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Europejskie aspiracje Turcji a problemy asymilacyjne

mniejszoœci tureckiej w Niemczech

Wprowadzenie

Turcja zachowuje od 1963 roku status cz³onka stowarzyszeniowego ówczesnej Eu-
ropejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a od ponad 40 lat ubiega siê o cz³onkostwo w Unii
Europejskiej. Na spotkaniu szefów rz¹dów i pañstw Unii Europejskiej w Luksemburgu
w dniach 12–13 grudnia 1997 roku poddano w w¹tpliwoœæ status kandydatury Turcji,
zgadzaj¹c siê jednoczeœnie na podjêcie rokowañ cz³onkowskich z Cyprem, Wêgrami,
Polsk¹, Estoni¹, Czechami i S³oweni¹. Stanowisko unijne wywo³a³o oburzenie po stro-
nie tureckiej, rozpoczynaj¹c tym samym „lodowy okres” we wzajemnych stosunkach1.
Dopiero w 1999 roku przyznano Turcji status kandydata. Na szczycie w Kopenhadze
w 2002 roku kraje Unii Europejskiej zobowi¹za³y siê do podjêcia decyzji o przyjêciu
Turcji w roku 2004 po wczeœniejszym spe³nieniu „kryteriów kopenhaskich” (m.in. sta-
bilnoœæ instytucji pañstwowych, demokratyczny i prawny porz¹dek, sprawny rynek
ekonomiczny). Wiele z tych warunków nie zosta³o do tej pory spe³nionych, napoty-
kaj¹c na silny opór przedstawicieli w³adz pañstwowych ró¿nego szczebla2.

Przeprowadzono reformy prawa cywilnego, poprawiono status prawny kobiet, za-
prezentowano pakiet zmian dotycz¹cych wykonywania kary œmierci, tortur czy wolno-
œci zgromadzeñ. Sama deklaracja Turcji o cz³onkostwie wywo³a³a trwaj¹c¹ do dziœ
publiczn¹ debatê w wielu pañstwach europejskich, a w szczególnoœci w Republice Fe-
deralnej Niemiec. ¯adne inne pañstwo aspiruj¹ce do struktur unijnych nie wywo³ywa³o
takich emocji jak Turcja. W³aœnie spo³eczeñstwo RFN utrzymuj¹ce od pocz¹tku lat
60-tych bardzo œcis³e kontakty gospodarcze, handlowe, turystyczne z Turcj¹ najbar-
dziej obawia siê fali migracji w kierunku Europy, a w szczególnoœci do Niemiec. Gros
ju¿ mieszkaj¹cych imigrantów stanowi¹ przybysze z rolniczych obszarów Turcji o ni-
skich kwalifikacjach zawodowych, którzy stanowi¹ znaczn¹ liczbê bezrobotnych.
W przeciwieñstwie do imigrantów z „nowych” pañstw UE pozostaj¹ na sta³e zarówno
w Niemczech, jak i w Austrii. Tworz¹ tym samym zamkniête, nie wykazuj¹ce gotowo-
œci do integracji z krajem goœcinnym spo³eczeñstwa, otwarte na idea³y radykalne
wsparte religi¹ islamsk¹. Przegl¹daj¹c niemieckie fora internetowe mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e uczucie lêku narasta. We wszystkich sonda¿ach przeprowadzanych przez
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niemieckie gazety online najwiêksza liczba g³osów oddanych przez internatów znajdu-
je siê po stronie zdecydowanego odrzucenia koncepcji przyjêcia Turcji do Unii Euro-
pejskiej.

Opinia spo³eczna nie jest to¿sama ze stanowiskiem rz¹du federalnego. Polaryzacja
stanowisk pojawi³a siê na szczycie Unii Europejskiej 16 i 17 grudnia 2004 r. w Brukse-
li. Rz¹dy europejskie balansowa³y od solidarnego wsparcia tureckich aspiracji przez
RFN i Wielk¹ Brytaniê, poprzez rosn¹ce uczucie rezerwy we Francji a¿ do wyraŸnego
sceptycyzmu w przypadku Austrii i Cypru3. Obecny prezydent Francji Nicolas Sarkozy
wygra³ wybory w 2007 roku, obiecuj¹c zastopowanie rokowañ z Turcj¹, stoj¹c na czele
prezydencji europejskiej mo¿na ³atwo domyœleæ siê dalszych losów tych pertraktacji.

Ostatnie wybory z 2008 roku do parlamentu austriackiego, gdzie dwie skrajnie pra-
wicowe partie Austriacka Partia Wolnoœciowa FPÖ i Sojusz na rzecz przysz³oœci Au-
strii BZÖ Jörga Haidera uzyska³y razem prawie 30% g³osów, nie wró¿¹ przyjaznej
atmosfery do zmiany tego stanowiska.

1. Kontrowersje

Centralnym zagadnieniem otwartej dyskusji europejskiej w sprawie Turcji pozo-
staj¹: nie rozwi¹zana kwestia pó³nocnego Cypru, brak demokratycznych regu³ rz¹dze-
nia, nieprzestrzeganie praw cz³owieka i brak ochrony praw mniejszoœci. Nie mniej
wa¿nym problemem dla Unii Europejskiej jest potencja³ ludnoœciowy Turcji. Jako
28 pañstwo stanie siê drugim co do iloœci mieszkañców krajem, stanowi¹c 36% ca³ej
ludnoœci Unii, maj¹c 41% g³osów w parlamencie, 43% w Radzie Unii przy jedynie 9%
udziale produktu narodowego brutto4.

Liczni sceptycy podkreœlaj¹ odmienne doœwiadczenia historyczne, ró¿nice kulturo-
we, religijne, du¿y deficyt gospodarczy, który mo¿e obci¹¿yæ bud¿et unijny. Zwolenni-
cy procesu integracji Turcji z Uni¹ nie podnosz¹ kwestii historycznych, religijnych czy
geograficznych, gdy¿ w obecnie zglobalizowanym wieku nie s¹ one wyznacznikami
europejskoœci, a od momentu powstania Republiki Tureckiej w 1923 r. to Europa Za-
chodnia sta³a siê wzorcem porz¹dku prawnego i spo³ecznego dla Turcji. Podkreœlaj¹
tak¿e fakt, ¿e Turcja od dziesiêcioleci pozostaje wa¿nym partnerem handlowym EU,
a jako cz³onek NATO odgrywa decyduj¹c¹ rolê geopolityczn¹ w trójk¹cie Europa
Po³udniowa, Bliski Wschód i Kaukaz. Znaczenie tego regionu jest nie tylko wa¿ne ze
wzglêdu na najbogatsze rezerwy ropy i gazu ziemnego, ale tak¿e ze wzglêdów bezpie-
czeñstwa i stabilizacji. Liczne mniejszoœci tureckie rozmieszczone s¹ g³ównie w Euro-
pie. Turcja mo¿e byæ tak¿e krajem, który stanowiæ bêdzie wzór pañstwowoœci dla
Bliskiego Wschodu i umo¿liwi dialog islamu z chrzeœcijañstwem, staj¹c siê „ostatni¹
twierdz¹ Europy”5. Zwraca siê uwagê na podjête przez Turcjê reformy w celu spe³nie-
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nia „kryteriów kopenhaskich”, a intensywne lobbowanie organizacji obrony praw
cz³owieka na rz¹d turecki ma szanse zniwelowaæ wystêpuj¹ce niedoci¹gniêcia.

Sami Turcy zakompleksieni, ale dumni zarazem ze swojej historii traktuj¹ cz³onko-
stwo w Unii jako sprawê honoru. Pragn¹ jako naród uznania ich trudnej drogi od orien-
talnego zacofania do modernizacji wed³ug standardów europejskich, któr¹ przeszli
w ostatnich dwóch wiekach (budowa kolei ¿elaznej przez su³tana, tworzenie podstaw
republiki przez Atatürka wzoruj¹cego siê na francuskim centralizmie, niemieckim mi-
litaryzmie, szwajcarskim prawie cywilnym, ze zmian¹ pisma arabskiego na ³aciñskie)6.
Przez ostatnie dziesiêciolecia kolejni tureccy prezydenci, genera³owie, urzêdnicy, sê-
dziowie i oczywiœcie sam naród potwierdzali raz obrany kierunek zachodni.

2. Wewnêtrzna sytuacja Turcji

Od momentu wejœcia 3 listopada 2002 roku do rz¹du tureckiego islamsko-konser-
watywnej partii AKP toczy siê walka o w³adzê pomiêdzy elitami œwieckimi i armi¹
a nowymi w³adzami. Symbolem tej „tureckiej Kulturkampf”7 sta³a siê uchwalona
g³osami AKP i prawicowoekstremistycznej Partii Ruchu Nacjonalistycznego (MHP)
ustawa zezwalaj¹ca kobietom na noszenie czarczaf na uniwersytetach. Walkê o nosze-
nie chust podj¹³ sam premier Erdogan, którego ¿ona i córki nigdy nie pokazuj¹ siê
publicznie z ods³oniêtymi w³osami. Wczeœniejszy wieloletni zakaz ogranicza³ jego
zdaniem wolnoœæ osobist¹ kobiet i dlatego zniós³ go w lutym 2008 roku, doprowa-
dzaj¹c do przeg³osowania poprawki w konstytucji. Podwa¿enie zgodnoœci tej ustawy
z konstytucj¹ przez Trybuna³ Konstytucyjny jeszcze bardziej podgrza³o atmosferê
wzajemnych animozji.

Przyk³adem bezwzglêdnej walki o w³adzê by³a batalia o stanowisko prezydenta.
Kandydat AKP minister spraw zagranicznych Abdullah Gül potrzebowa³ a¿ trzech tur
g³osowania, by zostaæ prezydentem 28 sierpnia 2007 roku8. Jego ¿ona Hayrünnisa
Güll, któr¹ w wieku 15 lat wydano za 14 lat starszego cz³owieka zosta³a „first lady”,
która nigdy nie pokazuje siê publicznie bez chusty. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e Turcjê,
która aspiruje do Unii czekaj¹ kolejne batalie œrodowisk muzu³mañskich ze zwolenni-
kami „œwieckoœci”9.

Ta bêd¹ca u w³adzy od 2002 roku partia ma szerokie poparcie spo³eczne (prawie
54%), podczas gdy kemalistyczno-lewicowo-nacjonalistyczna Republikañska Partia
Ludowa (CHP)10 tylko 20%. Wiêkszoœæ Turków, zw³aszcza z terenów wiejskich pozo-
staje nadal przede wszystkim muzu³manami, a czêœæ z nich przeprowadzaj¹c siê do
miasta przenios³a islamski styl ¿ycia. Kemalizm jest im obcy, dlatego zdaniem dzienni-
karza Krzysztofa Kêcieka jest tak¿e zagro¿ony, gdy¿ jako ideologia elity biurokratycz-
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nej, wojskowej i intelektualnej zarazem tak¿e snobistycznej nie znajduje zrozumienia
wœród szerokich mas spo³eczeñstwa11.

Przejêcie w³adzy przez AKP zbieg³o siê z kryzysem gospodarczym w roku 2001,
który spowodowa³ najg³êbsz¹ recesjê w Turcji od koñca II wojny œwiatowej. Przy
wsparciu Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego opracowano program reform na
lata 2002–2004. AKP wprowadzi³a wiele reform, zapewniaj¹c krajowi 6% wzrost go-
spodarczy, znios³a karê œmierci i ograniczy³a rozleg³e uprawnienia wojskowych,
a przede wszystkim rozpoczê³a w roku 2005 rozmowy akcesyjne z Uni¹ Europejsk¹.
Jednak kraj ten nadal boryka siê z inflacj¹ 7% w roku 2007, bezrobociem, nierówno-
miernym rozwojem gospodarczym i wynikaj¹cym z tego podzia³em na uprzemy-
s³owiony zachód i agrarny, s³abo rozwiniêty wschód oraz z korupcj¹, która skutecznie
hamuje reformowanie gospodarki i sektora publicznego. Nowo wybrana partia zapro-
ponowa³a ca³kowit¹ zmianê kursu politycznego pañstwa – odejœcie od laickoœci na
rzecz powolnej islamizacji kraju. NajgroŸniejsze s¹ forsowane przez AKP zmiany
w konstytucji, nad którymi pracuje grupa wybranych prawników. Brak konsultacji pu-
blicznych ka¿e przypuszczaæ, ¿e AKP chce wkroczyæ we wszystkie dziedziny ¿ycia,
nawet te najbardziej osobiste. Planowana jest likwidacja ¿³obków w miejscach pracy
i skrócenie urlopu macierzyñskiego z szeœciu do jednego miesi¹ca, co wyeliminuje
Turczynki z ¿ycia zawodowego. Dodatkowo premier powtarza przy ka¿dej okazji, ¿e
kobieta powinna mieæ troje dzieci, co najdobitniej skomentowa³a zastêpca szefa opozy-
cyjnej Demokratycznej Partii Lewicowej Tayyibe Gulek Domac „Przy naszym prze-
ludnieniu i bezrobociu takie zalecenia to du¿y tupet!”12. W projekcie artyku³u 9 nowej
konstytucji kobiety, dzieci, starsi i upoœledzeni maj¹ podlegaæ specjalnej ochronie pañ-
stwa. Ten dwuznaczny zapis mo¿e sugerowaæ wy³¹czenie tej grupy obywateli spod
ogólnie obowi¹zuj¹cych zasad ¿ycia spo³ecznego. AKP dotyka tak¿e religijnoœci Tur-
ków. Ci, którzy pragn¹ robiæ karierê polityczn¹ musz¹ wyraŸnie okazywaæ swoj¹ po-
bo¿noœæ, modl¹c siê piêæ razy dziennie i poœciæ w ramadanie. Przeciwnicy polityczni
prezentowani s¹ jako ludzie ma³o pobo¿ni, a taka argumentacja znajduje pozytywny
oddŸwiêk wœród wiêkszoœci spo³eczeñstwa.

Inwestorzy zagraniczni maj¹ utrudniony dostêp do rynku tureckiego. Zatrudnienie
personelu z zagranicy wi¹¿e siê z za³atwianiem wielu formalnoœci administracyjnych
i kosztuje przedsiêbiorców du¿o czasu i cierpliwoœci. Du¿ym obci¹¿eniem jest 37% po-
datek dochodowy, wysokie koszty pracy, nieporównywalnie wy¿sze ni¿ w krajach Eu-
ropy œrodkowo-wschodniej, a brak specjalnych zachêt nie czyni z Turcji atrakcyjnego
partnera wobec stale rosn¹cej miêdzynarodowej konkurencji. Zrównanie uprawnieñ
firm tureckich i zagranicznych zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ od 2003 roku ustaw¹ nr 4875
istnieje tylko na papierze13. Pod p³aszczykiem prywatyzacji i przy rozdziale pañstwo-
wych kontraktów wybierani s¹ tylko ci zagraniczni inwestorzy, którzy zgodz¹ siê prze-
strzegaæ regu³ islamskich, b¹dŸ funkcjonowaæ jako firmy partnerskie obok tureckich.
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Brak dostêpu do rynku zamówieñ publicznych dla firm tureckich powoduje rozrost
korupcji, tworzenie siê nowych uk³adów i wzrost przeœwiadczenia, ¿e tylko funkcjono-
wanie w otoczeniu islamistów oznacza dostatnie ¿ycie. Partia, nie z pobudek humani-
tarnych, a czysto politycznych rozdziela przez ca³y rok œrodki spo¿ywcze i wêgiel
drzewny w biednych regionach kraju. Ponad 1/3 Turków jest w posiadaniu tzw. „zielo-
nych kartek”, które gwarantuj¹ bezp³atn¹ opiekê zdrowotn¹ i lekarstwa. Tej pomocy
materialnej towarzysz¹ szkolenia z Koranu. Wed³ug danych tureckiej gazety „Vakit”
3 miliony dzieci wziê³o udzia³ w kursach z Koranu w roku 2007.

Turecki historyk, dziennikarz i pisarz Dilek Zaptòioðlu, najlepiej znaj¹cy tamtejsze
realia wymieni³ trzy g³ówne metody, którymi bêdzie pos³ugiwaæ siê partia w d¹¿eniu
do powrotu Imperium Osmañskiego. Pierwsz¹ bêdzie islamizacja szkolnictwa. Drug¹
podwa¿anie istniej¹cych zasad i norm spo³ecznych. Prowadzone od d³u¿szego czasu
debaty telewizyjne islamskich intelektualistów nad zakazem spo¿ywania alkoholu,
wprowadzeniem zakazu rozwodów, mo¿liwoœci¹ noszenia nakryæ g³owy przez kobiety
czy zakazem reklamowania strojów bikini s¹ tego ewidentnym przyk³adem. Najtrud-
niejsz¹, jego zdaniem, ale mo¿liw¹ do spe³nienia metod¹ bêdzie „mord na ojcu narodu”
czyli podwa¿enie kultu twórcy œwieckiego pañstwa Mustafa Kumala Atatürka. Ju¿ za-
uwa¿y³, ¿e islamska propaganda zaczê³a podkreœlaæ „niemuzu³mañskie” nawyki Atatürka;
jak picie alkoholu, umi³owanie cywilizacji europejskiej, by wreszcie stwierdziæ, ¿e jest
konwertyt¹ z Salonik14.

„Czarne chmury zawis³y nad Ankar¹”15 jak napisa³a gazeta „wypêdzonych” „Preußi-
sche Allgemeine Zeitung”, gdy turecki prokurator generalny zarzuci³ rz¹dz¹cej partii
AKP podwa¿anie œwieckoœci pañstwa, a turecki Trybuna³ Konstytucyjny w Ankarze
wyrazi³ zgodê na kontrolê mo¿liwoœci wprowadzenia zakazu dzia³alnoœci partii. Pre-
mierowi Erdoganowi wraz z 71 czo³owymi funkcjonariuszami grozi zakaz dzia³alnoœci
na kolejne 5 lat lub nawet na zawsze. Taka perspektywa zahamuje z pewnoœci¹ europej-
skie aspiracje Turcji, spowolni je lub odsunie w czasie. Zagro¿ona bêdzie tak¿e sytu-
acja wewnêtrzna kraju: destabilizacja polityczna, nowe wybory, a wszystko to mo¿e
byæ punktem zapalnym do wybuchu wojny domowej. Nie wiadomo jak taki zakaz
przyjmie sama partia i jej zwolennicy. Równie¿ Komisja Europejska ma w¹tpliwoœci
co do zasadnoœci stosowania takiego zakazu. Wed³ug niej zakaz mo¿e dotyczyæ jedynie
partii, która nawo³uje do stosowania si³y, albo sama stosuje przemoc jako œrodek poli-
tyczny. Zastêpca szefa frakcji socjaldemokratów w UE Austriak Swoboda potwierdzi³,
¿e w przypadku wprowadzenia takiego zakazu, nale¿a³oby przerwaæ rokowania z Tur-
cj¹, gdy¿ ka¿dy kraj, który niedbale podchodzi do zasad demokracji z zasady nie powi-
nien byæ cz³onkiem UE.

Z wizyt¹ do Turcji wybra³ siê szef Komisji Europejskiej Manuel Barroso i komisarz
do spraw rozszerzenia Olli Rehn. Obaj znaleŸli siê w niezrêcznej sytuacji, gdy w tym
samym czasie 25 tysiêcy ludzi demonstrowa³o na ulicach Ankary za utrzymaniem laic-
kiego statusu pañstwa, popieraj¹c tym samym wszczêty proces zakazu dzia³alnoœci dla
AKP. Wizyta Barroso nie znalaz³a zrozumienia, potraktowano j¹ jako anga¿owanie siê
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w nieswoje sprawy. Protesty uliczne w Turcji nie s¹ w ostatnich latach rzadkoœci¹.
14 kwietnia 2007 roku przed mauzoleum twórcy republiki tureckiej Kumala Atatürka
w Ankarze odby³a siê demonstracja przeciwko wyborowi polityka o orientacji islam-
skiej na prezydenta pañstwa. Protestuj¹cy skandowali has³a „Nie chcemy imama na
prezydenta”, „Republika jest œwiecka i œwiecka ma pozostaæ”16. Nale¿y jednak zwróciæ
uwagê, ¿e gros tych demonstrantów stanowi³a miejska klasa œrednia, której liczba
gwa³townie maleje.

WyraŸnie widaæ, ¿e kraj jest podzielony, toczy siê ostra walka obu politycznych
obozów: laickich nacjonalistów i wojska oraz islamskiej partii AKP o w³adzê, wp³ywy
i prebendê. Po jednej stronie kemalistyczne elity, wojsko, sêdziowie Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, media i przedstawiciele gospodarki. Ta stara elita straci³a po wejœciu do
rz¹du AKP w 2002 roku kontrolê nad pañstwem i jego instytucjami. Po drugiej stronie
znajduje siê islamsko-konserwatywna anatolska klasa œrednia, reprezentowana przez
AKP. Rz¹d w obawie przed puczem dokonuje ci¹g³ych przeszukañ domów, biur, kom-
pleksów wojskowych w Istambule i Ankarze. Pods³uchuje tak¿e sêdziów, genera³ów
i polityków opozycji, a zdobyte informacje publikuje w sprzyjaj¹cych rz¹dowi gaze-
tach. Aresztowanie cz³onków rzekomej tajnej ekstremistycznej organizacji szowini-
stycznej „Ergenekon” (prawie 100 osób od stycznia 2007 roku) wpisa³o siê doskonale
w spreparowan¹ przez Erdogana teoriê spisku17. Druga strona siê nie poddaje. Tureccy
genera³owie prowadz¹ rodzaj wojny psychologicznej. Poprzez oddane im kana³y me-
dialne przekazuj¹ wszystkie dyskredytuj¹ce rz¹d wiadomoœci oraz nazwiska polity-
ków, artystów, dziennikarzy, „wrogów tureckich si³ zbrojnych”18.

Nieudana próba zakazu dzia³alnoœci dla AKP przez Trybuna³ Konstytucyjny
z sierpnia 2008 roku doprowadzi³a do jeszcze wiêkszego chaosu i niepokojów spo³ecz-
nych. Procedurê delegalizacji AKP nazwali niektórzy komentatorzy „puczem przepro-
wadzonym przez sêdziów”, który mia³ wbrew woli spo³eczeñstwa usun¹æ wybrany
demokratycznie rz¹d. Brak politycznej stabilizacji nie wp³ynie te¿ pozytywnie na na-
stroje wœród mniejszoœci tureckiej w Niemczech.

Turcy w Niemczech

Demograficzna eksplozja wspó³czesnego œwiata i zwi¹zane z tym przemiany kultu-
rowe w Europie powoduj¹ nowe, nieznane konflikty, których rozwi¹zanie jest koniecz-
noœci¹ na najbli¿sze dziesiêciolecia. Du¿a mobilnoœæ i masowe przemieszczanie siê
ludnoœci powoduj¹ g³êbokie zmiany struktury spo³ecznej, które naruszaj¹ wzglêdn¹
stabilnoœæ europejskich spo³eczeñstw. W najwiêkszym stopniu problem ten dotyka Re-
publikê Federaln¹ Niemiec. Od momentu swojego powstania w 1949 roku sta³a siê
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i pozostaje nadal celem migracyjnym ludnoœci z niemal ca³ego œwiata. Najwiêcej obcokra-
jowców, przyby³ych i zamieszka³ych w RFN pochodzi³o i nadal przybywa z pañstw islam-
skich. Muzu³manie na pocz¹tku lat 80-tych stanowili 18% ludnoœci œwiata, a dwadzieœcia
lat póŸniej stanowili ju¿ 1/3. Obecnie, jak poda³ watykañski Rocznik Papieski, na œwiecie
jest 1 mld 322 mln (19,2% populacji) wyznawców islamu, a 1 mld 130 mln (17,4% popula-
cji) chrzeœcijan, co powoduje, ¿e islam sta³ siê pierwsz¹ religi¹ œwiata19. W Unii Europej-
skiej mieszka prawie 12 milionów muzu³manów, w tym 3,5 miliona w Niemczech20.

Zdaniem prawicowego tygodnika „Junge Freiheit” „mamy do czynienia z wêdrówk¹
ludu islamskiego na tereny Europy zachodniej i wschodniej”. Zdaniem tej gazety po-
mimo du¿ych wysi³ków w³adz niemieckich w integracji muzu³mañskich przybyszów,
„ich zakotwiczenie w europejskiej i niemieckiej kulturze zawiod³o, a zamiast tego po-
wsta³y muzu³mañskie getta i spo³eczeñstwa równoleg³e tzw. Pararellgesellschaften,
w których islamscy stratedzy robi¹ wszystko by przej¹æ ziemiê i w³adzê polityczn¹21.

Turcy s¹ najwiêksz¹ co do wielkoœci grup¹ obcokrajowców w Republice Federalnej
Niemiec. Przybyli oni w poszukiwaniu pracy w czasach cudu gospodarczego i pozosta-
li na sta³e, sprowadzaj¹c z czasem swoje rodziny i krewnych. Obecnie jest to trzecie po-
kolenie urodzone i wychowane w RFN. Wed³ug danych niemieckiego Federalnego
Urzêdu Statystycznego prawie 2,5 miliona osób o tureckim pochodzeniu mieszka
w Niemczech, w tym 415 tysiêcy z obywatelstwem niemieckim. Poœród 6,7 miliona cu-
dzoziemców w Niemczech, 1,7 miliona stanowi¹ Turcy22. Pochodz¹ z ró¿nych grup et-
nicznych (np. Turcy, Kurdowie, Zaza, Turkmenami i Azarowie) i jêzykowych, ale dla
nich wszystkich jêzykiem ojczystym jest turecki. Wiêkszoœæ z nich nale¿y do dwóch
od³amów islamu: sunnickiego i alewickiego. Tego ostatniego procentowo jest wiêcej
w Niemczech ni¿ w Turcji. Tureccy emigranci pochodzili w znacznym stopniu z tere-
nów Turcji zamieszka³ych g³ównie przez Alewitów. Nie s¹ oni uznawani za muzu³mañ-
sk¹ mniejszoœæ wyznaniow¹ w Turcji i ¿yj¹cym tam wyznawcom ograniczane s¹
mo¿liwoœci wype³niania praktyk religijnych.

Osiedlanie siê tureckich Gastarbeiterów, ale tak¿e powiêkszaj¹ce siê stale gminy is-
lamskie doprowadzi³y do tego, ¿e z prowizorycznych domowych meczetów zaczêto
budowaæ architektoniczne budowle. Przez miejscow¹ ludnoœæ traktowane jest to zjawi-
sko jako dzia³alnoœæ misyjna i islamizacja terenów niemieckich.

Ugrupowania islamskie w Republice Federalnej Niemiec

Wœród wszystkich 59 700 cz³onków ekstremistycznych organizacji sk³adaj¹cych
siê z obcokrajowców i dzia³aj¹cych w Niemczech, prawie 31 350, czyli wiêcej ni¿
po³owa przypada na organizacje islamskie23. Dzia³aj¹ce w Niemczech islamsko-ekstre-
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mistyczne organizacje to g³ównie islamiœci o rodowodzie tureckim (27 250) i arabskim
(3350)24. Arabscy islamiœci wykorzystuj¹ obszar pañstwa niemieckiego jako finanso-
we i logistyczne zaplecze do przewa¿nie zbrojnej walki w krajach swojego pochodze-
nia. Tureccy islamiœci dzia³aj¹ aktywnie wœród muzu³manów tureckiego pochodzenia,
utwierdzaj¹c ich w islamskiej to¿samoœci i chroni¹c ich przed zachodnimi wp³ywami.
Ich ideologicznym celem jest stworzenie nowego, spo³ecznego porz¹dku, zale¿nego
nie od oczekiwañ i potrzeb cz³owieka, ale od woli boskiej.

Do najwiêkszych organizacji muzu³mañskich dzia³aj¹cych w Niemczech nale¿¹:
Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) – Turecko-Islamska Unia
Religijna; Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V.(ZMD) – Centralna Rada Mu-
zu³manów w Niemczech, której jeden ze zwi¹zków Islamische Gemeinschaft in
Deutschland (IGD) – Islamska Wspólnota w Niemczech jest pod obserwacj¹ s³u¿b Fe-
deralnego Urzêdu Ochrony Konstytucji (BfV); Islamrat für die Bundesrepublik Deut-
schland – Islamska Rada w RFN, której najwiêksze ugrupowanie tak¿e pod kontrol¹
s³u¿b nazywa siê Islamische Gemeinschaft Milli Görüº (IGMG) e.V. – Islamska
Wspólnota i Verband der Islamischen Kulturzentren e.v. (VIKZ) – Zwi¹zek Islamskich
Centrów Kultury. Organizacje te w celu skoordynowania dzia³añ wiosn¹ 2007 roku
za³o¿y³y Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland (KRM) – Radê Koordynacyj-
na Muzu³manów w Niemczech.

Najwiêcej zwolenników wœród lokalnych stowarzyszeñ islamskich ma Ditib. Jest to
organizacja finansowana i kierowana przez pañstwo tureckie, której przewodnicz¹cym
jest najczêœciej rezyduj¹cy w Berlinie dyplomata. Imamowie meczetów organizacji
Ditib pochodz¹ z Turcji, s¹ op³acani przez rz¹d turecki i nauczaj¹ po turecku. Wed³ug
gazety niemieckich wypêdzonych „Preußische Allgemeine Zeitung” ma ona wykorzy-
stywaæ œrodki finansowe przeznaczone przez rz¹d niemiecki na kursy integracyjne na
sprawy religijne i budowê meczetów25.

Islamska Wspólnota Milli Görüº26 (IGMG), którego polityczna odnoga zosta³a za-
kazana w Turcji27 jest najliczniejsz¹ organizacj¹, licz¹c¹ w Niemczech prawie 27 000
cz³onków, a niezrzeszeni, ale uczêszczaj¹cy na jej spotkania przewy¿szaj¹ wiele razy
iloœæ cz³onków. Sama organizacja podaje liczbê 57 tysiêcy cz³onków, a w ca³ej Europie
ponad 87 tysiêcy28. W strukturach IGMG znajduj¹ siê organizacje m³odzie¿owe,
zwi¹zki kobiet, studentów i akademików. Organizacja wed³ug danych Urzêdu Ochrony
Konstytucji (BfV) posiada znaczn¹ iloœæ nieruchomoœci, kieruje 500 grupami modli-
tewnymi i zarz¹dza 514 meczetami w Europie, z tego 323 w Niemczech29. Utrzymuje
tak¿e liczne centra edukacyjne i szkoleniowe. Finansowana ze sk³adek i darowizn,
sprawuje sta³¹ opiekê nad wiernymi. Poprzez socjalne, kulturowe i religijne wsparcie
ju¿ trzecia generacja m³odych Turków wychowywana jest w swojej to¿samoœci i kultu-
rze, a izolowana od spo³eczeñstwa niemieckiego. IGMG utrzymuje œcis³e kontakty
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z dzia³aj¹c¹ w Turcji Parti¹ Szczêœliwoœci Saadet Partisi (SP), nastêpczyni¹ zakaza-
nych w 1998 i 2001 roku partii Fazilet i Refah. G³ówni przywódcy SP bior¹ aktywny
udzia³ w organizowanych przez IGMG uroczystoœciach. Zapraszani s¹ na seminaria
i odczyty. Te wizyty nie tylko s³u¿¹ podtrzymaniu osobistych kontaktów, ale przede
wszystkim steruj¹ parti¹ i odciskaj¹ na niej piêtno wp³ywów tureckich. Ministerstwo
spraw wewnêtrznych w Badenii Wirtembergii okreœli³o te relacje jako bardzo œcis³e, co
sprawia, ¿e IGMG staje siê zagranicznym od³amem partii kadrowej. Ze wzglêdu na
wieloœæ zwolenników w ca³ej Europie (250 000) zdaniem s³u¿b Ochrony Konstytucji
zarówno na szczeblu federalnym, jak i krajowym stanowi dla Republiki Federalnej
Niemiec „najwiêkszy potencja³ niebezpieczeñstwa”30.

Protesty mieszkañców

Symbolem postêpuj¹cej islamizacji w Niemczech s¹ budowane coraz to nowe i wiê-
ksze meczety. Laickie spo³eczeñstwo niemieckie, mimo d³ugoletniej powojennej tole-
rancji wzglêdem obcych narodowoœci odczuwa zmêczenie i poirytowanie. Coraz
czêœciej s³ychaæ g³osy obywateli, ¿e islam jest trzecim totalnym zagro¿eniem po bol-
szewicko-sowieckim i faszystowsko-nazistowskim. Wed³ug ankiety przeprowadzonej
przez niemiecki Instytut Badania Opinii Publicznej Forsa prawie 36% Niemców trak-
tuje ¿yj¹cych w Niemczech muzu³manów jako zagro¿enie31. Najwiêcej meczetów,
symboli religii islamskiej, posiadaj¹ landy zachodnie32. S¹ to te¿ obszary o najliczniejszej
grupie tzw. „Gastarbeiterów” z pañstw islamskich, g³ównie z Turcji, którzy przybyli
tam w poszukiwaniu pracy z koñcem lat 60-tych. Du¿ym utrudnieniem w kontaktach
z mniejszoœciami islamskimi jest brak instytucji porównywalnych z koœcielnymi, gdy¿
inicjatorami budowy meczetów w Niemczech s¹ zarejestrowane stowarzyszenia
i spó³ki (rozpoznaje siê je po skrócie e.V. umieszczonym na koñcu nazwy), które two-
rzone s¹ tylko w celu zbudowania meczetu. Nale¿¹ one przewa¿nie do islamskich ugru-
powañ, które reprezentuj¹ wyznawców islamu w Niemczech.

W ca³ych Niemczech jest prawie 2600 ró¿nego rodzaju muzu³mañskich bo¿nic, po-
œród których 150 to klasyczne meczety z kopu³ami i minaretem. Od pocz¹tku lat
90-tych szczególnie du¿o przybywa imponuj¹cych swoj¹ wielkoœci¹ meczetów. We-
d³ug planów gminy Ahmadiyya planowana jest budowa 100 meczetów do roku 2010
(wed³ug informacji dziennika „Die Welt” planowanych jest 184)33.

Wielu komentatorów uwa¿a, ¿e jest to z pewnoœci¹ wynik zbyt liberalnej polityki
w latach powojennych. Turcy ¿yj¹cy obecnie w Niemczech to kolejne pokolenia, uro-
dzone i wychowane na terenach niemieckich. Ich prawa s¹ równe z prawami spo³ecz-
noœci niemieckiej i dlatego odchodz¹cy z urzêdu premiera Bawarii Edmund Stoiber,
konserwatywny polityk CSU podczas zjazdu partii, odbywaj¹cego siê nieprzypadkowo
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28 wrzeœnia, w dniu imienin Stoibera w International Congress w Monachium przypo-
mina³, „Rodzina jest dla mnie podstaw¹ spo³eczeñstwa, Niemcy powinny byæ krajem
tolerancyjnym, ale nie chcê by, meczety by³y wy¿sze ni¿ koœcio³y”34.

Wraz z rosn¹c¹ liczb¹ meczetów wzrasta te¿ oburzenie i opór lokalnych mieszkañ-
ców. W roku 2002 w Kolonii, dzielnicy – Ehrenfeld ugrupowanie Pro Köln zebra³o
podpisy pod protestem przeciwko powstaniu kolejnej takiej budowli. Temu tymczaso-
wemu stowarzyszeniu uda³o siê nawet wprowadziæ swoich przedstawicieli do rady
miasta (Stadtparlament)35. Podobne akcje powi¹zane z szerok¹ debat¹ publiczn¹ od-
by³y siê w Berlin-Pankow, Duisburg-Marxloh, München-Sendling i we Frankfurcie
nad Menem. Na pocz¹tku roku 2007 mia³ miejsce du¿y marsz protestacyjny w Berlinie,
w dzielnicy Pankow, gdzie 100 przeciwników budowy meczetu zawi¹za³o wspólnotê
pod nazw¹ Pankow-Heinersdorfer Bürger e.V. Organizuj¹ oni demonstracje, pikiety,
pochody z latarniami i rozdaj¹ ulotki. Podobne przemarsze mia³y miejsce równie¿
w Duisburgu-Marxloh, gdzie mieszka 1300 muzu³manów, a turecko-islamska Unia
Ditib jest w³aœcicielem projektu budowy za 7,7 milionów euro z minaretem o wysoko-
œci 34 metrów i finansowanym ze œrodków Unii Europejskiej i landu Nadrenii Pó³noc-
nej/Westfalii.

Oddolna inicjatywa Pro Köln, sprzeciwiaj¹ca siê budowie meczetów w Kolonii
spowodowa³a, ¿e niewiele znacz¹ca partia Pro NRW, która stanê³a na czele protestu
uzyska³a w wyborach lokalnych w 2004 roku ponad 4,7% g³osów i poprawi³a swój
mierny wynik z roku 2000 – 0,5% w sposób znacz¹cy. Sta³a siê nie tylko najsilniejsz¹
frakcj¹ w koloñskim parlamencie miejskim, ale mia³a swoich reprezentantów we
wszystkich dziewiêciu okrêgach regionalnych. Ugrupowania Pro Köln pozostaje „g³o-
sem milcz¹cej wiêkszoœci rodzimej ludnoœci”, a politolodzy niemieccy nie wykluczaj¹
wejœcia tej partii do parlamentu landowego w kolejnych wyborach w roku 201036.

Jak Niemcy d³ugie i szerokie protesty i spory nad budow¹ kolejnych meczetów jed-
nocz¹ coraz czêœciej lokaln¹ ludnoœæ, która z trosk¹ spogl¹da na rosn¹ce pod ich oknami
nowe i coraz to wy¿sze islamskie „koœcio³y”. Konserwatywno-liberalny dziennik „Die
Welt” o zasiêgu ponadregionalnym stwierdzi³, ¿e „plany budowy muzu³mañskich domów
bo¿ych wywo³uj¹ w ca³ych Niemczech budz¹c¹ niepokój debatê, a dialog z islamem staje
siê powa¿ny”37. Zarówno w Kolonii, Monachium czy Berlinie tworzone s¹ inicjatywy oby-
watelskie przeciwko nie tylko nowym budowlom, ale tak¿e przeciwko wolnoœci religijnej
dla muzu³manów, któr¹ zdaniem wielu obywateli nale¿y ograniczyæ. Równie du¿e poru-
szenie wzbudzi³ podrêcznik wydany w roku 2005 z inicjatywy Ditib pod tytu³em Erlaubtes

und Verwehrtes (Zezwolenia i zakazy), w którym zezwalano na bicie kobiet38.
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Jedyny do tej pory skuteczny protest mia³ miejsce w miejscowoœci Schlüchtern
w Hesji, gdzie do sprzeciwu 100 mieszkañców z by³ym ksiêdzem i by³ym burmistrzem
na czele do³¹czy³o siê 2500 Niemców. Wystosowali oni apel o treœci „pro Schlüchtern
– ohne Ahmadiyya-Moschee” (dla Schlüchtern – bez meczetu Ahmadiyya)39. Du¿e
wsparcie otrzymali tak¿e od polityków lokalnych. Coraz czêœciej powstaj¹ inicjatywy
krytyczne islamowi, które tworz¹ nieformalne ugrupowania np. Federalny Zwi¹zek
Ruchu Obywatelskiego – Der Bundesverband der Bürgerbewegung (BDB). Przekazuj¹
sobie w³asne doœwiadczenia z walki przeciwko budowie meczetów. Wed³ug opinii wy-
ra¿anych na stronach internetowych (www.buergerbewegung.de) najwiêkszy efekt
przynosz¹ protesty w ma³ych spo³ecznoœciach lokalnych, gdzie islamiœci nie mog¹ zna-
leŸæ poparcia w œrodowisku lewicowym i koœcielnym. Zwracaj¹ te¿ uwagê na wsparcie
lokalnych notabli i radz¹ równie¿ zaanga¿owaæ w konflikt lokalnych polityków, którzy
szczególnie przed nastêpnymi wyborami mog¹ byæ zainteresowani firmowaniem ini-
cjatywy lokalnej w³asnym nazwiskiem.

Fala protestów obejmuje nie tylko Republikê Federaln¹, ale tak¿e ca³¹ Europê.
W rocznicê ataku na Word Trade Center 11 wrzeœnia 2007 r. skrajna prawica z ca³ej Eu-
ropy zaplanowa³a demonstracje na placu brukselskim obok Parlamentu Europejskiego.
Pomimo zakazu burmistrza miasta zebra³o siê kilkadziesi¹t osób. Wœród zatrzymanych
50 agresywnych m³odzieñców byli Duñczycy, Polacy i Holendrzy40. W akcie solidar-
noœci podobn¹ demonstracjê zaplanowano w Kolonii na Roncalli Platz pod has³em
„Stoppt die schleichende Islamisierung Europas” (zahamowaæ postêpuj¹c¹ islamizacjê
Europy). Organizatorzy liczyli na oko³o 5000 uczestników41.

W tym samym czasie podobne problemy mia³y miejsce w Austrii. Tutaj mieszka
tak¿e du¿a liczba przybyszy – islamistów. Jörga Haidera, gubernatora Karyntii od
1999 roku oburzy³y entuzjastyczne s³owa prezydenta gminy Islamskiej Anasa Schak-
feha i wiedeñskiego przewodnicz¹cego rady gminnej Wiednia Omara El-Pawiego
w sprawie budowy kolejnych meczetów. Zapowiedzia³ on zmiany w prawie budowla-
nym oraz wprowadzenie zakazu postawienia takiej budowli, w przypadku gdy mo¿e
popsuæ ogólny wizerunek miasta. Obecnie obok licznych domów modlitewnych dzia-
³aj¹ dwa meczety w Wiedniu; jeden obok Uno-City i w tyrolskiej gminie Telf. Trzeci
planowany jest w mieœcie Vöslau na po³udniu Wiednia. Obecnie w Austrii mieszka
400 000 Turków z rodzinami, co stanowi 5% ludnoœci, a wed³ug prognoz w okresie naj-
bli¿szych 20 lat iloœæ ta ma wzrosn¹æ do 25%42.

Dzia³ania w³adz federalnych

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Urz¹d Spraw Zagranicznych pod-
jê³o dialog z ekspertami tureckimi na temat stosunku pañstwo a religia w Niemczech
oraz w Turcji. 6 maja 2008 roku na spotkaniu w Berlinie zjawi³o siê 40 tureckich i nie-
mieckich ekspertów z w³adz administracyjnych, szkolnictwa i religii. To drugie takie
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spotkanie po ostatniej rundzie konsultacji w paŸdzierniku 2007 roku w Istambule na te-
mat niemieckiego konstytucyjnego prawa religijnego. W programie wzajemnych roz-
mów rozwa¿ane by³y dwie kwestie; prawo do samostanowienia wspólnot religijnych
oraz œwiatopogl¹dowa neutralnoœæ pañstwa. W rozmowach ze strony tureckiej wzi¹³
udzia³ turecki doradca premiera Cüneyt Zapsu, przedstawiciele ministerstwa do spraw
Turków ¿yj¹cych za granic¹ w tureckim ministerstwie spraw zagranicznych, przedsta-
wiciele prezydium do spraw religijnych, dziekani kierunków teologicznych i inni na-
ukowcy. Ze strony niemieckiej przedstawiciele ministerstwa spraw wewnêtrznych
i urzêdu spraw zagranicznych, naukowcy i przedstawiciele zwi¹zków islamskich43.

Najbardziej kompetentnym forum dyskusyjnym jest Niemiecka Konferencja Islam-
ska (Deutsche Islam Konferenz – DIK), która podejmuje kwestie integracji muzu³ma-
nów ze spo³eczeñstwem niemieckim, rozwi¹zuje konflikty i opracowuje wspólne
deklaracje. Podczas trzeciego posiedzenia w marcu 2008 roku pod przewodnictwem
ministra Wolfganga Schäubla osi¹gniêto kompromis w sprawie nauczania religii islam-
skiej w szko³ach publicznych. Obie strony przyzna³y, ¿e taki przedmiot nale¿y wpro-
wadziæ do szkó³ i wyk³adaæ go w jêzyku niemieckim. Nie rozwi¹zana zosta³a jednak
kwestia lokalnych konfliktów zwi¹zanych z budow¹ meczetów i pochówkiem osób
wyznania islamskiego. Zalecenia prowadzenia spokojnej wymiany doœwiadczeñ
w kwestii tworzenia miejsc kremacji i islamskich cmentarzy pozostaj¹ raczej pobo¿-
nym ¿yczeniem, które nie naka¿e obywatelom niemieckim uznania chowania zmar³ych
bez trumny jako zwyk³¹ odrêbnoœæ kulturow¹. Zaapelowano tak¿e o odpowiedzialn¹,
woln¹ od uprzedzeñ informacjê w mediach na temat ró¿norodnoœci kultury islamskiej,
a tym samym zatrudnienia wykwalifikowanych wspó³pracowników o imigracyjnym
pochodzeniu. W kwestii terroryzmu islamskiego wszyscy uczestnicy grup dyskusyj-
nych potwierdzili bardzo powa¿ne zagro¿enie atakami terroru ze strony ugrupowañ
radykalnych i organizacji ideologii ekstremistycznej, których przedstawiciele niejed-
nokrotnie urodzili i wychowali siê w Niemczech. Poniewa¿ problem ten dotyczy
wszystkich; muzu³manów i nie muzu³manów, ugrupowania islamskie powinny bardzo
wyraŸnie dystansowaæ siê od islamu radykalnego44.

Wspólny dialog, publiczne debaty i konferencje naukowe stanowi¹ wa¿ny element
na drodze budowania poprawnych relacji Niemców z przedstawicielami religii islam-
skiej. Oby wysi³ek podjêty przez przedstawicieli obu stron zaowocowa³ lepszym zrozu-
mieniem i obaleniem g³êboko tkwi¹cych stereotypów. Federacyjny charakter pañstwa
niemieckiego sprawia, ¿e nie ³atwo jest rozwi¹zywaæ konflikty w tej delikatnej materii
na szczeblu rz¹dowym. Nawet powsta³a przy Urzêdzie Federalnym ds. Migracji
i UchodŸców (BAMF) „clearingstelle” – komórka, która ma koordynowaæ tworzenie
federalnego forum wspó³pracy pomiêdzy w³adzami bezpieczeñstwa a organizacjami
muzu³mañskimi, nie zlikwiduje naros³ych przez lata uprzedzeñ i zwyk³ego ludzkiego
lêku. Zarówno w³adze krajowe, jak i gminne i tak pozostan¹ osamotnione w konfronta-
cji z rosn¹cymi wymaganiami swoich islamskich wspó³mieszkañców45.
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Przewodnicz¹cy tureckiej gminy w Niemczech Kenan Kolat przy wsparciu przedstawi-
cieli arabskich, hiszpañskich, serbskich czy w³oskich organizacji skupiaj¹cych imigrantów
zbiera si³y na zaplanowany na 6 listopada 2008 roku drugi szczyt integracyjny (pierwszy
mia³ miejsce 14 czerwca 2006 roku). Przedmiotem nacisku na w³adze federalne ma byæ
zmiana prawa nadawania obywatelstwa z gwarancj¹ obywatelstwa podwójnego dla obco-
krajowców46. W katalogu ¿¹dañ znajduj¹ siê równie¿ ca³odniowe szko³y, zwiêkszona licz-
ba lekcji jêzyka niemieckiego oraz zajêcia wyrównawcze dla s³abszych uczniów47.

Brak postêpów w integracji i sta³y nap³yw nowych imigrantów do RFN zmusi³
w³adze federalne do zaostrzenia kryteriów dla osób staraj¹cych siê o obywatelstwo nie-
mieckie. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych wprowadzi³o od 1 wrzeœnia 2008 roku
nowy ogólnoniemiecki test dla obcokrajowców tzw. Einbürgerungstest. Egzaminowani
po podaniu 17 poprawnych odpowiedzi na 33 pytania z katalogu 310 opublikowanych
i dostêpnych publicznie pytañ uzyskuj¹ potwierdzenie zdanego egzaminu. Pytania do-
tycz¹ trzech dziedzin: polityki i demokracji, historii i odpowiedzialnoœci, cz³owieka
i spo³eczeñstwa. Ten kosztuj¹cy 25 euro test mo¿e byæ zdawany wielokrotnie i nie jest
przeznaczony dla ucz¹cej siê m³odzie¿y, czy absolwentów szkó³, ale g³ównie dla osób
pozostaj¹cych d³u¿ej bez pracy i nieucz¹cych siê. Zwolnione s¹ osoby poni¿ej 16 roku
¿ycia oraz osoby podlegaj¹ce ograniczeniom ze wzglêdu na swój wiek lub chorobê.
Tak zaostrzone kryteria dla obcokrajowców zwi¹zane s¹ ze zmian¹ ustawy imigracyj-
nej (Zuwanderungsgesetz), która wesz³a w ¿ycie w styczniu 2005 roku i zast¹pi³a zdez-
aktualizowan¹ ustawê o obcokrajowcach (Ausländergesetz) z 1990 roku.

Rzecznik Tureckiego Zwi¹zku w Berlinie-Brandenburgii TBB Safter Cinar podda³
w w¹tpliwoœæ, czy urodzeni Niemcy bêd¹ go w stanie zdaæ. Zarzuci³ rz¹dowi niemiec-
kiemu próby przed³u¿ania nadawania obywatelstwa, co nie zagwarantuje formalnego
zrównania osób o rodowodzie migracyjnym i wiêkszego ich przywi¹zania do kraju.
Pani pe³nomocnik do spraw integracji rz¹du federalnego Maria Böhmer (CDU) nie
wierzy, by m³odzie¿ niemiecka koñcz¹ca podstawow¹ edukacjê nie potrafi³a rozró¿niæ
rz¹du od parlamentu. Potwierdzaj¹c dobitnie chêæ równoprawnego udzia³u „nowych
obywateli” w ¿yciu spo³ecznym i politycznym kraju skierowa³a retoryczne pytanie: jak
daleko ma siêgaæ ta aktywnoœæ, skoro nie znaj¹ swoich praw48.

Nie mniej wa¿nym czynnikiem integracyjnym wynikaj¹cym z ustawy imigracyjnej s¹
oferowane jednolite pañstwowe kursy jêzykowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji
s³uchaczy, obejmuj¹ce od 1200 godzin przez 645 godzin a¿ po 430 godzin lekcyjnych dla
bardzo zaawansowanych. Osi¹gane na kursach umiejêtnoœci jêzykowe mierzone w jedno-
litej skali europejskiej dla jêzyków obcych maj¹ osi¹gn¹æ poziom bieg³oœci B149, który za-
pewni s³uchaczom komunikacjê jêzykow¹ i zapobiegnie postêpuj¹cej ekskluzji.
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46 Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cym prawem dzieci imigrantów zaraz po urodzeniu otrzymuj¹
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Republika Federalna Niemiec d³ugo jeszcze bêdzie ponosiæ konsekwencje rozwoju
multinarodowego spo³eczeñstwa i niwelowaæ ró¿nice kulturowe, mentalne i spo³eczne.
Nast¹pi³ nieodwracalny trend wielokulturowoœci w strukturze spo³eczeñstwa niemiec-
kiego. Typowa niemiecka rodzina oparta na tradycjach i kulturze odchodzi do lamusa.
Jak poda³ Federalny Urz¹d Statystyczny w sierpniu 2008 roku na 8,6 miliona niemiec-
kich rodzin, co czwarta mia³a swoje korzenie za granic¹. Dzietnoœæ tych rodzin jest
wiêksza i wynosi œrednio 1,74, w przypadku pozosta³ych rodzin stanowi to 1,5450. Wi-
daæ wiêc, ¿e w konfrontacji ze starzej¹cym siê spo³eczeñstwem niemieckim obcokra-
jowcy przybyli do RFN maj¹ znacz¹c¹ przewagê.

Oby tylko sami Turcy potrafili respektowaæ prawa i zasady obowi¹zuj¹ce w gosz-
cz¹cym ich pañstwie, a tureccy przedstawiciele islamu w Niemczech nie byli bardziej
islamscy w Niemczech ni¿ s¹ w Turcji. Zastanawiaj¹ca jest opinia Necli Kelek, socjo-
log tureckiego pochodzenia, przedstawiona w przejmuj¹cej, autobiograficznej ksi¹¿ce
Die fremde Braut (Obca narzeczona), która w wieku 8 lat opuœci³a œwieck¹ i nowocze-
sn¹ Turcjê, a dopiero w Niemczech na w³asnej skórze odczu³a skutki dogmatycznego
i skrajnego islamu51.

Edukacja Turków

Du¿e zamieszanie i debatê publiczn¹ w mediach niemieckich wywo³a³o wyst¹pie-
nie tureckiego premiera Recepa Tayyipa Erdogana52 w hali Arena w Kolonii, który
10 lutego 2008 r. nawo³ywa³ mieszkaj¹cych w Niemczech Turków do identyfikacji
i zachowañ zgodnych z ich w³asn¹ kultur¹, nazywaj¹c asymilacjê „przestêpstwem
przeciwko ludzkoœci”53. Jego owacyjne przyjêcie przez 16 tysiêcy skanduj¹cych, wy-
machuj¹cych flagami tureckimi zebranych by³o niema³ym zaskoczeniem dla polity-
ków niemieckich. Minister ds. europejskich w rz¹dzie bawarskim Markus Söder (CSU)
stwierdzi³ dobitnie, ¿e rz¹d turecki nie d¹¿y do z³¹czenia z Europ¹, a zamiast tego pra-
gnie tureckiej Europy, a stwierdzenie premiera, ¿e asymilacja jest hañb¹ dla ka¿dego
Turka dowodzi, ¿e niemieckie starania o integracjê tego kraju z Uni¹ nie s¹ w ogóle za-
uwa¿ane54. Turecki polityk proponowa³ tak¿e otwieranie tureckich szkó³ i tureckojê-

200 Izabela Janicka RIE 2’08

50 Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2007
51 „Preußische Allgemeine Zeitung” z 21.05.2008, s. VI.
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lem jest stworzenie islamskiego pañstwa religijnego. Zniós³ zakaz noszenia chust na uniwersytetach
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durrahman Yalcinkaya z³o¿y³ przez Trybuna³em Konstytucyjnym wniosek o zakaz dzia³alnoœci partii
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gdy¿ w ostatnich wyborach powszechnych 22 czerwca 2007 roku AKP uzyska³a 46 procentowe po-
parcie (80% udzia³ w wyborach) i wystawi³a 330 deputowanych w licz¹cym 550 cz³onków parlamen-
cie. Jedynym gwarantem œwieckoœci pañstwa tureckiego s¹ od pocz¹tku jego powstania: wojsko,
Trybuna³ Konstytucyjny i Prezydent, który nigdy w przesz³oœci nie nale¿a³ do partii rz¹dz¹cej.

53 Niemand kann von Ihnen Assimilation erwarten. Rede des türkischen Ministerpräsidenten Re-
cep Tayyip Erdogan in Köln, „Blätter für deutsche und internationale Politik” 2008, nr 3, s. 123.

54 K. R. Röhl, op. cit., s. 8.



zycznych kierunków kszta³cenia. Wielu polityków z prawej i lewej strony niemieckiej
sceny politycznej komentowa³o ostro wypowiedŸ premiera, wywo³uj¹c szerok¹ debatê
medialn¹.

Pos³anka Bundestagu z ramienia SPD o tureckich korzeniach Lale Akgün, wska-
zuj¹c na mo¿liwoœæ pog³êbienia przepaœci dziel¹cej m³odzie¿ tureck¹ od niemieckiej
stwierdzi³a „Istnieje problem kszta³cenia, poniewa¿ mamy do czynienia z potomstwem
niechêtnych edukacji ludzi, którzy tak¿e w Turcji nie chc¹ siê kszta³ciæ. Nie rozwi¹¿e
siê problemu buduj¹c tu szko³y tureckie”55. A przewodnicz¹cy komisji spraw wew-
nêtrznych Bundestagu Sebastian Edath (SPD), stwierdzi³ dla „Süddeutsche Zeitung”
„Nie potrzebujemy tureckich gimnazjów, ale wiêcej tureckich dzieci w niemieckich
gimnazjach”56.

Minister spraw wewnêtrznych Wolfgang Schäuble wypowiedzia³ siê w wywiadzie
dla tygodnika „Stern”, ¿e Ustawa Zasadnicza zobowi¹zuje w³adze niemieckie do zacho-
wania neutralnoœci i nie jest mo¿liwe nauczanie religii po turecku w szko³ach niemiec-
kich. Mog¹ odbywaæ siê jedynie po niemiecku, a sami muzu³manie musz¹ zorganizowaæ
siê jako wspólnota religijna i spe³niæ wszystkie wymagania Ustawy Zasadniczej.

Sekretarz generalny CSU Christie Haderthauer optuje raczej za zajêciami typu Wer-
te-Unterricht (lekcje o wartoœciach), które zaznajomi¹ m³odzie¿ islamsk¹ z kultur¹
i tradycj¹ chrzeœcijañsk¹. Przedstawiciel partii Zielonych Volker Beck nie popiera³ spe-
cjalnych zajêæ dla wybranej grupy spo³ecznej, a jedynie dla wszystkich uczniów na te-
mat ¿ydowsko-chrzeœcijañskiego, zachodniego i islamskiego œwiata duchowego.

Wed³ug Instytutu Badania Opinii Publicznej FORSA dla programu n-tv 41% oby-
wateli Niemiec ocenia wspó³¿ycie Turków i Niemców jako problematyczne, a dla
12% stanowi du¿y problem, dla 36% mniejszy problem, a 8% nie widzi ¿adnych kwe-
stii spornych, ale a¿ 91% wypowiedzia³o siê przeciwko tereckojêzycznym szko³om
w Niemczech57.

Kwestia wprowadzenia jêzyka tureckiego jako drugiego jêzyka obcego w szko³ach
niemieckich nie jest tematem nowym. W niektórych placówkach szkolnych jest on od
dawna przedmiotem do wyboru. Zainteresowanie uczniów tym jêzykiem jest jednak
znikome, gdy¿ nie pomaga w ich przysz³ej karierze zawodowej. Istniej¹ natomiast
szko³y tureckie z jêzykiem niemieckim wyk³adowym oraz tureckim i angielskim jako
jêzykami obcymi np. Tüsdeb-Schule w Spandua, gdzie uczêszcza 200 tureckich ucz-
niów, nosz¹cych na co dzieñ tureckie mundurki. Niektóre z nich konkuruj¹ ze szko³ami
niemieckimi o budynki, jak ma to miejsce w berliñskiej dzielnicy Kreuzberg (budynek
dawnej szko³y podstawowej Rosegger-Grundschule)58.

Rodzice niemieckich dzieci nie chc¹ posy³aæ ich do szkó³ pañstwowych, gdzie ich
dzieci stanowi¹ mniejszoœæ, a ogólny poziom nauczania, dopasowany do wiêkszoœci
jest bardzo niski. Obawiaj¹ siê równie¿, ¿e w szko³ach z 90% udzia³em imigrantów ich
dzieci nie naucz¹ siê dobrze ani niemieckiego, ani tureckiego. Odpowiedzi¹ na te dyle-
maty s¹ organizowane z inicjatywy rodziców prywatne szko³y ewangelickie, do któ-
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rych nie trafi¹ dzieci tureckie czy arabskie. T¹ sam¹ logik¹ kieruj¹ siê rodzice tureccy,
zak³adaj¹cy tureckie szko³y prywatne59.

Wed³ug danych Federalnego Urzêdu Statystycznego w Wiesbaden w roku szkol-
nym 2006/2007 897 700 obcokrajowców uczêszcza³o do ogólnokszta³c¹cych szkó³
w Niemczech, co stanowi³o 9,6% wszystkich uczniów. Na poziomie szko³y podstawo-
wej odsetek ten wynosi³ nawet 10,6%, gdy¿ ma³e dzieci, bez ¿adnego zró¿nicowania
uczêszczaj¹ do najbli¿szej w okolicy jednej szko³y podstawowej. Dysproporcje zaczy-
naj¹ siê na etapie kszta³cenia œredniego. Im wy¿szy poziom nauczania, tym ni¿szy od-
setek uczniów o nie niemieckim pochodzeniu. W szko³ach g³ównych (Hauptschule)
obcokrajowcy stanowi¹ 19,2%, w szko³ach zbiorczych (Gesamtschule) 13,8%, w szko-
³ach realnych (Realschule) 7,7%, a w gimnazjach (Gimnasien) 4,3%60.

Do asymilacji nie d¹¿¹ sami Turcy, a owacyjne przyjêcie premiera Erdogana w Ko-
lonii przez niemieckich Turków przy znikomych aplauzach na rzecz pani kanclerz An-
geli Merkel wywo³a³o w niemieckim spo³eczeñstwie niepokój i uczucie niesmaku.

Niewiele w sprawie wzajemnych relacji niemiecko-tureckich wniós³ uchwalony
12 czerwca 2007 roku przez rz¹d federalny „Narodowy plan integracyjny”, który prze-
widywa³ uaktywnienie wielu aktorów spo³ecznych; pracodawców, zwi¹zki zawodowe,
koœcio³y, media, kluby sportowe w dzia³alnoœæ na rzecz g³êbszej integracji. Wszystkie
poziomy struktur pañstwa zaanga¿owa³y siê w prawie 400 przedsiêwziêciach integra-
cyjnych przy znikomym udziale drugiej strony. Turecka Gmina w Niemczech (TGD)
zobowi¹za³a siê przeprowadziæ skuteczn¹ kampaniê edukacyjn¹ dla rodziców tureckie-
go pochodzenia, by ci intensywniej zaanga¿owali siê w kszta³cenie i podnoszenie kwa-
lifikacji swoich dzieci. Pe³nomocnik federalny ds. integracji Marii Boemher (CDU),
dla której „wykszta³cenie jest kluczem do integracji”, przekonywa³a swoich tureckich
rozmówców, ¿e tak¿e procedury uzyskiwania obywatelstwa s³u¿¹ samym zaintereso-
wanym. Zmniejszona o 10% iloœæ przyznawanych obywatelstw nie napawa pani pe³no-
mocnik optymizmem. Równie¿ rz¹d, który ma podsumowaæ w listopadzie 2008 roku
funkcjonowanie planu integracyjnego nie odtr¹bi sukcesu. Mo¿e nale¿y zgodziæ siê
opini¹ prawicowego tygodnika „Junge Freiheit”, ¿e przyczyn¹ nie jest dyskusja nad
„testem obywatelstwa [...], lecz ca³kowity brak zainteresowania g³êbok¹ identyfikacj¹
z krajem, w którym siê mieszka i z którego systemu socjalnego siê korzysta”61.

Relacje Turcy–Niemcy

Kontakty niemiecko-tureckie maj¹ d³ug¹ historiê i przez pryzmat tych stosunków
kszta³towane s¹ postawy pojedynczych obywateli. Ju¿ w czasach wilhelmiñskich Turcy
posy³ali swoje dzieci do Niemiec, by kszta³ci³y siê na przysz³ych wojskowych, techni-
ków, rzemieœlników czy artystów. Nawet okres Hitlera nie przerwa³ exodusu m³odych
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Turków za granicê, którzy dopiero w 1945 roku opuœcili przyjazne im strony niemiec-
kie. Zapoznani z wysoko rozwiniêt¹ technik¹, nauk¹, prusk¹ organizacj¹ i kultur¹ zbu-
dowali pozytywny obraz Niemców, nazywanych przez nich „Hunami Europy”. Ta
fascynacja potêg¹ militarn¹ wkomponowa³a siê w propagandê nazistowsk¹, a osoba sa-
mego Hitlera postrzegana jest wœród gorzej wykszta³conych Turków jako wzór wiel-
kiego cz³owieka o du¿ych umiejêtnoœciach organizatorskich. Jeszcze w roku 2005
Mein Kampf plasowa³ siê na drugim miejscu narodowej listy bestsellerów w Turcji.
Nawet ataki grup nazistowskich na Turków w Mölln czy Solingen nie zak³óci³y pozy-
tywnego wizerunku Niemiec. Nie przeszkadzaj¹ fale niemieckich turystów w tureckich
kurortach, ich rubaszny œmiech, nadmierne spo¿ycie piwa czy swobodne, a potêpiane
w kulturze tureckiej zachowania niemieckich kobiet. Dlatego wykszta³cone na nie-
mieckich wzorcach elity nie rozumiej¹ krytycznej postawy Niemców wobec Turków.

Trudno jest przewidzieæ w jakim kierunku bêd¹ zmierzaæ wzajemne relacje. Zale¿¹
one, jak twierdzi profesor Claus Schönig, kierownik Instytutu Orientalnego w Istambu-
le, od iloœci energii, jak¹ oba narody bêd¹ musia³y w przysz³oœci w³o¿yæ, by dowiedzieæ
siê czegoœ o sobie i podzieliæ siê t¹ wiedz¹ miêdzy sob¹62. Poszerzaj¹ca siê stale Europa
bêdzie musia³a poradziæ sobie z ró¿norodnoœci¹ narodowoœciow¹, uwolniæ siê od
stereotypów i otworzyæ siê na wielokulturowoœæ. Jej losy zale¿¹ w du¿ej mierze od doj-
rza³oœci mê¿ów stanu, doboru prawid³owej strategii politycznej i umiejêtnoœci porozu-
miewania siê narodów.

Nale¿y mieæ te¿ nadziejê, ¿e pañstwo tureckie nie zaprzepaœci dotychczasowego
dorobku wielu pokoleñ, wysi³ku polityków i w dobrze pojêtym interesie narodowym,
kieruj¹c siê ideologi¹ kemalistyczn¹ przezwyciê¿y dysproporcje cywilizacyjne, staj¹c
siê pe³noprawnym graczem zarówno miêdzynarodowej, jak i europejskiej sceny poli-
tycznej. Rozwa¿na polityka dobros¹siedzka mo¿e zagwarantowaæ spokój i stabilizacjê
w regionie, kieruj¹c siê maksym¹ Atatürka, ¿e „pokój w ojczyŸnie to pokój na œwiecie”.
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62 C. Schönig, Das Deutschland – und Deutschenbild der Türken, w: Europa und die Türkei,
Schwalbach 2006, s. 153.
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