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Ældre fra Tyrkiet Anika Liversage Hent PDF Omkring 1970 kom mænd fra Tyrkiet til Danmark for at tage

ufaglært arbejde. I dag bliver disse mænd og deres hustruer i stigende tal folkepensionister og gør dermed den
danske ældre-befolkning mere sammensat. Denne bog bidrager med ny viden om disse gamle indvandreres
liv. Den bygger på interview med 39 ældre mænd og kvinder, udført på tyrkisk eller kurdisk, og på statistiske
sammenligninger med ældre danskere. De ældre indvandrere har ofte en ganske vanskelig tilværelse. Mange
døjer med dårligt helbred og stram økonomi. Et ofte begrænset kendskab til det danske sprog er endvidere
med til at isolere dem fra det omgivende samfund. En del savner også Tyrkiet, som de dog ikke kan vende
tilbage til, fordi deres børn ikke ønsker at forlade Danmark. Samtidig modtager de ældre indvandrere ofte

ganske megen hjælp og støtte fra deres familier, og næsten en fjerdedel bor sammen med voksne børn. Bogen
giver et unikt indblik i livet hos ældre indvandrere, som sjældent selv tager ordet.

 

Omkring 1970 kom mænd fra Tyrkiet til Danmark for at tage
ufaglært arbejde. I dag bliver disse mænd og deres hustruer i
stigende tal folkepensionister og gør dermed den danske ældre-

befolkning mere sammensat. Denne bog bidrager med ny viden om
disse gamle indvandreres liv. Den bygger på interview med 39 ældre
mænd og kvinder, udført på tyrkisk eller kurdisk, og på statistiske

sammenligninger med ældre danskere. De ældre indvandrere har ofte
en ganske vanskelig tilværelse. Mange døjer med dårligt helbred og
stram økonomi. Et ofte begrænset kendskab til det danske sprog er
endvidere med til at isolere dem fra det omgivende samfund. En del
savner også Tyrkiet, som de dog ikke kan vende tilbage til, fordi
deres børn ikke ønsker at forlade Danmark. Samtidig modtager de
ældre indvandrere ofte ganske megen hjælp og støtte fra deres
familier, og næsten en fjerdedel bor sammen med voksne børn.



Bogen giver et unikt indblik i livet hos ældre indvandrere, som
sjældent selv tager ordet.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Ældre fra Tyrkiet&s=dkbooks

