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Úvod
Spolková republika Německo je druhým nejčastěji vyhledávaným státem imigrantů na
světě (hned po USA). Nejpočetnější skupinu přistěhovalců tvoří Turci, kteří zásadně ovlivňují
současné německé hospodářství. Tato seminární práce se zabývá již zmíněnou tureckou
problematikou v Německu. Nejdříve jsou zde uvedeny informace v číslech a historie
(příchod). Následuje „současnost” (integrace Turků) a „budoucnost” (Turecko v Evropské
unii). Součástí práce je dotazník ke zjištění postoje Němců k turecké menšině.

Cílem práce je:


najít příčiny a důsledky „přílivu” Turků



zjistit, jak jsou Turci přijímáni do společnosti



zjistit postoj obyvatel Německa k turecké menšině

Téma Turecká menšina v Německu jsem si vybral proto, že je tato problematika
aktuální nejen pro SRN. V současné době se do střední Evropy „valí” lavina muslimů se zcela
odlišnou kulturou a odlišnými zvyky. Myslím, že bychom měli zprávám o muslimech (příp. o
Turcích) přikládat stejnou váhu jako těm domácím.
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Německo a Turecko v číslech
Následující tabulky znázorňují situaci v Německu a Turecku v číslech. Tučně jsou
znázorněny důležité informace pro tuto práci. Vysvětlivky a upřesnění se nacházejí pod
čarou.

STÁT










NĚMECKO
81 752 000 (rok 2010)1
1 607 000
520 000
468 000
38 000
29,9 %
29,4 %
4,6 %
0,2 %
34,1 %
němčina

Počet obyvatel
Národnostní složení:2
Turci
Italové
Poláci
Češi (pouze pro srovnání)
Náboženské složení:
katolíci
evangelíci
muslimové
židé
bez vyznání
Úřední jazyk:

STÁT









TURECKO
76 667 864 (rok 2013)3
80 %
17 %
3%
99,7 %
0,3 %

Počet obyvatel
Národnostní složení:4
Turci
Kurdové5
Jiné6
Náboženské složení:
muslimové
ostatní (židé, katolíci, protestanti)
Jazyky:
úřední
další jazyk
jazykové schopnosti

turečtina
kurdština7
znalost AJ a NJ je nízká

1

Z toho je 91,2 % něm. národnosti (2010).
Pouze nejsilněji zastoupené cizí národnosti (2010).
3
Z celkové populace je 94% gramotných.
4
Jedná se o odhad; oficiální statistiky neuvádějí.
5
Íránský národ z Blízkého východu. V Turecku Kurdové utlačováni a ponižováni.
6
Arméni, Arabové, Řekové, Albánci, Židé aj.
7
Indoevropský jazyk patřící do íránské větve.
2
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Historie příchodu Turků do Německa
Okolo poloviny padesátých let dvacátého století došlo v Západním Německu k
hospodářskému rozmachu projevujícímu se mimo jiné nedostatkem pracovních sil. Jednalo
se především o jednotlivá odvětví hospodářství (zemědělství, hornictví, stavebnictví), která
pro Němce nebyla dostatečně lákavá. Proto započal nábor pracovních sil ze zahraničí
především z jižní Evropy. Roku 1955 uzavřelo Německo smlouvu o náboru (Anwerbevertrag)
s Itálií, o pět let později se Španělskem a Řeckem.
V Německu byli pracovníci ze zahraničí přijímáni s otevřenou náručí. Byl vytvořen nový
termín pro „hostující pracovníky” Gastarbeiter (gastarbeiteři)1.
Turci přicházeli do Německa od roku 1961 (stejně jako Portugalci a Jugoslávci). Rychle
rostoucí německé hospodářství jim nabízelo lepší budoucnost, jelikož většina tureckých
pracovníků pocházela z chudých oblastí Malé Asie. Mezi dělníky byli také vysoce zastoupeni
Kurdové (viz. Německo a Turecko v číslech). Dělníci zpočátku své vydělané peníze posílali
svým rodinám do Turecka. Předpokládalo se, že se po uplynutí pracovního poměru vrátí
domů. Rozhodli se však usadit a podnikat.
Roku 1962 bylo v Německu zaměstnáno 13 000 Turků, roku 1974 již 800 000 tureckých
pracovníků. Tato čísla negativně ovlivnila Turecko, které ztratilo vysoký počet schopných
pracovních sil.
Konec hospodářského rozmachu roku 1973 zapříčinil zastavení přílivu cizinců do
Německa2. Imigrace Turků však pokračovala z důvodu přijetí zákona o sjednocení rodin. V
roce 1983 byl přijat zákon o pomoci navrátilcům do rodné země. Většina Turků však zůstala a
nadále pracovala v Německu.

Důležitá data:
50. léta 20. století . .
1955 - 1973 . . . . . . .
1961 . . . . . . . . . . . . .
1973 . . . . . . . . . . . . .
1974 . . . . . . . . . . . . .
1983 . . . . . . . . . . . . .

1
2

počátek hospodářského rozmachu v SRN
výběr pracovních sil náborovou komisí
podepsána smlouva o náboru s Tureckem
přerušení náboru cizinců
povolené sjednocení rodin
zákon o pomoci navrátilcům do rodné země

Gastarbeiter = občan jiného státu pracující dlouhodobě v hospodářsky vyspělejší zemi
Zastavení náboru tzv. Anwerbestopp.
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Integrace1 tureckých obyvatel
V současné době žije v Německu druhá a třetí generace Turků. Druhá generace se do
Německa dostala v důsledku slučování rodin buď přistěhováním, nebo již narozením v
Německu. Společně začali podnikat (např. zakládání menších živností). Třetí generací jsou
dnešní děti, které za přistěhovalce pokládat nemůžeme.
Hlavním problémem, který přetrvává od konce hospodářského vzestupu do dnešních
dnů, je integrace turecké menšiny. Jakým způsobem jsou Turci přijímáni do něm.
společnosti?

1.

Občanství:

Ke zlepšení situace imigrantů přijala německá vláda několik opatření. Od roku 2000 má
dítě možnost získat občanství v Německu, přestože se narodilo cizincům. Ve 23 letech si
může vybrat mezi občanstvím německým a občanstvím původní země rodičů.

2.

Školství:

V Německu existují dva způsoby výuky - společná a oddělená. Společná výuka je
založena na kolektivním vyučováním. Turci jsou zařazeni k ostatním dětem stejné věkové
kategorie. Podmínkou je alespoň částečná znalost němčiny. Speciální pozornost je věnována
cizincům v oddělených třídách, kde Turci nepřijdou do kontaktu s ostatními dětmi. Probíhá
zde zejména výuka jazyka. Vyučování však trvá necelý rok.
Dalším stupněm vzdělání jsou turecká dvojjazyčná gymnázia financovaná státem. Ta
soukromá jsou však pouze pro majetnější rodiny.
Kromě toho jsou do Německa posíláni turečtí učitelé, kteří vyučují turečtinu, dějepis,
zeměpis a náboženství. Do SRN bylo již zasláno 540 učitelů (údaj z roku 2010).
Čísla však dokazují, že výuka turecké menšiny je stále nedostačující (2009): 2

Dosažené školní vzdělání

Počet; procenta

bez školního vzdělání
základní
maturita (střední)
vyšší

611 000; 24,4%
786 000; 31,4%
181 000; 7,2%
68 000; 2,7%

1

Integrace menšin = poznání a postupné přijetí majoritní kultury hostitelské země

2

http://www.tamvakfi.de/statistiken/mehrthemenbefragung/bevoelkerung-nach-schulbildung/index.html; citováno 4. 1. 2014
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3.

Zaměstnání:

Turci jsou v současné době uplatňováni v pásové výrobě. Zakládají také malé obchody
se zeleninou či rychlým občerstvením (döner kebab, currywurst aj.). Kromě toho se v
Německu nachází 70 000 podnikatelů, kteří zaměstnávají přes 300 000 osob.
Na druhé straně téměř pětina Turků žije ze sociálních dávek. Je to odůvodňováno
především nedostatečným vzděláním a neznalostí německého jazyka.
Podle výzkumu Evropského monitorovacího centra pro rasismus z roku 2004 bylo
zjištěno, že 57% Turků zažilo diskriminaci na pracovišti a 48% Turků mělo problémy při
hledání zaměstnání (procenta z roku 2012). Situace se však zlepšuje.

4.

Náboženství:

Turci jsou většinou muslimové (viz. Německo a Turecko v číslech). Modlí se pětkrát
denně, dodržují půst v měsíci Ramadán. Německo, které je převážně v severní části
protestantské a v jižní katolické, to však ve školách a v zaměstnání neumožňuje.
„Šátková aféra” byla (a stále je) ohniskem sporů mezi Turky a Němci. Jedni nošení
šátků uznávají jako symbol muslimské kultury (žena je posuzována podle svých schopností
nikoli podle vzhledu), druzí se naopak obávají pronikání islámu do západních zemí.
Zvyšuje se také počet protiislámských demonstrací, které od října 2014 pořádá
extremistická organizace PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des
Abendlandes = Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu). Nesouhlasí s imigrační
politikou Německa a s islamizací Evropy. V pozadí však stojí strach z imigrace, xenofobie a
nesouhlas s Evropskou unií. Zakladatel hnutí Lutz Bachmann (prožil již dva roky ve vězení za
obchodování s drogami), kritizuje ustupování muslimům, kteří se nechtějí integrovat.
Oblíbenost organizace však stoupá. Na „Facebooku” má PEGIDA již 40 000
obdivovatelů a počet demonstrujících se také zvyšuje. Na nedávné demonstraci v
Drážďanech (23. 12. 2014) se sešlo kolem 17 500 lidí.
Nesouhlas s „PEGIDOU” vyslovila německá kancléřka Angela Merkelová. „V Německu
sice je svoboda shromažďování, ale není tu místa pro navádění k násilí a urážení lidí, kteří k
nám přicházejí z jiných zemí, ” sdělila novinářům.

7

Návrat Turků do rodné země
Německo v poslední době přestává být vysněným cílem migrantů. Již druhým rokem
statistiky zaznamenaly, že ze země odešlo více lidí než se do ní přistěhovalo. Z Německa
odcházejí především vzdělaní lidé, zatímco méně kvalifikovaní zde hledají práci a domov.
Tento problém se také týká turecké menšiny.
Odcházejí hlavně mladí studenti vysokých škol, kteří v Turecku hledají větší uplatnění.
Turecko totiž nabízí lepší pracovní příležitosti a o jazykově vybavenou pracovní sílu projevuje
zájem. Mladí Turci jsou zaměstnáváni např. v obchodním managementu nebo v inženýrských
oborech. Podle výzkumu dortmundského institutu Futureorg se chystá každý třetí turecký
student odcestovat do Turecka.
Jejich emigrace je také odůvodňována slovy, že se v Německu necítí „doma”, jelikož je
s nimi nakládáno jako s cizinci. Špatná integrace a diskriminace při hledání práce jsou hlavní
důvody odchodu.

Údaje z roku 2009:



do Německa imigrovalo přibližně 30 000 Turků
do Turecka se vrátilo přibližně 40 000 „německých Turků”
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Pohled SRN na vstup Turecka do EU
Vstup Turecka do Evropské unie je stále aktuální. Již roku 1959 Turecko zažádalo ke
vstupu do Evropského hospodářského společenství (EHS, „předchůdce” Evropské unie). Řadí
se tak mezi nejdéle čekající stát v Evropě.
Kromě Velké Británie podporují Turecko především „nové” členské státy (Maďarsko,
Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Litva, Slovensko, Česká republika aj.). Proti vstupu se vyslovilo
např. Rakousko, Lucembursko, Dánsko, Francie, Řecko a další.
Největší zkušenosti s Turky má však Německo, a proto stojí v čele vyjednávání. Za
bývalého něm. kancléře Gerharda Schrödera byla SRN největším zastáncem tureckého
členství. Od roku 2004 také Turecko podporuje Strana zelených (něm. Bündnis 90/Die
Grünen). Spolupředsedou strany je mimo jiné turecký přistěhovalec Cem Özdemir.
Německé obyvatelstvo má však odlišný názor. Pro vstup Turecka do EU se přihlásilo
pouze 27 % dotázaných, proti 69 %, zbytek dotázaných se nevyslovil.
Angela Merkelová zpočátku zastávala odmítavý postoj k tureckému členství. Její
stanovisko se překvapivě změnilo při příjezdu tureckého premiéra R. Erdogana do Berlína v
říjnu 2012. Prohlásila, že snahu Turecka o vstup do Evropské unie podporuje.
Je zřejmé, že ani Německo není zcela rozhodnuto. Nad vstupem Turecka do EU tak
nadále visí otazníky.
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Obrazová příloha
Mapa ukazuje počet Turků v jednotlivých spolkových zemích (jsou zde zahrnuti i Turci s
něm. občanstvím)1:

Symbol tureckých přistěhovalců a jejich potomků žijících v Německu. Přestože vlajka nemá
žádný oficiální status, využívají ji často turečtí fanoušci během fotbalového utkání. 2
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Turečtí gastarbeiteři na letišti v Düsseldorfu3:

Turecký dělník při práci4:

Turecký přistěhovalec a něm. politik Cem Özdemir5:

Demonstrace v Drážďanech 15. 12. 20147, 8:
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Turecký premiér Erdogan (2011)6:

Dotazník
Cílem dotazníku je zjistit postoj německých obyvatel k turecké menšině a k islámskému
náboženství.
Webové stránky, na kterých byly otázky pokládány:
1. http://chat.icq.com/icqchat/
2. http://www.papora.com/
3. http://meinchat.de/
Obsah:

1. Základní údaje:






Pohlaví: muž X žena
Věk:
 méně než 9
 10 - 19
 20 - 29
 30 - 39
 40 - 49
 50 - 59
 60 a více
Spolková země:
Rodilý Němec: ano X ne

2. Otázky:










Jak často během dne potkáváte Turky?
Kde (na jakých místech) se s Turky můžeme nejčastěji setkat?
Znáte nějakého Turka osobně? Pokud ano:
 Proč žije v Německu? (práce, rodina, ...?)
 Jak ovládá německý jazyk?
Setkal(a) jste se někdy s diskriminací k turecké menšině?
Chodí turecké ženy na veřejnosti zahalené?
Jaký je Váš názor na zahalování žen/na šátky?
V současné době se zvyšuje počet demonstrací proti šíření islámu. Byl(a) jste také
demonstrovat? Pokud ne, chtěl(a) by jste?
V Německu žije 1 607 000 Turků. Představte si, že jste politik, který má na starosti
tureckou menšinu.
 Jaká opatření by jste udělal(a) nejdříve?
 Snažil(a) by jste se toto číslo snížit? Svou odpověď odůvodněte.
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Vyhodnocení dotazníku a závěr
Celkem dotázaných: 15 (z toho nechtěly odpovídat 4 osoby)
Dotázaní (111):
Rodilý Němec: ano/ne
Věková kategorie:
 10-19 let
 20-29 let
 40-49 let
Spolková země:
 Bád. - Württ.2
 Bavorsko
 Berlín
 Dolní Sasko
 Durynsko
 Hesensko
 Šlesvicko-Holštýnsko

Muži (8)
7/1 - z Velké Británie
4
2
2
2
2
2
1
1

Ženy (3)
3/0
2
1
2
1
-

Na první otázky Němci odpovídali téměř stejně. S Turky přicházejí do kontaktu denně
především ve škole nebo v tzv. Döner Laden (obchody s rychlým občerstvením). Mezi
odpověďmi byla zmíněna také berlínská čtvrť Kreuzberg, kde je nejvyšší počet cizinců v
Německu.
8 z 11 dotázaných zná alespoň jednoho Turka osobně, který je v SRN kvůli práci, škole
nebo se zde již narodil. Německý jazyk ovládají dobře, občas s chybami a s tureckým
přízvukem. Dvě osoby naopak odpověděly, že jejich turecký kamarád ovládá jazyk perfektně.
Odpovědi na čtvrtou otázku týkající se diskriminace se různí. 7 dotázaných tvrdí, že
Turci diskriminováni nejsou. Zbytek se však staví na druhou stranu. Podle odpovědí se
diskriminace týká pouze některých (především při hledání práce).
Se zahalenými ženami se Němci také setkávají. Turecké ženy, které se již v Německu
narodily, většinou šátek nenosí. Vizuálně se to Němcům nelíbí, ale chápou náboženský
význam šátku. Naopak 2 Němci by nejraději zahalování na veřejnosti zakázali.
Demonstrací se nezúčastnilo celkem 9 z dotazovaných. Jedna žena se dokonce
vyjádřila, že „lidé z Pegidy patří na měsíc”. Zbytek alespoň jednou protestoval proti přílivu
islámu do Evropy (tedy i do Německa).
Poslední otázku označovali Němci za nejsložitější. Uvádím čtyři příklady odpovědí:
1. „Číslo nesnižovat. Člověk je člověkem bez ohledu, kde žije. ” (žena, 10-19 let)

1
2

Čísla v tabulce vyjadřují počet osob.
Bádensko - Württembersko
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2. „Snížení čísla by znamenalo deportace příp. vraždění a to opravdu nechci. Rozhodně
by pomohla lepší integrace (např. ve školství). K tomu bych zastavil příliv cizinců,
jelikož vytlačují Němce z pracovních míst. ” (muž, 10-19 let)
3. „Zavedla bych přísná pravidla (povinné testy z německého jazyka, zrušení dvojího
občanství). Buď se budou učit, nebo ať se vrátí zpět do vlasti. Číslo bych snížila, žije
zde příliš mnoho Turků. ” (žena,20-29 let)
4. Nejradikálnější názor: „Chtěla bych všechny vyhodit! ” (žena, 10-19 let)

Na začátku práce jsme se blíže seznámili s příchodem Turků do Německa, který započal v 60.
letech minulého století. Zvyšující se hospodářský rozmach nabízel chudým tureckým
přistěhovalcům lepší budoucnost. Zaměstnáváni byli především ve strojírenství nebo
stavebnictví.
Problémy s integrací turecké menšiny přetrvávají do dnešních dnů. Vysoká čísla
nedostudovaných Turků jsou důkazem stále nedostatečné výuky cizinců. Podle Němců se
Turci potýkají také s diskriminací při hledání práce. Velký počet „tureckých Němců” (hl.
studenti) se dnes vrací zpět do Turecka, kde hledají lepší pracovní uplatnění. Někteří si
naopak zakládají vlastní malé živnosti (např. obchůdky s rychlým občerstvením).
Vzájemné vztahy mezi Němci a Turky jsou zřejmé z vyhodnoceného dotazníku. Až na výjimky
společné soužití Němcům nevadí. Příliv dalších cizinců by však nejraději omezili.
Téma „Turecká menšina v Německu” mě zajímalo již dříve. Kromě zjištění nových poznatků
(historie tureckých přistěhovalců a jejich označení gastarbeiteři; vysoké procento Turků bez
základního vzdělání) jsem se seznámil i s novými lidmi z Německa. Nejobtížnější z celé práce
byl dotazník, jelikož bylo velmi pracné jeho vyhodnocení. Seminární práce byla pro mě
rozhodně přínosem.
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