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Danske værdier Klaus Ebbesen Hent PDF Bogen er tænkt som et redskab i integrationsindsatsen, og
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
integrationsindsatsen.

Bogen giver en introduktion til de danske værdier. Den 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.

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.
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. Klaus Ebbesen er derfor en af de mest erfarne og

vigtige aktører på integrationsområdet.
"Denne ebog skal læses med en app, som understøtter arabisk."
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