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A francia parlament 2004-ben fogadta el a közoktatás vallási semlegességének 
szavatolására hivatott törvényt, amely tiltja a tanulók felekezeti hovatartozására 
"tüntetően" utaló bármely vallási szimbólum viselését az alap- és középfokú állami 
oktatási intézményekben. A muszlim fejkendő használatát szabályozó törvény 
újragondolásáról az elmúlt napokban ismét heves vita robbant ki Franciaországban, 
miután André Gérin képviselő javaslatát (parlamenti bizottság felállítása az egész testet 
elfedő burka, azaz a muszlim, női külső ruházat terjedésének kivizsgálására) pártállástól 
függetlenül támogatták a politikusok.  
A francia kormány szóvivője szerint a vallási hovatartozásra utaló jegyek csak akkor 
fogadhatók el, ha azt valaki saját akaratából és nem kényszerből viseli, és ez a burka 
esetében nem egyértelmű. A kormányszóvivő azt sem zárta ki, hogy törvényben fogják 
szabályozni a burka viselését.                                                                                          V.T.  
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A pécsi közgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el az Európa Kulturális Fővárosa 2010 
programsorát. A döntés értelmében a mintegy 130 alapprogramból álló 
rendezvénysorozatra (a programkínálat partnervárosok, civil szervezetek produkcióival 
bővül) 1 milliárd 842 millió forintot költenek, melyből 750 milliót a pécsi önkormányzat, 
700 millió forintot az Oktatási és Kulturális Minisztérium, míg 392 milliót az Európai Unió 
biztosít.  
2010. január elsején tartják a hivatalos nyitóünnepséget 110 millió forintból.               V.T. 
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Megkezdődtek a tárgyalások az Európai Bizottságban a vízumkényszer eltörléséről a 
nyugat-balkáni államokban, így akár már a 2009. év végétől lehet vízum nélkül utazni az 
érintett országokba. Az ESI (European Stability Initiative) részletes információkat közölt 
a bizottsági állásfoglalásról, mely szerint Macedónia minden tekintetben teljesíti a 
vízumkényszer eltörléséhez szükséges feltételeket (dokumentumbiztonság, illegális 
bevándorlás, közrend és biztonság, külkapcsolatok és alapvető jogok), Szerbia és 
Montenegró pedig még az idén pótolhatja a hiányosságokat. Mivel Albánia és Bosznia-
Hercegovina az első három szempontrendszer egyikének sem tesz eleget (azaz „még nem 
teljesítette teljes mértékben” a szükséges kritériumokat), ezért számukra továbbra is 
megmarad a vízumkényszer az Unió felé. Az ESI szerint a bizottsági értékelés egyik 
legnagyobb hiányossága, hogy teljes mértékben kihagyja Koszovót, ami nem csak a 
koszovóiak, hanem Szerbia és az EU szempontjából is problémás lehet.                       K.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


