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Prognozy dotyczące trendów demografi cznych wyraźnie wskazują na zna-
czący wzrost imigracji w Europie. Według danych Eurostatu w 2010 r. blisko 
10% populacji UE stanowili ludzie urodzeni za granicą. Większość (ok. 30 
milionów) stanowią przybysze z krajów trzecich (Vasileva 2011). Świadomość 
nieuchronności imigracji, potencjalne korzyści ekonomiczne, jak również pro-
blemy z integracją części obcokrajowców powoli skłaniają Unię Europejską do 
zaangażowania się w kształtowanie polityki migracyjnej. Od blisko dekady na 
forum unijnym pojawiają się różne propozycje tworzenia wspólnych ponadna-
rodowych standardów. Szczególnym przedmiotem uwagi i wyzwaniem są 
przybysze z krajów muzułmańskich. Ważnym problemem staje się zatem porów-
nanie i ocena funkcjonujących już w niektórych krajach form polityk i strategii 
narodowych odnoszących się do imigrantów i mniejszości etnicznych. Powstają 
pytania: Jakie formy powinna przyjąć polityka integracyjna? Które z istniejących 
rozwiązań są najskuteczniejsze? Czy da się je realizować w innych kontekstach 
społecznych?

Tematowi zróżnicowania polityki wobec imigrantów poświęcona jest książka 
Renaty Włoch Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii. 
Porównane są w niej dwa, uznane przez autorkę za przeciwstawne, modele rela-
cji między państwem a napływowymi muzułmanami. Francuski model opisany 
jest jako model republikański, oparty na „logice równości”, brytyjski zaś jako 
model wielokulturowy, w którym podstawową zasadą jest „uznanie różnicy”. We 
Francji podmiotem integracji są jednostki, które docelowo mają stać się francu-
skimi obywatelami, Wielka Brytania natomiast włącza mniejszości etniczne do 
wielokulturowego społeczeństwa. Jednym z głównych celów pracy jest próba 
odpowiedzi na pytanie, jak doszło do tego, że kraje, które wiele łączy - długie tra-
dycje demokracji liberalnej, dziedzictwo kulturowe, dążenia imperialne, masowy 
napływ obcokrajowców z byłych kolonii - wypracowały całkowicie odmienne 
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modele relacji z imigrantami. Praca skupia się na jednym aspekcie integracji - 
na strategiach i działaniach politycznych nakierowanych na jedną specyfi czną 
grupę: muzułmanów. 

Szukając wyjaśnień różnic pomiędzy podejściem francuskim a brytyjskim, 
autorka sięga do koncepcji „zależności od szlaku”, spopularyzowanej przez 
Douglasa Northa, reprezentanta ekonomii instytucjonalnej. Ten kierunek teore-
tyczny zakłada, iż kształt prowadzonej polityki uwarunkowany jest istniejącymi 
instytucjami i dotychczasowymi tradycjami politycznymi. Raz obrany kierunek 
działań w dużym stopniu determinuje dalszą politykę przede wszystkim z uwagi 
na wysokie koszty odwrotu. Zmiany instytucjonalno-prawne są na tyle kosztowne 
i długotrwałe, że skutecznie ograniczają potencjalne zmiany strategii. Ekonomia 
instytucjonalna zainspirowała nurt badań nad migracjami, który zaowocował 
już co najmniej kilkoma pracami wyjaśniającymi osobliwość imigracji do Fran-
cji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec poprzez odwołanie się do ich specyfi cznych 
ścieżek rozwoju (m.in. R. Hansen, E. Bleich, A. Favell). Odwołując się do tej 
stosunkowo nowej tradycji badawczej, Renata Włoch zidentyfi kowała czynniki, 
które wpłynęły na powstanie francuskiego i brytyjskiego modelu integracji. 
Są to: różne koncepcje narodu i obywatelstwa, wcześniejsze doświadczenia 
w zarządzaniu stosunkami etnicznymi i religijnymi oraz odmienne modele relacji 
państwo - Kościół. 

Książka składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy, zatytułowany „Modele 
polityki integracji imigrantów we Francji i w Wielkiej Brytanii”, prezentuje per-
spektywę teoretyczną pracy, w tym wspominaną wyżej koncepcję „zależności 
od szlaku”, będącą głównym narzędziem analitycznym. Omówione są problemy 
konceptualne w odniesieniu do imigrantów, w tym różnice pomiędzy popularnym 
w USA pojęciem „asymilacja” a europejską preferencją terminu „integracja”, 
co autorka tłumaczy względami ideologicznymi. Następnie pojęcie integracji 
zostaje zawężone do wymiaru instytucjonalnego i omawiana jest koncepcja 
modelu integracji imigrantów, podkreślająca historyczną rolę państwa w tym 
procesie. Rewolucja francuska nadała priorytet republikańskiej wspólnocie 
politycznej, złożonej z wolnych i równych obywateli działających w neutralnej 
sferze publicznej. Francja celowo nie wspiera ani nie akceptuje zrzeszania się 
ludzi w inne grupy społeczne. R. Włoch (s. 59) przytacza symboliczne słowa hra-
biego de Clermont Tonnere, który oświadczył, że trzeba żydom odmówić praw 
jako grupie, ale przyznać prawa każdemu pojedynczemu żydowi. Ta wypowiedź 
jest kluczem do zrozumienia także obecnego stosunku państwa francuskiego do 
muzułmanów. Na kształt modelu brytyjskiego wpłynęły historyczne doświadcze-
nia łączenia w jedno państwo narodów o silnej tożsamości kulturowej: Anglików, 
Walijczyków, Szkotów i Irlandczyków. Na Wyspach nie doszło do ujednolicenia 
sfery publicznej, lecz zachowano tradycje różnorodności kulturowej. Drugim 
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czynnikiem odróżniającym Francję od Wielkiej Brytanii są odmienne historyczne 
strategie „zarządzania różnorodnością” w koloniach. Francuzi narzucali podbi-
tym ludom swoją kulturę w ramach projektu modernizacji krajów kolonialnych. 
Nadanie obywatelstwa francuskiego często wymagało odcięcia się od własnych 
korzeni i akceptacji wartości i norm obowiązujących we Francji. Inne podej-
ście prezentowała Wielka Brytanii, która zamiast asymilować kolonie, wolała 
utrzymać zastane zróżnicowanie. Trzecim uwarunkowaniem różnic między 
omawianymi krajami jest model relacji państwo - Kościół. O ile Francja zbudo-
wała swoją politykę wokół doświadczeń gwałtownej laicyzacji, Wielka Brytania 
w pragmatyczny sposób akceptowała obecność religii, a zwłaszcza Kościoła 
anglikańskiego, w sferze publicznej. Tematy te są rozwijane w rozdziale trzecim, 
poświęconym polityce Francji wobec muzułmanów, oraz w rozdziale czwartym, 
analizującym doświadczenia brytyjskie.

Renata Włoch identyfi kuje konkretne obszary działań podejmowanych wzglę-
dem muzułmanów, w których przejawia się „zależność od szlaku”. Na przykład, 
we Francji islam wpisany został w pakt laicki z 1905 r. Wobec roszczeń muzuł-
mańskich władze ponownie podkreśliły ciągłość francuskich zasad ustrojowych 
i nie pozwalały na negocjacje w kwestii tożsamości narodowej. Hasło, które 
w 1789 r. wysuwane było w stosunku do żydów: „wszystko żydom jako jed-
nostkom, nic jako wspólnocie”, stało się pod koniec XX w. obowiązującą zasadą 
w interakcjach z wyznawcami islamu. Implikacją takiej postawy było niedostrze-
ganie problemów społeczno-ekonomicznych imigrantów z krajów islamskich. 
Traktując ich jako jednostki, państwo celowo nie prowadziło polityki społecznej 
skierowanej do wspólnot muzułmańskich. Inne podejście miała Wielka Brytania, 
dla której ważnym przedmiotem politycznym były mniejszości etniczne, współ-
tworzące wielokulturowe społeczeństwo. Autorka analizuje reakcje państwa na 
roszczenia muzułmanów w sferze edukacji, prawa i polityki, które też uwarun-
kowane były wcześniejszą tradycją ideologiczną. Brytyjska polityka uznania 
różnic rozciągnięta została na wyznawców islamu, którzy od lat 80. podkreślają 
religijny aspekt swojej tożsamości. 

Ostatni rozdział książki poświęcony jest ewolucji polityki integracyjnej 
w Wielkiej Brytanii i we Francji w ostatnich latach. Zidentyfi kowane zostały trzy 
przyczyny zmian: roszczenia muzułmanów do uznania religii w sferze publicz-
nej, wyraźne porażki strategii integracyjnych, przejawiające się w wykluczeniu 
społeczno-ekonomicznym imigrantów muzułmańskich oraz zamachy terrory-
styczne i obawa przez fundamentalizmem islamskim. Co ciekawe, o ile władze 
francuskie, po fali debat, utrzymały, a nawet wzmocniły dotychczasowy model 
integracji, w Wielkiej Brytanii obserwuje się modyfi kację modelu wielokultu-
rowego w kierunku wzoru francuskiego i budowy tożsamości narodowej opar-
tej na wspólnych wartościach. Na koniec autorka stawia pytanie o skuteczność 
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polityki integracyjnej. W wymiarze instytucjonalnym, mierzonym przez poziom 
zaangażowania w polityce, trudno o obiektywne dane porównawcze. Autorka 
sugeruje jednak, że gorzej zintegrowani są muzułmanie we Francji. W drugim 
z analizowanych wymiarów - w sferze normatywnej - lepiej wypadają francuscy 
wyznawcy islamu. Autorka cytuje wyniki badań Pew Institute, które pokazują, iż 
przejawiają oni większą chęć dostosowania się do kultury europejskiej i częściej 
są skłonni przyjąć zwyczaje panujące we Francji.

Niewątpliwą zaletą książki jest bardzo dokładna analiza porównawcza rodza-
jów polityki integracyjnej dwóch krajów europejskich. Pozwala ona na szcze-
gółowe prześledzenie ważniejszych wydarzeń współkształtujących ewolucję 
polityczną i prawną w podejściu Francji i Wielkiej Brytanii do napływowych 
muzułmanów. Analiza dokumentów prawnych pozwala na dokładne przyjrzenie 
się problemowi integracji z perspektywy państwa. Praca bazuje na wielu przy-
kładach historycznych i odnosi się do licznej, dobrze dobranej literatury przed-
miotu. Przywołuje też ważniejsze badania jakościowe i ilościowe, pozwalające 
na ocenę sytuacji migrantów i stopień ich integracji. Ciekawym pomysłem, 
choć - jak autorka zaznacza - nie nowym, jest zastosowanie koncepcji „zależno-
ści od szlaku” do badań nad migracjami. Poprzez odniesienie się do historycznie 
wypracowanych rozwiązań instytucjonalnych teoria ta pozwala lepiej zrozumieć 
odmienne uwarunkowania polityki integracji.

Słabą stroną tej pracy jest, moim zdaniem, ocena modeli integracji, która 
powinna być zasadniczą sprawą ze względu na potencjalne wykorzystanie 
doświadczeń przez inne kraje. Chociaż książka kończy się kilkustronicowym 
podrozdziałem „Ewolucja francuskiego i brytyjskiego modelu polityki integracji 
imigrantów”, rozwinięcie tematu nie spełnia oczekiwań czytelnika. Autorka przy-
znaje, że trudno o obiektywną ocenę, ponieważ brakuje odpowiednich danych. 
Ocena zostaje dokonana zatem w oparciu o przykładowe, wyrywkowe dane, które 
prowadzą autorkę do wniosku, iż francuscy muzułmanie są włączeni w życie 
polityczne w mniejszym stopniu niż brytyjscy, zaś lepiej pod względem akultu-
racji. Wyznawcy islamu we Francji, jak pokazują badania Pew Institute, chętniej 
identyfi kują się z nową ojczyzną i są pozytywniej nastawieni do przyjęcia norm 
i wartości europejskich. Mimo to autorka formułuje swoje zdanie w następujący 
sposób: „W dalszej perspektywie brytyjska fi lozofi a integracji społecznej może 
się okazać lepszą alternatywą w świecie, który jest równocześnie zglobalizo-
wany i rozdrobniony, niż fi lozofi a francuska, oparta na wierze w siłę państwa 
narodowego i francuskiej tożsamości narodowej” (str. 11). Powstaje pytanie, czy 
ideologiczne przekonania autorki mogą być argumentem w ocenie modeli poli-
tycznych? Czy można w pracy z zakresu nauk społecznych formułować wnioski 
o charakterze fi lozofi cznym, niewynikające z przeprowadzonych analiz? Druga 
kwestia dotyczy zbytniego uproszczenia w ocenie Francji. Kraj ten jest w książce 
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konsekwentnie prezentowany jako kraj antyklerykalny, walczący z religią. Jed-
nakże francuska polityka religijna ma swoją długą tradycję sięgającą XIII w. 
i można w niej dostrzec też wyraźne elementy sprzyjające religiom. Francja 
wzięła na siebie część obowiązków względem instytucji religijnych i zapewnia 
równe traktowanie każdej uznanej religii. Na przykład, władze państwowe napra-
wiają i subsydiują szkoły religijne, przyznają organizacjom religijnym zwolnie-
nia z podatków. Muzułmanie, którzy godzą się na jawne funkcjonowanie, dostają 
takie same przywileje, jakie mają katolicy czy żydzi (zob. np. Bowen 2009). 

Podsumowując, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Bry-
tanii jest ważną lekturą dla wszystkich zainteresowanych problemami integracji 
imigrantów muzułmańskich w Europie. Dostarcza socjologicznego spojrzenia 
na relacje między państwem i jego instytucjami a napływowymi wyznawcami 
islamu, przekonywająco pokazując historyczne uwarunkowania strategii poli-
tycznych. Jest ważnym głosem w dzisiejszych debatach nad stopniem integracji 
imigrantów i możliwościami państw w tym zakresie.
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