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ÚVOD
Evropu, takovou, jakou ji známe dnes, sužuje mnoho menších i větších problémů
a spousta vysoce postavených státníků kvůli nim v noci nespí zrovna klidně. Jedním z nich je
také otázka příchodu silně věřících muslimů a jejich začlenění do naší ryze evropské
společnosti, z velké části navíc ateistické. Otázka xenofobie či zákonů pro přistěhovalce.
Toto značně komplikované téma hýbe skoro celým světem zejména kvůli radikálním
islamistům, kteří Evropě nepřinášejí nic dobrého. Jejich teroristické útoky a násilnosti děsí
lidi ze všech koutů našeho kontinentu. Vznikají předsudky a většina populace vesele hází
všechny muslimy do „jednoho pytle“. Šíří se fobie vůči přistěhovalcům a s ní úzce spjatý
rasismus. Na jedné straně stojí Evropané, kteří se pouze snaží uchránit své vlasti před
náporem cizí kultury, na straně druhé lidé uctívající Alláha prosící o azyl.
Kde je ovšem ona pomyslná hranice mezi úspěšným multikulturalismem na
demokratické bázi a podléháním nátlaku imigrantů, kteří často neznají respekt k hostitelským
zemím a jejich tradicím? Kdo je tím potřebným a komu už azyl poskytovat nemusíme,
dokonce bychom ve vlastním zájmu neměli? Jak určíme rozdíl mezi xenofobií a pouhým
bráněním svých domovů?
Já se ve své práci rozhodně nepokusím odpovědět na všechny tyto otázky, protože ani
největší odborníci nejsou často schopni se dohodnout na jednotném závěru. Téma je to
opravdu ožehavé, a ač mě skutečně zajímá, není v mých silách zpracovat tak rozsáhlé „dílo“.
Zaměřím se zejména na důvody migrace muslimů právě do Francie, momentální statistiky
a následky, které sebou jejich příchod nese.
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1. ISLÁM A MUSLIMOVÉ
1.1. Co je to islám?
Islám je definován jako monoteistické náboženství s vírou v jednoho jediného pravého
Boha – Alláha. Zakládá se na učení proroka Muhammada, který žil a působil jako náboženský
a politický vůdce v 7. století.1 „Slovo „islám“ pochází z arabštiny a znamená „podřízení se“
nebo „odevzdání se“ jedinému Bohu (Alláhovi) a je odvozené od slovního základu „silm“,
resp. „salám“, což znamená „mír“. V náboženském smyslu slova, islám znamená „úplné
odevzdání se do vůle Alláha a podřízení se Jeho přikázáním“.“2 Bůh je v islámu popisován
jako velice kladná postava a obrovská autorita. Je nejen milosrdný a vlídný, ale také plný
starostlivosti a moudrosti. Vyznavači islámu se proto často staví proti myšlence ostatních lidí,
že by mělo dojít ke ztrátě osobní svobody vlivem poslušnosti a oddanosti právě Alláhovi.3

1.2. Kdo jsou muslimové?
Muslim je stoupenec islámu, jinými slovy „ten, kdo se podřizuje Bohu – Alláhovi“.
Muslimové věří, že Bůh Muhammadovi zjevil Korán (viz Příloha č. 1.), který považují za
základní prameny islámu a který výsostně uctívají. Na celém světě je přibližně 1,6 miliardy
muslimů, což je asi 23% populace, všech možných národností a barev pleti. Díky těmto
číslům je islám hned po křesťanství druhým nejrozšířenějším náboženstvím.4
Muslimem se člověk stane po vyslovení jediné věty. Vyřknout ji však musí
s obrovským přesvědčením ve vlastním srdci. A ona věta zní: „Není jiného božstva kromě
Jednoho Jediného Boha (Alláha) a Muhammad je posel Boží.“5

1

Srov. Autor neuveden: Islám. Wikipedie –otevřená encyklopedie [online]. Viděno 5. 3. 2015.
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m (Dále pouze Islám.)
2
Autor neuveden: Islám a muslimové. Internetové stránky www.al-islam.cz [online]. Viděno 5. 3. 2015.
Dostupné z: http://al-islam.cz/uvodni-charakteristika-islamu/islam-a-muslimove-zakladni-pojmy.html (Dále
pouze Islám a muslimové.)
3
Srov. tamtéž.
4
Srov. Islám.
5
Islám a muslimové.
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Nejvíce muslimů žije v arabských oblastech (18%). Dále potom v Indonésii, ve velké
části Asie a Afriky, na území bývalého Sovětského svazu, v Severní a Jižní Americe
a v Evropě. (viz Příloha č. 2)

1.2.1. Sunnité vs. šíité
Sunnité a šíité tvoří dvě hlavní větve islámu. Sunnitů je převážná většina a šíitů
menšina (viz Příloha č.3). Rozdělení muslimů na tyto dvě skupiny, které spolu často tvrdě
válčí, nastalo po smrti Muhammada v roce 632. Sunnité jsou za jeho nástupce ochotni uznat
jakéhokoli silně věřícího muže. Šíité potom pouze někoho z přímé linie Muhammadovy
rodiny. Tak začaly nepokoje, které trvají do dnes.6

2. ETAPY MIGRACE MUSLIMŮ
„Migrace byla vždy součástí evropské historie. Muslimské obyvatelstvo přicházelo do
kontaktu s Evropou prakticky od svých počátků, přičemž muslimové se tradičně objevovali
v oblasti Balkánu a ve východní Evropě, kam se dostali během expanzí Osmanské říše.
Poválečné období muslimského přistěhovalectví do Evropy lze pak členit do několika
časových etap: období od konce druhé světové války až po ropnou krizi, období po ropné
krizi, období po pádu Berlínské zdi, období po 11. září 2001.“7

2.1. Po druhé světové válce
Po druhé světové válce se ve Francii začali objevovat první muslimové, převážně ze
severní Afriky, pozvaní za vyhlídkou nastartování a zlepšení ekonomiky, byl také pociťován

6

Hodiny Ssv s panem Brdíčkem.

7 HEŘMANOVÁ, Eva. FARYADOVÁ, K.: Efektivnost integrace muslimských minorit v zemích EU (se zaměřením na

situaci v Česku) [online]. Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta podnikohospodářská, 2013. (Dále jen
Efektivnost). Viděno 3. 3. 2015. Dostupné z:
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=
http%3A%2F%2Fwww.vse.cz%2Fse%2F16&ei=jBD2VISZE4a6ygOlhoKoDg&usg=AFQjCNGhrLrlWl9WrcvpXm531xjzQzU_w
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nedostatek pracovních sil.8 „V tomto období Evropa zažila první velký příliv přistěhovalců
muslimského vyznání, u nichž se příliš neřešilo jejich zapojení do společnosti, protože se
předpokládalo, že jde pouze o dočasné pracovníky, kteří se, až jich dále nebude potřeba, vrátí
zpět do své vlasti.“9

2.2. Rušení kolonií
Dalším zlomovým bodem bylo postupné rušení kolonií od 60. let 20. století. Do
Evropy tehdy začali přijíždět muži, hlavně Alžířané, Tunisané a Maročani, kteří vykonávali
manuální práce a většinu svých zisků posílali zpět do rodných zemí svým rodinám.10

2.3. Ropná krize
Dále období ropné krize, kterou měla na svědomí arabsko-izraelská válka (říjen 1973).
Prudký nárůst cen ropy a pozastavení přijímání pracovních sil z ciziny znamenalo dočasnou
stopku migraci. Zanedlouho byl však do Francie povolen příchod zbylých částí rodin. Značná
část z nich se potom rozhodla zůstat natrvalo. Začaly vznikat muslimské čtvrti a islám se
projevoval mnohem více – především dodržováním všemožných tradic, co se jídla, oblékání a
dalších věcí týče.11 „Od začátku 70. let se v Evropě postupně začínaly objevovat muslimské
modlitebny a ke konci 90. let jich pak bylo možno evidovat již přes 6 000.“12 Tehdy si
Francouzi museli poprvé doopravdy začít zvykat na nové obyvatele jejich země.

2.4. Rok 1989
Rok 1989 byl plný změn a ty se podepsaly i na migraci muslimů do Evropy. Ta se
stala mnohem otevřenější, na druhé straně se však mnohem více zpřísnily imigrační zákony
a přistěhovalcům tak byla ztížena situace. „Nejčastějšími způsoby, jak se (nejen muslimští)

8 Srov. HRUŠKOVÁ, PIŠTĚKOVÁ, EBERTOVÁ: Muslimové ve Francii [online]. Hospodářská a kulturní studia PEF
ČZU v Praze, 2009. Viděno 3. 3. 2015. (Dále jen Muslimové ve Francii).
Dostupné z: http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=muslimove_ve_francii
9
Efektivnost.
10
Srov. Efektivnost i Muslimové ve Francii.
11
Srov. Muslimové ve Francii
12
Efektivnost.
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přistěhovalci do zemí EU dostávají, jsou pracovní povolení či povolení ke studiu, dále pak
sňatková imigrace a sjednocování rodin, případně azyl a nelegální migrace. Z těchto skupin
jsou „chtění“ pouze zahraniční studenti a kvalifikovaní dělníci.“ 13 Kde jsou zákony, je také
jejich porušování a nedodržování. Objevil se navýšený počet ilegálních snah vstupu do EU.

2.5. Rok 2001
11. září 2001 je potom jakýmsi mezníkem, nikoli v příchodu muslimů do Evropy,
ale v jejich vnímání. Objevují se problémy spojené s islamofobií a otázky, jaký postoj k nim
tedy zaujmout.14

Následně také události Arabského jara v roce 2011 donutily některé obyvatele tamních
zemí k přesunu. Důvody těchto přesunů jsou však mnohem hloub, než se na první pohled zdá.
Nejsou jimi pouhé nepokoje a napjatá situace, ale také dlouhodobé klimatické změny, o
kterých mluvil v pořadu Fokus VM Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (viz Příloha č. 4). Jeho
slova zněla následovně: „Momentálně nezažíváme žádný kolaps. Tyto vlny migrace jsou
pouze slabý odvar toho, co nás může čekat za 50 let. Velká klimatická změna, která trvá už
nějakou dobu, v podobě vysychání Předního Východu vedla přímo i nepřímo k Arabskému
jaru. V roce 2010 byla velká sucha. V Rusku hořela Moskva a z části zkolaboval globální trh
s obilím. Rusko nedalo na trh tolik pšenice, kolik mělo, a veškeré arabské země, které jsou
závislé mimo jiné i na dovozu pšenice, tak tam došlo k takovému sociálnímu pnutí, které vedlo
k Arabskému jaru v roce 2011. Takže klimatická změna vždycky byla a může být i do
budoucna něčím, co může zásadním způsobem změnit geopolitickou situaci. Neříkám, že to tak
je, ale například poslední výzkumy v oblasti Sýrie zjistily, že za posledních pár let o třetinu
stoupl počet studen a vrtů, protože se zoufale nedostává vody a ta voda se získává ze stále
větších a větších hloubek. Pokud tento trend bude pokračovat tou tendencí, jakou zatím
vykazuje, řekněme 15 – 20 let, tak za 20 let ten region ztratí svoji úživnost. A v místě, kde

13

Tamtéž.
Srov. Efektivnost.

14
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prostě není voda a nejsou potraviny, tak má člověk velmi složitou situaci a obvykle se pohne
někam jinam.“15

3. DŮVODY MIGRACE MUSLIMŮ
3.1. Prvotní důvody
Mezi základní důvody všech emigrantů, kteří (jen neradi) opouští svou zemi, se téměř
vždy řadí snaha o získání lepší pracovní pozice a celkově lepšího života. Jejich země už jim
nemá moc co nabídnout, ať už z jakýchkoli příčin. A jinak tomu nebylo ani u prvních
muslimů migrujících do Francie.
„Imigranty z 90. let přitahovalo také zázemí, které tu jejich předchůdci vytvořili –
ve Francii je téměř dva tisíce mešit, zájmy muslimů tu reprezentují Francouzská rada
islámského kultu či radikálnější Sdružení islámských organizací ve Francii (UOIF).“ 16
Zrovna jako pro zázemí vybudované předky, je Francie lukrativním a lákavým státem
pro svou „proarabskou“ zahraniční politiku. Zaručena je také náboženská svoboda, což je pro
mnoho vyznavačů islámu rozhodujícím faktorem. Dalším důvodem by potom mohla být
jakási „spojitost“ s Francií z dob kolonií, kdy bylo hned několik zemí s islámským
náboženstvím pod její nadvládou. (viz Příloha č. 4)

3.2. Důvody s postupem času
Vlny migrací se značně mění. Například počet ženské imigrace se v těchto letech
téměř vyrovnal mužské. A největší počet nových přistěhovalců tvoří ti, kteří následují své
rodiny do azylu a zůstávají natrvalo. Dříve naopak migrovali zejména muži a to sami, bez
rodinných příslušníků, klidně i na několik let.

15

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. takto hovořil 4. 3. 2015 ve vysílání České televize v pořadu Fokus VM na téma
Stěhování národů. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclavamoravce/215411030530002/
16
Muslimové ve Francii.
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„Mimo jiné se také zdá, že se změnila motivace, příčiny a důvody, proč migrovat. Už
se nejedná v tak častých případech o migraci ekonomickou, odchody z mateřské země jsou
spíše spojovány s politickou situací dané země, s ohrožením lidského života či z důvodu
občanské války. Je též registrována změna charakteru nových migrantů, co se týče lidského
potenciálu a jejich dosažené kvalifikace, která se přibližuje kvalifikaci rodilých občanů, oproti
čemuž v minulých letech veliká většina příchozích neměla žádnou profesní kvalifikaci
a mnoho z nich dokonce byli analfabeti.“17

4. MOMENTÁLNÍ SITUACE
V celé Evropě dnes žije přes 44 milionů muslimů (údaj z roku 2010), na území států
Evropské unie asi 16-19 milionů18 muslimů, z toho pouze ve Francii je islám vírou pro
přibližně 5-7 milionů lidí (přesné číslo není známo z důvodu zákona, který zakazuje
francouzské vládě ptát se přímo na vyznání), což je 10% její populace. A to už není málo. Pro
srovnání – protestantů bychom ve Francii našli zhruba 1 milion, Židů potom pouze 800 000.
Čísla dle veškerých statistik mají stále vzestupnou tendenci. Pro lepší představu
přikládám mapu Evropy a na ní přehledně utříděné údaje o počtech muslimů v jednotlivých
zemích z roku 2010 a s pohledem do budoucna – do roku 2030.

(zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/298017-pocet-muslimu-v-evrope-poroste-hledani-spolecne-budoucnosti-je-nezbytne/)
17

Muslimové ve Francii.
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Do tohoto čísla ale nejsou započteni ilegální přistěhovalci a ti, kteří se v muslimské komunitě neangažují.
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5. PROBLÉMY SPJATÉ S PŘÍCHODEM MUSLIMŮ
Setkání dvou naprosto odlišných kultur, naprosto odlišných náboženství. Zcela
rozdílná morálka, zvyky, názory. Myslím si, že žádný racionálně smýšlející člověk nikdy
neočekával, že by soužití muslimů s Evropany mohlo proběhnout naprosto hladce, bez
jediného zaváhání či problému. Otázkou, kterou si (věřím) nepokládám jen já sama, tedy je,
kde přesně jsme se dopustili té obrovské chyby, že se vzájemné soužití ocitlo na hranici
únosnosti a o vřelých vztazích mezi oběma tábory se rozhodně mluvit nedá? Je na vině jedno
nebo druhé náboženství? Chyby je zřejmě potřeba hledat jako vždy na obou stranách.

5.1. Boje uvnitř muslimských komunit
Jednou z hlavních příčin napětí mezi muslimy v Evropě, a tím pádem i mezi muslimy
a Evropany obecně, je jejich rozdělení na sunnity a šíity (viz Sunnité vs. šíité str. 3). To je
také důvodem k tomu, že bychom muslimy neměli chápat jako jednotný celek, ale nahlížet na
ně z více různých úhlů, pokud se snažíme najít řešení na soužití s nimi. Jednotný vzorec
nebude fungovat potud, pokud budou mít dvě hlavní větve muslimů mezi sebou neustále
vykopanou válečnou sekeru.19

5.2. Nezačleňování muslimů do společnosti
Hned ze začátku své práce, v kapitole Etapy migrace muslimů, jsem se v jednom
odstavci zmiňovala o příchodu muslimů na základě „pozvánek“ ze zemí zruinovaných po 2.
světové válce. Tato spolupráce měla být oběma stranám prospěšná – jedni měli nastartovat
ekonomiku a druzí získat práci a nějaké ty finanční prostředky pro své rodiny. Tehdy se však
nekladl přílišný důraz na začleňování těchto lidí do společnosti. A proč taky? Měli na našem
území pobývat pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřešení poválečných problémů.
Imigrantům se „u nás“ však zalíbilo a zvykli si na životní úroveň, které se jim ve vlastích
nedostávalo. Postupně zcela přestávali uvažovat o návratech do svých rodných zemí. Zvykli

19

Srov. Muslimové ve Francii.
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si, že do majoritní společnosti nejsou nijak násilně zapojováni a nikdo je nenutí se
přizpůsobovat, což pro ně samozřejmě bylo nanejvýš pohodlné a vyhovovalo jim to.20

6. VELKÉ PROBLÉMY FRANCIE
Do Francie přicházelo vždy mnoho muslimů z důvodu její „proarabské“ politiky. Po
válce nebyli nikdy příliš začleňováni a navíc se všude neustále projevuje napětí mezi sunnity
a šíity. To všechno jsou nemalé důvody, kvůli kterým si Francie v dnešních dnech s imigranty
neví příliš rady. S neustálým balancováním na hranici diskriminace se snaží dát životu
muslimské menšiny nějaký řád. To se však jeví jako velmi nelehký úkol.
Když například došlo k zákazu nošení typických součástí oděvů - šátků (= hidžábů viz
Příloha č. 5) muslimských žen ve veřejných školách a ve státních institucích, setkala se
Francie s kritikou nejen na domácím území, ale také daleko za hranicemi. Došlo k nařknutí
z diskriminace a Francie si snažila svou reputaci zlepšit tím, že na výše zmíněných místech
zakázala nošení jakýchkoli náboženských symbolů (např. židovských jarmulek nebo
křesťanských masivních křížů).21 „Zatímco pro křesťana není hříchem, když nemá na krku
řetízek s křížkem či růženec, pro muslimské dívky může být odhalená hlava přečinem proti
víře, ale i proti morálce. Problém hidžábu rozděluje jak politiky a politické strany, tak
i širokou veřejnost. Jestliže jedni v něm vidí urážející znak podřízeného postavení žen, druzí
hájí nedotknutelné právo těchto žen a dívek na svobodu náboženského vyznání.“22
Dochází tedy k tomu, že Francie, ve snaze uchránit své vlastní tradice a zvyky
a zároveň nikoho „neurazit“, v podstatě neví kudy kam. Rostoucí muslimské komunitě
vychází v mnohém vstříc. Například, ač tamní politika nedovoluje finančně podporovat
církevní instituce, bylo ze státních prostředků přispěno na stavbu mešit. 23, 24

20

Tamtéž.
Srov. DRAHORÁDOVÁ, Markéta: Islám dobývá Evropu. [online] Independent – Nezávislý deník. (Viděno dne 9.
3. 2015) Dostupné z: http://nezavisly.com/islam-dobyva-evropu/ (Dále pouze Islám dobývá Evropu.)
22
Autor neuveden – pouze přezdívka -„Redsun“: Pomůže Francii zákaz nošení hidžábů? [online]Esej. Univerzita
Pardubice – Filozofická fakulta. (Viděno dne 9. 3. 2015) Dostupné z: http://www.zadaniseminarky.cz/esej/pomuze-francii-zakaz-noseni-hidzabu/2101 (Dále pouze Zákaz.)
23
Srov. Islám dobývá Evropu.
24
Srov. Zákaz
21
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V mnohém se „náš svět“ od toho islámského liší. „Jeho názory (pozn. autora –
myšleny jsou názory Júsufa al Qaradáwího – jedné z nejuznávanějších morálních autorit
islámského světa) a názory některých vůdců poukazují na to, že západní kultura je nemravná,
sebevražední palestinští atentátníci jsou hrdinové a nestoudné svobodné dívky je třeba
potrestat. Zatímco na území Evropy se stavějí mešity, stavění kostelů na islámské půdě
zůstává v nedohlednu.“25 My jsme jednoduše nabídli pomocný prst a byla nám „utržena“ celá
ruka. Na oplátku jsme se zatím velkého vděku nedočkali.

7. NALÉZÁNÍ ŘEŠENÍ
Francie, ale ani Evropa, už se nadále nemůže otáčet zády k problémům spojeným
s integrací muslimů na svém území, neboť jejich počty dosahují nemalých čísel. Myslím si, že
je na čase se postavit změnám, které přicházejí, protože se nám rozhodně nevyhnou. Jak už
jsem zmiňovala, islám je druhým nejrozšířenějším náboženstvím a jeho dynamika je
nezastavitelná.
Ve vzduchu však stále visí mnoho nezodpovězených otázek a jejich rozřešení nebude
snadné. Kolik přistěhovalců je náš kontinent schopný přijmout, aniž by ztratil svou identitu?
Do jaké míry bychom měli imigrantům ustupovat a vycházet jím vstříc? Jak moc jsou naopak
oni povinni respektovat naše pravidla, zákony, tradice a kulturu? A je vůbec možné dojít ke
společnému kompromisu?
Snad ano. Cítí to dokonce i mnoho ze zmiňovaných imigrantů – ti, kteří nejsou
radikálními islamisty a vědí, že vzájemné poklidné soužití je pro budoucnost všech národů
i lidí všech vyznání nanejvýš důležité. Jinak se dočkáme pouze dalších a mnohem větších
problémů.

25

Islám dobývá Evropu.
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ZÁVĚR
Svou práci jsem více méně začala i skončila otázkami, protože u tématu, které jsem si
zvolila, se jim jednoduše nevyhnete. U migrace muslimů do Evropy s větším zaměřením na
Francii nejdříve nevíte, kde začít, potom, jak se do všeho nezamotat a nakonec, kde skončit.
Rozhodně jsem nebyla schopna obsáhnout veškerou problematiku, a to hned ze dvou důvodů
– nejsem odborník, muslimové a celkově islám rozhodně nejsou jednoduché téma, a také
kvůli časové náročnosti, nejen, že probrat se všemi materiály až na samotné dno dá doopravdy
zabrat, ale já měla (z důvodu přestupu) značně omezenou dobu určenou k tvoření.
Dané téma mě však od počátku zajímá. Ve chvíli, kdy se začaly objevovat první
nepokoje způsobené špatným soužitím majoritní společnosti s muslimskou menšinou, jsem se
sama zamyslela a snažila dojít ke smysluplnému kompromisu, který by vyhovoval oběma
stranám. V tu chvíli mi došlo, že žádnému politikovi nezávidím jeho pozici při řešení této
otázky. Jelikož „vybruslit“ z této situace bude chtít hodně kuráže a odvahy. Jak je ale
například možné, že u nás se pro mešity najde místo a ve Francii se ještě dotují ze státní
pokladny, ale v islámských zemích je kostel pomalu sprosté slovo a na křesťany se dívají
svrchu? Zřejmě jsme v nějakou chvíli byli až příliš tolerantní a nechali si problém přerůst přes
hlavu.
Netušila bych, jak poskytnout azyl těm, kteří ho potřebují a žádné problémy dělat
nebudou, ba naopak, z vděčnosti se pokusí do většinové společnosti začlenit, jak nejlépe to
půjde. A zároveň nastavit jasné hranice těm, kteří jsou nepřizpůsobiví, prosazují jako jedinou
pouze svou vlastní víru a neakceptují dlouhou historii našeho území, která spoluutváří naši
identitu. Páchají teroristické útoky ve jménu Alláha na občany evropských zemí a nic jim u
nás není „svaté“. Díky těmto násilnostem vzrůstá islamofobie a ještě více se prohlubuje pocit
nenávisti vůči takovým lidem. I přes všechna tato fakta ale nesmíme zapomínat, že stejně jako
jsou dobří i špatní křesťané, dobří i špatní ateisté, jsou dobří i špatní muslimové.
Ať už je to jakkoli, teprve budoucnost nám ukáže, jak se Francie a s ní celá Evropa
popere s muslimskými přistěhovalci, za jakou cenu a s jakými výsledky.
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PŘÍLOHY
VYJÁDŘENÍ CIZINCŮ
Candice Wagner – Francouzka žijící ve měste Bitche (nedaleko německých hranic)
„V podstatě si myslím, že muslimové jako takoví nejsou tím hlavním problémem všech
těchto nepokojů, protože náboženství většinou netouží po násilí. Ale extrémisté, kteří používají
islám, aby za něj skryly své činy, jsou tím opravdovým problémem! A my nesmíme zaměňovat
tyto dva druhy lidí. Co se týče útoků na redakci Charlie Hebdo, to je něco, co opravdu velmi
hluboce zasáhlo všechny Francouze. Protože nenapadli nějaký obyčejný tisk, ale napadli
symbol svobody slova a projevu, a tím i základní principy naší země. Myslím si, že je to
výrazný znak jejich ideologie a my proti nim musíme bojovat, abychom zachovali naši
svobodu. Faktem bohužel je, že tyto události vedly k rasistickým útokům proti muslimům
obecně a to je, podle mě, opravdu hloupé, protože velká část z nich je doopravdy
mírumilovná. Pouze malá část extremistických islamistů je nereprezentuje v dobrém světle.“
Z důvodu náročných podmínek na cestách mi bohužel dotázaná muslimka (Jou Jou
z Tuniska) nestihla včas zaslat odpověď. Pokud se mi jí někdy dostane, do své práce ji určitě
doplním.

Příloha č.1
Posvátná kniha muslimů – Korán.

Zdroj: http://www.thereligionofpeace.com/quran/023-violence.htm
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Příloha č. 2
Muslimské státy rozdělené podle ústavního statutu náboženství:
Islámský stát

Státní náboženství

Neupřesněno

Sekulární stát (sekularismus je

základ státní ideologie)

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1msk%C3%BD_sv%C4%9Bt#mediaviewer/File:Musli
m_Constitution_Religion.png

Příloha č. 3
Světle zelená barva znázorňuje oblast sunnitů, tmavě zelená oblast šíitů.

Zdroj:http://www.hks.re/wiki1/lib/exe/detail.php?id=islamramadan&media=2014:mapa_islam_sunnite
_siite.jpg
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Příloha č. 4

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/215411030530002/

Příloha č. 5
Světle modrá – první francouzské impérium, tmavě modrá – druhé fr. impérium.

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A9_kolonie#mediaviewer/File:EmpireFrench.pn
g
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Příloha č. 5
Hidžáb – šátek muslimských žen zakrývající vlasy a ramena.

Zdroj: http://www.inayahcollection.com/images/DENIM_SOFT_G_HIJAB.jpg
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