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Politycznie nośnym tematem we współczesnej Austrii jest islam. Ta kwestia wyraźnie 

artykułowana była w czasie kampanii wyborczej do Rady Narodowej (izby niższej 

austriackiego parlamentu) w 2017 r. Chętnie zwracano uwagę na zjawiska negatywne, a 

nawet patologiczne, które wiążą się z obecnością muzułmanów w Austrii. Wskazywano na 

poważne problemy muzułmańskich uczniów, które przekładają się na wyraźne deficyty 

edukacyjne, w tym na słabą znajomość języka niemieckiego. Ostatniej kwestii poświęcone 

zostało opracowanie pt. Kulturkampf im Klassenzimmer. Wie der Islam die Schulen verändert. 

Bericht einen Lehrerin (Walka kulturowa w klasach szkolnych. Jak islam zmienia szkoły. 

Relacja pewnej nauczycielki). Przygotowania do wydania książki zakończyły się w sierpniu 

2018 r. Wydrukowano 6 tys. egzemplarzy, jednak ze względu na znaczne (jak na austriackie 

warunki) zainteresowanie, dodrukowano kolejnych 11 tys. Z satysfakcją podkreśla się, że 

nakład powoli się wyczerpuje1. 

Na opracowanie składa się 14 krótkich rozdziałów, które poprzedzono Przedmową 

(Vorwort; s. 6-8) autorstwa Seyran Ateş, pochodzącej z Turcji niemieckiej prawniczki i 

politycznej aktywistki, oraz napisanym przez Jana Thiesa Wprowadzeniem (Einleitung; s. 9-

13). Zakończono je Posłowiem (Nachwort; s. 180-183), materiałem ilustracyjnym pt. Liczby, 

daty, fakty (Zahlen, Daten, Fakten; s. 184-209) i Słowniczkiem (Glossar; s. 210-214). Są to: 1. 

Dlaczego nie mogę dłużej milczeć (Warum ich nicht mehr schweigen kann; s. 14-22); 2. Jak 

się zmieniło nauczanie (Wie sich der Unterricht verändert hat; s. 23-50); 3. Narzucona 

moralność (Diktierte Moral; s. 51-56); 4. Islamskie lekcje religii (Islamischer 

Religionsunterricht; s. 57-63); 5. Stróże odzieżowej poprawności (Kleidungspolizei; s. 64-73); 

6. Uwięzieni w rodzinie i wierze (Gefangen in der Familie und im Glauben; s. 74-86); 7. 

Oniemienie (Sprachlosigkeit; s. 87-94); 8. Przymusowe małżeństwa (Zwangsverheiratung; s. 

95-100); 9. Przemoc (Gewalt; s. 101-108); 10. Urząd ds. młodzieży (Jugendamt; s. 109-120); 

11. Kuratorium oświaty (Stadtschulrat; s. 121-138); 12. Dokształcanie (Fortbildung; s. 139-

                                         
1 Susanne Wiesinger: Kulturkampf im Klassenzimmer, https://www.youtube.com/watch?v=BWcIIYk0l4o 

(07.11.2018). 
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146); 13. Związek zawodowy nauczycieli (Lehrergewerkschaft; s. 147-166); 14. Czego 

potrzebują nauczyciele (Was Lehrer brauchen; s. 167-179). 

Susanne Wiesinger jest nauczycielką z 30-letnim stażem, która pracuje w szkole 

podstawowej2 w Favoriten, 10. dzielnicy Wiednia. Deklaruje, że – podobnie jak wielu innych 

wiedeńskich nauczycieli – jest jako związkowiec politycznie związana z 

Socjaldemokratyczną Partią Austrii (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ). Jan Thies 

jest dziennikarzem telewizyjnym. Pracował m.in. dla telewizji niemieckiej (Bayerischer 

Rundfunk i ZDF) oraz dla prywatnego nadawcy austriackiego (ServusTV). Obecnie 

zaangażowany jest w Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH, spółce produkującej materiały 

medialne. Z Wiesinger spotkał się w lutym 2018 r., podczas zbierania materiałów do 

reportażu nt. muzułmańskich przedszkoli. Przeprowadził z nią wielogodzinny wywiad, który 

potem zaprezentowano w serwisie internetowym addendum.org. Wywołał on poruszenie w 

Austrii i poza jej granicami. 

W czasie spotkań z czytelnikami Wiesinger przedstawiana jest jako autorka książki, 

natomiast Thies jako ten, który wspierał ją w pracach redakcyjnych. Dzięki opracowaniu 

Kulturkampf im Klassenzimmer Susanne Wiesinger urosła do rangi medialnej osobistości. 

Chętnie zaprasza się ją, gdy dyskutuje się nt. społeczności muzułmańskiej w Austrii3. Często 

wypowiadane są słowa pochwały za cywilną odwagę. Motyw ten pojawia się m.in. w 

Przedmowie – Seyran Ateş pisze o odważnej publikacji (mutiger Beitrag; s. 6). Nie jest to 

łatwe, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę silną polityzację islamu i jego roszczenie, aby 

obejmować wszystkie sfery społeczne – i te muzułmańskie, i te niemuzułmańskie, w tym 

szkołę państwową. 

Wątkiem, który przewija się w opracowaniu, jest specyficzna zmowa milczenia. 

Nauczyciele wiedzą, że nie można otwarcie mówić o problemach szkolnych, zwłaszcza tych, 

u których podstaw znajduje się islam. Pomimo tego Autorka stwierdza dobitnie, co 

przywołuje we Wprowadzeniu Jan Thies, że „Ona nie mogła i nie chciała dłużej milczeć” 

(„Sie konnte und wollte nicht mehr schweigen”; s. 10). Dodaje, że zapłaciła wysoką cenę, 

przede wszystkim w życiu prywatnym. Odwróciło się od niej wielu znajomych, głównie 

reprezentujących mieszczańską lewicę, którzy nie rozumieją i nie akceptują jej decyzji 

związanej z upublicznieniem trudności ujawniających się w szkole, w której pracuje. 

Zarzucano jej, że jest manipulowana ze strony pracowników Addendum.  

                                         
2 To tzw. Volksschule, do której uczęszczają dzieci w wieku 6-10 lat. Obejmuje ona cztery poziomy. 
3 Wiele audycji z jej udziałem dostępnych jest w serwisie internetowym YouTube. 
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Autorka wskazuje na moment, kiedy przelała się „pedagogiczna czara goryczy”. To 

zamach na redakcję „Charlie Hebdo” (2015) i ambiwalentne reakcje, z którymi spotkała się 

wśród uczniów. Gdy podjęła tę kwestię, dziewczynki płakały, mówiąc, że ona nie będzie ich 

lubiła, natomiast chłopcy zaznaczali, że tego dopuścili się inni muzułmanie – oni by tak nie 

postąpili. Jednocześnie uczniowie wyrażali sympatię dla sprawców, a dla ofiar nie znajdowali 

współczucia. Autorka odnosi się do roli islamu w życiu uczniów – to radykalne 

podporządkowanie się tej religii. Efektem jest – jak podkreśla – coraz większy rozziew 

pomiędzy społecznością austriackich muzułmanów a nami („Die Gräben zwischen uns 

wurden größer…”; s. 16). Autorka pisze o „naszej”, „austriackiej” i „zachodniej” kulturze 

jako mentalnej przeciwwadze dla świata, który opiera się na islamie. Nie definiuje, czym jest 

owa „austriacka”, „nasza” i „zachodnia” kultura. Czytając książkę, odnosi się wrażenie, że 

istotnym elementem składowym „naszej” kultury nie jest chrześcijaństwo, w tym Kościół 

katolicki. Nie ma w niej też miejsca nie tylko dla Europy Wschodniej, lecz nawet i tej z 

epitetem Środkowowschodnia (por. 19, 58, 134, 169). 

Autorka zwraca uwagę, że nauczyciele i (muzułmańscy) uczniowie żyją w dwóch 

odmiennych, niekompatybilnych ze sobą światach („Lehrer und Schüler leben in zwei völlig 

verschiedenen Welten, die nicht miteinander vereinbar sind”; s. 16). Koncentrowanie się na 

muzułmańskich uczniach jest uzasadnione, gdyż jest to dominująca społeczność w szkole, w 

której pracuje. Ją i podobne do niej placówki określa się mianem szkół specjalnej troski 

(Brennpunktschulen). Uczęszczają tam uczniowie muzułmańscy z rodzin tureckich, 

czeczeńskich i afgańskich (por. s. 30). 

Autorka jest rozczarowana, że władze państwowe oraz szkolne nie dostrzegają/ nie 

chcą dostrzegać coraz intensywniej ujawniających się problemów. Nauczyciele pozostawieni 

są sami sobie, co wpływa na wzrost poczucia bezsilności i frustracji. Z jakimi trudnościami 

konfrontowani są pedagodzy w Brennpunktschulen? Ochoczo podkreśla się, że w Austrii 

integracja jest czymś, co się z powodzeniem dokonuje. Nauczyciele są przekonani, że jest 

inaczej. Muzułmańscy uczniowie nie utożsamiają się ze światem przeciętnego Austriaka. 

Oceniają go z perspektywy tego, co haram, czyli tego, co religijnie zakazane. Stawarza to 

kłopoty natury edukacyjnej. Wystarczy, że w czasie lektury tekstu uczniowie stwierdzą, że 

jakieś fragmenty podpadają pod kategorię haram, aby odmówić dalszego czytania. Autorka 

stwierdza, że w takich okolicznościach stoi przed dylematem – ma świadomość, że 

uszanowanie religijnych uczuć uczniów przełoży się na nieprzerobienie przewidzianego 

programem materiału. Nie są to przypadki jednostkowe. Wielu nauczycieli skarży się, że w 

praktyce nie są w stanie właściwie wykorzystać żadnej książki. Haram okazuje się 
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przeszkodą nie do pokonania, kiedy na biologii pojawia się materiał dotyczący człowieka. 

Rysunki przestawiające ludzkie ciało są krytykowane – niektórzy uczniowie wyrywają z 

książek strony zwierające tego typu ilustracje. „Obrazy przedstawiające nagich ludzi stanowią 

tabu. Ich religia zabrania nauczania na temat płciowości” – tłumaczy Autorka („Bilder nackter 

Menschen sind tabu. Ihre Religion verbiete Sexualunterricht”; s. 29). 

To specyficzne przewrażliwienie muzułmańskich uczniów jest konsekwencją 

dystansowania się środowisk, z których się wywodzą, wobec kultury austriackiej, połączone z 

przekonaniem, że jest ona godna pogardy. Efektem jest coraz słabsza znajomość języka 

niemieckiego i to w sytuacji, gdy mowa jest o pokoleniu wnuków tych, którzy jako imigranci 

pojawili się w Austrii. Zdaniem Autorki nie można się nauczyć niemieckiego, jeśli odpycha 

się wszystko, co z tym językiem jest związane. Rozżalona wspomina wyjście z klasą na 

singspiel Czarodziejski flet. Pojawiła się tylko połowa uczniów. Pozostali nie przybyli, gdyż 

mieli ku temu „ważne” powody – jak tłumaczyli niespodziewane wesela w rodzinie. Autorka 

stwierdza, że jeszcze nigdy nie spotkała się z taką ilością spontanicznie organizowanych 

wesel („Es wurden noch nie so viele Spontan-Hochzeiten gefeiert wie offenbar an diesem 

Wochenende”; s. 48). Jeśli się doda uwarunkowania rodzinne uczniów – niski poziom 

wyedukowania rodziców, w tym słabą znajomość ojczystego języka, plus (jak podkreśla 

Autorka) godziny spędzane przez uczniów przy PlayStation oraz mentalny opór przed pracą 

własną (uczeniem się) w domu (por. s. 30-31, 143) – nie należy się dziwić, że nauczyciele nie 

są w stanie przekazać im wiedzy na rudymentarnym poziomie. 

Doświadczeniem dnia codziennego uczniów szkoły, w której pracuje Autorka, jest 

przemoc. Może ona przybierać różne formy – bicie dzieci przez rodziców, zabranianie im 

rozwijania własnych zainteresowań oraz samodzielnego myślenia (motyw haram), 

zabranianie uczęszczania na lekcje wychowania fizycznego, w tym na naukę pływania, 

zmuszanie do zawierania małżeństw w zbyt młodym wieku itd. Pojawiają się niekiedy 

zjawiska wysoce patologiczne, w tym tzw. morderstwa honorowe (Ehrenmorde; por. s. 98-

100). Autorka wspomina o pochodzących z Egiptu i Somalii uczennicach, które w czasie 

wakacyjnego pobytu w ojczyźnie poddano zabiegowi infibulacji (s. 103). 

Skoro większość uczniów urodziła się w Austrii, można się spodziewać, że znają 

język niemiecki. Jest inaczej – niezadowalające opanowanie niemieckiej gramatyki i ubogie 

słownictwo powodują, że niemożliwa jest praca z lekturami adekwatnymi do ich wieku.  

Deficytów językowych nie udaje się uzupełnić w kolejnych latach edukacji. Powyższe 

kwestie sprawiają, że łatwo budowane jest społeczeństwo paralelne i wzmacniana mentalność 

gettowa. Sami uczniowie uważają, że jest to normalna sytuacja. Autorka podkreśla, że w ich 
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przekonaniu świat szkoły i świat rodziny nie mają ze sobą nic wspólnego. Dla uczniów 

istnieją dwa prawa – ich i nasze. („Die Welt in der Schule und die Welt zu Hause haben kaum 

noch etwas miteinander gemein. Viele muslimische Schüler denken wirklich, es gäbe 

zweierlei Gesetze, ihre und unsere“; s. 106). 

Jeśli chodzi o hierarchię pomiędzy obu światami, jest ona jasna – islam jest na 

pierwszym miejscu. Oczekuje się, że szkoła to uszanuje. Nie ma znaczenia, czy inni 

uczniowie wyznają tę religię, czy nie. Uległość władz szkolnych jest daleko idąca. Np. w 

czasie ramadanu, kiedy muzułmańscy uczniowie poszczą w ciągu dnia, nie pozwala się innym 

uczniom świętować urodzin. Autorka zauważa, że kilka lat wcześniej nie miało znaczenia, 

jakiego wyznania jest dziecko, gdyż każde chciało zdmuchnąć świeczkę na swoim 

urodzinowym torcie. Rezygnację z tego radosnego obyczaju tłumaczy się tym, że prorok 

Mahomet go nie praktykował. Autorka pyta się, gdzie dzieci się tego nauczyły? Dlaczego w 

imię Allaha odbiera się im radość („Wo lernen sie so etwas? Warum nimmt man im Namen 

Allahs seinen Kindern diese Lebensfreude?“; s. 46). 

Z postem w ramadanie wiążą się poważniejsze problemy niż rezygnacja z konsumpcji 

urodzinowego tortu. Wczesne wstawanie i późne kładzenie się spać ze względu na 

odmawiane modlitwy oraz rezygnacja z jedzenia i picia w ciągu dnia sprawiają, że uczniowie 

są przemęczeni. Z perspektywy nauczania w szkole jest to miesiąc stracony. Uczniowie nie są 

w stanie skupić się na lekcjach. Zamiast uczyć się, modlą się w szkole w specjalnie 

urządzonych na tę okazję pomieszczeniach. Wielu przez miesiąc nie przychodzi do szkoły i to 

w sytuacji, gdy z tytułu ramadanu akceptowana jest jednodniowa absencja (por. s. 26-26, 131-

132). 

Poważnym wyzwaniem w Brennpunktschulen jest przemoc werbalna i fizyczna, po 

którą sięgają uczniowie. Jej adresatami są inni uczniowie albo nauczyciele. Jest ona 

motywowana etnicznie i religijnie. Do bijatyk dochodzi nie tylko na terenie szkolnym. 

Nierzadko uczniowie umawiają się na nie poza lekcjami – najczęściej Turcy przeciw Romom, 

Turcy przeciw Kurdom i Czeczeńcy przeciw Afgańczykom. W szkole ofiarą słownej i 

fizycznej przemocy są często nauczyciele. Szczególnie młode nauczycielki traktowane są 

obraźliwie przez stojących pod wpływem kultury macho młodzieńców, a nawet chłopców. 

Wypowiadane są w ich kierunku takie określenia jak dziwka, czy kurwa (Schlampe, Hure; 

por. s. 40, 136), które pozostają bez konsekwencji, gdyż zasadą jest, że dyrekcja szkoły 

opowiada się po stronie ucznia, który sprawnie jest pozycjonowany/ pozycjonuje się jako 

ofiara nauczycielskiej nietolerancji oraz braku zawodowych kompetencji (por. s. 136). W 

większości przypadków akty fizycznej agresji są bagatelizowane. Rezygnuje się ze zgłaszania 
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ich w kuratorium oraz na policji. Z jednej strony tłumaczy się to różnicami kulturowymi, z 

drugiej wskazuje się, że może ucierpieć na tym opinia szkoły. 

Tak jak nauczyciele nie mogą liczyć na wsparcie swych przełożonych, tak nie znajdują 

zrozumienia u rodziców dzieci, które sprawiają kłopoty. Ojcowie nie traktują nauczycielek 

poważnie, ostentacyjnie odmawiając uściśnięcia ich dłoni w czasie powitania. Matki 

pogardliwie spoglądają na nauczycielki młode, tj. niezamężne i bezdzietne. W ich oczach to 

osoby niegodne szacunku (por. s. 102). Autorka z goryczą przywołuje komentarze, które 

wypowiadane są w powyższym kontekście: „To rzecz oczywista, że turecki chłopak wraz z 

ojcem nie mają szacunku dla blondyneczki z podstawówki”. Wyjaśnia, kim jest owa 

blondyneczka – to młoda nauczycielka („«Na klar, dass der türkische Bub samt Vater keinen 

Respekt vor den blonden Volksschulmädchen hat. Mit den «blonden Volksschulmädchen» 

waren junge Lehrerinnen gemeint”; s. 155). 

„Instytucją” szkolnej i okołoszkolnej przemocy jest tzw. Kleidungspolizei, czyli 

samozwańczy stróże „prawa“ i „moralności“ w postaci młodych mężczyzn, którzy w 

obelżywy sposób upominają uczennice, które nie noszą się po muzułmańsku, zwłaszcza 

nienakrywające głowy chustą. Oprócz gróźb użycia przemocy fizycznej pojawiają się 

wulgarne określenia, najczęściej dziwka (Schlampe; por. s. 64, 71, 96, 99). Sprawa ta jest 

bagatelizowana ze strony władz szkolnych i państwowych. W tym kontekście interesujące jest 

dopasowanie się nauczycieli do kanonu obowiązującego w islamie w kwestii ubioru. 

„Królują” spodnie dżinsowe i koszule z długim rękawem, gdyż istotne jest to, aby nie 

pokazywać odkrytej skóry. Autorka przywołuje młodą nauczycielkę. W ordynarny sposób 

zareagowano na facebooku na jej tatuaż – nazwano ją gwiazdą porno (Pornostar; s. 51). 

Autorka komentuje tego typu zachowanie następująco: „Dopasowanie zna tylko jeden 

kierunek: to my zbliżamy się do muzułmanów” („Die Anpassung kennt nur eine Richtung: 

Wir nähern uns den Muslimen an”; s. 52). 

Ostatni rozdział opracowania Kulturkampf im Klassenzimmer został zatytułowany: 

Czego potrzebują nauczyciele. Autorka apeluje o dokonanie w szkołach niezbędnych zmian – 

głównie chodzi o trzy kwestie: 1. wprowadzenie zajęć z etyki; 2. promowanie korzyści 

wynikających z „naszego”, tj. „zachodniego” stylu życia; 3. pomieszanie uczniów w szkołach 

(s. 167). 

Autorka akcentuje, że w austriackiej szkole nie ma miejsca na lekcje religii 

(muzułmańskiej, katolickiej itp.) oraz powinno zakazać się noszenia symboli religijnych. 

Ponieważ wielu rodziców nie dba o edukację dzieci i to w sytuacji, gdy w szkołach oferuje się 

im pomoc w postaci różnego typu zajęć uzupełniających, Autorka proponuje, aby karać ich 
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finansowo, np. poprzez pozbawienie zasiłków na dzieci (Kindergeld), czy obniżenie zasiłku 

socjalnego (Mindestsicherung). Jest przekonana, że tego typu sankcje zadziałają. W skrajnych 

przypadkach powinno się odbierać dzieci rodzicom (s. 80-81). 

W postulatach dotyczących reformy szkolnictwa wiedeńskiego, które są wysuwane 

przez Autorkę, ujawniają się niekonsekwencje. Z jednej strony artykułuje wypchnięcie tego, 

co religijne z przestrzeni szkolnej (por. s. 65), z drugiej zaś w rozmowach z muzułmańskimi 

uczniami wykorzystuje argumentację stricte religijną – odwołuje się do wiadomości, które w 

wieku dziecięcym zdobyła na lekcjach (katolickiej) religii (por. s. 168-169). Nie rozumie, że 

popada w sprzeczność, gdy na „przedszkolnym” poziomie posługuje się „biblijnymi 

historiami”, będąc przekonaną, że tak powinna się prezentować lekcja etyki (por. s. 170). W 

jej wypowiedziach ujawnia się paradoks o politycznym charakterze. Sugeruje sięganie po 

finansowe kary wobec „niesfornych” rodziców, krytykuje jednocześnie powstały w 2000 r. 

rząd koalicyjny Austriackiej Partii Ludowej (Österreichische Volkspartei, ÖVP) i 

Wolnościowej Partii Austrii (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ). Podkreśla, że podjęte 

wówczas działania niepotrzebnie drażniły wspólnotę austriackich muzułmanów (por. s. 75-

76). Nie dostrzega, że w praktyce nie różnią się one od jej własnych recept, a wypowiadane 

opinie sprawiają, że bliżej jej do (populistycznych) wolnościowych niż do socjaldemokratów. 

Susanne Wiesinger postuluje odejście od szkół, w których dominują dzieci mające 

pochodzenie imigranckie, przede wszystkim zaś takie, które w życiu codziennym komunikują 

się w innym języku niż niemiecki. W Austrii używa się pojęcia migrationshintergrund, które 

można oddać jako kontekst migracyjny. Za naznaczone nim osoby uważa się te, które urodziły 

się poza Austrią lub których przynajmniej jeden z rodziców urodził się poza nią. W 

odniesieniu do szkoły, w której pracuje Susanne Wiesinger nie jest to zbyt pomocne 

kryterium, gdyż nawet w trzecim pokoleniu (wnuki imigrantów) dzieci mówią słabo po 

niemiecku. Według jej opinii powinny dominować szkoły mieszane, tzn. takie, w których 

stosuje się zasadę, że w klasie liczącej 25 uczniów maksymalnie ośmiu to ci, którzy nie 

posługują się językiem niemieckim jako ojczystym. Dane statystyczne, które Autorka 

zamieszcza pod koniec książki, podpowiadają, że jest to awykonalne. Proponowany 

maksymalny udział „nieniemieckich” uczniów to 32% i to w sytuacji, gdy w Wiedniu w 

obejmujących cztery klasy szkołach podstawowych 63% uczniów nie komunikuje się w życiu 

codziennym po niemiecku a w Favoriten aż 81%. Z grubsza można stwierdzić, że położenie 

zmienia się na korzyć uczniów niemieckojęzycznych w szkołach średnich oraz prywatnych. 

Wynika to z faktu, że w muzułmańskich rodzinach nie ma „parcia” na edukację, a także że nie 

stać ich na płatne nauczanie. 
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Dla czytelnika polskiego interesujące będą motywy dotyczące rodaków, a które 

pojawiają się w opracowaniu autorstwa Susanne Wiesinger. W kontekście zwiększającej się 

ilości muzułmańskich mieszkańców w dzielnicy Favoriten Autorka wspomina o Chorwatach i 

Polakach, którzy wyprowadzają się z dzielnicy, gdyż chcą uniknąć uwikłania w konflikty, a 

sama dzielnica stała się – ich zdaniem – zbyt muzułmańska; pozostają Turcy, Czeczeni, 

Afgańcyzy i Romowie („Viele Kroaten und Polen wollen in Wien-Favoriten nicht mehr leben. 

Sie fliehen vor den Konflikten im Bezirk. Sie ziehen weg, weil es ihnen zu muslimisch 

geworden ist. Übrig bleiben Türken, Tschetschenen, Afghanen und Roma”; s. 38). Na innym 

miejscu Autorka odnosi się do tego, że szkoła, w której w przeszłości pracowała, była 

zdecydowanie bardziej „kolorowa” pod względem etnicznym. Dzieci miały korzenie 

chorwackie, tureckie, polskie, serbskie, bośniackie i albańskie („Auch die Herkunft der 

Schüler, die keine österreichischen Wurzeln hatten, war vielfältiger als heute. Wir 

unterrichteten Kinder mit kroatischen, türkischen, polnischen, serbischen, bosnischen und 

albanischen Wurzeln“; s. 175). 

Czy „dobre rady” Susanne Wiesinger pomogą austriackiej (wiedeńskiej) szkole? Z 

jednej strony można wskazać na pewne ożywienie debaty na temat sytuacji panującej w 

tamtejszym systemie oświatowym, z drugiej zaś widoczne jest poczucie bezsilności 

(Ohnmacht; por. s. 29, 80, 96, 98, 105), które Autorka stosuje jako pojęcie-klucz do 

zrozumienia problemów, z którymi borykają się nauczyciele. Przekonanie o braku wsparcia 

ze strony instytucji państwowych – dyrekcji, kuratorium, Urzędu ds. Młodzieży, partii 

politycznych (głównie socjaldemokratów i zielonych), związków zawodowych – powoduje, 

że wielu się poddaje. Dzieje się to ze szkodą dla samych uczniów, którzy zasilają szeregi 

bezrobotnych bez perspektywy na poprawę materialnego położenia. „Pocieszeniem” dla 

Susanne Wiesinger jest fakt, że austriaccy (wiedeńscy) nauczyciele nie są sami ze swymi 

zmartwieniami. Jej znajomi z Berlina mają podobne troski (por. s. 178). 


