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Problémové oblasti světa

ZÁKLADNÍ DATA
• Islám je 2. největší světové náboženství (po křesťanství)
• Nejrychleji rostoucí náboženství na světě
-> muslimská populace roste 2x rychleji nežli zbytek světa
• V roce 2009 měl islám 1,59 mld. vyznavačů -> 23 % světové populace
• 50 zemí je převážně muslimských
• 62 % muslimů žije v Asii, nejvíce v Indonésii – 13 %
• 20 % v Arabských zemích
• V západní Evropě je islám druhým největším náboženstvím,
ačkoliv jeho vyznavači tvoří jen 7,6 % populace
• V Evropě se momentálně nachází 56 mil. Muslimů, z toho 20 mil. v zemích EU

POTÍŽE MUSLIMŮ
-

Podíl muslimské populace ve vybraných
zemích Evropy

POTÍŽE S MUSLIMY

Diskriminace
Předsudky
špatné uplatnění – nízké vzdělání
nové prostředí – jiné tradice, hodnoty, jazyk
potlačování islámských tradic

-

vysoká kriminalita
špatná integrace mezi místní
nezaměstnanost
náboženské a ideové neshody
– mešity, šátky, islámské tradice
postavení žen ve společnosti
polygamie
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PROČ PROBLÉMY VZNIKAJÍ?
• Imigranti do Evropy přicházejí většinou ze sociálního prostředí, které je silně tradicionalistické
• Muslimové tvoří silné komunity, které nestmeluje jen víra a náboženství, silně působí vazby
k zemím původu, jazyk, kultura, rodinná pouta – komplikovaná integrace mezi místní
• Muslimové by preferovali svůj vlastní svět uvnitř státu s jejich pravidly
• Odlišný způsob vnímání náboženství
Evropan – jde výhradně o víru, rituál, svoboda vyznání
Muslim – musí žít v duchu „božího zákona“ – islámské občansko-, trestně-právní předpisy
• Předsudky (islamofóbie) místních obyvatel – muslimové se neodlišují jen vírou
jsou snadno rozpoznatelní mezi evropskou populací (sklony k rasismu)

BURKA A NIKÁB NAPŘÍČ EVROPOU
ZÁKONY LIMITUJÍCÍ NOŠENÍ ŠÁTKŮ
- Zákaz nošení náboženských symbolů
- Zákaz zahalování obličeje na veřejných místech
- Zákaz nošení burek a nikábů – ve školách
Těchto se týkají zákazy
- ve státních institucích
- na veřejnosti
EVROPSKÝ PŘÍSTUP
Šátky znemožňují rozpoznat obličej člověka na veřejnosti
Ubližují důstojnosti žen
Podporují extremisty a předsudky (učitelé, úředníci)
Jejich nošení je urážkou národních hodnot
MUSLIMSKÁ ODPOVĚĎ
Vlna odporu, ale ne tak velká jak se předpokládalo
Některé muslimky souhlasí se zákazem
Zákaz náboženských symbolů – šátky ne, křížky ano?
SHRNUTÍ
JE TO SKUTEČNĚ PROBLÉM?
• Počet muslimů v Evropě neustále stoupá
Ve Francii se to týká pouze 1900 žen
• Tvoří komunity na okrajích velkých měst Evropy
Nevelká vlna odporu
Populistické opatření – velký zájem veřejnosti
• Rozpor v hodnotách a tradicích, neochota se integrovat
-> zakrývání skutečných problémů
• Nízká identifikace s novou vlastí
ZDROJE
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• V Z Evropě se projevuje islamofobie, čím dál častěji

