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Kérdések és válaszok Európáról

A kultúra terén milyen elõnyös változások várha-
tók?
A kis nemzeteknek a globalizáció által hátrányos helyzet-

be kerülõ kultúráját az EU a kulturális sokszínûség támo-

gatásával kívánja megõrzésükben és fejlesztésükben se-

gíteni. Nem kell attól tartani, hogy Brüsszel közös ol-

vasztótégelybe dobná az egyes nemzeti kultúrákat. Ép-

pen ellenkezõleg: a kulturális párbeszéd, a nemzeteken

átnyúló kulturális projektek támogatásával a Közösség-

nek a célja egymás kultúrájának jobb megismertetése, az

egyes nemzetek kulturális szereplõinek még intenzívebb

bekapcsolása az Európai Unió vérkeringésébe.

Mit tesz az EU az európai kultúra védelmében?
Az Unió célja a közös európai kulturális gyökerek tu-

datosítása, amely elõsegíti az európai népek egymás

iránti megértését, kölcsönös megismerését. Kiemelt

fontosságúnak tartja az állampolgárok, fõként a hátrá-

nyos helyzetûek és a fiatalok hozzáférésének és részvé-

telének elõsegítését a kulturális tevékenységekben, a

mûvészek és alkotásaik mobilitását, valamint új tech-

nológiák alkalmazását. E célok megvalósítását a 2004-

ig érvényben lévõ „Kultúra 2000” keretprogram, vala-

mint a KultúrPont Irodák hálózata hivatott szolgálni. Az

Unió külön hangsúlyt fektet az európai kulturális örök-

ség védelmére is. Kötelezõ érvényû jogszabályok gátol-

ják azt, hogy értékes kulturális javak illegálisan kerülje-

nek ki az Unió, illetve a tagállamok területérõl.

Van-e az EU-nak menekültügyi és bevándorlási po-
litikája?
Az Európai Unióban a menekültkérdés és a bevándorlási

politika fontos problémát és kihívást jelent. Egy olyan

térség létrejötte, amelyen belül az emberek szabadon,

ellenõrzés nélkül mozoghatnak a határokon át is, szüksé-

gessé teszi, hogy a külsõ határok védelmének megerõsí-

tése mellett egységesítsék a térségen belül a menekült-

ügyi és a bevándorlási politikát is. Ezt felismerve a tagál-

lamok az 1999. május 1-jén életbe lépett Amszterdami

Szerzõdésben közösségi hatáskörbe helyezték ezeket a

kérdéseket. A közös jogalkotási munka folyamatban van,

az új, közös menekültügyi és bevándorlási politika nor-

máinak legkésõbb az Amszterdami Szerzõdés hatályba

lépését követõ öt éven belül kell érvénybe lépniük. Ma-

gyarország tagsága után szintén részese és alakítója lesz

ennek az együttmûködésnek.

Mit kell tudni az Európa Tanácsról?

Székhelye: Európa Palota, Strasbourg (Franciaor-

szág).

Alapították: 1949. május 5-én, Londonban.

Tagállamainak száma: 45. Magyarország 1990. novem-

ber 6-án (Rómában) lépett az Európa Tanács tagjai

sorába.

Hivatalos nyelvek: a francia és az angol. Ezenkívül

munkanyelvek még: a német, az olasz, a spanyol, a,

holland, a portugál és a török.

Mûködésének három fõ fóruma: a Miniszteri Bizottság,

a szervezet döntéshozó szerve, amely a tagállamok

külügyminisztereibõl áll. A Parlamenti Közgyûlés,

melynek tagjai a tagállamok nemzeti parlamentjeit

képviselik. A Közgyûlés, ahogy mondják: „Európa de-

mokratikus lelkiismerete”, megvitatja az idõszerû

nemzetközi kérdéseket. A harmadik pedig az Európai
Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa, melynek

ugyanannyi tagja van, mint a Közgyûlésnek. A Kong-

resszus kétkamarás rendszerû.

Fõtitkára: Walter Schwimmer, Ausztria.

Mi a nemzeti kisebbségek védelmérõl szóló
Keretegyezmény?

Az 1998. február 1-én hatályba lépett Keretegyez-

mény az egyik legátfogóbb dokumentum a nemzeti

kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelme

céljából megalkotott szerzõdések sorában. Az

Egyezmény aláírói kötelezettséget vállalnak arra,

hogy a gazdasági, a társadalmi, a kulturális és a po-

litikai élet minden területén elõsegítik a kisebbség-

ben élõk valódi egyenlõségének megvalósítását,

kedvezõ feltételeket biztosítanak számukra kultúrá-

juk és önazonosságuk kifejezéséhez, megõrzéséhez

és fejlesztéséhez. A „keret” elnevezés a feladatok

széles körére utal, melyek az egyes államokra hárul-

nak (a diszkrimináció tilalma, a gyülekezés, az egye-

sülés szabadsága, a szólásszabadság, a gondolati,

lelkiismereti és vallásszabadság, a nyelvre vonatko-

zó szabadságok: a kisebbségi nyelv használata a

közéletben, a közigazgatásban, a helynevek feltünte-

tése a kisebbségek nyelvén, kisebbségi tannyelvû

oktatás, oktatási intézmények szabad létesítése, ha-

tárokon átnyúló kapcsolatok, az erõszakos beolvasz-

tás tilalma, többek között.

Honlap: http://www.coe.int/minorities).


