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Kendi kendimi geçindireceğimi,  kendi çocuklarımın ve beraber yaşadığım çocukların ve eşimin  veya 
birlikte yaşadığım kişinin geçimlerini sağlayacağımı Danimarka toplumuna katkı sağlayacağımı  ve bunun 
için aktif olarak çalışacağımı beyan ederim. 

Aşağıda belirtilen maddeleri uygulayacağımı beyan ederim: 

 Her türlü Danimarka yasalarına uyacağım ve Danimarka demokratik ilkelerine saygı

duyuyorum.

 Danimarka dilini öğrenmenin ve Danimarka toplumunu anlamanın Danimarka'da iyi ve aktif bir
yaşam için anahtar olduğunu kabul ediyorum

 Her vatandaşın ve her ailelenin kendilerini geçindirmekten sorumlu olduğunu kabul ediyorum.

 Danimarka'da kadın ve erkeklerin eşit görev ve haklara sahip olduğunu ve hem kadın hem de
erkeklerin topluma katkıda bulunması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla, kadınlar ve erkekler aynı
hakka sahiptir - ve bazı durumlarda - tıpkı kadınlarda  erkekler gibi aynı şekilde demokratik süreçlere
katılma hakkına  eğitim alma , çalışma hakkına sahiptir. Hem erkekler hem de kadınlar, vergi
ödemek zorundadır ve çocuklarına karşı ebeveynlik sorumluluğunu yerine getirmekle
yükümlüdürler.

 Danimarka'da, diğer kişilere , eşime  ve çocuklarıma  yönelik  şiddet uygulamanın ve yasadışı
zorlamalara maruz bırakmanın bir suç olduğunu biliyorum.

 Danimarka'da, tüm çocuklar hem kız hem de erkek çocuklar için eşit saygı ve gelişim fırsatlarının
olması gerektiğini ve kendi seçimlerini yapabilen aktif ve sorumlu vatandaşlar olmaları için bunun
gerekli olduğunu biliyorum. Çocuklarımın mümkün olan en iyi  şekilde yetişmelerini ve iyi bir tahsil
almalarını ve aktif olarak Danimarka toplumuna katılmalarını sağlamak istiyorum. Diğer şeylerin yanı
sıra, çocuğumun Danca'yı olabildiğince erken öğrenmesini ve okuldaki derslerinde başarılı olmasını
sağlamak istiyorum ve çocuğumun anaokulu veya okulu ile aktif olarak işbirliği yapmak istiyorum.

 Danimarkada kızların sünnet edilmesi ve rızaları olmadan, güç kullanarak evliliğe zorlanmasının suç
olduğunu ve cezalandırabileceğini   biliyorum.

 Bireyin Danimarka'da temel olan özgürlüğüne , kişisel bütünlüğüne, cinsiyet eşitliğine , inanç ve
ifade özgürlüğüne saygı duyuyorum.

 Danimarka'da cinsiyet veya ten rengi ayrımcılığı , inanç ya da cinsel yönelim nedeniyle çeşitli
gruplara karşı tehdit  ve küçümsemenin  ceza gerektiren suçlar olduğunu biliyorum.

 Ben Danimarka toplumunun terörü şiddetle kınadığını kabul ediyorum. İnsan hayatı, refahı veya

önemli sosyal değerlere tehlike teşkil eden bir suç işlemek niyetinde olan birinin  farkında olanın,

prensipte, bu suçun engellenmesi için kendi gücünde olanı yapmasının zorunluluk olduğunu ve bu



Tarih: 

durumu polise bildirmesinin gerektiğini  biliyorum. Eğer bu durumdan haberdar olan  kişi polise  bu 

suçun işlendiği veya teşebbüs durumunda  olduğunu bildirmezse  o kişi en fazla üç yıllık bir hapis 

veya para cezası ile cezalandırılacağını biliyorum. 

 

 Oturumumum ne kadar süre olursa olsun, bu süre zarfında aktif katılımın Danimarka toplumuna 

katılabilmek ve katkıda bulunabilmek için bir ön koşul olduğunu kabul ediyorum.   

 

 Danimarka'daki oturumumum ikamet gerekçem ile tanımlandığını biliyorum, ve bazı gruplar için en 

başından itibaren bu oturumun geçici bir oturum olduğunu kabul ediyorum . 

 Kural olarak bir mültecinin, bir ülkede oturma iznine sahip olmak zorunda olmadığını  kendi 

ülkesindeki koşullar,  başka bir ülke tarafından koruma ihtiyacının kalktığı zaman  kendi ülkesine  

geri dönebileceği şeklinde  değişebileceğini  biliyorum. Kural olarak bir mülteci olarak aile birleşimi 

nedeniyle oturma izni alındıysa, mültecinin mülteci koruma ihtiyacının artık bulunmaması 

durumunda, oturma iznine sahip olamayacağını biliyorum. Bu nedenle geçici oturma izninin 

kaldırılabileceğini veya reddedilebileceğini kabul ediyorum. 

 Danimarka toplumuna aktif katılımının ve katkıda bulunmanın, kendi kendime geçinme çabalarımın, 

ülkeme geri dönme zorunluluğuyla ilişkili bir güç olabileceğini biliyorum. 

 Burada ikamet eden bir yabancı eğer bunu arzu ederse, esas geldiği ülkesine ya da eski ikamet ettiği 
ülkesine geri  dönmek için mali destek için  geri dönüş yasası uyarınca  devlete başvurabileceğini 
biliyorum.  

 

 

Ben - yeni gelen bir yabancı olarak - aşağıdaki yazılan maddelerin yeni gelen yabancılar için geçerli  
olduğunun bilincindeyim: 
(Aşağıdaki maddeler yalnızca beyanı imzalayan yeni gelen yabancıları ilgilendirir)  

 Danca öğrenmek ve mümkün olduğunca çabuk Danimarka toplumu hakkında bilgi edinmek 

istiyorum. Belediyenin bana sunduğu Danimarka eğitimine katılarak Danca öğrenebileceğimi 

biliyorum. 

  İş hayatına mümkün olan en kısa sürede katılarak kendi kendime yetip geçinmeye çalışacağım. 

Belediye ile yaptığım sözleşmede açıklanan düzenli iş bulmada bana yardımcı olacak  faaliyetlere 

katılarak kendi kendime yetip  geçinebileceğimi biliyorum. 

 Kural olarak bir mültecinin, bir ülkede oturma iznine sahip olmak zorunda olmadığını  kendi 

ülkesindeki koşullar,  başka bir ülke tarafından koruma ihtiyacının kalktığı zaman  kendi ülkesine  

geri dönebileceği şeklinde  değişebileceğini  biliyorum. Kural olarak bir mülteci olarak aile birleşimi 

nedeniyle oturma izni alındıysa, mültecinin mülteci koruma ihtiyacının artık bulunmaması 

durumunda, oturma iznine sahip olamayacağını biliyorum. 
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