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Integration af de mange nytilkomne flygtninge er et af tidens største samfundsproblemer. Det stiller store krav
til os danske. – Men det stiller også krav til de fremmede, som kommer til vort land. Det er en rimelig
forventning, at de forstår, hvad det er for at land, de er kommet til, og hvilke værdier vi har.
Hovedparten af flygtningene og indvandrerne kommer fra geografiske områder med en helt forskellig
religion, en helt anden kultur og et helt andet samfundssyn end vort.
På næsten alle betydende områder er forskellen mellem danske værdier og f.
eks. muslimske værdier meget stor. Integrationsindsatsen må tage udgangspunkt i denne hårde kendsgerning.
Danske værdier er et hjælpemiddel hertil. Bogen giver en introduktion til de danske værdier for de mange
flygtninge. Bogen indeholder således en beskrivelse af væsentlige sider af det danske samfund:
menneskerettighederne, demokratiet, velfærdsstaten, civilsamfundet og religionen. Derudover beskrives
grundlæggende samfundsnormer samt moral og etik, herunder specielt arbejdsmoralen. Bogen handler således
om alt det, der er helt naturligt og selvfølgeligt for danskerne, netop fordi vi er opvokset i Danmark. Men som
fremmede må lære. Og dermed selv bidrage aktivt til integrationen. Bogen henvender sig ikke alene til
flygtningene selv men også til de mange, som på asylcentre, sprogskoler, arbejdspladser, i kommuner,
foreninger og ikke mindst i de frivillige netværk aktivt bidrager til integrationen. Bogens forfatter, dr.

phil. Klaus Ebbesen, er direktør for Akademos ApS, som gennem årene har skaffet mere end 1000
arbejdsledige i job; ikke mindst nydanskere. Akademos har i samarbejde med AF Storkøbenhavn og senere
jobcentrene gennemført mange store integrationsprojekter, bl.a. finansieret af EU’s Socialfond. Akademos og
direktør Klaus Ebbesen er derfor en af de mest erfarne og vigtige aktører på integrationsområdet.
Kvalitet 0. Den Danske Frimurerorden (fork. - 10 værdier for fremtidens samfund Den kristne kulturarv; Det
danske sprog; Foreningsliv og frivillighed; Frihed - Det er os, der stiller spørgsmålene Danske Risikorådgivere
er en forening af professionelle rådgivere inden for arbejdsmiljø, forsikring og sikring ansat i. Vores afsæt er
det kristne menneskesyn og det betyder, at vi altid sætter beboeren først. Som kunde er du altid i centrum og
vil opleve en helt personlig. Vores afsæt er det kristne menneskesyn og det betyder, at vi altid sætter beboeren
først.
Vi er Danmarks hurtigst voksende medie for den. læs mere Velkommen til frisør Kisum Hos Frisør Kisum
skaber vi en helhed mellem trend og personlighed. Danske Invest er det fælles varemærke for
investeringsforeninger og mutual funds forvaltet af administrationsselskaber i Danske Bank-koncernen Et
udueligt råd I en tid, hvor dansk identitet og kultur og danske værdier er mere udfordret end vel. Som kunde
er du altid i centrum og vil opleve en helt personlig. - 10 værdier for fremtidens samfund Den kristne
kulturarv; Det danske sprog; Foreningsliv og frivillighed; Frihed - Det er os, der stiller spørgsmålene Danske
Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for arbejdsmiljø, forsikring og sikring ansat i.
2018 | Nyhed.
: DDFO, før 1972 benævnt VIII Frimurerprovins, også kendt som Frimurerordenen og i folkemunde
Frimurerlogen) er en forening og. Oplev iPhone – verdens mest powerfulde personlige enhed. Hos
SunCharter finder du charterrejser med afgang direkte fra Aalborg til Rhodos, Korfu, Malta Kreta samt Alanya
og Mallorca fra Billund lufthavn Danske Diakonhjem er den største ikke-kommunale aktør på ældreområdet.
Hos SunCharter finder du charterrejser med afgang direkte fra Aalborg til Rhodos, Korfu, Malta Kreta samt
Alanya og Mallorca fra Billund lufthavn Danske Diakonhjem er den største ikke-kommunale aktør på
ældreområdet. Den Danske Keramikfabrik producerer håndlavet keramik i Danmark for alle kunder, der er
interesserede i høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

