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WSTĘP

Zróżnicowana etnicznie i narodowościowo, wielokulturowa Szwajcaria funk-
cjonuje w zasadzie niezmiennie od początków jej państwowości. Po wpro-

wadzeniu w  życie szwajcarskiej konstytucji i  obowiązującego do  dziś ustro-
ju politycznego w 1848 roku, Szwajcaria przekształciła się z biednego narodu 
rolników w społeczeństwo cieszące się niespotykanym w świecie dobrobytem 
i stabilnością polityczna. Dzięki odważnym rozwiązaniom systemowym i insty-
tucjonalnym, opartym na formach demokracji bezpośredniej, neutralności, ko-
rzystnej sytuacji ekonomicznej i specy�cznym okolicznościom historycznym, 
kraj ten – w którym istnieje cała mozaika mniejszości narodowych, językowych 
i religijnych – radzi sobie skutecznie w sytuacjach kon�iktowych, zarówno we-
wnętrznych, jak i zewnętrznych.

W Szwajcarii mniejszości kulturowe należy podzielić zasadniczo na trady-
cyjne, które są mniejszościami etniczno-językowymi, i tzw. mniejszości nowe, 
ukształtowane na  skutek imigracji w  ostatnim półwieczu. Badania na  temat 
mniejszości tradycyjnych są daleko posunięte, natomiast jeśli chodzi o mniej-
szości nowe, istnieje kilka istotnych problemów związanych z ich klasy�kacją 
i ich pozycją polityczno-społeczną.



16

Cel artykuł, będącego namiastką projektu na  temat wielokulturowości 
w Polsce, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, realizowanego w ramach Zakładu Kul-
tur Mniejszości Narodowych PUNO, to przedstawienie złożonej problematyki 
wielokulturowości w republice alpejskiej. W artykule analizowane jest zróżni-
cowane i wielokulturowe społeczeństwo szwajcarskie w aspekcie politycznym, 
socjokulturowym i  społeczno-obyczajowym. Wartością dodatkową niniejsze-
go tekstu jest analiza uzależnienia statusu mniejszości kulturowych w państwie 
helweckim od instrumentów demokracji bezpośredniej.

POJĘCIE „NARODU” W WYDANIU SZWAJCARSKIM

Zde�niowanie szwajcarskiego narodu i  narodowości wbrew pozorom nie 
jest wcale łatwe1. Pierwsza próba jego jednoznacznego określenia sięga 

roku 1872. Próbowano wtedy ustalić, czy szwajcarska narodowość w ogóle ist-
nieje. Szukano odpowiedzi na pytanie, czy ludność Szwajcarii może być pojmo-
wana jako społeczność składająca się z wielu narodowości (niemieckiej, francu-
skiej i włoskiej), które są w stanie koegzystować ze sobą pokojowo, lub też może 
rościć sobie „prawo” do określania się narodem.

Ogólne rozumienie „narodu” w tym czasie zgadzało się generalnie z aktu-
alnym pojęciem „narodu szwajcarskiego”, a jego podstawą był początek okresu 
helwetyki (1798–1803). Wówczas Szwajcaria została zorganizowana na wzorzec 
francuski pod nazwą Republiki Helweckiej2. Okres ten, widziany na zewnątrz 
jako okupacja, doprowadził w Szwajcarii do wykreowania dwóch elementar-
nych podstaw przyszłej państwowości: demokracji i  jedności, które funkcjo-
nują na terenie tego kraju do dzisiaj3. Poczucie narodowej więzi wzmocniło się 
w miarę upływu czasu, głównie dzięki wydarzeniom historycznym (np. I i  II 
wojna światowa) i utrwaleniu neutralności kraju.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że pojęcie „narodu” nie występuje w konsty-
tucji Konfederacji Szwajcarskiej. Co prawda w ustawie zasadniczej można do-
szukać się takich określeń, jak „Rada Narodowa” lub „Bank Narodowy”, lecz 
próżno byłoby szukać pojęcia „naród szwajcarski”. Jeszcze w preambule konsty-
tucji z roku 1848 i następnie w zmody�kowanej konstytucji z 1874 roku wystę-
powało słowo „naród” (niem. Nation):
1 Zob. E. Gellner, Nations and Nationalism, Ithaca, 1983; M. Budyta-Budzyńska, Socjo-

logia narodu i kon�iktów etnicznych, Warszawa, 2010.
2 W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zürich – Basel – Genf, 2005, s. 13–14.
3 Grenzen des Zumutbaren. Erfahrungen mit der französischen Okkupation und der Hel-

vetischen Republik (1798–1803), hrsg. A. Würgler, Basel, 2011, s. 9–27.
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Die Schweizer Eidgenossenscha�, in der Absicht, den Bund der Eidgenossen zu 
befestigen, die Einheit, Kra� und Ehre der schweizerischen Nation zu erhalten 
und zu fördern4.

Całkowita mody�kacja konstytucji, która nastąpiła w 1999 roku, doprowa-
dziła do zmiany tekstu preambuły i usunięcia z niej słowa „naród”. Preambuła 
obecnej konstytucji zawiera pojęcie „społeczeństwa” (niem. Volk, fr. peuple, wł. 
popolo i retoromański pievel), ale nie „narodu”.

Jedynie więc w  domyśle jest zawarte w  konstytucji szwajcarskiej pojęcie 
„narodu”, natomiast samo państwo określa się mianem „narodu woli” (niem. 
Willensnation), które to określenie nie jest tak homogeniczne, jak to występu-
je w  innych państwach europejskich5. W tym sensie Szwajcarzy widzą siebie 
i swój „naród” przez pryzmat wielości i różnorodności, a ich koegzystencja de-
�niowana jest ich wolą współistnienia. Również w tym kontekście popularne 
jest pojęcie „narodu politycznego” (niem. politische Nation), zaś w  ostatnich 
latach używa się coraz częściej określenia „narodu wielokulturowego” (niem. 
multikulturelle Nation) w celu określenia społeczności zamieszkującej helwec-
ki kraj.

Rozważania na temat roli pojęcia „naród” w szwajcarskiej konstytucji i ży-
ciu codziennym obywateli tego kraju wydają się istotne ze względu na kwestie 
mniejszości etnicznych i kulturowo-narodowych, ich zde�niowanie i osadze-
nie w ramach polityczno-prawnych oraz kulturowych6. Biorąc pod uwagę czte-
ry o�cjalne języki, różnorodność religii i kultur, należy stwierdzić, iż Szwajcaria 
jest państwem, które styka się na co dzień z problemem mniejszości kulturo-
wych i  narodowych7. Szwajcarska de�nicja „mniejszości narodowych” bierze 
głównie pod uwagę dwa zasadnicze aspekty:
 ■ warunkiem koniecznym jest szwajcarskie obywatelstwo;
 ■ dana mniejszość narodowa winna być związana trwale, przez dłuższy czas 

z państwem szwajcarskim.
Z tego bezpośrednio wynika, że „nowe” i niechronione prawnie mniejszości 

nie są generalnie w stanie spełnić tego kryterium. Stąd w Szwajcarii używa się 
przede wszystkim pojęcia „mniejszości kulturowych”.
4 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenscha� vom 29. Mai 1874, Bun-

deskanzlei, Bern, 1998.
5 Por. R.-U. Kunze, Nation und Nationalismus, Darmstadt, 2005.
6 W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht…, s. 12–25.
7 Zob. Ch. Büchi, Röstigraben. Das Verhältnis zwischen deutscher und welscher Schweiz. 

Geschichte und Perspektiven, Zürich, 2000.
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UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ WIELOKULTUROWOŚCI 
– MULTILATERALNE ROZPROSZENIE

Powstanie państwa szwajcarskiego nie przebiegało, jak z  powyższego wy-
nika, w  oparciu o  jeden język i  jedna kulturę. Dzisiejsza wielokulturowa 

Szwajcaria to połączenie wielu różnych części składowych w jedność, która ma 
przede wszystkim charakter polityczny. Przez stulecia Szwajcaria borykała się 
z  problemami międzykulturowymi, kon�iktami wyznaniowymi oraz napię-
ciami językowymi. Początki Szwajcarii wiążą się ze zjednoczeniem trzech nie-
mieckojęzycznych kantonów: Uri, Schwyz i Unterwalden, które zawarły zwią-
zek wieczysty w  1291 roku na  wzgórzu Rütli. Pierwsza Konfederacja z 1798 
roku była głównie państwem niemieckojęzycznym. Stąd tak widoczna, rów-
nież współcześnie, dominacja języka niemieckiego oraz kultury germańskiej. 
W Szwajcarii wraz z rozwojem Konfederacji dołączały do niej kolejne kantony, 
nie tylko niemieckojęzyczne, ale również francusko- i włoskojęzyczne.

Społeczeństwo szwajcarskie stawało się coraz bardziej zróżnicowane i wielo-
płaszczyznowe. W okresie Republiki Helweckiej (1798–1803) uprzednie pod-
ległe terytoria francusko- i włoskojęzyczne zyskały status równorzędnych kan-
tonów, a  tym samym język francuski i włoski zdobyły taką samą pozycję jak 
niemiecki. W konsekwencji, konstytucja z 1848 roku uznała te trzy języki za na-
rodowe. Był to kolejny etap przekształcania się Szwajcarii w państwo wielojęzy-
kowe i wielokulturowe. Szwajcarska tożsamość narodowa zaczęła krystalizować 
się dopiero w pierwszej połowie XX wieku jako odpowiedź na wewnętrzne pro-
cesy asymilacyjne oraz zagrożenie zewnętrzne ze  strony państw sąsiednich – 
rywalizujących ze sobą potęg europejskich w okresie I wojny światowej. Okres 
międzywojenny wzmocnił szwajcarską świadomość dotyczącą odmienności 
kulturowej, istotną rolę odegrał tu kon�ikt z Włochami, które rościły preten-
sje do włoskojęzycznego kantonu Ticino oraz obszarów romańskojęzycznych 
kantonu Gryzonia. Ogromne znaczenie miało również referendum narodowe 
i częściowa mody�kacja konstytucji z 1938 roku, co doprowadziło do nadania 
językowi retoromańskiemu statusu języka narodowego. W 1999 roku język re-
toromański na mocy referendum oraz nowego zapisu konstytucyjnego otrzy-
mał częściowy status języka o�cjalnego Federacji, łącznie z gwarancjami jego 
przetrwania i rozwoju.

Obecnie istnieją w Szwajcarii cztery grupy językowe: niemiecka, francuska, 
włoska i retoromańska. W związku ze znacznymi dysproporcjami liczebnymi 
użytkowników poszczególnych języków kantony dwóch mniejszych regionów 
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językowych (włoski i retoromański) otrzymują dodatkowe fundusze wspiera-
jące edukację i kulturę – ma to na celu utrzymanie szwajcarskiej wielokulturo-
wości. Dystrybucja budżetowa w tym zakresie jest nieproporcjonalnie korzyst-
na dla mniejszych grup kulturowych8. Specy�ka rozwoju dziejowego Szwajcarii 
spowodowała, iż cechą charakterystyczną wielu dziedzin – w tym życia umysło-
wego, artystycznego i naukowego – jest daleko posunięta decentralizacja i re-
gionalizacja. Dlatego też główna odpowiedzialność �nansowa za przedsięwzię-
cia kulturalne spoczywała przede wszystkim na kantonach i dużych miastach, 
jak Bazylea, Genewa, Lozanna czy Zurych. Prowadzi to do wytworzenia różnic 
w zakresie zasięgu i tempa rozwoju różnych zjawisk kulturowych w poszczegól-
nych regionach kraju9.

Inicjatywy wspierające szwajcarską wielokulturowość mają na celu utrzyma-
nie harmonii pomiędzy różnymi kulturami i zapobieganie wzajemnej izolacji 
odmiennych grup narodowych, językowych i religijnych. Niemniej jednak każ-
dy z regionów na swój sposób walczy z problemami10. I tak, dla Szwajcarii re-
toromańskiej problematyczną kwestią jest jej mała liczebność oraz wewnętrzne 
rozbicie regionu na różne obszary dialektalne. Włoskojęzyczny obszar Szwajca-
rii (Ticino) jest natomiast w dużym stopniu uzależniony gospodarczo i struk-
turalnie od  szwajcarskiego obszaru niemieckojęzycznego. W tym kontekście 
istotnym problemem był brak do 1996 roku wyższej uczelni w kantonie Tici-
no, co zmuszało młodych ludzi do kształcenia się poza granicami swojego re-
gionu. Francuskojęzyczna część Szwajcarii, choć najmniej zróżnicowana pod 
względem dialektów i  ciesząca się działalnością licznych frankofońskich sto-
warzyszeń kulturalnych i językowych, napotyka na kulturową barierę i izolację 
szczególnie w stosunku do sąsiadującej grupy niemieckojęzycznej. Głównym 
problemem niemieckojęzycznej części Szwajcarii – dominującej pod względem 
wielkości, liczebności i  siły gospodarczej – jest kwestia porozumiewania się 
z pozostałymi grupami językowymi tego kraju i duża liczba dialektów. Standar-
dowa forma języka niemieckiego (Hochdeutsch) używana jest przez niemiec-
kojęzycznych Szwajcarów raczej niechętnie i rzadko. W piśmie funkcjonuje za-
zwyczaj tzw. język szwajcarskoniemiecki, natomiast w mowie Schwyzerdütsch, 
dodatkowo podzielony na wiele wzajemnie zróżnicowanych dialektów.

8 R. Zbinden, Wielokulturowość w Szwajcarii, tłum. M. Tarasińska, 2006, strona inter-
netowa: Tolerancja.pl/?wielokulturowa-szwajcaria,319,,,2, dostęp 2 V 2018.

9 Por. J. Wojtowicz, Historia Szwajcarii, Wrocław i in., 1976, s. 251.
10 Por. A. Porębski, Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu, Kraków, 2009, s. 165.
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Mówiąc o szwajcarskiej wielokulturowości, należy również rozważyć relacje 
pomiędzy Szwajcarami a społecznościami cudzoziemców, którzy coraz liczniej 
napływają do Federacji. Stosunek do obcych w tym kraju jest dwoisty: z jednej 
strony mamy do  czynienia z  tradycyjną szwajcarską otwartością, z drugiej – 
występuje sztywne rozróżnienie na obywateli szwajcarskich i obcokrajowców. 
Można w  tym wypadku nawet mówić o  tzw. społeczeństwie równoległym11. 
Powoduje to liczne problemy, m.in. z integracją cudzoziemców, czy też obawa 
społeczeństwa szwajcarskiego przed utratą świadomości narodowej.

Badacze kultury szwajcarskiej zwracają uwagę na czynniki sprzyjające sku-
tecznemu zarządzaniu wielokulturowością w tym państwie, wymieniając przede 
wszystkim kwestie polityczne i ekonomiczne, a także geogra�czne. Można tu 
przytoczyć m.in. specy�czne położenie geopolityczne Szwajcarii oraz jej relacje 
z krajami sąsiednimi, historyczny rozwój Konfederacji, a także politykę migra-
cyjną związaną przede wszystkim z falami imigracji politycznych, a następnie 
imigracji ekonomicznych. Wielokulturowość Szwajcarii jest głównie rezulta-
tem jej szczególnego położenia geogra�cznego na skrzyżowaniu silnych wpły-
wów kulturowych Niemiec, Francji i Włoch. Do dziś była ona w stanie efektyw-
nie radzić sobie z tą różnorodnością przede wszystkim dzięki dostosowanym 
do niej rozwiązaniom instytucjonalnym i korzystnej sytuacji ekonomicznej.

Mówiąc o formach zarządzania wielokulturowością, należy zauważyć, że bez 
wątpienia wyjątkowa organizacja polityczna Szwajcarii pozwoliła jej przetrwać 
i istnieć w harmonii mimo ogromnej różnorodności religijnej i językowej. Na-
leży tu wyróżnić cztery decydujące czynniki: konstytucję, która zasadę różno-
rodności czyni priorytetem, federalizm, rząd przedstawicielski i  demokrację 
bezpośrednią12.

U podstaw szwajcarskiego ustroju społecznego, wyrosłego z  doświadczeń 
wielokulturowości, oraz tradycyjnej szwajcarskiej czterojęzyczności, stoją dwie 
zasady, wzajemnie się uzupełniające: zasada wolności językowej (Sprachenfre-
iheit) i zasada terytorialna (Territorialitätsprinzip)13. Pierwsza mówi o tym, że 
każdy ma prawo posługiwać się swoim językiem ojczystym, druga dotyczy ko-
munikacji między organami władzy a obywatelami (używany jest jeden z czte-

11 M. Matyja, Granice demokracji bezpośredniej. Wpływ szwajcarskiego systemu politycz-
nego na proces integracyjny muzułmańskiej mniejszości religijnej, Brzezia Łąka, 2014, 
s. 148 n.

12 A. Porębski, Wielokulturowość Szwajcarii…, s. 165.
13 Tamże, s. 163.
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rech szwajcarskich języków narodowych – ten język, który przynależy do grupy 
narodowościowej, stanowiącej większość na danym terytorium), tym samym 
ograniczając zasadę wolności językowej. Jednostkami polityczno-administra-
cyjnymi, które określają funkcjonowanie zasady terytorialnej, są kantony i gmi-
ny, a nie państwo jako całość.

Ukształtowany w pierwszej połowie XX wieku model szwajcarskiej wielo-
kulturowości, regionalne zakorzenienie czterojęzyczności, oparte o  wielolet-
nią tradycję współistnienia różnych grup narodowych i językowych, poddawa-
ny jest obecnie poważnej próbie. Zachodzące współcześnie procesy wpływają 
na  jego znaczną zmianę. Wyróżnić tu należy procesy globalizacyjne i  rosną-
cą imigrację. Dotychczasowe etniczne społeczności szwajcarskie napotykają 
na wiele trudności w utrzymaniu wypracowanego w przeszłości tradycyjnego 
modelu helweckiego.

Szwajcarska polityka kulturalna rządzi się specy�cznymi prawami w porów-
naniu z pozostałymi krajami europejskimi, bowiem nie posiada jednego, wspól-
nego planu działania w tym zakresie. Polityka kulturalna w Szwajcarii w głów-
nej mierze leży w gestii władz kantonów i miast, natomiast władze państwowe 
pełnią jedynie rolę koordynatora.

MNIEJSZOŚCI JĘZYKOWE

Konstytucja szwajcarska określa prawo mniejszości językowych do posłu-
giwania się własnym językiem, de�niuje ochronę i wspieranie tych mniej-

szości. Potwierdza to polityka językowa w  Szwajcarii, która przykłada szcze-
gólnie dużą wagę do ochrony języka włoskiego i retoromańskiego w kantonie 
Gryzonia oraz Ticino14.

W zmody�kowanej konstytucji z 1874 roku uznane zostały języki: niemiec-
ki, francuski i włoski jako obowiązujące języki narodowe – jednocześnie za-
gwarantowano ich ochronę zarówno na płaszczyźnie ogólnoszwajcarskiej, jak 
i kantonalnej15.

Wolność językowa – jako podstawowe prawo – jest zawarta w art. 18 konsty-
tucji, który bierze również pod uwagę dialekty i język pisany. Artykuł ten okre-
śla swobodę obywateli w posługiwaniu się własnym językiem. Należy jednak 
dodać, iż interpretacja art. 18 może zostać ograniczona na mocy wspomnianej 

14 B. Pedretti, Die Beziehungen zwischen den schweizerischen Sprachregionen, w: Die 
viersprachige Schweiz, hrsg. H. Bickel, R. Schläpfer, Aarau, 2000, s. 269 n.

15 Por. W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht…, s. 17–20.
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„zasady terytorialnej”, która zabrania państwu dokonywać jakichkolwiek zmian 
w ramach konstelacji używanych języków za pomocą polityki językowej. Wy-
jątkiem są środki podejmowane przez państwo w celu zapewnienia stabilizacji 
i utrzymania istniejących obszarów językowych.

Najważniejszym postanowieniem konstytucyjnym dotyczącym polityki ję-
zykowej w Szwajcarii jest niewątpliwe art. 70, określany powszechnie „artyku-
łem językowym” (niem. Sprachenartikel). Jego punkt 3 podkreśla rolę umac-
niania współpracy między wspólnotami językowymi, co leży zarówno w gestii 
federacji, jak i kantonów. W tym sensie instytucje państwowe i kantonalne win-
ny kierować się postanowieniami art. 2 konstytucji, według którego federacja 
i  kantony są zobowiązane do zachowania i utwierdzania kulturowej jedności 
państwa szwajcarskiego.

Art. 70 konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej jest podstawą polityki języko-
wej, z którego wynikają dalsze postanowienia dotyczące konkretnych środków 
ochronnych i wspierających mniejszości językowe.

Natomiast art. 2 konstytucji, który zwraca uwagę na wewnętrzną spoistość 
i różnorodność kulturalną kraju, wpływa na pozostałe ustalenia konstytucyjne 
i „podlega” tylko niewiążąco prawu międzynarodowemu. Na uwagę zasługuje 
art. 8 pkt 2, który gwarantuje obywatelom równość wobec prawa, również w za-
kresie posługiwania się językiem. Sformułowania zawarte w art. 70 mają więc 
mocne podstawy prawne zawarte w art. 2, art. 8 pkt 2 i art. 18.

Szwajcaria składa się – jak uprzednio wspomniano – z  różnych regionów 
oraz kręgów kulturowych i językowych16. W każdym regionie językowym nada-
wane są własne programy radiowe oraz wydawane liczne gazety. Dwie trzecie 
ludności zamieszkującej Szwajcarię posługuje się językiem niemieckim, a  ra-
czej jego szwajcarską odmianą, zwaną Schwytzertütsch. Język francuski uży-
wany w  Szwajcarii nie odbiega w  dużym stopniu od  języka znanego z  Fran-
cji. Język ten w najczystszej postaci na terenie Szwajcarii występuje w kantonie 
Neuchâtel. Natomiast istnieją pewne różnice między dialektem występującym 
we włoskojęzycznym Ticino a standardowym językiem włoskim, są jednak nie-
liczne. Większość mieszkańców kraju zna więcej niż jeden język – albo drugi 
język narodowy, albo coraz częściej w ostatnich latach angielski. Do tej różno-
rodności językowej i kulturowej Szwajcarii, wynikającej z uwarunkowań histo-
rycznych, doprowadziło centralne położenie Szwajcarii między trzema istotny-
mi kręgami kultur europejskich – niemieckim obszarem językowym, Francją 

16 M. Matyja, Granice demokracji bezpośredniej…, s. 58 n.
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i Włochami. Kultura różnych części kraju jest kształtowana nadal w znacznym 
stopniu przez graniczące kraje, używające danego języka narodowego.

Czwartym językiem o�cjalnym jest – wywodzący się z łaciny – język reto-
romański, używa go mniej niż 0,5% Szwajcarów, głównie w Gryzonii. Język ten 
stanowi lingwistyczny relikt – dialekty retoromańskie mają zasięg lokalny, czę-
sto ich użycie ogranicza się do jednej górskiej doliny. Są one stopniowo wypie-
rane przez język niemiecki, istnieje nawet obawa, iż z czasem zupełnie zanikną. 
Od 1990 roku społeczność szwajcarska posługująca się tym językiem zmalała 
z 0,6% do 0,46% i obecnie posługuje się nim na co dzień ok. 34 000 osób.

W przychylnym stosunku Szwajcarów francuskojęzycznych do integracji eu-
ropejskiej ma się wyrażać ich pozytywne nastawienie do Francji, wolne od fo-
bii i urazów, którymi są nacechowane relacje między Szwajcarami niemiecko-
języcznymi a Niemcami. W Szwajcarii niemieckojęzycznej żywsza jest pamięć 
o zagrożeniu inwazją Niemiec hitlerowskich, a także częściej odczuwa się skut-
ki obecnej niemieckiej ekspansywności gospodarczej, napływu niemieckich fa-
chowców do republiki alpejskiej oraz ogólnego kompleksu wobec Niemiec.

T����� �. L������ S��������� – ������� �������� � ���� ����

J���� P������

niemiecki 62,8

francuski 22,9

włoski 8,2

retoromański 0,5

angielski 5,1

inne 18,1

R���� 117,6*

Źródło: Departament ds. Statystyki Konfederacji Szwajcarskiej, strona internetowa: Bfs.admin.
ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen.html, dostęp 18 IX 2018

* Razem przekracza 100%, ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jeden język.

W przeciwieństwie do Belgii regiony językowe w Szwajcarii nie posiadają 
własnych politycznych struktur i  granica językowa nie jest odpowiednikiem 
granicy kantonalnej. To wyjaśnia poniekąd brak sytuacji kon�iktowych między 
szwajcarskimi mniejszościami językowymi17.

17 Por. N. Bakić, Sprachliche Minderheiten in Serbien und in der Schweiz, Zürich, 2010.
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Wielojęzyczność jest podstawowym elementem tożsamości szwajcarskiego 
państwa i gwarantem uznawania mniejszości kulturowych w tym kraju. Jest za-
warowana, jak już wspomniano, konstytucyjnie, a federacja i kantony zobowią-
zane są do ochrony mniejszości językowych18.

Przytoczone dane statystyczne w  tabeli 1 wykazują, że oprócz tradycyjnie 
dominujących języków używanych przez społeczeństwo szwajcarskie (niemiec-
ki, francuski, włoski i retoromański) znaczące są również inne języki, które po-
jawiły się w Szwajcarii na skutek procesu imigracji.

Nie uwzględniając cudzoziemców oczekujących na azyl i mających prawo 
do  tymczasowego pobytu w  Szwajcarii, udział obcokrajowców w  społeczeń-
stwie szwajcarskim szacuje się na ponad 20%19. Łącznie w Szwajcarii można dziś 
spotkać przedstawicieli około 190 narodowości. Do największych grup należą 
Włosi, obywatele krajów byłej Jugosławii, Portugalczycy, Niemcy, Hiszpanie, 
Turcy i Francuzi. Napływający cudzoziemcy to uchodźcy szukający schronie-
nia, członkowie rodzin osiadłych już wcześniej imigrantów, ludzie poszukujący 
pracy, azylanci oraz studenci. Imigracja do helweckiego kraju kształtowała się 
w historii i nadal kształtuje w zależności od sytuacji politycznej na świecie, np. 
Węgrzy przyjeżdżali po roku 1956, Czesi i Słowacy po 1968, a Polacy w okresie 
stanu wojennego na początku lat 80. XX wieku. Ostatnia masowa imigracja była 
związana z przeobrażeniami wojenno-politycznymi w krajach byłej Jugosławii 
i z ruchami rewolucyjnymi w krajach Afryki Północnej. Obecnie największym 
motywem emigracji do Szwajcarii jest praca zarobkowa, która – po podpisaniu 
umów bilateralnych między Szwajcarią a UE – przyciąga szczególnie obywateli 
niemieckich.

Należy w tym miejscu zadać istotne pytanie: czy zapisy konstytucyjne od-
zwierciedlają w pełni wymagania stawiane w kontekście rozwiązania proble-
mu wielojęzyczności?

Niewątpliwie ustalenia konstytucyjne de�niują jednoznacznie politykę języ-
kową w republice alpejskiej. Rada Federalna wyraziła opinię na temat polityki 
językowej w Szwajcarii, stwierdzając, iż należy ona do

18 D. Richter, Sprachenordnung und Minderheitenschutz im schweizerischen Bundes-
staat. Relativität des Sprachenrechts und Sicherung des Sprachfriedens, Heidelberg, 
2005, s. 407–1006.

19 Departament ds. Statystyki Konfederacji Szwajcarskiej, strona internetowa: Bfs.ad-
min.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/auslaendi-
sche-bevoelkerung.html, dostęp 12 V 2018.
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najważniejszych cech każdego narodu […]. Jeśli polityka ta ulega zmianie, 
zmienia się przez to siłą rzeczy naród jako polityczna społeczność. Jeśli kultura 
językowa ubożeje, osłabia to również społeczeństwo. Szczególnie w naszym pań-
stwie federacyjnym, które odznacza się witalnością kulturową i związaną z tym 
językową różnorodnością, polityka językowa ma duże znaczenie jako część poli-
tyki państwa20.

W konstytucji jest zawartych wiele postanowień, które regulują politykę ję-
zyków państwowych i  urzędowych (art. 4 i  art. 70 pkt 1) oraz określających 
stosunek między regionami a ugrupowaniami językowymi (art. 70 pkt 2 do 5) 
i szczególnie wspomnianą zasadę terytorialności, która formułuje politykę ję-
zykową kantonów:

Kantony określają swoje języki urzędowe. Aby zapewnić zgodne współżycie 
między wspólnotami językowymi, zwracają one uwagę na tradycyjną językowo 
strukturę regionu oraz uwzględniają autochtoniczne mniejszości językowe (art. 
70 ust. 2).

W tym sensie zasada terytorialności rozumiana jest jako funkcja regional-
nego i kantonalnego podziału kompetencji, według którego każda jednostka 
administracyjno-terytorialna (kanton) dysponuje ograniczoną liczbą uznanych 
prawnie języków urzędowych21.

Jednocześnie jednak wspomniany już art. 18 konstytucji gwarantuje obywa-
telom swobodę używania języka ojczystego, ale także innych języków. To pod-
stawowe prawo, zawarte w konstytucji, daje każdemu obywatelowi możliwość 
porozumiewania się językiem ojczystym.

Art. 8 pkt 2 zabrania – co jest bardzo ważne dla mniejszości – dyskrymina-
cji pod względem używania języka, oprócz tego istotne są w kontekście polityki 
językowej art. 31 i art. 32 pkt 2 konstytucji szwajcarskiej. Ponadto niektóre ar-
tykuły ustawy zasadniczej nawiązują do potrzeby używania tłumaczeń w przy-
padku nieznajomości języków urzędowych przez osoby należące do nowych 
mniejszości językowych.

Co wynika dokładnie z tych postanowień konstytucyjnych w procesie rów-
nouprawnienia szwajcarskich mniejszości językowych?

Przede wszystkim wymienione wyżej ustalenia konstytucyjne gwarantują 
wolność językową obcokrajowcom i przedstawicielom mniejszości językowych 
20 Postulat Rady Federalnej w  sprawie nowej konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej 

z 20 XI 1996.
21 D. Richter, Sprachenordnung und Minderheitenschutz…, s. 145 n.
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na terytorium Szwajcarii, zarówno prywatnie, jak i publicznie. To podstawowe 
prawo posługiwania się własnym językiem jest jednak ograniczone obowiąz-
kiem posługiwania się językiem urzędowym w  kontaktach między osobami 
prywatnymi a urzędami kantonalnymi oraz federalnymi.

Dodatkowe ograniczenie dotyczy zasady terytorialności, według której 
w poszczególnych kantonach różne języki są o�cjalnymi językami urzędowy-
mi. Biorąc pod uwagę fakt, że wielojęzyczność w Szwajcarii jest ogólnie akcep-
towana, zasada terytorialności językowej staje coraz bardziej pod znakiem za-
pytania i wzbudza coraz więcej wątpliwości oraz protestów ze strony nowych 
mniejszości językowych22.

Konstytucja Konfederacji Szwajcarskiej posiada wystarczające uregulowa-
nia, aby ujednolicić ten przestarzały proces polityki językowej i umożliwić no-
wym mniejszościom narodowym korzystanie z  tych samych podstawowych 
praw, jakie posiadają mniejszości językowe uznane prawnie w kraju alpejskim. 
Brakuje jednak w dalszym ciągu konkretnych i decydujących uregulowań praw-
nych oraz ich wdrożenia w życie23.

MNIEJSZOŚCI RELIGIJNE

Szczególnie w początkowym okresie państwowości szwajcarskiej zarysowały 
się problemy w procesie zjednoczenia kraju, wynikające z różnic religijnych, 

które doprowadzały często do wojen i buntów. Jaskrawym przykładem był kon-
�ikt między katolikami a protestantami w 1847 roku, który doprowadził w kon-
sekwencji do utworzenia szwajcarskiego państwa związkowego w 1848 roku.

Art. 15 konstytucji szwajcarskiej formułuje ogólne prawa gwarantujące wol-
ność wyznania i wolność wyboru religii:

1. Gwarantuje się wolność sumienia i wyznania.
2. Każdy ma prawo swobodnie wybierać swoją religię i swoje przekonania świato-

poglądowe i wyznawać je indywidualnie lub wspólnie z innymi.
3. Każdy ma prawo wstępowania lub należenia do wspólnoty wyznaniowej i po-

bierania nauczania religijnego.
4. Nikt nie może być zmuszany do wstąpienia lub należenia do wspólnoty wyzna-

niowej, do wykonywania praktyk religijnych i pobierania nauczania religijnego.

22 J. P. Müller, M. Schefer, Grundrechte in der Schweiz. Im Rahmen der Bundesverfas-
sung, der EMRK und der UNO-Pakte, Bern, 2008, s. 297.

23 Por. Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens, hrsg. 
M. Baumann, J. Stolz, Bielefeld, 2007.
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Prawa te, podobnie jak inne prawa podstawowe, mogą zostać jednak ograni-
czone, co gwarantuje z kolei art. 36 konstytucji szwajcarskiej:

1. Ograniczenia praw podstawowych wymagają podstawy ustawowej. Poważne 
ograniczenia muszą być przewidziane w  samej ustawie. Wyłączone są przy-
padki poważnego, bezpośredniego i nieuniknionego niebezpieczeństwa.

2. Ograniczenia praw podstawowych muszą być usprawiedliwione interesem pu-
blicznym bądź ochroną praw podstawowych osób trzecich.

3. Ograniczenia praw podstawowych muszą być proporcjonalne do założonego celu.
4. Istota praw podstawowych jest nienaruszalna24.

W sprzeczności z  art. 15 stoi art. 72 pkt 3, który de facto zabrania budo-
wy minaretów na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej25. Art. 72 został zmie-
niony po referendum w 2009 – społeczeństwo szwajcarskie wypowiedziało się 
w powszechnym głosowaniu przeciwko budowie wież na muzułmańskich świą-
tyniach na terytorium państwa helweckiego26.

T����� �. P������ ������������� �������������� 
������ �������������� ���������� � ���� ����

R������/K������� P������

Kościół katolicki 36,5

Szwajcarski Kościół Protestancki 24,5

islam 5,2

judaizm 0,3

inne religie chrześcijańskie 5,9

brak przynależności religijnej 24,9

inne 1,4

religia nieznana 1,3

R���� 100,0

Źródło: Departament ds. Statystyki Konfederacji Szwajcarskiej, strona internetowa: Bfs.admin.
ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen.html, dostęp 18 IX 2018

24 Tamże.
25 Art. 72 pkt 3 w wersji niemieckiej brzmi: Der Bau von Minaretten ist verboten.
26 F. Müller, M. Tanner, Muslime, Minarette und die Minarett-Initiative in der Schweiz. 

Grundlagen, w: Streit um das Minarett. Zusammenleben in der religiös pluralistischen 
Gesellscha�, hrsg. M. Tanner u.a., Zürich, 2009, s. 38.
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W Szwajcarii nie istnieje o�cjalna religia państwowa. Dominującym wyzna-
niem jest chrześcijaństwo, a największą mniejszością religijną są wyznawcy isla-
mu. Historycznie kraj jest dość równo podzielony między katolików a kalwini-
stów, że skomplikowaną mozaiką mniejszości religijnych na w obszarze niemal 
całego kraju. Potwierdza to, że Szwajcaria reprezentuje klasyczną formę wielo-
kulturowego państwa demokratycznego27.

Tabela 2 przedstawia procentowy podział społeczności szwajcarskiej we-
dług przynależności religijnej. Dominacja kościołów chrześcijańskich jest jed-
noznaczna. Na uwagę zasługuje stosunkowo duży udział zarówno liczbowy, jak 
i procentowy religijnej mniejszości muzułmańskiej oraz mała liczba wyznaw-
ców judaizmu w Szwajcarii, co jest związane z sytuacją historyczną w tym kraju.

Największymi wyznania chrześcijańskie to Kościół katolicki (36,5%) i Szwaj-
carski Kościół Protestancki (24,5%). Większe miasta (Berno, Zurych, Bazylea, 
Genewa) są protestanckie, a w środkowej Szwajcarii i w Ticino dominuje reli-
gia katolicka. Imigracja uzupełniła ten obraz o islam, prawosławie i inne znacz-
ne mniejszości religijne, jak pietyzm, Kościół nowoapostolski, hinduizm i bud-
dyzm.

Ponad 24% Szwajcarów nie należy do żadnej wspólnoty religijnej. Sondaże 
pokazują, że tylko 48% Szwajcarów deklaruje wiarę w Boga (mimo przynależ-
ności religijnej), dalsze 39% dopuszcza możliwość istnienia nieokreślonej siły 
wyższej, a 9% deklaruje ateizm. Pozostałe 4% nie potra� lub nie chce się okre-
ślić28.

W 1980 roku odbyło się w  Szwajcarii referendum w  sprawie całkowitego 
rozdziału państwa od Kościołów, które zostało jednak odrzucone przez 80% 
obywateli.

Katolicy szwajcarscy pod względem religijności nie odróżniają się od więk-
szości narodów Europy. W praktykach religijnych, głównie z  okazji wielkich 
uroczystości i najważniejszych świąt, udział wiernych ogranicza się do mniej-
szości. Papiestwo, watykański centralizm i dogmatyczność Kościoła są podda-
wane bardzo ostrej krytyce – nie tylko przez wiernych Kościoła rzymskokato-
lickiego, ale także przez hierarchię katolicką, która żąda większej niezależności 
tego Kościoła w Szwajcarii od Watykanu.

27 Więcej na ten temat: W. Kymlicka, Multikulturalismus und Demokratie: über Minder-
heiten in Staaten und Nationen, Frankfurt am Main, 2000.

28 Dane pochodzą z Departamentu Statystyki Konfederacji Szwajcarskiej w Neuchâtel, 
stan: 2018 r.
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Kościół katolicki chroni swoich członków poprzez rozwijanie sieci organi-
zacji i tym samym walkę przeciwko utracie kontroli społecznej nad wiernymi. 
Te starania o wewnętrzną integracje tego Kościoła są trudne, gdyż postępująca 
indywidualizacja społeczeństwa i chęć otwarcia się na nowe ruchy powoduje, że 
liczba katolików maleje z roku na rok. Większość istniejących w Szwajcarii pa-
ra�i katolickich jest bardzo liberalna i egalitarna: księża dokonują wielu zmian 
w tradycyjnej liturgii, msze mogą odprawiać świeccy katecheci i pastorzy czy 
nawet pastorki z Kościoła protestanckiego w przypadku braku księży katolic-
kich29. Generalnie w Szwajcarii brakuje kapłanów do ewangelizacji wiernych, 
ponadto liczba księży maleje dramatycznie, co jest generowane znikomą liczba 
nowych powołań. Prowadzi to do sytuacji, w której coraz większa liczba para�i 
jest pozbawiona pasterzy. To z kolei wiąże się z dodatkowym obciążeniem po-
zostałych kapłanów i ze zmniejszeniem możliwości sprawowania duszpaster-
stwa pozamszalnego. Sytuacja ta generuje również imigrację księży z zagranicy, 
którzy w pewnym stopniu wypełniają te lukę30.

Ruch reformacyjny w Szwajcarii bierze swój początek w XVI wieku, kiedy 
to nastąpił podział na zwolenników Lutra z jednej oraz zwolenników Zwinglie-
go i Kalwina z drugiej strony. Obecnie Kościół protestancki jest utożsamiany 
z tymi wspólnotami protestanckimi w Szwajcarii, które o�cjalnie zostały uzna-
ne w 1648 roku w ramach traktatu pokojowego w Osnabrück31.

Kościoły protestanckie są zorganizowane w Szwajcarii na wzór prezbiteriań-
sko-synodalny. Oznacza to, że wspólnoty lokalne nie uznają władzy zwierzch-
niej, nie istnieje żadna hierarchia duchowna ani żaden urząd pedagogiczny, wo-
bec czego hierarchia ma charakter administracyjny, a nie duchowy. Członkowie 
autonomicznych para�i wybierają swoje władze samodzielnie, same określają 
również wysokość podatku kościelnego i  zarządzają sprawami �nansowymi 
we własnym zakresie32.

Muzułmańska społeczność w  Szwajcarii jest pod względem wielkości, jak 
już wspomniano, trzecią grupą religijną. Współżycie chrześcijan i muzułma-
nów wymaga ciągłego rozwiązywania trudnych problemów integracyjnych, 
które rodzą się niejako automatycznie w wypadku zetknięcia się tak różnych re-
ligii i kultur, jakimi są chrześcijaństwo i islam. Nie jest to łatwe nawet w tak libe-

29 M. Matyja, Granice demokracji bezpośredniej…, s. 66 n.
30 Tamże, s. 21.
31 A. Porębski, Wielokulturowość Szwajcarii…, s. 116.
32 Tamże, s. 117.
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ralnym i demokratycznym kraju, jakim jest Szwajcaria. Zasadniczą kwestią jest 
przyznanie praw, a jeśli tak – to w jakim wymiarze, przybyszom z obcych kra-
jów, będących wyznawcami religii niechrześcijańskich. Tak zwane prawa pod-
stawowe przysługują bowiem wszystkim mieszkańcom republiki alpejskiej33.

Wzrost muzułmańskiej społeczności w  Szwajcarii związany jest z  migra-
cją ekonomiczną i stosunkowo dużym napływem uchodźców z tzw. Trzeciego 
Świata oraz państw byłej Jugosławii. Aż 2/3 muzułmanów to sunnici, znaczą-
cą grupę tworzą także szyici i  lewici. Stowarzyszenia muzułmańskie na  tere-
nie Szwajcarii są bardzo zróżnicowane politycznie, rozdrobnione i  skłócone 
ze sobą, dlatego też nie potra�ą wyłonić przedstawiciela lub przywódcy, który 
byłby reprezentatywny dla całej społeczności i prowadził dialog z władzami fe-
deralnymi lub kantonalnymi. Muzułmańskie prawo, opierające się na woli bo-
skiej, determinuje to negatywne zjawisko dodatkowo34. Rodzi się tu problem 
stosunku muzułmanów do  państwa świeckiego i  jego demokratycznej formy 
rządów.

Najbardziej dynamiczny wzrost liczby wiernych w latach 1980–2010 wystą-
pił w ramach mniejszości muzułmańskiej. Jeszcze w 1980 roku liczba muzuł-
manów na terytorium Szwajcarii wynosiła 56 600 wiernych, w roku 2000 osią-
gnęła ok. 310 000, w roku 2010 – 350 000, a w roku 2015 wzrosła do ok. 500 000.

Zupełnie w innej sytuacji są szwajcarscy wyznawcy judaizmu, których po-
pulacja jest jednak o wiele niższa od liczby muzułmanów i wynosi około 20 000 
(0,25%). Żydzi byli przez długi okres czasu dyskryminowani na  terytorium 
państwa szwajcarskiego. Już w pierwszej wersji konstytucji z 1848 zostały ogra-
niczone ich prawa wyznaniowe i prawa osiedlania się. Dopiero w zmody�ko-
wanej konstytucji z 1874 roku ta mniejszość religijna uzyskała pełne prawne 
i społeczne równouprawnienie35.

Liczby wyznawców pozostałych religii – zarówno chrześcijańskich, jak i nie-
chrześcijańskich – są niewielkie i nie wykazują tendencji wzrostowych. Godna 
uwagi jest liczba wyznawców prawosławia (2,3%), pietyzmu (0,6%), hinduizmu 
(0,5%) i buddyzmu (0,5%).

Opisane zjawiska są symptomatyczne nie tylko dla Szwajcarii, lecz znajdują 
potwierdzenie również w innych krajach zachodnioeuropejskich.

33 W. Kälin, Grundrechte im Kulturkonflikt. Freiheit und Gleichheit in der Einwande-
rungsgesellscha�, Zürich, 2000, s. 58 n.

34 Por. M. Ruthven, Islam, przeł. K. Pachniak, Warszawa, 1998.
35 F. T. Külling, Antisemitismus in der Schweiz zwischen 1866 und 1900, Zürich, 1977.
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Reasumując, należy stwierdzić, iż religie: katolicka, protestancka i islamska 
są dominującymi wyznaniami w  społeczeństwie szwajcarskim (68,5%), przy 
czym wyznawcy islamu charakteryzują się silną dynamiką wzrostową.

NOWE MNIEJSZOŚCI KULTUROWE

Napływ nowych mniejszości kulturowych do Szwajcarii został zapoczątko-
wany po  II wojnie światowej i wiązał się bezpośrednio z migracją eko-

nomiczną, szczególnie z dużym napływem gastarbeiterów z  państw połu-
dniowoeuropejskich i uchodźców z tzw. Trzeciego Świata oraz z państw byłej 
Jugosławii. W 1945 roku przyjechali do Szwajcarii pierwsi imigranci z Turcji. 
Byli to studenci, którzy dzięki �nansowej pomocy państwa tureckiego zdoby-
wali wykształcenie na wyższych uczelniach w Szwajcarii. Większość z nich opu-
ściła Szwajcarię po ukończeniu studiów, część jednak pozostała. W 1946 przy-
była do Szwajcarii grupa misjonarzy muzułmańskich pod nazwa Ahmadiyya, 
która wybudowała w 1963 roku pierwszą świątynię na terytorium tego państwa 
– meczet Mahmud w Zurychu. Następny został wybudowany dopiero w 1978 
roku w Genewie.

Masowy proces imigracyjny do Szwajcarii można podzielić na dwa główne 
etapy. Pierwszy to okres od początku lat 60. do połowy lat 70. ubiegłego wieku, 
kiedy do Szwajcarii przybywali tureccy, włoscy, hiszpańscy i portugalscy pra-
cownicy niewykwali�kowani. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Szwaj-
carii potrzebowała nowych niewykwali�kowanych pracowników36. W tym sa-
mym czasie nastąpił również napływ pracowników sezonowych z  regionów 
Jugosławii. Etap ten określany jest okresem tzw. męskiej imigracji. Z punktu 
widzenia szwajcarskich ośrodków decyzyjnych, mieli to być pracownicy sezo-
nowi, którzy po określonym czasie i po wykonaniu krótko- i średniotermino-
wych prac wracali regularnie do swoich ojczyzn.

Ta sytuacja uległa zmianie, kiedy tymczasowe pozwolenia na pracę i pobyt 
w Szwajcarii zamieniono na pobyty długoterminowe, co było związane z wybu-
chem wojny w państwach byłej Jugosławii. Z początkiem lat 90. ubiegłego wie-
ku nastąpił napływ rodzin pracowników sezonowych z krajów bałkańskich, co 
rozpoczęło drugi etap imigracji do kraju alpejskiego. Napływ kobiet i dzieci stal 
się wówczas wyzwaniem dla przyjmującego państwa szwajcarskiego, charakte-

36 S. M. Behloui, S. Lathion, Muslime und Islam in der Schweiz. Viele Gesichter einer 
Weltreligion, w: Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammen-
lebens, hrsg. M. Baumann, J. Stolz, Bielefeld, 2007, 198 n.
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ryzującym się integracją kobiet muzułmańskich w procesie pracy i dzieci w ra-
mach edukacji37. Na tym etapie imigracji muzułmańskiej do Szwajcarii po raz 
pierwszy doszło do zderzenia kulturowego między społeczeństwem szwajcar-
skim a światem islamu. Objawem tego była odmienna wśród imigrantów inter-
pretacja podziału ról w rodzinie i w społeczeństwie dla mężczyzn i kobiet, inne 
zasady w wychowaniu dzieci i stosunek do instytucji państwowych. Przybywa-
jący muzułmanie zaczęli czuć się zagrożeni utratą własnych wartości religijno-
-kulturowych, co było bezpośrednią przyczyną zakładania przez nich instytucji 
językowych, kulturalnych i religijnych.

Po 2014 roku nastąpił, podobnie jak w  innych krajach zachodnioeuropej-
skich, napływ uchodźców z północnoafrykańskich krajów Maghrebu do Szwaj-
carii, co wiązało się z  ruchami rewolucyjnymi i wojnami domowymi w  tych 
krajach. Pociągnęło to za sobą fale uchodźców z Afryki centralnej i Azji do Eu-
ropy, w tym do Szwajcarii.

OCHRONA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH 
W SZWAJCARII

W prawie międzynarodowym uwzględnia się przede wszystkim ochro-
nę mniejszości narodowych, a nie kulturowych. Również w Szwajcarii 

ochrona mniejszości narodowych opiera się na uznanych standardach między-
narodowych38. Należy nadmienić, że szwajcarska kultura polityczna podkre-
śla zasadę proporcjonalności i  konsensu w reprezentacji politycznej i  stosuje 
się ją zarówno do partii politycznych, jak i  języków narodowych oraz religii. 
Sprawia to, że państwo to wykazuje bardzo niski poziom kon�iktowych lub po-
krywających się postanowień prawnych federacji, kantonów i społeczności lo-
kalnych. Trzeba tu zaznaczyć, że przynależność lokalno-polityczna jest bardzo 
głęboko wrośnięta w mentalność obywatela szwajcarskiego, który zdecydowa-
nie na pierwszym miejscu utożsamia się z gminą i kantonem, natomiast Berno 
jest dla niego w większym stopniu siedzibą rządu niż stolicą państwa.

W porównaniu z konstytucją z 1848 roku, a zwłaszcza z jej zmody�kowa-
ną formą z roku 1874, aktualna preambuła konstytucji jest bardziej konkretna 
i koncentruje się zasadniczo na pojęciu „społecznej różnorodności” i „wielo-
ści społecznej”, natomiast poprzednie wersje konstytucji podkreślały jedynie 
pojęcie „jedności”. Różnica ta ma duże znaczenie w kontekście mniejszości 

37 W. Kälin, Grundrechte im Kulturkon�ikt…, s. 151–153.
38 Zob. G. Janusz, Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Lublin, 2011.
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kulturowych, zaś stwierdzenie „jedności w wielości” podkreśla wielokulturo-
wy charakter państwa helweckiego, a jednocześnie sugeruje ochronę mniej-
szości39.

W jaki sposób obecna konstytucja Konfederacji Szwajcarskiej chroni mniej-
szości kulturowe/narodowe w tym kraju? Konstytucja nie zawiera ostatecznej 
de�nicji pojęcia „mniejszości narodowych”, co wcale nie oznacza, iż mniejszości 
nie są chronione w tym państwie. W społeczeństwie szwajcarskim, jak w każ-
dym społeczeństwie przyjmującym imigrantów, występują bowiem kon�ikty 
między większościowymi i mniejszościowymi ugrupowaniami i ich kulturami, 
które generują sprawiedliwą wykładnię praw podstawowych. Kälin przedstawia 
to zjawisko w ten sposób:

Pytań dotyczących praw podstawowych imigrantek i imigrantów nie można in-
terpretować w odosobnieniu i niezależnie od praw podstawowych własnych grup 
kulturowych. Przyczynia się to do  lepszego zrozumienia kon�iktów w  ramach 
praw podstawowych w społeczeństwach imigracyjnych: w obydwu przypadkach 
może dojść do kon�iktu między osobami i ugrupowaniami mniejszości kulturo-
wej z jednej i większości społeczeństwa z drugiej strony z powodu braku wzajem-
nej akceptacji kultury mniejszości i większości lub wręcz jawnego zwalczania się. 
Z tego też powodu nie dziwi fakt, że praktyka sądownicza nie rozróżnia między 
obywatelami danego państwa a imigrantkami i imigrantami, lecz traktuje oby-
dwie kategorie według jednakowych norm prawnych40.

Preambuła konstytucji szwajcarskiej podkreśla ważną rolę zjawiska wielo-
kulturowości w  kraju alpejskim. Wyraża bowiem wolę współżycia „jedności 
w wielości” na zasadzie wzajemnego poszanowania:

W dążeniu do odnowienia Federacji, przez wzmocnienie wolności i demokra-
cji, niezawisłości i pokoju, w duchu solidarności i otwartości wobec świata, zde-
cydowani żyć w jedności, we wzajemnej życzliwości i poszanowaniu ich różno-
rodności, świadomi wspólnych osiągnięć i  odpowiedzialności wobec przyszłych 
pokoleń, pewni, że wolny jest tylko ten, kto korzysta ze swej wolności i że siłę na-
rodu mierzy się dobrem słabych.

Potwierdza to art. 2 pkt 2 konstytucji:

Wspiera ogólny dobrobyt, trwały rozwój, wewnętrzną spoistość oraz kulturalną 
różnorodność kraju,

39 P. Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenscha�, Bern, 2007.
40 W. Kälin, Grundrechte im Kulturkon�ikt…, s. 31, tłum. autora.
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podkreślając jedność różnych kultur, przy czym społeczeństwo winno two-
rzyć wielokulturowe państwo, a jego różnorodność należy widzieć jako szansę, 
a nie zagrożenie41.

Czy przytoczone wyżej fragmenty konstytucji są wystarczające, aby mówić 
o  ochronie mniejszości narodowych w  ramach szwajcarskiego systemu poli-
tycznego? Z pewnością nie wystarczają i  prowokują nie tylko dyskusję spo-
łeczną, lecz także debatę parlamentarną. Zarówno parlament, jak i rząd, jako 
najwyższe polityczne instancje w państwie szwajcarskim, są zobligowane do in-
terpretacji konstytucji i pełnego określenia celów ochrony mniejszości narodo-
wych42. Niemniej jednak art. 2 pkt 2, mimo bardzo abstrakcyjnego sformułowa-
nia ochrony mniejszości, stanowi normę obowiązującą.

POLITYKA INTEGRACYJNA SZWAJCARII

Dzięki utworzeniu w  1848 roku szwajcarskiego państwa federalnego mo-
gły zostać w  dużym stopniu spełnione oczekiwania mniejszości języko-

wych i religijnych w ramach samostanowienia szwajcarskich kantonów43. Tak-
że dzisiaj szwajcarski system polityczny uznawany jest za wzorcowy w procesie 
rozwiązywania wielokulturowych problemów. Jednak nie wszystkie mniej-
szości kulturowe mogą w jednakowym stopniu korzystać z pozytywnych cech 
systemu federalnego44. Jaskrawym tego przykładem była polityka Konfede-
racji Szwajcarskiej wobec Romów, która doprowadziła w  okresie 1930–1970 
do zniszczenia ich wędrującej formy egzystencji. Podobnie polityka rządu wo-
bec tzw. nowej imigracji nie daje się porównać ze wspaniałomyślnym nastawie-
niem Helwetów wobec tradycyjnych mniejszości etnicznych.

Konieczność prowadzenia systematycznej polityki integracyjnej w Szwajca-
rii pojawiła się w helweckiej polityce dopiero w 90. latach XX wieku, po odsu-
nięciu tendencji antyemigracyjnych, które były nacechowane niechętnym na-
stawieniem do obcokrajowców.

41 W. Linder, R. Zürcher, Ch. Bolliger, Gespaltene Schweiz – geeinte Schweiz. Gesell-
scha�liche Spaltungen und Konkordanz bei den Volksabstimmungen seit 1874, Baden, 
2008, s. 211 n.

42 S. Cattacin, C. R. Famos, M. Duttwiler, H. Mahnig, Staat und Religion in der Schweiz 
– Anerkennungskämpfe, Anerkennungsformen, Bern, 2003.

43 Zob. A. Manatschal, Kantonale Integrationspolitik im Vergleich. Eine Untersuchung 
der Determinanten und Auswirkungen subnationaler Politikvielfalt, Baden-Baden, 
2013.

44 Por. S. Cattacin, C. R. Famos, M. Duttwiler, H. Mahnig, Staat und Religion…
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Aktualna polityka Szwajcarii wobec mniejszości narodowych została sfor-
mułowana w raporcie rządowym, dotyczącym „Konwencji ramowej o ochronie 
mniejszości narodowych”. Konfederacja Szwajcarska, raty�kując ten akt w 1998 
roku, sformułowała de�nicję mniejszości narodowych, dostosowując ją do sy-
tuacji w tym kraju.

Według tej nowo sformułowanej de�nicji, biorącej pod uwagę z  jednej 
strony sugestie Rady Europy, a z drugiej – szwajcarski federalizm, mniejszo-
ści narodowe w Szwajcarii to grupy osób, które liczbowo są mniejsze od reszty 
społeczeństwa w tym kraju lub w odpowiednim kantonie i które posiadają oby-
watelstwo szwajcarskie. Osoby te winny posiadać tradycyjne i solidne powia-
zania ze Szwajcarią, jednocześnie jednak winny kultywować własna tożsamość 
narodową, w szczególności tradycje kraju pochodzenia, własną kulturę, religię 
i język45.

Dyskusja na  temat obcokrajowców i  nowych mniejszości narodowych 
w Szwajcarii sprowadza się z  reguły do  stwierdzenia o  konieczności integra-
cji. Centralnym tematem jest – obok pracy – znajomość jednego z obowiązu-
jących w Szwajcarii języków, określana jako klucz do pełnej integracji. Debata 
ta przebiega w podobnej atmosferze jak dyskusje na ten temat w krajach Unii 
Europejskiej, poszukuje się przy tym najlepszej koncepcji integracyjnej46. Sam 
proces integracji jest nie do uniknięcia, Szwajcaria to bowiem kraj przyjmujący 
imigrantów i uzależniony ekonomicznie od napływającej siły roboczej. Biorąc 
pod uwagę znaczenie tego procesu, dziwi fakt, iż szwajcarskie ustawodawstwo 
dopiero niedawno uznało integrację jako zadanie państwa.

Oczywiście integracja zawiera, oprócz znajomości języka, cały szereg innych 
kryteriów, które można określić generalnie jako respektowanie wartości sfor-
mułowanych w konstytucji. Jednak możliwość porozumiewania się w  języku 
kraju przyjmującego jest najbardziej „mierzalnym” kryterium i stąd w publicz-
nej debacie na temat integracji wysuwa się tę kwestię na czołowe miejsce.

Nie jest tajemnicą, że system demokracji bezpośredniej utrudnia i przecią-
ga w czasie integrację i związanie z nią równouprawnienie mniejszości kulturo-
wo-narodowych w Szwajcarii47. Badania Narodowego Programu Badawczego 

45 Por. T. Milic, Ideologie und Stimmverhalten, Zürich, 2008.
46 Zob. S. Riedel, Muslime in der Europäischen Union. Nationale Integrationskonzepte im 

Vergleich, Berlin, 2005.
47 Szerzej na ten temat: M. Matyja, Dysfunkcjonalność szwajcarskiej demokracji bezpo-

średniej, Toruń, 2016.
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na uniwersytecie w Bernie wykazują, iż referenda przeprowadzone w Szwajcarii 
w ciągu ostatnich 120 lat, dotyczące mniejszości narodowych, wypadały z regu-
ły na niekorzyść tych mniejszości. Ich równouprawnienie przesuwano za każ-
dym razem w  czasie, natomiast odpowiednie ustawy, na  których podstawie 
przyznanie praw mniejszościom byłoby możliwe, zaostrzano. Jednak nie tylko 
instrumenty demokracji bezpośredniej, a więc referendum i inicjatywa, wpły-
wały negatywnie na położenie mniejszości narodowych. Dużą role odgrywały 
i odgrywają nadal urzędy państwowe i elity polityczne w tym kraju.

Mimo iż elity polityczne akceptują i uznają prawa mniejszości narodowych, 
jednak nie przedstawiają tego problemu na  forum parlamentu – w  obawie 
przed walką polityczną w wypadku ewentualnego referendum48. Obok tej tak-
tyki, prowadzonej przez politycznych decydentów i administrację państwową, 
istotne są również wartości i poglądy, reprezentowane przez społeczeństwo. Kto 
opowiada się za otwartą na zewnątrz Szwajcarią, ten z reguły opowiada się jed-
nocześnie za rozszerzeniem praw mniejszości narodowych w tym kraju. Kon-
serwatyści natomiast usiłują te prawa ograniczać do minimum, argumentując 
to stanowisko obawą przed wyobcowaniem społecznym i utratą szwajcarskiej 
tożsamości narodowej. Również same mniejszości narodowe/kulturowe wpły-
wają na ich pozycję i szanse równouprawnienia w społeczeństwie szwajcarskim. 
Mniejszości niepotra�ące się zasymilować i reprezentujące prowokująco obce 
wartości, mają nikłe szanse na ich zaakceptowanie przez wyborców – same so-
bie zamykają w ten sposób drogę w procesie integracji.

W XIX wieku głownie katolicy i Żydzi byli o�arami negatywnych wyników 
w głosowaniach referendalnych49. W 1874 roku zostały ograniczone prawa ka-
tolików w zmody�kowanej wówczas konstytucji, zaś dopiero w 1973 roku znie-
siono zakaz funkcjonowania zakonu jezuitów50. Również Żydzi byli przez długi 
okres dyskryminowani na terytorium państwa szwajcarskiego. Już w pierwszej 
wersji konstytucji z 1848 zostały ograniczone ich prawa wyznaniowe i  prawa 
osiedlania się. Dopiero w zmody�kowanej konstytucji z 1874 roku ta mniej-
szość religijna uzyskała pełne prawne i społeczne równouprawnienie51.

48 B. Gamble, Putting Civil Rights to a Popular Vote, „American Journal of Political Sci-
ence”, 1997, 41, s. 245–269.

49 Por. P. Krauthammer, Das Schächtverbot in der Schweiz 1854–2000. Die Schächtfrage 
zwischen Tierschutz, Politik und Fremdenfeindlichkeit, Zürich, 2000.

50 W. Linder, R. Zürcher, Ch. Bolliger, Gespaltene Schweiz…
51 F. T. Külling, Antisemitismus in der Schweiz…
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W ostatnich latach jaskrawym przykładem negatywnego wpływu demokra-
cji bezpośredniej na  równouprawnienie mniejszości kulturowych było refe-
rendum na temat budowy minaretów muzułmańskich w Szwajcarii. Naród re-
publiki alpejskiej opowiedział się w referendum – jak uprzednio wspomniano 
– zdecydowanie przeciwko ich powstawaniu.

Aktualne instrumenty integracyjne są niewystarczające i  docierają tylko 
do części potrzebujących. Natomiast konieczne wydaje się dotarcie do wszyst-
kich członków mniejszości narodowych, którzy nie posługują się dotąd jed-
nym z o�cjalnych języków obowiązujących w Szwajcarii lub nie są wyznawcami 
uznanych prawnie religii. Fakt nieznajomości o�cjalnego języka nie powinien 
stanowić przyczyny jakiejkolwiek dyskryminacji.

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA 
A PRAWA MNIEJSZOŚCI KULTUROWYCH

Kwestia tego, czy system federalny Szwajcarii posiada więcej wad czy zalet 
w odniesieniu do mniejszości kulturowych w tym kraju, pociąga za sobą 

dyskusję ideologiczną, ponieważ brakuje tu bezpośrednich porównań z  sys-
temami politycznymi innych państw52. Federalizm Szwajcarii ma wiele uwa-
runkowań, które – w zależności od punktu widzenia i sytuacji – można uznać 
za  pozytywne lub negatywne, biorąc pod uwagę stosunek państwa szwajcar-
skiego do mniejszości narodowych53.

Ze względu na wielokulturowość Szwajcarii trudno byłoby osiągnąć społecz-
no-polityczny konsens bez federalizmu54. Dzięki temu systemowi stare mniej-
szości etniczne, językowe czy religijne nie czują się pokrzywdzone lub gorzej 
traktowane od innych. Szereg decyzji podejmuje się na najniższym szczeblu po-
litycznym, co chroni obywatela przed nieuzasadnioną bądź nietra�oną ingeren-
cją ze strony państwa55. Federalizm hamuje napięcia międzykulturowe i etnicz-

52 Zob. J. M. Gabriel, Das politische System der Schweiz, Bern, 1997.
53 A. Christmann, Demoklesschwert Volksabstimmung? Genese von Anerkennungsregeln 

für Religionsgemeinscha�en in den Schweizer Kantonen, „Swiss Political Science Re-
view”, 2010, 16 (1), s. 1–41.

54 M. Matyja, Federalism and multiethnicity in Switzerland, w: Essays on Regionalisa-
tion. Collection of reports submitted at the International Conference. Regionalisation 
in Southeast Europe. Comparative Analysis and Perspectives, ed. Agencija Lokalne 
Demokratije, Center – Agency of Local Democracy, Subotica, 2001, s. 129–136.

55 Por. R. Eichenberger, Starke Föderalismus. Drei Reformvorschläge für fruchtbaren Fö-
deralismus, Zürich, 2002.
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ne oraz dopasowuje działalność państwa na rzecz różnic międzyregionalnych. 
Nikłe napięcia regionalne, jak również znikome kon�ikty polityczne są najlep-
szym świadectwem tego, iż państwo federalne w szwajcarskim wydaniu funk-
cjonuje optymalnie. Wprawdzie proces negocjacji na płaszczyźnie międzykan-
tonalnej i w relacji federacja – kantony jest niejednokrotnie długotrwały, co 
bywa często z zewnętrznego punktu widzenia niezrozumiałe, jednak w efekcie 
końcowym prowadzi do pozytywnych i pozbawionych większego ryzyka rezul-
tatów.

Z drugiej strony przedstawiciele mniejszości kulturowych jakiegoś kantonu 
mogą czuć się w pewnym sensie poszkodowani, jeśli nie posiadają tych samych 
praw, jakimi dysponują ich odpowiednicy w sąsiednim kantonie56. Kantonalne 
kompetencje i bezpośrednia demokracja są bronione w Szwajcarii konsekwent-
nie, a tam, gdzie dochodzi do kontrowersji międzykantonalnych, szuka się po-
kojowych rozwiązań na zasadzie tzw. konkordatu, czyli umowy międzykanto-
nalnej.

Szwajcarski system polityczny różni się od  innych znanych systemów de-
mokratycznych krajów europejskich. Poprzez ustawodawstwo konstytucyjne 
i specy�czne narzędzia, jakimi są referendum i inicjatywa ludowa, naród stał 
się prawdziwym suwerenem, mającym głos w każdej ważnej sprawie: od pro-
blemów na poziomie gminy po wypowiedzenie się na temat zmian konstytucji 
na poziomie Federacji. Kolektywny system władzy oraz duży wpływ grup inte-
resów i obywateli nie znajdują odpowiednika w żadnym innym państwie. Dla-
tego też szwajcarskiego federalizmu, z jego całą kompleksowością i specy�ką, 
nie da się bezpośrednio przenieść, bez uprzedniej dokładnej analizy jego gene-
zy, na system polityczny innych państw57.

Dlatego wnikliwa analiza funkcjonowania mniejszości kulturowych w pań-
stwie szwajcarskim jest możliwa jedynie w oparciu o zbadanie specy�ki sys-
temu politycznego republiki alpejskiej, który determinuje egzystencję tych 
mniejszości.

Czy bezpośrednio-demokratyczna forma rządzenia państwem stanowi nie-
bezpieczeństwo dla narodowych, językowych i religijnych mniejszości w Szwaj-
carii?

56 T. B. Donovan, Direct Democracy and Minority Rights. An Extension, „American 
Journal of Political Science”, 1999, 45, s. 1020–1024.

57 G. Kirchgässner, F. Gebhard, P. Lars, M. R. Savioz, Die direkte Demokratie. Modern, 
erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig, Basel – Genf – München, 1999.
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Czy inicjatywa ludowa i referendum są narzędziami demokratycznymi, sto-
jącymi w sprzeczności z polityką integracyjną w tym państwie?

Powszechnie wiadomo, że istnieje kon�ikt interesów między demokracją 
a państwem prawa oraz między zasadą większości demokratycznej a zasadami 
liberalnymi. Ów kon�ikt można regulować, lecz nie można go ostatecznie roz-
wiązać. Krytycy systemu demokracji bezpośredniej wychodzą z  założenia, że 
większości w danym społeczeństwie nie wykazują w swoim zachowaniu wobec 
mniejszości ani rozsądku, ani altruizmu, dlatego głosując w kwestiach dotyczą-
cych mniejszości, członkowie większości nie kierują się poczuciem odpowie-
dzialności, lecz przede wszystkim względami ekonomicznymi58.

Stosunek między demokracja bezpośrednia a prawami człowieka jest bardzo 
ambiwalentny. Dzięki narzędziom bezpośrednio-demokratycznym, większości 
maja większe szanse przeforsować swoje racje, aniżeli ma to miejsce w ramach 
struktur reprezentatywnego systemu politycznego59. Demokracja bezpośrednia 
reaguje niewątpliwie bardziej wrażliwie na preferencje społeczeństwa, w eks-
tremalnych wypadkach może dojść do przegłosowania danego wotum wbrew 
prawom człowieka i obywatela. Natomiast w demokracji reprezentatywnej pro-
ces podejmowania decyzji politycznej jest związany z debatą polityczną, przy-
taczaniem argumentów, ale przede wszystkim z tworzeniem koalicji. W ramach 
demokracji bezpośredniej istnieje również dyskusja polityczna, lecz brakuje in-
nych mechanizmów �ltrujących decyzje polityczne, zanim zostaną one de�ni-
tywnie podjęte przez społeczeństwo przy urnie60.

W tym miejscu należy postawić pytanie: czy wszystkie prawa dotyczące 
mniejszości w Szwajcarii winny podlegać głosowaniu? Albo: jakie prawa mniej-
szości należy uznać za fundamentalne i niepodlegające głosowaniu?

Szukając odpowiedzi na te pytania, należy jeszcze raz wziąć pod uwagę zna-
czenie konstytucji, która zawiera podstawowe uregulowania, zapewniające 
podstawową ochronę mniejszościom językowym i religijnym61. Jej odpowied-
nia interpretacja i właściwe zastosowanie w praktyce jest zadaniem szwajcar-
skiego rządu i administracji.

58 L. P. Feld, M. R. Savioz, Direct Democracy Matters for Economic Performance. An Em-
pirical Investigation, „Kyklos”, 1997, 50, s. 507–538.

59 M. Matyja, Besonderheiten des politischen Systems der Schweiz. Föderalismus und di-
rekte Demokratie, „Europa Regionum”, 2009, Bd. 12, s. 13 n.

60 B. Frey, L. Goette, Does the Popular Vote Destroy Civil Rights?, „American Journal of 
Political Science„, 1998, 42, s. 1343–1348.

61 Por. D. Richter, Sprachenordnung und Minderheitenschutz…
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ZAKOŃCZENIE

Zasadę szwajcarskiej „jedności w wielości” najlepiej odzwierciedla wielokul-
turowość i wielojęzyczność tego kraju, ale także stosunkowo wysoki pro-

cent obcokrajowców.
Obecnie istnieją w Szwajcarii cztery grupy językowe: niemiecka, francuska, 

włoska i retoromańska oraz dwa znaczące wyznania religijne katolickie i pro-
testanckie.

W dyskusjach, prowadzonych w mediach i na arenie politycznej, de�niowa-
na jest konkretna obawa o jedność narodu szwajcarskiego w przypadku zwięk-
szającej się liczby języków, jakimi posługuje się społeczeństwo tego kraju oraz 
wzrastająca rola mniejszości muzułmańskiej. Podkreśla się nie bez przyczyny 
ryzyko zubożenia kulturowego narodu i osłabienie tożsamości narodowej.

Konieczność prowadzenia systematycznej polityki integracyjnej w Szwajca-
rii pojawiła się w helweckiej polityce dopiero w latach 90. XX wieku, po odsu-
nięciu tendencji antyemigracyjnych, które były nacechowane wrogim nastawie-
niem do obcokrajowców.

Aktualna polityka integracyjna w tym kraju została sformułowana w rapor-
cie rządowym, dotyczącym „Konwencji ramowej o ochronie mniejszości naro-
dowych”. Konfederacja Szwajcarska, raty�kując ten akt w 1998 roku, sformuło-
wała de�nicję mniejszości narodowych, dostosowując ja do sytuacji w państwie 
helweckim.

Równouprawnienie szwajcarskich mniejszości dotyczy nie tylko tradycyj-
nych mniejszości etnicznych, ale i nowych mniejszości kulturowych. Aktualne 
instrumenty integracyjne są niewystarczające i docierają tylko do części potrze-
bujących – konieczne wydaje się dotarcie do wszystkich członków mniejszości 
kulturowych.

Integracyjne procesy wewnątrz Konfederacji, gdzie zasadniczą rolę przeję-
ła konstytucja, określająca stosunek między kantonami a państwem szwajcar-
skim, stanowiły podstawę stworzenia multikulturowego państwa i społeczeń-
stwa. Ważne jest, że konstytucja nie kwestionuje tożsamości prawnej kantonów 
i nie zwraca się przeciwko regionalnej kulturze i lokalnej tożsamości obywateli. 
Bardziej chodzi obecnie o odpowiednią interpretację ustawy zasadniczej i za-
stosowanie jej zapisów w praktyce – także wobec nowych mniejszości.

Szwajcaria, jak cała współczesna Europa, stoi dziś przed koniecznością od-
powiedzi na  strategiczne wyzwania o  charakterze cywilizacyjnym. Jednym 
z  kluczowych problemów jest przyszły kształt tego wielokulturowego społe-
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czeństwa z jego całą mozaiką różnych mniejszości i grup narodowych. Z jednej 
strony – co szczególnie symptomatyczne dla najbardziej rozwiniętych społecz-
nie i gospodarczo krajów Europy – widoczna jest narastająca presja demogra-
�czna imigrantów, zachowujących odrębność kulturową. Szwajcaria, w  prze-
ciwieństwie do  większości współczesnych państw europejskich, nigdy nie 
stanowiła społeczeństwa jednorodnego, w którym wewnętrzną spoistość kreu-
je i wzmacnia jednolita tożsamość, historia i kultura. Obecnie jednak, na sku-
tek pojawienia się nowych mniejszości niechrześcijańskich, zauważa się istot-
ny wzrost napięć społecznych i zmianę nastawień i preferencji wyborczych, co 
oznacza z kolei wyraźny renesans poparcia społecznego dla ugrupowań skraj-
nej prawicy.

Z drugiej strony deklarowany powszechnie w  Szwajcarii pozytywny sto-
sunek do procesów integracyjnych, budowany na  bazie wielowiekowej szwaj-
carskiej tradycji tolerancji dla „innych”, traci wyraźnie na  sile w  konfronta-
cji z koniecznością ustosunkowania się do nowych, nieznanych dotąd kwestii 
szczegółowych. Jakie zatem działania i zmiany ze szwajcarskiej perspektywy są 
niezbędne, aby w istocie nieodwracalny we współczesnej Europie proces prze-
kształcania społeczeństwa jednorodnego w wielokulturowe przebiegał harmo-
nijnie, bez zbędnych napięć i kon�iktów w tym kraju?

Wydaje się, że kluczem do  powodzenia są zmiany świadomości społecz-
nej, zwłaszcza zaś niezbędne jest odejście od  absolutyzowania prymatu reli-
gii chrześcijańskich. Jest faktem bezspornym, że podstawy kultury europej-
skiej w tradycyjnym rozumieniu tworzą: chrześcijaństwo, dorobek cywilizacji 
greckiej i rzymskiej, spuścizna europejskiego oświecenia oraz indywidualizm. 
Jednak wyzwania, jakie stoją przed Szwajcarią, wymagają uznania do  współ-
istnienia na równych prawach innych hierarchii społecznych, a nade wszystko 
równouprawnienia innych wierzeń i religii.

Społeczeństwo szwajcarskie winno mieć świadomość, że przyszłość to czas 
integracji o ponadnarodowym charakterze oraz że dobro wspólne wymagać bę-
dzie świadomej, stopniowej rezygnacji z wielu atrybutów dzisiejszej suweren-
ności narodowej. Związane jest to z przejęciem odpowiedzialności przez orga-
ny państwowe, które są w stanie w pewnym stopniu sterować instrumentami 
bezpośrednio demokratycznymi w  interesie sprawnego funkcjonowania tego 
wielokulturowego państwa według tradycyjnej szwajcarskiej zasady „jedności 
w wielości”.
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Mirosław Matyja

SPECIFICITY OF MULTICULTURAL SWITZERLAND
Summary

Multicultural Switzerland is a combination of many di�erent components – four of-
�cial languages, many religions, minorities and cultures. Switzerland is historically 

a „model” of political and multicultural integration; the Swiss nation has also a  political 
character. Four factors are very important in Swiss cultural policy: the constitution, which 
makes the principle of diversity a priority, federalism, representative government and di-
rect democracy. In Switzerland, cultural minorities should be divided into traditional mi-
norities, which are ethnic and linguistic minorities and so-called new minorities, formed 
because of immigration in the last half-century. Multilingualism is a basic element of the 
identity of the Swiss state and a guarantee of recognition of cultural minorities in this coun-
try. �ere is no o�cial state religion in Switzerland. �e dominant religion is Christianity, 
and the greatest religious minority are Muslims. Both the parliament and the government, 
as the highest political instances in Switzerland, are obliged to de�ne the objectives of pro-
tection of cultural minorities. �e system of direct democracy makes the integration of cul-
tural and national minorities in Switzerland di�cult. Current instruments of integration 
are insu�cient – Swiss society should realize that the future is a time of integration on the 
supranational level.

Keywords: Switzerland, multiculturalism, cultural minorities, direct democracy, Swiss na-
tion, integration of minorities
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