
Århus belediyesinin yeni 
Entegrasyon Politikası

İş piyasasindaki girişimlerin en önemlisi bütün yurttaşlarin iş 
piyasasina katılması yada buraya olan bağlılıgının devamını 
sağlayarak kendi ve ailesinin geçimini sağlayabilmesidir.

Århus belediyesinde değişik grupların eğitim ve mesleki 
becerilerini geliştirmeye yönelik planlı ve programlı 
girişimlerde bulunuluyor. Arzulanan strateji iş piyasasına 
hazırlanma sürecinin hizli bir şekilde iş yerlerinde olması 
şeklindedir. 

Orta yada Uzun bir tahsil sahibi kisiler:
Deneyimler göz önünde bulundurulduğunda bu grup kişilerin 
içerisinde kaynak olarak zengin insanların olduğu ve iyi bir 
beceri tesbit  çalışması ve girişim sonunda kendi tahsil düzeyi 
ve arzularına yönelik bir iş sahibi olabilecekleri yönündedir. 

Bir çok başarı öyküsü vardır, örneğin finans dünyasından. 
Bunlar hep canlı tutulmalı ve entegrasyon için eşin kaynağı 
ve lokomotif görevi yapması sağlanmalıdır.

Mesleği ve işdeneyimi az olan kişiler:
Bu grup insanlarda sosyal ve sağlık sorunları sıkca 
rastlanıyor, ve belediye bu sorunları dikkate alarak daha 
farklı iş girişimlerinde bulunmalıdır. Bu gruptaki insanlara 
iş piyasasında sağlam yer bulabilmeleri için değisik teklifler 
sunulmalı.

Okuma yazması, sosyal ve kişisel yeteneği 
zayıf olan kişiler
Burada belediyenin çabası bu grubu işpiyasasında bir şekilde 
yer sağlayabilmektir. 

HEDEF: Etnik azinliklarin çalışan oranını yılda en az yüzde 
3 yükseltebilmek. Bu girişimde özel şirketlerle işbirliği tercih 
edilecek.

Sosyal kurumlar ve iş kurumları etnik azınlıklara birbirine 
bağlantılı ve ilgili bir girişimde bulunmayı arzuluyor.

İS PIYASASI
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YERLESIM

Århus belediyesi yerleşim bölgelerinde karışık bir toplum yapısı 
sağlamayı hedefliyor, bu politika yalnız başına ele alınmalı 
herbir yerleşim bölgesinde genel bir değerlendirmeye tabi 
olmalıdır. Bundan dolayı  bütünleşme plan üzerinde çalışma 
yapılarak. 

Yöresel  yerleşim bölgeleriyle birlikte belediye ve konut 
organizasyonları ve ilgili kurumlarla , yeni girişimler başlatılmalı 
ve bunlar herbir bölgeye uygun olmalıdır. 

Farklı yollarla girişimlerde bulunulabilir. Mesela kiralık, koop-
eratif, mülk daire, gibi değişik konut alternatifi sunmak ve bunu 
yaparken ailelerin istediği konut büyüklüğü ve evkirası dikkate 
alınarak dağıtım yapılabilir.

Yöresel bölgeyi ticari bakımdan nasıl geliştire bilmek ve 
girişimleri ona göre yapmakta başka bir bakış açısıdır.
Diğer imkanlarda, değisik sosyal konut aktiviteleri ve yeni inşa, 
çevresel düzenleme v.s.  gibi çalısmalarda dikkate alınabilir.

Ve en son olarakda olanakları kuvvetli olan vatandaşları 
problemlı bölgede tutabilmek.

Diğer bir deyişle kalıcı ve bütünleşmiş bir girişimde bulu-
nularak, sosyal dengesizliğe maruz kalmış bölgeleri daha çekici 
ve çok yönlü bir konut bölgesi haline çevirmek için girişimde 
bulunmalı.

HEDEF: Entegrasyon politikasının yerleşim konusundaki 
girişimi belediye sınırları içerisinde ve yerleşim bölgelerinde 
daha karışık bir halk topluluğunu teşvik ederek entegrasyonu 
hedeflemektedir.
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Århus belediyesinin yeni Ente-
grasyon Politikası

Yeni entegrasyon politikasında yurtdaşlık ana bir unsurdur. 
Yurtdaşlık her vatandaşın etnik,  kültürel, lisan, milliyet ve so-
syal konumunu gözetmeksizin aynı seviyede ve eşit olmasıdır. 
Bunun için hem Århus belediyesine hem şehir toplumuna ve 
bütün vatandaşlara görev düşüyor.

Günlük  hayatta herkesin aktif birer yurtdaş olabilmesi için , 
Århus belediyesi gerçek anlamda  katkıda bulunmalıdır.

Entegrasyon politikası halkın eşitlikci bir yurtdaşlık bilincinin 
gelişmesi, kendini ve ailesinin geçimini sağlamak isteğini 
artırmalıdır.

En son olarakta entegrasyon politikası, Danimarka toplumunda 
herkesin her düzeyde kendisini ispat ve açılabilme imkanlarını 
sunmalıdır.

AMAÇ: Århus sınırları içerisinde yaşayan, herkesin aktif 
yurttaşlar olduğu, birbirine bağlantılı bir şehirdir. 

Antidiskriminasyon, diskriminasyonu yok etmek için  anahtar 
bir kelimedir. İş piyasasında diskriminasyonu kaldırmak amaçlı 
girişim ve önlemler alınması anlamına gelmektedir. Aynı za-
manda Århus belediyesi yurttaşları ve kullanıcıları için diskrimi-
nasyonsus bir hizmet vermesi sağlanacaktir.

Bu diskriminasyon nedir ?
En acık şekilde yapılan diskriminasyon, bir iş başvurusunda 
bulunan her hangi bir bay veya bayanın  sırf etnik kökeninden 
dolayı ret cevabı alması şeklindedir.

Dolaylı yoldan yapılan diskriminasyon, bir iş için özel şartlar 
konuluyorsa mesela kusursus danimarkaca bilgisi gibi ve 
buda mantıksız, adil ve objektif acıklaması olmadan belirli 
grupları dıslıyorsa, dolaylı yoldan yapılan diskriminasyon, diye 
adlandırılır. 

Son olarakta resmi kuruluşların istenmeyen ancak alisilagelmiş 
çalışma tarzından kaynaklanan bir diskriminasyon olabılır. 

Onun için diskriminasyonsuz bir hizmet sağlamak için za-
man zaman, özel ihtiyaç ve durumların gündelik çalişmalara 
yansıtılmasında, bir çeşit servis kontrolu uygulanarak hedeflere 
bütün yurttaşlar için ulaşip ulaşılmadığı kontrol  edilir.

Diskrimanasyonu, dolaylı veya dolaysıs yoldan yaşayan veya 

gören olursa bunun önlenmesi için aktif olarak harekete geçme 
sorumluluğu vardır.

Amaç: Århus belediyesi çalışanları iş alımlarında, kontrat 
yapımında ve işten alınırken dolaylı ve dolaysıs yoldan ırkcılığa 
maruz kalmamalı.

Århus belediyesi çalısanları yurttaşların hiçbir şekilde diskrimi-
nasyona uğramaması için sürekli olarak, güvenilirlik, saygınlık, 
katılımcılık, prensipleri çerçevesinde çalışmalıdır. 

Århus belediyesi bütün çocukların öğrenim için en ideal 
imkanları görebilmesini sağlamak zorundadır. Bunun için 
belirli bir planı olmalı ve doğuştan itibaren öğrenmek için 
gerekli becerileriki bunlar okula hazır, okumaya elverişli, ve 
müteakibindede iş hayatına hazır geliştirmek için katkıda 
bulunmalıdır. 

Her kurum, (yuva, okul, okul sonrası vakit değerlendirme yerl-
eri  v.s) ‘’kendi’’ çocuklarının ve gençlerinin öğrenim ve meslek 
amaçlarına ulaşmaları için bir çaba içinde  bulunmaları ge-
rekiyor.
Yeni bir şey olarakta her bir kurumun, çocuk ve gençlerin 
eğitim ve öğrenimini Århusta bir toplum görevi olarak 
katkıda bulunma zorunluluğu vardır. Bu yeni süreç işliyor 
(mesela dostluk sınıfları şeklinde) ancak sistematik olarak 
dahada geliştirilmelidir.

Bu yeni görevlendirilmede her kurum işbirliği içerisinde 
çocukların ve gençlerin öğrenimin mesleğine katkıda bulun-
mak için ortak topluluğun görevini üstleniyorlar.
Bu gelişme süreci şuan başlamıstır (mesela arkada şlık sınıfları 
sistamatik bir şekilde genişletilecek.
Kendi ve başkalarının kültürüne, toplumun birlikteliğinin 
güçlendirilmesine ve demokratik yurttaşlık bilincine 0 -18 yaş 
arasındaki çocuk ve gençler üzerinde yapilan çalismalar  baş 
arılı sonuç  sağlar. 

2007 yılında Århus belediyesinde, 0-18 yaş arası çocuk ve 
gençler için kesintisiz ve güçlendirilmiş danimarkaca eğitimi 
için bir girişim plan ve programı yapılıyor.

Bu girişim planında bütün birimler  (kurumlar, çalışanlar ve 
veliler),  öğrenim için belirli bir katkıda bulunmak için bir so-
rumluluk yüklenir.

HEDEF: Århus belediyesinin çocuk ve gençler bölümü, 
büyük bir bilgi ve kaliteyle belediyesindeki çocuk ve gen-
çlere, demokratik bir yurttaş olarak bu toplumda aktif bir 
yer alabilmeleri için, ve bu topluma uyum sağlayabilmeleri 
için ve bir eğitimi tamamlayabilmeleri için gereken yetenek, 
bilgi ve beceri, kişisel gelişim, sosyal ve kulturel becerileri 
kazanmaları için çalısır.

“

YURTDASLIK VE ANTIDISKRI-
MINASYON 

EĞITIM
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