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CIKKRÉSZLETEK 

14–18 éves gyerekek nyilatkozata:
– Elôbb vagy utóbb, ennek így kellett történnie. A politikusok hosszú évekig nem 
hallgattak meg minket. Nem engednek be minket a szórakozóhelyekre (diszkóba 
nem mehetnek be a nem megfelelô öltözetû vendégek), és a munkahelyen ahogy beszél-
nek velünk, az örökös igazoltatások, ez mind együtt épp elég ok arra, hogy 
beteljen a pohár!
– A szabadság, egyenlôség, testvériség csak a belvárosban létezik!”

Le Parisien, november 9.

Sarkozy belügyminiszter nyilatkozata a televízióban:
A novemberi eseményeket megelôzô hetekben Párizs egyik külvárosában 
lövöldözésre került sor, mikor is a belügyminiszter kijelentette: vízágyúval kell 
megtisztítani a várost a csôcseléktôl. Ez a mondat lett a bizonyítéka annak, hogy 
Franciaország diszkriminatív módon bánik a külvárosok lakosságával.

Szervezett muzulmán erôk állnak a lázongó fiatalok mögött – ez a vélekedés „csak úgy”, 
nyilatkozó személyhez nem köthetôen röppent fel.

Egy híres rapperrel (Lord Kossity) készített interjú részlete: 
– Ez a lázongás a valóban létezô társadalmi problémák hatására robbant ki. Termé-
szetesen nem így kellene tiltakozniuk, hiszen az áldozatok (többen meghaltak) nem 
tehetnek semmirôl. Viszont ezek után mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy 
ezek a gyerekek magányosnak és becsapottnak érzik magukat. Tulajdonképpen 
ez az egész nem más, mint egy kétségbeesett segélykiáltás. Nem véletlenül kegyet-
lenek. Ezt az egyetlen módszert ismerik, amivel fel tudják hívni magukra a figyelmet.
– Megérti ôket?
– Túl könnyû úgy ítélkezni, hogy az ember máshol lakik, nem ott velük, a külvá-
rosban. Inkább azt a kérdést kellene feltennünk magunknak, hogy miért lettek 
ilyenek?
– Véleménye szerint Sárközy kijelentése milyen mértékben járult hozzá a történ-
tekhez?(csôcseléknek – racaille – hívta ôket, akiknek nem ártana egy vízágyú)
– Vigyázni kell, mit is mond az ember. Igaz, hogy a külvárosi srácok is mondják 
ezt (a „csôcselék”: racaille) egymásra, de soha nem sértô szándékkal. Aztán meg, 
egész pontosan mit is akar megtisztítani a vízágyúval? A problémák ilyen meg-
közelítését igazán nem nevezném  konstruktívnak. (…)

France Soir, november  8.
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Az igazságügy-miniszter, Pascal Clément elrendelte, hogy a kijárási tilalmat szigo-
rúan be kell tartani. Ennek értelmében felszólította a fôügyészt, hogy az 1955. 
április 3-án érvénybe lépô törvénynek megfelelôen a kijárási tilalmat megszegô és 
a zavargásokban részt vevô 16–18 éves fiatalkorúakat nevelôintézeti elhelyezésre 
illetve a felnôtt korú elkövetôk esetében két hónap szigorított fegyházbüntetésre 
és 3 750 euró kifizetésére  kell elítélni.

France Soir, november 10.
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CIKKRÉSZLETEK

Egy 61 éves férfi lement, hogy vigyázzon a kukákra. A barátjával beszélget, mikor 
egy csapat gyerek megáll velük szemben az út túloldalán, és nézi ôket. Aztán az 
egyik odamegy hozzájuk és megszólítja a két idôsebb férfit:
– Mirôl beszélgetnek?
– Az autóról – mondja a barátja – mert hogy az aksi lemerült, és épp arról 
beszéltek.
Erre a gyerek pofon vágja, a másikat olyan erôsen megüti, hogy az elesik, a fejét 
beveri a betonba. Másnap meghalt.

Le Parisien, november 8.

Az érintett kerület egyik arab lakójával készítettek riportot. 
– Mit gondol a kijárási tilalomról?
– Szerintem nagyon rossz döntés volt. Most inkább arra kellene törekednünk, 
hogy mindent megtegyünk a nyugalom helyreállításáért. Közelednünk kellene 
egymáshoz, hiszen a megoldás kulcsa csak és kizárólag a problémák megbeszé-
lésében rejlik. Ez a kijárási tilalom viszont csak újra megbélyegzi az egyébként is 
nehéz kerületeket, mondván: látjátok, ti vagytok bent a kalamajkában, és nem 
tudtok kimászni belôle. 
Ez a helyzet kísértetiesen emlékeztet az algériai háború elôzményeire.

Le Parisien, november 10.

(A gyújtogató kiskorú gyerekek édesanyját is elôzetes letartóztatásba helyezik. Ezek az 
asszonyok életükben most találkoznak elôször a rendôrséggel, és ezért nagyon meg vannak 
ijedve.)
A pakisztáni Fatime:
– Nincs munkám és 1993 óta egyedül nevelem az 5 gyerekemet. Nem könnyû. De 
csak a legkisebbel van baj. Este, igaz akár 10-ig is az utcán csavarog a haverjaival. 7 
hónapja nem hajlandó iskolába járni, mondván, hogy túl messze van, meg 
különben sem tanulnak semmit. Nem tudom, mit csináljak vele. (A gyerek 15 éves.)
Már rajtakapták, ahogy a haverokkal lopott. Többször volt elôzetesben. Vasárnap 
azt mondta, hogy nem akarta felgyújtani azt az autót.

Le Parisien, november 10.
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32/2 

MEGOLDÁSI JAVASLATOK

KÁRTYÁK

A lakótelepeket felújítják, illetve lebontják, remélve, hogy így sikerül vegyes 
lakosságúvá átalakítani a jelenlegi gettókat. 

A szorgalmas, jóravaló arab gyerekeket kollégiumokban helyezik el, így a tanulás-
hoz optimális körülményeket biztosítanak a számukra.

A hátrányos helyzetû, jó tanuló gyerekek felvételi vizsga nélkül folytathatják 
tanulmányaikat a legjobb egyetemeken.

Az egyházak párbeszédet kezdeményeznek egymás között, így bontakozhat ki  
a zsidó – muzulmán és a katolikus – muzulmán párbeszéd.

A lakótelepre kiviszik egy XX. századi festészeti kiállítás képeit, köréje 
foglalkozásokat szerveznek, és alkalmi munkásokat vettek fel például a büfék 
mûködtetésére.

A nyári táborokat szerveznek, uszodákat építenek a szünidejüket töltô gyerekek 
számára. 

Vállalatokat helyeznek ki a lakótelepek területére, és ezzel munkahelyeket 
teremtenek a hátrányos helyzetû negyedekben.

A nôk szervezkednek, hogy segítsenek egymásnak (a franciául nem tudó 
társaiknak).

Le Parisien, november 3.




