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AVUSTURYA
• 2018’de anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasından sonra Avus-

turya Halk Partisi (ÖVP) yasağın on yaşındaki çocukları da kapsayacak 
şekilde genişletilmesi için Müslüman karşıtı olan Zana Ramadani’yi eğitim 
komitesine uzman olarak davet etti. Ramadani “Bir kız çocuğu olarak bir 
kez başörtüsünü taktığınızda onu çıkarmayacaksınız” şeklinde konuştu. 
Teklif edilen metinde ise “başı örten ideolojik veya dini giysi kullanılması” 
yasaklanıyor.

• Eylül 2019’da yeni ulusal meclis seçimlerinden kısa bir süre önce Avustur-
ya Özgürlük Partisi (FPÖ) Okul Öğretim Yasası’nda değişiklik talep ederek 
14 yaşına kadar tüm kız öğrencilere ve öğretmenlere başörtüsü yasağı 
getirilmesini istedi. FPÖ Başkanı Norbert Hofer “Başörtüsü siyasal İslam’ın 
bir sembolüdür ve eğitim kurumlarında yeri yoktur” dedi. Ancak temel 
haklar çerçevesinde teklif geri çevrildi.

BELÇİKA
• Helal et kesimi yasağı 1 Ocak 2019’da Flaman bölgesinde ve 1 Eylül 

2019’da Valon bölgesinde yürürlüğe girdi.

• Flaman hükümeti, Flaman bölgesinde eğitim ve istihdam sektöründe 
görünür inanç sembollerinin kullanımına sınırlama getirdi.

BULGARİSTAN
• Başsavcı Sotir Tsatsarov, Pazarcık Bölgesi Savcılığından Savcı Nedialka 

Popova’yı sözde radikal İslam’ın yayılmasıyla ilgili bir davadaki performan-
sı nedeniyle ödüllendirdi. Popova bir yıl önce İslamofobik bir konuşma 
yapmış ve davadan uzaklaştırılmıştı.

ÇEKYA 
• Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi’nin İslam’ın ve başörtüsünün ya-

saklanmasına ilişkin başarısız girişimleri Çekya Meclisinde destek bulmadı.

İSLAMOFOBİNİN 
YASALLAŞTIRILMASI 
Hükümetler ve siyasi partiler Müslümanları doğrudan hedef alan ve onlara diğer 
dini toplumlardan daha farklı davranılmasını yasallaştıran mevzuatları uygulamak-
ta veya talep etmektedir.
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DANİMARKA
• Vatandaşlık törenlerinde kamu görevlileri ile tokalaşmak 1 Ocak 2019’da 

zorunlu hale getirildi.

FRANSA
• Senatoda kamusal eğitim hizmetine katkıda bulunan şahısların sözde dini 

tarafsızlığını temin edecek bir yasa tasarısı (bir başka deyişle eğitim kurum-
larında başörtüsünün yasaklanması) hazırlandı. Sağ kanadın çoğunlukta 
olduğu Senato söz konusu tasarıyı 29 Ekim 2019’da ilk okumanın akabinde 
kabul etti. Ancak Ulusal Meclis tasarıyı henüz tartışmaya başlamadı.

İRLANDA
• Cork merkezli bağımsız yerel seçim adayı Joe O’Callaghan (kentin eski 

belediye başkanı) İrlanda’da peçenin yasaklanması çağrısında bulundu. 
O’Callaghan “yaşadığımız bu zamanda ve özellikle böylesine tehlikeli za-
manlarda bu tür yüz örtülerinin şaka gibi olduğunu… bunun bir güvenlik 
ve entegrasyon sorunu olduğunu” söyledi.

İTALYA
• Milano Temyiz Mahkemesi 2019’da burka kullanan kişilere yönelik sağlık 

tesislerine giriş yasağı için tabelalar asılmasına izin verdi.

HOLLANDA
• Özgürlük Partisi (PVV) Mayıs 2019’da gayriresmi olarak “İslam Karşıtı Yasa” 

şeklinde nitelendirdiği çağrısında cami inşası, Kur’an-ı Kerim basılması gibi 
bazı İslami söylemlerin yasaklanmasını istedi.

İSPANYA
• Madrid Özerk Bölgesi Eğitim Bakanlığı ve Ombudsmanı okullarda başör-

tüsünün yasaklanmasına izin verdi.

İSVİÇRE
• Cenevre kantonunda yapılan bir halk oylamasında kamu hizmetinde ve 

yasama organı genel kurullarında “görünür dini simgeler”in yasaklanması 
kabul edildi. Yasağa göre “göze çarpan dini ögeler”in gösterilmesi duru-
munda kamusal alanlardaki etkinlikler de yasaklanabilir.

• Cenevre Anayasa Mahkemesi Kasım 2019’da laiklik ile ilgili bir yasayı 
kısmen değiştirdi. Sadece Meclis üyeleri başörtüsü gibi dini sembolleri 
kullanmaya devam edebilecekler.




