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> Románia elnézi az emberkereskedel-
met? Bírálta Romániát az Egyesült Államok 
külügyminisztériuma, azt hangoztatva, hogy a 
román kormány nem biztosítja az emberkeres-
kedelem felszámolásához szükséges minimális 
feltételeket sem. A Mediafax hírügynökség által 
idézett amerikai jelentés ezt szembeállítja azzal, 
hogy a férfiakat, nőket és gyermekeket egyaránt 
érintő emberkereskedelemnek Románia kiindu-
ló, tranzit- és célországa is. A jelentés szerint az 
emberkereskedelem romániai áldozatait főként 

a mezőgazdaságban és általában a kézzel vég-
zett munkák révén zsákmányolják ki. Emellett 
kéregetésre kényszerítik őket Spanyolország-
ban, Olaszországban, Csehországban, Görög-
országban, Finnországban, Izraelben, Német-
országban, Szlovéniában, Nagy-Britanniában, 
Ciprusban, Ausztráliában, Franciaországban, 
Belgiumban és az Egyesült Államokban.  A ro-
mán férfiak, nők és gyerekek emellett a prosti-
túció áldozataivá válnak Olaszországban, Svéd-
országban, Spanyolországban, Hollandiában és 
Nagy-Britanniában. A jelentés Magyarországot 
is ezen államok közé sorolja.

> Összecsapások Athénban. Több tíz-
ezer tüntető gyülekezett a parlament előtt 
Athénban, ahol a képviselők a következő két 
napban szavaznak az intézkedéscsomagról. 
„A kormány háborút hirdetett, erre pedig 
mi is háborúval válaszolunk” – mondta az 
egyik tüntető a BBC-nek. A tüntetések 
békésen indultak, azonban kisebb össze-
csapások kialakultak a fővárosban. Többen 
kisebb tüzeket is gyújtottak, és néhány száz 
fős csoportok váltak le a tüntetőkről, majd 
kövekkel és Molotov-koktélokkal dobálták 
meg a rendőröket. George Papandreou gö-

rög miniszterelnök szerint csak a 28 milli-
árd eurós megszorítócsomag tudja talpra 
állítani Görögországot. Felmérések szerint 
a görögök 70-80 százaléka ellenzi a megszo-
rító intézkedéseket. A megszorítások elleni 
tiltakozásul a szakszervezetek tegnaptól 48 
órás általános sztrájkot és nagygyűlést hir-
dettek. Az általános sztrájk miatt leállt a tö-
megközlekedés, a reptereken is időszakosan 
sztrájkolnak a légiirányítók. A metrók jár-
nak, de hivatalosan azok is csak azért, hogy 
az emberek könnyebben csatlakozhassanak a 
tüntetésekhez.

Szlovákiában újra megSzavazták a kiSebbSégi nyelvhaSználati törvényt

15 százalék fölött is lehetne
magyarul beszélni

Ország – világ

a szlovák parlament tegnap vál-
tozások nélkül újra jóváhagyta a 
május végén elfogadott kisebbsé-
gi nyelvhasználati törvényt, ame-
lyet azonban ivan gasparovic ál-
lamfő megvétózott és egészében 
elutasításra javasolt.

Gasparovic legfőbb kifogása 
a jogszabály ellen, hogy az 
több esetben a kisebbségi 

nyelveket egyenjogúsítja a szlovák 
államnyelvvel, illetve hogy állítólag 
korlátozza az államalkotó szlovák 
nemzet jogait. A 150 tagú törvény-
hozásban a tegnapi szavazáskor a 
jogszabályt 77 képviselő támogatta, 
ami elegendő volt az államfő vétó-
jának felülírásához.

Gasparovic a kifogásait mint-
egy tízoldalas megjegyzésekben 
foglalta össze, s azt javasolja a par-
lamentnek, hogy a törvény egészét 
utasítsa el. Ennek alapján a parla-
ment most csak a törvény egészé-
ről szavazhatott, s a többség ismét 
igent mondott a kisebbségi nyelv-
használati törvényre. Módosító ja-
vaslatok megtételére most nem volt 
lehetőség.

A vitában az ellenzék ismét éle-
sen bírálta a jogszabályt, „magyaro-
sításnak”, a szlovák állam érdekeivel 
ellentétesnek minősítette, s Orbán 
Viktor állítólagos „revizionista poli-
tikájának” érvényesüléséről beszélt.

A módosítás értelmében az ed-
digi 20 százalékról a jövőben 15 
százalékra csökkenne a kisebbségi 
nyelvhasználati küszöb Szlovákiá-
ban. Ez a gyakorlatban azt jelen-
tené, hogy az egyes szlovákiai te-
lepüléseken a kisebbségi lakosság 
arányának elég csak a 15 százalékot 
elérnie ahhoz, hogy a hivatalos 
érintkezésekben használhassák az 
adott kisebbség nyelvét.

A kisebbségi nyelvhasználati 
küszöb csökkentése a gyakorlatban 
azonban csak tíz év múlva lép élet-
be. A parlamentben ugyanis előző-
leg megszavazták azt a képviselői 
módosító indítványt, miszerint egy 
település csak akkor kerülhet fel a 
kétnyelvű települések listájára, ha  
a kisebbségi lakosok aránya a tele-
pülésen két egymást követő nép-
számlás során éri el a 15 százalékot.

Hasonlóan az államnyelvtör-
vényhez, a kisebbségi nyelvhaszná-

lati törvény megsértéséért is pénz-
büntetés jár, mégpedig 50 eurótól 
2500 euróig. A Szlovákia területén 
hagyományosan használt kisebbsé-
gi nyelveknek a törvény a bolgár, a 
cseh, a horvát, a lengyel, a magyar,  
a német, a roma, a ruszin és az uk-
rán nyelvet ismeri el.

A jogszabályt módosító javas-
latot Rudolf Chmel emberi jogi és 
kisebbségügyi miniszterelnök-he-
lyettes, a Híd magyar–szlovák párt 
alelnöke terjesztette a parlament 
elé. A kisebbségi nyelvhasználat 
feltételeinek javítása a Híd egyik 
legfőbb célkitűzése a négypárti 
kormánykoalícióban, amit komoly 
kompromisszumok, engedmények 
árán, de végül sikerült elérnie. A 
koalícióban is akadtak olyan kép-
viselők, akik nem voltak hajlandók 
támogatni a szlovákiai kisebbségi 
jogok bővítését, mások pedig kü-
lönféle feltételeket támasztottak.

A Híd az elfogadott kisebbségi 
nyelvhasználati törvényt a kisebb-
ségi jogok bővítése terén elért elő-
relépésnek minősítette, míg a Ma-
gyar Koalíció Pártja (MKP) szerint 
az eredmény „alig érzékelhető”.

A képviselőház hallgatólagosan 
elfogadta azt a tervezetet, amely 
megszüntetné a tandíjköteles egye-
temi helyeket. A végső döntést a 
szenátus fogja meghozni, várha-
tóan az őszi ülésszakban.

Hallgatólagosan elfogadott 
egy törvénytervezetet a 
képviselőház, amelyet Că-

tă lin Croitoru és Petru Filip PD-L-s 
képviselők kezdeményeztek, és amely 
megszünteti az állami egyetemek 
tandíjköteles helyeit. A jogszabály 
a 2011/1-es oktatási törvényt mó-
dosítja, és előírja, hogy az állami in-
tézményekben az oktatás ingyenes 
a kormány által jóváhagyott helyek 
esetében.

A tervezet szerint a felsőfokú 
magánoktatási intézményekben az 
oktatásért tandíjat kell fizetni, mely-
nek mértékét az egyetemi szenátu-
sok vezetőtanácsa állapítja meg, az 
egyetemi charta alapján. A törvény-
tervezetben foglaltak alapján egy 
évfolyamra beiratkozott, adott tanul-
mányi programban részt vevő diákok 
és a címzetes tanárok aránya nem le-
het nagyobb, mint 40 az 1-hez, ez az 
arány az állami és magánegyetemekre 
egyaránt érvényes.

A képviselőház hallgatólagosan 
fogadta el a jogszabályt, mert túllép-
ték a vita június 22-i határidejét, a 
döntést a szenátusnak kell meghoz-
nia, ahol várhatóan az őszi ülésszak-
ban kerül napirendre a tervezet.

hallgatólagoSan elfogadott tervezet

Ingyenes állami egyetem?

az okozott kárt iS meg kell téríteni

Kötelezik a téli gumit
253 szavazattal, 123 ellenszava-
zattal, egy tartózkodás mellett a 
képviselőház tegnap elfogadta 
a gépkocsik kötelező téligumi-
használatáról szóló kormányren-
deletet. A képviselőház a döntő 
kamara e kérdésben.

A törzskönyv bevonását és 
4000 lejig terjedő büntetést 
kockáztatnak azok az autóve-

zetők, akik a havas, jeges, jéghártyával 
borított közutakon téli gumiabroncs 

nélkül közlekednek. A kormányren-
deletet tegnap szavazta meg a képvi-
selőház.

A 3,5 tonnánál nehezebb áruszál-
lító járműveket és a kilencszemélyesnél 
nagyobb személyszállító járműveket 
ezentúl kötelezően téli gumiabroncs-

csal és hólánccal kell ellátni  a no-
vember 1. és a következő év március 
1-je közötti időszakban. Ha baleset 
történik, a kihágás alapbüntetését út-
javításra és az okozott kár – például 
egy megsérült útszéli korlát vagy táb-
la – megtérítésére szolgáló összeggel is 
megtoldják.

A rendeletben foglalt meghatáro-
zás szerint az ún. „all-seasons” – vagyis 
négy évszakos – abroncsokat elfogad-
ják mint téli gumiabroncsot. A jogsza-
bály azt is előírja, hogy a kereskedelmi 

járművek műszaki állapotának ellenőr-
zésekor meghatározott büntetéseket a 
Román Autónyilvántartó és a Román 
Rendőrség együtt szabja ki.

A téli gumiabroncs használata 
minden esztendő november 1-jétől a 
következő év március 1-jéig kötelező.

Ivan Gasparovic szlovák államfő hiába vétózta meg a kisebbségi nyelvhasználati törvényt, azt a parlament mégis jóváhagyta


