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Државне школе у фламанском делу Белгије, забраниле ношење муслиманских марама и
других верских симбола. Упркос протестима муслиманске заједнице, одлука Савета за
образовање Фландрије биће примењена од 1. септембра идуће године.

  

После Француске и државне школе у фламанском делу Белгије забраниле су ношење
муслиманских марама и других верских симбола.

  

Одлуку је донео Савет за образовање Фландрије, упркос протестима муслиманске
заједнице.

  

Од 1. септембра идуће године, у 700 државних школа фламанске заједнице у Белгији, у
којима се предавања одржавају на холандском језику, биће забрањено ношење
муслиманских марама.

  

После жалбе једне ученице на ту одлуку, највиши правосудни орган Белгије Државни
савет саопштио је да школе не могу самостално да одлучују о ношењу верских обележја.

  

"Надамо се да ће расправе у јавности престати, да ће ученице муслиманске
вероисповести мислити на своју будућност и да ће им на првом месту бити образовне
вредности, а тек онда верски симболи" рекла је Ан Ван Дрихе из Савета за образовање
фламанске заједнице.

  

Две Школе у Антверпену од 1. септембра већ примењују нове прописе о забрани ношења
марама.

  

"Важно је да све школе примењују нове прописе и да сви ученици имају једнаке шансе,
али избор школе не треба да зависи од тога да ли је у њој дозвољено ношење мараме
или није" истакао је секретар образовања у Антверпену Роберт Ворхаме.
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Осим у Фландрији, о забрани ношења муслиманских марама дебатује се и у
франкофонском делу Белгије, Валонији и у двојезичном Бриселу.

  

Француска је до сада била једина европска земља у којој је 2004. године забрањено
ношење мараме у јавним школама.

  

Закон забрањује и ношење јеврејске капице и великог хришћанског крста, али је
првенствено замишљен ради уклањања муслиманских марама из школских клупа.
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