı maddeleri hafifleteceğini açık-
laması göçmenler arasında genel olarak 
olumlu karşılandı.
Elbette hükümetin çalışma programı 

yalnızca yabancılar yasasından oluş-
muyor. Ekonomik krizden kurtulma, 
kalkınma ve gelişme, doğa ve çevrenin 
korunması, eğitim ve sağlık gibi konu-
lar hükümetin öncelikleri arasında yer 
alıyor.  
Ülkedeki göçmenler (belki de doğal 

olarak) özellikle yabancılar veya en-
tegrasyon konularındaki yasalarla ilgi-
leniyorlar. Halbuki gerek yaşadığımız 
kentin belediye meclislerinde ve gerek-
se Danimarka parlamentosunda alınan 
kararlar herkes gibi bizi de çok yakın-
dan ilgilendiriyor. Çünkü yerel demok-
rasinin en önemli kurumu olarak be-
lediye meclislerinde ve Parlamentoda 
alınan kararlardan herkes bir biçimde 
etkileniyor.  

Hükümetin ağırlık verdiği diğer bir 
konu ise son yıllarda yaşanan ekono-
mik kriz nedeniyle üretimin yavaşla-
ması sonunda ortaya çıkan işsizlik so-
rununa kalıcı çözümler bulunması. Di-
ğer batı ülkelerinde olduğu gibi Dani-
marka’nın da makro ekonomisini sar-
san küresel boyuttaki ekonomik kriz-
den kurtulmak için hükümet, istihdam 
ve yatırımlara önem vererek üretimi 

artırmayı amaçlıyor.
Koruyucu hekimlik ve sağlık hizmet-

lerinde eşitliğin sağlanması konuları 
da hükümet programında önem verilen 
konular arasında yer alıyor. Bilindiği 
gibi daha önceki hükümet döneminde 
gelir düzeyi yüksek olan kimseler özel 
sağlık kurumlarında ücret karşılığında 
daha kaliteli sağlık hizmetleri alıyor-
lardı. Bu uygulamaya son veren hükü-

met toplumun her kesiminin sağlık hiz-
metlerinden eşit olarak yararlanmasını 
hedefliyor. Ayrıca insan sağlığı için za-
rarlı olan yiyecek ve içeceklere ekstra 
vergiler koyup hem insanları onlardan 
vazgeçirmeyi hem de ekonomiye yeni 
kaynaklar bulmayı planlıyor. 
Hedeflediği konularda yeni hüküme-

tin ne kadar başarılı olacağını önümüz-
deki zaman içerisinde hep birlikte göre-
ceğiz. Umarız hükümet vaat ettiği ko-
nuları hayata geçirip başarılı olur. 

Not: Parlamento seçimlerinde, seçimi kazanıp 
parlamentoya girenleri, seçilmiş olmaları, seçile-
meyenleri de, demokrasi yarışına katılmış olmaları 
nedeniyle tekrar kutluyor çalışmalarında başarılar 
diliyorum.

HABER YORUM

Abdullah Ünal benim “kalemdaş” ım.. 
Onunla ortaklaşa bir kitap yazdık. Adı-

nı da vereyim mi? “Biraz Daha Işık..” İs-
tanbul’da oturuyor. Ben Kopenhag’dayım. 
On yıl kadar önceydi. Internet üzerinden 
birbirimizi bulduk. Çok yakın akraba oldu-
ğumuzu belirledik. Ve birbirimize benzer 
yanlarımızı dikkate alınca...

Neydi birbirimize benzer yanlarımız?
Ben epey yaşlı biriydim. Abdullah ise yir-

mi yaşında beyin kanaması geçirmiş. Be-
yinsiz bir doktorun eline düşmüş. “Anan-
la mı kavga ettin?” “Sevgilin mi seni terk 
etti?” “İşinden mi memnun değilsin?” gibi 
aptalca sorularla çocuğu oyalamış.

Artık “Dönülmez akşamın ufkuna gelip 
de vakit çok geç olunca da” başka hastane-
ye yollamış. Başvurduğu üçüncü hastanede 
müdahale edebilmişler ama benim canım 
Abdullah’ım ameliyat masası’ndan “bacak-
ları tutmaz, elleri yarı tutar ve dili de yarı 
döner” halde kalkmış. Kimileri “Allahın işi” 
diyorlar ya.. Günaha giriyorlar.

Her neyse, ben Abdullah’ı bulduğumda 
bu haldeydi. Hastalığının üzerinden altı 
yedi yıl geçmişti. Akrabadan biri ona bil-
gisayar satın almış, internet bağlatmıştı. 

İstanbul Zeytinburnu’da babası, annesi ve 
kardeşleriyle birlikte oturuyordu.

Evde kendi odası vardı. Akşam sabah yarı 
işleyen eli bilgisayarda, aklı dünyanın  gi-
dişinde bir “Düşünen Adam” idi. Abdul-
lah’la yazışmaya başladık. Yazışırken de 
ortaklaşa bir kitap yazmaya karar verdik. 
Az buçuk liseye gitmişliği vardı.

Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. 
Ve niye “Az Buçuk” diyorum, az sonra an-
laşılacak. Konuyu dağıtmadan ve de uzat-
madan dilerseniz, kısa keseyim. Kitabı-
mızı o İstanbul’da ben Kopenhag’da oldu-
ğum halde birbirimize tam iki bin beş yüz 
“mail” göndererek oluşturduk.. Atilla Ser-
tel adında biri o zaman matbaa sahibi bir 
gazeteciydi. Şimdi İzmir Gazeteciler Ce-
miyeti’nin başkanı ve de Türkiye Gazete-

ciler Cemiyeti’nin de başkanı... Abdullah 
Ünal’ın da şimdilerde “Has Ağabeyi” kita-
bımızı hayrına bastı.

Şimdi geliyorum asıl demek istediğime..
İşte bu Abdullah Ünal, odasında kapalı 

olmanın dışına çıktı. Kitabımız ona para 
getirmedi ama, belki de ona belirlenemez 
bir güç getirdi. Abdullah Ünal toparlandı. 
Yazarlığını ilerletti. Sosyal çevresini geniş-
letti. Ve sıkı durun..

Liseyi bitirmeye karar verdi. Ve işte şim-
di lise diploması elinde.  
Canım Abdullah’ım Facebook’ta say-

fasında “Diploma için değil, “başardım 
işte!” demek için okudum...“ demişsin. Ve 
şu notu düşmüşsün: “İki yılda 24 kez sı-
nava girip 72 dersin sorularını yanıtladım, 
bu 72 dersten 52’sinden geçmişim 20’inden 

kalmışım. Toplamda 1440 soru yanıtlamı-
şım, 1040’ı doğru 400’ü yanlış olmuş.”

Gözlerinden öpüyorum.
Abdullah zaman zaman sorunlarını Zey-

nel Amca’sına da anlatıyordu. Sınav için 
gittiği okulda sabahın köründe sınav salo-
nunun altıncı katta olduğunu öğrenince 
nasıl bir sarsıntı yaşadığını, ya da adına 
gönderilen sınav gününü bildiren mektup-
ların sınav gününden kaç gün sonra gel-
diğini filan.. Ve elimizden ancak, “Sabret 
Abdullah sabret, bu günler geçer..” demek-
ten başka bir şey gelmiyordu.

Bitirirken ben elinde lise diploması olma-
yan cümle çocuklarımıza seslenmek istiyo-
rum. Arkadaşım, hiç birinizin durumu Ab-
dullah Ünal’ın durumu kadar kötü değil. 
Bu yazıyı okuduktan sonra utançtan yerin 
dibine geçmediysen zaten kıpırdama.
Ama içinde mini minnacık bir cevher 

varsa, kafanda birazcık akıl varsa kıpır-
da. Ve oku... İnsan isen ben diyorum ki, 
“Oku..” Müslüman isen kitabımız diyor 
ki... “Oku..” Akşam sabah köşe başların-
da, kahve köşelerinde pineklemek, lafla-
mak hoş değil.

Oku... Oku... Oku.. 

Abdullah Ünal gerçeği...

ZEYNEL KOZANOĞLU zeynelkozanoglu@gmail.com

Bir Kurban Bayramını daha mutluluk 
ve huzur içerisinde kutlamaya hazır-

lanıyoruz bu günlerde. 6 Kasım 2011 Kur-
ban Bayramının ilk günüdür. Tüm İslam 
Alemi Kurbanlarını keserek, bayram adet-
lerini yerine getirerek bayramı kutlaya-
caklar. Kurban kesmekle insanlar Allah’a 
ve O’nun emirlerine bağlılığını gerekirse 
O’nun rızası için her fedakarlığa katla-
nacağını göstermiş olur. Allah’ın hoşnut-
luğunu kazanmak için yapılan herşeyde 
iyiniyet esastır. Bayramlar dostlukların 
pekiştiği, kırgınlık ve dargınlıkların sona 
erdiği, sevinç ve neşe dolu günlerdir. 

Bayramların toplum hayatında önemli 
bir yeri vardır. Bayram günleri toplumun 
şuuru bütünleşir, toplum fertleri birbiriy-
le kaynaşır, birbirlerine saygı ve sevgile-
rini sunarlar.

Bayramlar dertlerin azalmasına, hüzün-
lerin kaybolmasına, hasretliklerin bitme-
sine, aile büyüklerinin ziyaret edilerek on-
ların hatırlanmasına vesile olurlar. Tabii 
ki eski bayramların ve ülkemizdeki bay-
ramların tadı bir başkaydı. Uzakta gur-
bette olmamıza rağmen, bayramı daha da 
bayram tadında kutlamak bizlerin elinde-
dir. Bayram tadında bir bayram kutlamak 
için; Kurban kesmenin yanısıra öncelik-
le bayram günü aile büyüklerimizi mut-
laka ziyaret edelim, uzaktaysa arayalım, 
hal ve hatırlarını soralım, saygılarımızı 
sunalım. Eş, dost ve akrabalarımızı ziya-

ret edelim. Çocuklarımıza bayram sevin-
ci yaşatalım. Danimarka’da, yabancı bir 
ülkede de, gurbet ilde de  olsak, onlara da 
bayramın özelliğini anlatıp bizim bayram 
sevincimize ortak olmalarını sağlayalım, 
bayramdan ve güzelliklerinden haberdar 
edelim. Kısacası bayram gereklerini tam 
olarak yerine getirelim. Bu vesileyle tüm 
vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve 
tüm İslam aleminin bayramlarını kutlu-
yor nice mutlu Bayramlar dileğiyle sevgi, 
saygı ve selamlarımı sunuyorum. 
Bayramdan sözederken bayram kutla-

masını yaparken iyi ilşkiler, iyi dostluk-
lar kurmak ve devam ettirmek konusunda 
bazı düşüncelerimi de siz değerli okuyu-
cularla paylaşmak istiyorum.

Dost olmak ve dost kalmak için, bazı ko-
nularda dikkatli olmak, bazı davranışlar-
da bulunmak gerekiyor. Özellikle DOSTA 
GİDEN YOLDA HEP İZİNİZ OLSUN di-
yorum. Yani dost kazanmak ve kazanılan 
dostluğun devamı için bir takım çabalar 
gerekiyor. 
Bunları sıralayacak olursak; Hatasız 

dost arayan dostsuz kalır. *Başkalarını 
bağışla,kendini hiç bağışlama. *Bencillik 
dostluğun zehiridir, bunu untma. *Karşı-
nızdakini mutlaka dinleyin, karşınızdaki-
ni mi dinliyorsunuz, yoksa  konuşmanız 
için mi sıra bekliyorsunuz kendinize so-
run. *Arslanın da fareye borçlu olabile-
ceğini düşünün. *Ahde vefalı olun. *Ten-
kit etmeyin, takdir edin. *Karşınızdaki-
nin bakış açısını kavrayın onun gözüyle 
bakın. *Teknik bir meslek de bile başarı-
nın yüzde 15’i bilgiye, yüzde 85’i insan-
ları iyi idareye bağlı olduğunu untmayın. 
*Duruşunuzu düzeltin. *Güleryüzlü olun, 
iletişim kurun. *İnsanlarla ilgilenin. *De-
dikodu yapmayın. *Dürüst olun. *İltifat 
edin, müteşekkir olun.*Sesinizin tonunu 
kontrol edin. *Empati kurun. *Sempatik 
olun. *Tartışmayın, hiçbir tartışmanın 
galibi yoktur. *İşe dostça b aşlayın. *Ha-
yır sözünün geri dönüşü zordur, sık kul-
lanmayın. *Düşüncelerinizi başkalarının 
söylemesine fırsat verin, imkan sağlayın. 
*İnsanlara imkan verin cesaret verin mü-
kemmeli yakalama arzusunu ateşleyin. 

*Büyük neticelerin küçük formüllerden 
doğduğunu hep hatırlayın. *Fedakarlık 
çiçeğin kökü olduğunu hep hatırlayın. 
*Herzaman iyi niyetli olun….

Aranılan bir dost, sığınılan bir liman ol-
mak için yukarıda sayılanları hiç unutma-
mak ve hep uygulamak gerekiyor. Kendi 
dünyamızda gurbetler yaşamamak, en ya-
kın arkadaşlarımıza gurbetler yaşatma-
mak için husumet kırgınlık ve fenalığa 
asla vakit ayırmamak fırsat vermemek 
gerekiyor sevgili okuyucular. 

Affetmeyi, hoşgörüyü, mütevaziliği, sev-
giyi saygıyı hiç ihmal etmeyip, ben değil 
biz kelimesini sık sık kullanmalıyız. Ba-
zen sağır olmayı bazen âmâ olmayı ba-
zen de dilsiz olmayı yeğleyerek, yangına 
körükle gitmemeliyiz. Geçici kırgınlıkları 
sürekli hale getirmeyip en kısa zamanda 
çözümleyip, dostlukları kalıcı kılmalıyız. 
Ünlü bir düşünür ’’Kardeşlerimi Allah 
yarattı, Ancak dostlarımı ben buldum’’ 
demesi oldukça doğru olsa gerek. Nasılki 
anne ve babamızı biz seçemiyor, ancak 
kaynana ve kayınbabamızı biz seçiyorsak, 
dostlarımızı da biz seçiyor, kalıcı olmasını 
da biz sağlıyoruz.

Tüm dostluklarınızın kalıcı ve sağlam ol-
ması, bayramınızın kutlu ve mutlu olma-
sı, gelecek günlerinizin umutlu olması ve 
sizlerin de hep aranılan sorulan beğenilen 
birisi olmanız dileğiyle, kalın sağlıcakla.

Kurban bayramı yaklaşırken

FEYZULLAH ARSLAN haber@haber.dk

KOPENHAG EMNİYET MÜŞAVİRİ

Okullarımız kapanırken…

BEDRİYE ZELAL KANAT bzelal.kanat@haber.dk

Belediyelerin son yıllardaki tasarruf pa-
ketlerinden en çok etkilenen okulları-

mız oldu ve olmaya da devam ediyor. Krevi 
tarafından, Belediye ve Bölge Değerlendir-
me Enstitüsüne yaptırılan son araştırma 
raporlarına göre her üç okuldan birinin 
kapatılarak büyük tasarruf edilebileceği 
açıklandı. 

Danimarka’da toplam 1542 adet halk oku-
lu bulunmakta ve bunlardan 483 tanesinin 
200¬ün altında öğrencisi bulunmakta. Göz-
ler bu ”küçük” diye nitelendirilen okullarda 
olsa da, bu arada büyük okulların da liste-
lerde yer aldığı gözlerden kaçmıyor. Önü-
müzdeki 5 yıl içerisinde 500 okulun kapa-
tılacağı planı yapılıyor. 

Şimdilerde bu işin uzmanları ”değerler 
mi?” yoksa ”ekonomi mi?” tartışması içeri-
sindeler. Çocukları kocaman bir fabrikaya 
mı toplamak yoksa ufak okullarda kendi 
hallerine mi bırakmak? (!) 

Küçük okulları kapatmanın hem avantaj-
ları hem de dezavantajları var. Eğitim kali-
tesi açısından büyük okullar daha avantaj 
sahibi olabilirler. Büyük okullar çoğunlukla 
şehirlerde olup, buradaki velilerin genellik-
le uzun süreli eğitime sahip oldukları ve bu 
nedenle çocuklarını eğitmede daha tecrübe 
sahibi oldukları göz önünde bulundurulur-
sa, büyük okulların hem maddi ve manevi 
imkanları hem de eğitim kalitesi ve yıllık 
ortalama notları daha yüksek seviyededir. 
Ancak Danimarka’da alışkın olmadığımız 

okullardaki büyük kalabalık bir çok çocu-
ğun uyum sağlamasında ve kendisini gü-
vende hissetmesinde sorun yaratabilir. 

Köy veya şehirden uzak yerlerdeki okul-
ların kapanması başka sorunları da bera-
berinde getirebilir. Örneğin Türkiye’de ol-
duğu gibi insanların bazı imkansızlıklar-
dan dolayı şehirlere göç etmesini göz önü-
ne alırsak Danimarka’da da bunun benzeri 
yaşanabilir. Göçün yanı sıra son yıllarda 
özel okullara, diğer adıyla ”protesto okul-
larına” olan ilgi daha da artacaktır. Çün-

kü çocuklarının okul seçimlerinde okulun 
küçük ve çocuklar için daha verimli olabi-
leceklerini düşünerek çocuklarını bu kü-
çük okullara gönderen velilerimizde var. 
Az öğrencisi olan sınıflarda başarı oranı-
nın daha yüksek olduğunu göz önünde 
bulundurursak bu velilere hak vermemek 
mümkün değil.. 

Bazı okullarda ise yabancı çocukların yo-
ğunlukta olması sebep gösterilerek mesa-
fe açısından en yakın okullara dağıtılacak-
ları söylendi. Madem öyle, neden en başta 
bunun hesabı yapılmadı? Bu çocuklar bu 
okullara kaydolunurken, öğrenci bileşimin-
den haberleri yok muydu bu yöneticilerin? 
Bir yandan milyon kronlar harcanıyor yeni 
bina, yeni bahçe, yeni spor salonları vs.. di-
ğer yandan o masraf yapılan okul kapanı-
yor tasarruf sebebiyle. Hiç akıl kárı değil 
doğrusu…

HABER YORUM

Danimarka’da yeni hükümet

DR. İSA KUYUCUOĞLU kuyucuoglu@gmail.com
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Oğul
Sezonun ilk filmi olan 
”Oğul”da ülkenin politik 
durumunun farkında bile 
olmadan doğudaki sevgili-
sinin peşine düşen Kara-
denizli bir çocuğun babası 
ile doğudaki küçücük bir 
dağ köyünde, oğlunun dağa 
çıkmasını engelleyemeyen 
umutsuz bir babanın öykü-
sü. İki farklı coğrafyadan, 
birbirlerinin yüzünü bile 
görmemiş iki gencin, hiçbir 

zaman kesişmeyecek hikâ-
yeleri, bu iki gencin baba-
larının dramı üzerinden 
anlatılıyor. ”Oğul” filminin 
yönetmenliğini Atilla Ceng-
şiz yapıyor, başrolelrde 
Rıza Akın, Enes Atış, Şahin 
Er4güney Nurinisa Yıldı-
rım ve Gökhan Atalay bu-
lunuyorlar.

Mavi Pansiyon’da iddialı 
isimler
Başarılı ve yakışıklı bir mi-
mar olan Ahmet (Yunus 
Güner), Elifle (Zeynep Be-
şerler) evliliğinin hüsranla 
sonuçlanmasının ardından 
aşka inancını kaybetmiştir. 
Ancak, kendini toparladık-
tan sonra gözde bir çapkın 
olarak hayata geri döner. 

Aradan geçen yıllarda her 
yaz olduğu gibi tatil için 
Ege sahilindeki Mavi Pan-
siyona giden Ahmet’in il-
gisini, aynı yerde kalan iki 
kız arkadaş çeker; Bahar 
(Fadik Sevin Atasoy) ve 

Esra (Özlem Tekin). İkili, 
çok yakın arkadaş olmaları-
na rağmen farklı karakter-
lere sahiptir, özellikle aşk 
konusunda… Esra daha 
rahat ve aldırmaz görünür-
ken Bahar, romantik ve 
duygusaldır. Zıt karakterli 
iki güzel kadın ve yalnız, 
aşka uzak ama çapkın bir 
adam...

Mavi Pansiyon’da yaşa-
nan ilişkiler bununla bit-

mez; Pansiyon sahipleri 
olan çift Zeynep (Pelin 
Acar) ve Kerim (Nail Kır-
mızıgül) ile, tatile gelmiş 
bir çift olan Almanyalı Ha-
lil (Veysel Diker) ve karısı 
Erica (Nathalie Griffin) de 
aynı günlerde aşkın farklı 
yüzleri ile tanışırken Koray 
(Tan Sağtürk) ise iki güzel 
arasında kararsız kalan Ah-
met’e iddialı bir rakip ola-
caktir.

Saklı Hayatlar
Uzun yıllardır bir “saklı 
hayatlar” ülkesi olan Ana-
dolu... 1980’de Çorum olay-
ları yüzünden İstanbul’a 
göçen Zeynep Hanım kü-
çük kızı Gürcan’la birlikte 
büyük kızı Nergis’in evine 
yerleşir. Üst katta milliyet-
çi, muhafazakâr bir baba, 
üniversiteyi yeni bitirmiş, 
sol düşünceye sempati duy-
duğunu bilmediği oğluyla 
oturmaktadır.
Anadolu’dan iki kızıyla gel-

miş bir kadını apartman 
sakinleri Anadolu usulü 
bağırlarına basar, ancak 
alt katta oturan kız ile üst 
kattaki oğlan birbirine âşık 
olunca saklı kimlikler orta-
ya çıkmaya başlar.
Film bu topraklarda yaşa-
yan, yaşatılan ayrımcılığı 
Alevi toplumunun ezilmişli-
ği ve saklı hayatı üzerinden 
ortaya koymaya çalışıyor.

The Turkish Passport
İkinci Dünya Savaşında 
Nazilerin Fransa’yı işgali 
sırasında Türjk diplomat-
ların devreye girerek Türk 
pasaportu verdikleri yakla-
şık bin Musevi’nin hayat-
larını nasıl kurtardıklarını 
ele alan duygu dolu bir yarı 
belgesel film. Film Türki-
ye’nin ”Schindler’in Liste-
si” film iolarak da adlandı-
rılıyor.

ABCiTY, 4-7 yaşların-
daki çocuklar için 
pedagojik olarak 

özel geliştirilmiş, en mo-
dern bilgisayar teknğiyle 
hazırlanmış, eğitici ve öğ-
retici, aynı zamanda eğlen-
dirici nitelikte ve bilgisa-

yarda oynanan bir oyun. 
Bu oyunun teması, çocuk, 
internetteki bu oyunu oy-
nayarak kenti tehdit eden 
örümceklerden kurtaracak. 
Bu oyunla çocuğun bilgisi 
toplam 18 konuda artacak, 
örneğin: yeni sözcüklerle 

kelime hazinesi artacak, 
sesli ve sesziz harfleri ayırt 
etmesini, harflere ses ver-
meyi ve yazı dilini öğrene-
cek. Okuma Eğitimi Ulusal 
Bilimler Merkezinin de sa-
lık verdiği bu oyun, çocuk-
lara okula başlamaya yar-
dımcı olacak nitelikte.

Tamamen Danimarka 
üretimi olan bu proje 4 yıl-
lık bir çalışma sonucu or-
taya çıktı. Proje, Okuma 
Eğitimi Ulusal Bilimler 
Merkezi’nin, Danimarka 
Film Enstitüsü’nün ve Av-

rupa Birliği’nin destekleri 
ve ortak çalışmalarıylager-
çekleştirildi.  

Oyunda rolleri, Szhir-
ley, Saseline, Povl Dissing, 

Anne Marıe Helger gibi 
Danimarka’nın tanınmış 
sanatçıları ile Amerikan 
stili show güreşçisi Asbjørn 
Riis paylaşıyorlar.  

ABCITY-(çocuklar için öğretici oyun)-Politikens Forlag 
Yayınevi’nin bir ürünü. Dağıtım Politikens Forlag Yayı-
nevi. Bilgisayar oyununun “Turen Går til ABCITY” adlı 
kitabıyla birlikte fiyatı 200,-kr. Ayrıca oyunu oynama 
ücreti aylık 60,-kr., üç aylık ücret 135,-kr. ve 12 aylık 
ücret 365, kr. 

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı 
olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun...
Memleket isterim
Ne başta ne gönülde hasret olsun
Kardeş kavgasına bir nihayet 
olsun...     (Cahit Sıtkı Tarancı)

İnsan bir şey için savaşmalı ! Dün-
yadan savaşı yok etmek için sa-

vaşmalı. Barış yolu döşenirken  sen 
de bir kürek çakıl atmalısın. Kolay 
olan savaştır, zordur barış içinde ya-
şamak. Barışık ve barışçı olmalı in-
san. Kahraman olunacaksa savaşın 
değil, barışın kahramanı olunmalı. 
Ölmenin öldürmenin değil, yaşamın 
ve yaşatmanın kahramanı olmalı in-
san dediğin. 
Her türlü savaş ve şiddet kışkırtıcı-

lığının karşısındayım. Ne adına ya-
pılırsa yapılsın. Ben barıştan yana-
yım. Benim adıma kimse kimseyi öl-
dürmesin. Acımasız bir dönemin in-
sanları olarak, en şansız bir dönem-
deyiz. Ekonomik kriz, savaşlar, ge-
ricilik, yoketmeler, hapse tıkmalar... 

İnsanlar kirlendi, politika kirlendi. 
Kirlendi bu dünya. 

Kuzey Amerika kızılderilileri gibi 
adam gibi oturup birlikte Barış Pi-
posunu tüttürmeli. Aklın, zaferin 

ve barışın simgesi olan zeytin dalını 
birbirimize uzatarak kendimizi ve 
bizden sonrakileri büyük felaketler-

den önleyebiliriz.

Çocuğun gördüğü düştür barış,
Ananın gördüğü düştür barış,
Ağaçlar altında sevdalıların sevda 
sözleridir barış,
Gözlerin içinde uçsuz bucaksız bir 
gülümseme...
Akşamüstü eve dönen babadır 
barış...

Ne geçmişiyle yüzleşen bir toplum, 
ne de gelecekte güzel bir yaşam iste-
ği. Ne de özgürce yaşamak düşünce-
si. Ne düşünmek, ne okumak, ne de 
örgütlü bir kurtuluş mücadelesine 
omuz vermek. Şiddetle, kandırma-
nın kol kola gezdiği bir toplumun, 
insan selinin parçaları olduk.
Çok iyi biliyoruz ki, sevdiğimiz ka-

dar seviliyoruz. Barış için emek ver-

mek gerekiyor. Cumartesi anaları-
nın, açlığın, yoksulluğun içinde olan 
insanların özlemi olduğu için, sen de 
ben de barıştan yana olmalıyız. Bir 
halk türküsü şöyle der :

‘Ses verin sesime dağlar
Benim kuzum orda mıdır
Hiç bir haber alamadım
Yoksa başı darda mıdır ? ‘...

Bin yıllık kardeşlikleri çıkmaz ve 
tehlikeli sokağa sürükleyen politi-
kalar savaş ve soygun için yapılır. 
Barış ancak, soygun ve sömürünün 
olmadığı toplumlarda mümkündür. 
Fidel Castro’nun dediği gibi ‘soygun 
felsefesine son verin, savaş felsefesi 
de ortadan kalkar’.  Artık politik dü-
şünce de, birey de barışa giden ka-
nalları çoğaltmak için kolları sıva-
malı. Sen istersen olur barış ! Orhan 
Veli’nin de bu konuda diyeceği var:
Ne yapmadık ki
Bu vatan için...
Kimimiz nutuk attık
Kimimiz
Öldük...

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... 

Siyasi görev
Demokrasinin sadece bir 

hak olarak algılanma-
sı yeterli olmaz. De-

mokrasinin, her şeyden önce 
insanların birbirlerini siyasi 
eşitliği olan bireyler olarak 
kabul edilmesi ve demokranin 
bir görev olarak görülmesi ge-
rekir.

İşte  Yazar Kai Sørlander, 
Demokrasi ve görev adlı bu ki-
tabında, demokrasinin temel 
ve akılcı bir irdelemesini yapı-
yor, demokratik toplum düze-
nini savunuyor.

Kai Sørlander’e göre demok-
ratik toplumlarda sistem dai-
ma bir ikilemle karşı karşıya: 
Birincisi, bu düzende güç dai-

ma çoğunluğun elinde. İkinci-
si, demokratik özgürlük saye-
sinde çoğunluğu eline geçiren 
bir güç, bu durumdan yarar-
lanarak demokratik toplum 
düzenini, kendi görüşü, inancı 
doğrultusunda değiştirebilir. 
Yani, bu şekilde demokraside 
bireyler gönüllü olarak iktida-
ra getirdikleri gücün esareti 
altına istemeyerek girebilir. 
Yazar bu ikilemi irdelerken, 
buna, diğer bazı düzenlerin 
yanısıra kökten dinci şeriat 
düzeninin de özgürlük hak-
kını kullanarak düzeni değiş-
tirebileceği tehlikesini örnek 
gösteriyor. 

İşte yazar Kai Sørlander bu 
ikilemden yola çıkarak, De-
mokratik bir çoğunluğun de-
mokrasiyi yok etmemesi nasıl 
güvence altına alınır? Sorusu-
nu soruyor. Ve yanıtını da ve-

riyor: ”Evet, demokrasinin bu 
ikilemden kurtulmasının yolu, 
demokrasiyi çoğunluk kararı 
ilkesinden daha farklı  ve baş-
kaca sağlam temele oturtacak 
siyasi sorumluluktur.” diyor. 
Kai Sørlander, bu yaklaşımını 
Demokrasi ve Siyasal Görev 
adlı bu kitabında irdeliyor.

Kai Sørlander, demokrasinin 
akılcılık ve rasyonellik temeli-
ne sağlam bir şekilde oturan, 
insanların birbirlerine karşı 
eşit olduğu, evrensel etikle 
ulaşılmış bir toplum düzeni 
olduğunun altını çiziyor. Sør-
lander, demokratik düzenin iç 
ve dış saldırılara karşı ancak 
siyasi sorumlulukla korunabi-
leceğini, bu nedenle de birey-
lerin siyasi sorumluluk içinde 
olmalarının en büyük görevle-
ri olduğunu öne çıkarıyor.

Bir eleştirmenin değerlend 

irmesine göre bu kitabın kar-
şısında olanlar, kültür relati-
vizmini savunanlar, modern 
çağın gerisinde kalmış olanlar, 
multıkültürcüler ve islamcılar. 

Nitekim kitabın büyük bir 
bölümü İslam ile demokrasi 
arasındaki çelişkilere, İslam-
cı çevrelerin baskılarına karşı 
zayıf kalan bazı politikacılarla 
tolumun görüşlerini etkileyen 
bazı tartışmacılara ve bunla-
rın farkında olmayarak de-
mokrasiye verdikleri zararla-
ra, dolayısıyla da demokratik 
düzenin siyasi sorumluluğunu 
unutanlara ayrılmış.

Özetleyecek olursak, akıcı 
ve kolay anlaşılır bir üslupla 
yazılmış olan Demokrasi ve 
Siyasal Görev (Den Politiske 
Forpligtelse) adlı bu kitap, de-
mokrasi tartışmalarına yeni 
boyutlar getiren bir kitap.

Den politiske forpligtelse –Siyasi Görev (tartışma kitabı). Yazar ve filozof 
Kai Sørlander. Informatios Forlag Yayınevi. 280 sayfa.  299, kr.

ABCITY (çocuklar için öğretici oyun)

Barış çubuğu ve 
Zeytin Dalı
HÜSEYİN DUYGU huseyin.duygu@haber.dk

YORUM & YAŞAM KÜLTÜR & YAŞAMKÜLTÜR & SANAT

Kültür   YaşamHABER & 

Galleri Vickie
Sankt Gertruds Stræde 4 
1129 København K
Telefon: 50528608
Perş – Cuma 13.00 - 17.30 
Cumartesi : 11.00 - 14.00

Galleri Ulriksholm 
Ulriksholmvej 96, Kølstrup 
5300 Kerteminde
Telefon:  6449 1300 

Ressam Cevdet Kocaman’ın 
eserlerini Danimarka’da 
sürekli bulabileceğiniz 

galeriler:

Sadi Tekelioglu

B
u replik bugün Heslin-
gör’de sahnelenen “Ya-
rınlara geç kalmadan” 
adlı oyunun en can alıcı 

repliklerindendi.
Eski Emniyet Genel Müdür yar-

dımcısı ve halen Kopenhag Büyü-
kelçiliği Emniyet Müşavirliği yap-
makta olan Feyzullah Arslan’ın 
aynı adlı eserinden sahneye uyar-
lanan oyunda, üç çocuğu olan bir 
ailenin çocuklarından birinin na-
sıl uyuşturucu bataklığına düşüp 
hayatını kaybettiğini izledik.

Kariyer ve metreslerine kon-
santre olmaktan ailesine zaman 

ayıramayan bir baba, geleneksel 
anne rolüne hapsedilmiş bir anne 
ve üç çocuğundan oluşan aile san-
ki çağımız ailesinin gerçekçi bir 
fotoğrafı gibiydi.

Ayla Zorer tarafından yönet-
menliği yapılan oyun İsveç Ti-
yatro Derneği oyuncuları Ka-
dir Kulbay (Murat), Erhan 
Özay (baba), Alçın Hafif (Anne ve 
1. sevgili),Semra Hamed (Kamile-
e ve 2. sevgili), Elinor Blid-
feldt (Uyuşturucu bağımlısı kız), 
Emre Erdoğan (Murat’ın arka-
daşı) Bora Özay (Asistan Doktor 
ve Polis) Fatih Yüzümak (Cafe 
sahibi Bahadır ve 2. Polis) Alper 
Hafif (Evin küçük oğlu), Nejla İb-

ram, Cansu Ünlü, Yasemin Coş-
kun ve Samet Yıldız (Arkadaş 
grubu) tarafından başarıyla sah-
nelendi ve oyunu izlemeye gelen 
200’e yakın vatandaşımız güzel 
bir gün geçirdiler.

Özellikle baba rolünde karşımı-
za çıkan Erhan Özay ile onun eşi 
rolündeki Alçın Hafif hem üstlen-
dikleri rol ve kendilerine verilen 
replikleri ile hem de oyunculukla-
rı ile beğeni topladılar ve vatan-
daşlarımızdan alkış aldılar.

Helsingör Belediye Meclisi üyesi 
Fuat Yalan’ın girişimleri ve Ko-

penhag Büyükelçiliğinin katkıları 
ile Helsingör tiyatrosunda sahne-
ye konulan oyunu Türkiye Cum-
huriyeti Kopenhag Büyükelçisi 
Ahmet Berki Dibek ve eşi Ceyda 
Dibek, Helsingör Belediye Başka-
nı, Helsingör Kültür Komisyonu 
başkanı, Helsingör Türk Kültür 
Derneği Başkanı İsa Tokmak ve 
oyunun yazarı Feyzullah Arslan 
da izlediler.

Fuat Yalan oyundan önce bir 
konuşma yaparak katkıda bulu-
nan herkese teşekkürlerini dile 
getirdi ve oyunun şimdiden kut-

lanmaya başlanan Cumhuriyet 
Bayramı etkinliklerinin bir bölü-
mü olduğunu söyledi.

Büyükelçi Ahmet Berki Dibek 
de katılımcılara ve oyunculara 
teşekkür etti ve oyunun aile-ço-
cuk iletişiminde yaşanan kopuk-
lukları en yakından tanıyan bir 
kişi tarafından yazıldığını söyle-
di. Feyzullah Arslan da oyundan 
önce yaptığı konuşmasında aile-
nin en iyi liman, en iyi sığınak 
olduğunu belirtti, eğitimin her 
şeyin başı, her başarının temeli 
olduğunu söyledi.

Danimarkalı Türkler bu tiyatroyu sevdi
”Arkadaş vardır ekmek gibi her zaman gereklidir, arkadaş vardır ilaç gibi gerektiğinde vardır, arkadaş 
vardır mikrop gibidir, gelir seni bulur”.

Haber gazetesi ve Kast Media Danimarka’da Türk filmleri sezonunu dört büyük filmle açıyor. 15 Kasım’dan 
itibaren gösterime girecek filmler konu çeştililiği açısından sizlere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Yeni Türk filmlerine hazır mısınız?
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CocoTERZİ DİKİŞ 
ATÖLYESİ

Her türlü giysi tamiratı, 
genişletme, daraltma 

işlerinde hizmetinizdeyiz. 

Dev gelinlik ve gece kıyafetleri 
kolleksiyonlarımızı mutlaka 

görün.Hayalinizdeki elbiseyi dikiyoruz.

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
ÖZEL DİKİM

Son şans
İrfan Kurtulmuş

SPOR-YORUM

Türkiye, Polonya-Ukrayna ortaklığında düzenlenecek 
EURO 2012’ye katılabilmek için Hırvatistan ile iki 

ayaklı zorlu play-off maçı oynayacak 
Almanya’nın büyük sükse yaparak birinci bitirdiği grubu-

muzda anlaşıldığına göre, Hollandalı teknik patron Guus 
Hiddink  eleme kuraları çekilir çekilmez hedef ve planını 
ikincilik üzerine yapmış. Yapmış ama, Türkiye’nin en kötü 
ikinci olarak play-off’a kalacağını belki o da tahmin edeme-
miş. Onun tahmini en iyi ikinciler arasından olmak olabi-
lirdi, ama Türkiye kendi sayesinde bu durumlara düştü.
Almanya formasını tercih ettiği için saldırdığımız, yer-

den yere vurduğumuz Mesut Özil’in attığı ve attırdığı gol-
ler ile son şansımız olan play-off’u yakaladık. Buna da şü-
kür...Şimdi artık 11 ve 15 Kasım’da elin oğlunun yardımı 
yooook...
Herşey bizim oynayacağımız futbola, ciddiyete, motivas-

yon ve konsantrasyona bağlı. Bu önemli maç için kimse ar-
tık Türk futbolunu sarsan şike iddialarını öne sürmesin.
O başka bir olay bu karşılaşma başka... Halen, şike nede-

niyle yok futbolcumuzu tam motive edemiyoruz bahneleri 
yürütülecekse, o zaman ben futbolcularımızın profesyonel-
liğinden şüphe ederim.
Milli takım forması giyen Türkiye Liglerinde oynayan fut-

bolcular kulüplerinin lig maçlarında rakip takımlara karşı 
motivesiz mi oynuyorlar?
Bir de, yurtdışında çeşitli ülkelerden milli takıma davet 

edilen milliler var. Onların, şikeyle mikeyle motivasyon ek-
siklikleri olacaklarını öne sürmek abesle iştigal gibi birşey 
olur. Önce kendi evimizde oynayacağımız ilk play-off karşı-
laşmasını, yüzümüze gözümüze bulaştırmadan en iyi sonu-
cu alarak Hırvatistan deplasmanına gitmek zorundayız.
Unutmayalım ki, Hırvatistan bizden 2008’in o acı rövan-

şını almak ve 2012’ye katılmak için canla başla mücadele 
edecektir.
Eski Yugoslavya ekolünü oynayan Hırvatistan karşısında 

eleme gruplarında oynadığımız vurdum duymaz futbol ota-
ya koyarsak yine hüsran yaşarız. 
Bu da iyi biline...

Bravo Danimarka’ya
Şimdi, birde yaşadığımız 5.5 milyon nüfuslu Danimar-
ka’nın elde ettiği başarıdan söz edelim.
Danimarka, Portekiz, Norveç gibi ciddi rakipleri adeta 

alaşağı ederek bileğinin hakkıyla EURO 2012’ye direk ka-
tılma hakkını elde etti.
Parken stadında Portekiz’e karşı oynadığı son eleme ma-

çını bizzat stadda canlı izledim.
Ne yalan söyleyeyim, play-off kurası çekilirken Türkiye 

Portekiz’i çekse diye de dua ettim.
Çünkü, Portekiz iyi bir deplasman takımı değil.
Ronalda, Quaresma gibi yıldızları var ama, bireysel oynu-

yorlar ve  kendi sahalarında kuvvetliler.
Fiziğe dayalı, disiplinli bir Danimarka karşısında eridiler.
Danimarka’da maçı 2-1 alarak Portekiz’i play-off’a gön-

derdi.
Yine hep tartışılan ama bir türlü kabullenemediğimiz 

soru ve sorun geliyor akla.!
Bizde futbolcuların aldığı paralarla Danimarkalıların al-

dığı paralar ya da iki ülke takımının marka değeri ile tek-
nik adamların aldığı yıllık maaşlar arasındaki dağlar kadar 
fark...
Biz halen, Atletico Madrid’e giden Arda Turan gibi Türk 

futbolunda yetişmiş bir yeteneği çeşitli kalıplara koymakla 
uğraşıyoruz.
Gerisini siz düşünün... 

irfan.kurtulmus@haber.dk

HABER SP    RBulmaca&mizah
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.

BİRAZ GÜLELİM...

ÖZLÜ SÖZLER...

Alkollü Olduğunda Böyle

İsveç’te yeni bir yıldızımız doğuyor
İsveç’te son yıllarda kazandıkları başarılarla öne çıkan Türk 
futbolcuları arasına Göteborg’dan bir futbolcumuz daha eklendi.
Onur TALAYHAN

Tahir Koçak, 6 yaşın-
da  İsveç’in birinci liginde 
olan BK Häcken kulübüne 

kaydettirilerek eğitim görmeye 
başladı.  Zamanla takımı içinde 
gösterdiği başarılarla dikkatleri 
üzerine toplayan Koçak, 1996 do-
ğumlu olmasına karşın kulübün 
U17 takımına kabul edildi.

Ağustos ayında Stock-
holm’de İsveç Milli Ta-
kımı’na davet edildi.  
Yapılan bu davet ile 
bağlı bulunduğu 
kulübün kendi yaş 
grubundan bugüne 
kadar Akademi  takımına 
seçilen ilk ve tek futbolcu-
su olma özelliğine sahip 
oldu. Sol ayağını 
çok iyi kullana-
rak orta saha 
ve sol bekte 

güzel pas ve şutları ile kendini gös-
teriyor.

İsveç Milli Takımında Finlandi-
ya ve Norveç  maçlarında oynayan 
başarılı futbolcu, gelecek maçlarda 

da oynayacağını ve  perform-
ansını sergileyeceğini be-
lirtti.

Tanınmış, büyük fut-
bol kulüpleri, yapmış 

olduğu maçları iz-
lemek için gözet-
menler gönderi-
yor. Bunlardan 

bir tanesi olan 
İtalya’nın AC Milan Ku-

lübünün gözlemcisi, kulüp 
adına teklifte bulundu.  
Alınan tekliften sonra 

genç futbolcumuz, okul ta-
tilinden sonra İtalya’da AC 

Milan’ın prova antremanlarına 
katılacağını bildirdi.
Ailesi ile yapmış olduğumuz 

görüşmede, 

Tahir’in küçük yaşlarda futbola 
ilgisinin olduğunu farkettiklerini,  
sürekli olarak futbolla ilgilendiği 
için Göteborg’daki BK Häcken ku-
lübüne kaydettirdiklerini ve ilgi 
duyduğu futbolda gelişimi için her 
türlü desteği vermeye karar ver-
diklerini açıkladılar. Kısa sürede 
göstermiş olduğu başarılardan do-
layı, İsveç basınında ve futbol ca-
miasında ismininin duyulmasıyla 
İsveç A Ligindeki diğer takımlar-
dan sürekli teklifler aldıklarını, 
ayrı zamanda da eğitimine devam 
ettiği için okul durumlarından do-
layı düşündüklerini bildirdiler.

İsveç U15 Milli Takımının ve 
bağlı bulunduğu kulüp olan BK 
Häcken’in maçlarında forma giyen 
başarılı genç futbolcu, hedefinin 
profesyonel bir futbolcu olarak  
uluslararası alanda tanınmak ve 
kendisine çok büyük destek veren 
ailesini mutlu etmek olduğunu 
söyledi.

Doğru zamanda gelen yanlış insana tanıdığın 
şansı, Yanlış zamanda gelen doğru insana 
tanımadığın sürece üzülen hep sen olursun!

A.Çehov

3 
Temmuz’da patlak ve-
ren ve o günden bu yana 
Türkiye’nin gündemini 
meşgul eden şike soruş-

turmasında son dönemece gi-
rildi. 

Savcılığın davanın iddiana-
mesini açıklamasına günler 
kala, Türkiye Futbol Federas-
yonu (TFF) Etik Kurulu’nun 
raporu ile ilgili ipuçları da sız-
maya başladı. 

3 takıma küme düşme Savcı-
lık tarafından 20 Temmuz’da 
gönderilen soruşturma ile ilgi-
li 26 klasör belgeyi inceleyen 
Etik Kurul’un, TFF yönetimine 
Fenerbahçe,  Mersin İdmanyurdu 
ve Sivasspor’un şike yaptığı konu-
sunda görüş bildirdiği öğrenildi. 

Yine edinilen bilgilere göre kuru-
lun, Beşiktaş ve Trabzonspor ile il-
gili kanaati ise bu iki takımın şike 
ve teşvik girişiminde bulunduğu 
yönünde. 

TFF soruşturma ile ilgili karar 
verirken Etik Kurul’un raporunu 
baz alırsa Fenerbahçe, Mersin ve 
Sivas’la birlikte küme düşecek. 
Kurulun Beşiktaş ve Trabzon’un 
lige eksi puanla başlatılmasını iste-
diği bildirildi. 

Böylelikle Fenerbahçe’nin elin-
den alınacak şampiyonluk, kupa-
nın ısrarla kendisinin hakkı ol-
duğunu iddia eden Trabzon’a da 

değil lig üçüncüsü Bursaspor’a ve-
rilecek. 

Fırtına ve Kartal tehlikede An-
cak kurulun Beşiktaş ve Trabzons-
por için öngördüğü cezalar kafa 
karıştırıyor. Çünkü bu iki takım-
ceza alırsa bu sezon Avrupa ku-
palarında mücadele ettikleri için 
UEFA’dan 5’er yıl uluslararası or-
ganizasyonlardan men cezası alma 
tehlikesiyle yüz yüze kalabilirler. 
Hal böyleyken akıllara şu kritik 
sorular geliyor: 

(1) UEFA bedeli kimin? Fener-
bahçe’yi Devler Ligi’ne gönderme-
yen TFF, Beşiktaş ve Trabzon’a 
aynı uygulamayı niye yapmadı? 
TFF Başkanı Mehmet Ali Aydın-
lar 26 Temmuz’da “Kendisinden 
şüphe eden Avrupa’ya gitmesin’ 
demişti. TFF bu açıklamayı hatır-

latıp kendisini savunabilir. UE-
FA da sadece Fenerbahçe’yi Dev-
ler Ligi’ne istememişti. 

(2) Eksi puanda kriter ne? 
ETİK Kurul’un iki takım hak-
kındaki eksi puan önerisi neye 
dayanarak yapıldı? Talimatla-
ra göre küme düşürmeden eksi 
puan uygulanamıyor. Kurul’un, 
talimatlara rağmen öneride bu-
lunduğu belirtiliyor. Zaten bir 
süre önce talimat değişikliği 
tartışılmış ve “Teşebbüse küme 
düşürme olmasın” sesleri duyul-
muştu. 

Raporun açıklanması belirsiz-
liğini koruyor Aziz Yıldırım ve 
birçok önemli ismin gözaltına alın-
masıyla başlayan şike soruşturma-
sının Türk futbolu için bir dönüm 
noktası teşkil edeceği aşikâr. 

TFF Etik Kurulu’nun ‘Kozmik 
oda’ olarak adlandırılan salonda 
incelediği dosyalar hakkında15 
Ağustos’ta bir açıklama yapan 
TFF Başkanı Mehmet Ali Aydın-
lar, Etik Kurul’un raporu ve buna 
bağlı görüşler doğrultusunda, iddi-
aname kabul edilip, gizlilik kararı 
kaldırılmadan nihai kararın verile-
meyeceğini bildirmişti. 

Şimdi TFF’nin iddianamenin 
açıklanmasının ardından TFF’nin 
raporunu açıklayıp açıklamayacağı 
merak konusu oldu. 

(Kaynak: Bugün)

Üç takım küme düşebilir
Şike soruşturmasında son dönemece girildi. İddianamenin 
açıklamasına az bir süre Etik Kurulunu’nun raporundan sızan 
bilgilere göre 3 takımın küme düşebiliği öne sürüldü.

Adam ve karısı po-
lis kontrolüne denk 

gelmiş. Adam arabayı he-
men sağa çekmis.
Polis: “Beyefendi direk-
siyon başında cep telefonu-
yla konuşuyordunuz.”
Adam: “Konuşmuyordum. 
Bipleyince şarjı mı bitiyor 
diye baktığım için elim-
deydi.”
Adamın yanında oturan karısı lafa karışır:
“Aa yapma hayatım. Yarım saattir ortağınla 
tartışıyorsun.”
Adam karısına tip tip bakarken polis yine sormuş:
“Beyefendi emniyet kemerinizi neden takmadınız?”
“Memur bey, takmıştım. Siz durdurunca çözdüm.”
Karısı yeniden söze karışmış:
“Hayatında bir kere emniyet kemeri taktın mı aca-
ba!”
Adam sakin kalmaya çalışırken, polis yine sormuş:
“Beyefendi sinyaliniz de kırık.”
“Kırık mı? Sabah kontrol ettim, kırık değildi. Yolda 
oldu herhalde.”
Karısı:
“Amma da attın. 3 haftadır söylüyorum yaptır 
diye!”
Adam en sonunda dayanamayıp karısına bağırmış:
“Sussana ya! Bıktım zaten dırdırından!”
Polis kadına dönüş:
“Hanımefendi eşiniz size hep böyle mi davranır?”
Kadın cevap vermiş:
“Hayır… sadece alkollü olduğu zaman.”

Van’da deprem sonrası havadan görünümü
Van’da meydana gelen 7.2’lik depremin ardından birçok binanın yıkılması, dikkatleri kentsel 
dönüşüme çevirdi. Van’da yaşanan enkaz görüntülerinin yeniden yaşanmaması için Türkiye’deki 18 
milyon konutun depreme dayanıksız olanlarının yeniden inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. 
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Mobil DK

38
øre/min

SMS DK

18
øre/sms

Udlandet fra

8  
øre/min

Fastnet DK

8
øre/min

50%
Ekstra taletid
150 kr. taletid for 100 kr.
300 kr. taletid for 200 kr.
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CHEAP CALL RATES IN DENMARK AND TO THE WORLD

50%
EKSTRA 

50%
EKSTRA

SAMLET VÆRDI 
150 KR.

Best for 

calling

home


