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Muzułmańscy imigranci i uchodźcy
„papierkiem lakmusowym”
dla niemieckiego społeczeństwa?
Wstęp
Uchodźstwo, migracja, integracja – to tematy, które już wiele lat przed powstaniem
Republiki Federalnej Niemiec bardzo intensywnie angażowały społeczeństwo
niemieckie, stawiając je przed wielkimi wyzwaniami. Jednakże wiele wskazuje na
to, że w konsekwencji obecnego rozwoju sytuacji na świecie zagadnienia związane
z migracją i integracją staną się w Niemczech szczególnie ważne.
W samym tylko 2015 r. przybyło do Niemiec ponad milion uchodźców –
większość z nich to muzułmanie. Sytuacja ta wywołała już w tym samym roku
trwające miesiącami zacięte dyskusje. Wydarzenia, które zaszły w noc sylwestrową
w Kolonii, Monachium i Hamburgu – wymieniam tylko kilka przykładów –
okazały się dla tych dyskusji oliwą dolaną do ognia i doprowadziły do sytuacji,
w której społeczeństwo niemieckie spostrzegło, iż konfrontowane jest z problemami
wybiegającymi znacznie poza obszar tematyczny migracji i integracji. Od tego,
jakie rozwiązania dla tych problemów przyjmą Niemcy, zależy bardzo wiele. W niniejszym tekście podejmuję próbę przedstawienia obecnego kryzysu migracyjnego
w Europie z niemieckiej perspektywy. Wskazuję także na wyzwania, przed jakimi
stoi niemieckie społeczeństwo w związku z owym kryzysem.
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Moje wypowiedzi opierają się zarówno na analizie źródeł medialnych, jak
i na wynikach badań własnych związanych z tematem poruszanym w artykule.
Rozpoczynając od krótkiego opisu przyczyn prowadzących do zaistniałego
kryzysu związanego z uchodźcami, przedstawiam wybrane aspekty niemieckiej
polityki migracyjnej oraz reakcje różnych kręgów społecznych na nią, by następnie
opisać sytuację muzułmanów w Niemczech tak, jak ona kształtowała się przed
kryzysem uchodźczym z 2015 r. Nawiązuję również do partii AfD (Alternative für
Deutschland) i do ksenofobicznego ruchu PEGIDA (Patriotische Europäer gegen
die Islamisierung des Abendlandes) oraz omawiam wybrane konsekwencje „Nocy
Sylwestrowej 2015 w Kolonii”, która wydaje się być symbolicznym punktem zwrotnym w niemieckiej polityce migracyjnej. W końcowej części artykułu nawiązuję do
relacji lekarza, który przez kilka tygodni pracował w obozie dla uchodźców, gdzie
udzielał im pierwszej pomocy medycznej tuż po ich przybyciu na teren Niemiec.

1. Przyczyny kryzysu
Próba wymienienia rzeczywistych przyczyn, które zapoczątkowały obecny kryzys
migracyjny, całkowicie rozsadziłaby ramy wielkościowe tego artykułu. Czy były
nimi działania prezydenta syryjskiego państwa Baszara al-Assada wobec wybranych
grup ludności syryjskiej? Czy były to ingerencje Zachodu w przebieg tzw. Wiosny
Arabskiej? Czy może już zniszczenie Imperium Osmańskiego po I wojnie światowej? I jaką rolę należy przypisać geopolitycznym interesom obecnych mocarstw
światowych, a jakie znaczenie mają ich wpływy w regionach kryzysu?
Kto nie chce myśleć w kategoriach historycznych, chętnie wymienia w Niemczech dwa wydarzenia, które w ostatnim czasie znalazły szczególnie wymowny
wyraz w niemieckich mediach.
Do jednego z nich doszło w lipcu 2015 roku, kiedy podczas tzw. dialogu
obywatelskiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel pewna młoda dziewczyna
z Palestyny, której groziła deportacja, opowiedziała, płacząc, poruszającą historię
swego życia. W reakcji na opowieść dziewczynki kanclerz odpowiedziała: „Polityka
jest czasem twarda. Niektórzy będą musieli wrócić skąd przyszli”. A zwracając
się do wszystkich zebranych dodała: „Wiem, że jest to bardzo trudne. Dlatego
chciałabym ją mimo wszystko przytulić”1. Wiele osób uznało kanclerz za chłodną

1
W. Bau, Angela Merkel und die Flüchtlinge: Ein Rückblick in Zitaten, WAZ, 29 grudnia
2015, http://www.derwesten.de/politik/angela-merkel-und-die-fluechtlinge-ein-rueckblick-in-zitaten-id11415416.html (dostęp: 3 stycznia 2016).
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emocjonalnie. Nie uścisk kobiety-polityka, lecz jasna perspektywa pozostania
w Niemczech, to właśnie byłoby – w odczuciu wielu obserwujących to wydarzenie
w mediach – właściwą reakcją na łzy młodej dziewczyny.
Drugie wydarzenie związane jest z opublikowaniem na początku września
2015 r. zdjęcia martwego syryjskiego chłopczyka, którego zwłoki wyrzucone zostały
na turecki brzeg2. Wymowa tego zdjęcia była szczególnie poruszająca również
z tego względu, że media publiczne w Niemczech do tego momentu zasadniczo
unikały pokazywania martwych ludzi. Ta jedna fotografia wywołała (również
na świecie) większe emocje i przerażenie niż wszelkie informacje o tym, że np.
w Morzu Śródziemnym utonęło już 2400 lub 3200 ludzi.
Krótko potem do niemieckiej opinii publicznej dotarły wstrząsające obrazy
z Węgier. W obliczu naporu imigrantów na Węgrzech niemiecki rząd federalny
wydał w początkach września 2015 r. oświadczenie o gotowości ich przyjęcia,
nawet bez wcześniejszego rejestrowania, w celu rozładowania zaistniałej sytuacji.
Po tej deklaracji tylko podczas pierwszego weekendu napłynęło do Niemiec ponad
15 tys. uchodźców. Fakt, że kanclerz Niemiec, wówczas ponoć bez porozumienia
z kimkolwiek, otworzyła granice dla zatrzymywanych na Węgrzech uchodźców,
wywołał ostrą krytykę jej działań także w skali europejskiej. Angela Merkel wyjaśniała to jednak wyjątkową sytuacją. Tymczasem jej decyzja odebrana została
jako sygnał, że Niemcy są nadal atrakcyjnym celem migracji dla ludzi z różnych
zakątków świata.

2. Nagły zwrot w niemieckiej polityce uchodźczej
W natłoku informacji na temat tłumów uchodźców przybywających głównie z Syrii,
sytuacji na Węgrzech i zamknięciu różnych granic na obszarze Unii Europejskiej,
jedna wiadomość pochodząca z Bundestagu zaczęła przykuwać uwagę nie tylko
Niemców. Podczas debaty nad budżetem federalnym na rok 2016, prowadzonej
9 września 2015 r., kanclerz Angela Merkel wypowiedziała się na temat kryzysu
uchodźczego i uznała go za możliwy do rozwiązania. Padło wówczas tak często
potem cytowane i równie często wyszydzane zdanie: „Wir schaffen es!”3 (Damy
radę!).
2
A. Kurdi, Rührende Hommage an ertrunkenen Flüchtlingsjungen, „Die Welt”, 9 września
2015, http://www.welt.de/politik/ausland/article146209630/Ruehrende-Hommage-an-ertrunkenenFluechtlingsjungen.html (dostęp: 3 stycznia 2016).
3
A. Funk, H. Monath, Merkel: Kriegsflüchtlinge werden Neubürger unseres Landes. Angela
Merkels Rede im Bundestag und die Reaktionen, „Der Tagesspiegel”, 9 września 2015, http://www.
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Kanclerz Merkel sformułowała przy tej okazji zasady polityki uchodźczej jej
rządu w pięciu punktach: 1) Osoby występujące o azyl i uchodźcy mający prawo
do pomocy muszą szybko zostać zintegrowani, wielu z nich stanie się „nowymi
obywatelami naszego kraju”. Nie wolno bowiem powtórzyć błędów popełnianych
w przeszłych dziesięcioleciach, kiedy nie integrowano gastarbeiterów w oczekiwaniu,
że kiedyś opuszczą ten kraj. 2) „Kto przybywa powodowany potrzebą gospodarczą,
ten nie będzie mógł pozostać w Niemczech” – tę prawdę należy rozgłaszać wszędzie,
bez względu na fakt, jak ciężkie jest „życie osobiste” tych ludzi. Oznacza to szybką
i konsekwentną repatriację odrzuconych kandydatów. 3) Zero tolerancji dla społeczeństw paralelnych. Niemcy muszą wyraźnie pokazać imigrantom, jakie reguły rządzą ich społeczeństwem. 4) „Nie dopuścimy do tego, aby nasze prawa konstytucyjne
zostały zdradzone przez ksenofobów”. Tępe przesłania nienawiści Angela Merkel
określiła mianem odrażających, „nieważne po czyjej stronie one padają”. Należy im
się przeciwstawiać „całą siłą prawa”. 5) Jeśli Europa zawiedzie przy rozwiązywaniu
problemu uchodźców, wówczas pogrzebany zostanie jeden z podstawowych założycielskich impulsów Wspólnoty, a mianowicie ścisła orientacja na prawa człowieka4.
Ponadto, jak podkreśliła Merkel, ruchy uchodźcze na tak wielką skalę tworzą rzeczywistość XXI w.: „To dopiero początek tego zjawiska, a nie jego koniec”.
Kanclerz wyraziła jednocześnie przekonanie, że Niemcy sprostają tym problemom.
„Jeśli nie będziemy tracić nadziei – możemy tylko wygrać”5. Tym argumentem
uzasadniała ona również decyzję o wpuszczeniu do kraju niezarejestrowanych
uchodźców z Węgier, celem rozładowania zaistniałej tam sytuacji.

3. Podzielone reakcje
3.1. Poparcie dla Angeli Merkel
Początkowo, niezależnie od podziałów partyjnych, kanclerz Merkel spotkała się
z aprobatą. Niemniej już wtedy można było usłyszeć głosy krytyczne i przeróżne
żądania. Było sporo skarg, że rząd robi zbyt mało, aby usunąć przyczyny zaistniałej
sytuacji: zbyt mało wobec głodu, wojen i rasizmu na świecie. Choć było to zdaniem wielu godne pochwały, a mianowicie kolejne 6 mld euro przeznaczone na

tagesspiegel.de/politik/angela-merkels-rede-im-bundestag-und-die-reaktionen-merkel-kriegsfluechtlinge-werden-neubuerger-unseres-landes/12299596.html (dostęp: 3 stycznia 2016).
4
Tamże.
5
Tamże.
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zaspokojenie podstawowych potrzeb uchodźców i ich zakwaterowanie6, to jednak
krytykowano brak strukturalnych rozwiązań ze strony rządu. Żądano, by nie
obarczać kosztami krajów związkowych i miast, ponieważ prawo dotyczące azylu
jest prawem federalnym.
W związku z tym poparcie dla kanclerz Merkel zaczęło słabnąć. Przedstawiciele CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern) krytykowali jej politykę
uchodźczą, zarzucając, że napływ uchodźców do Niemiec jest niekontrolowany.
Decyzję kanclerz Niemiec, aby przybywającym przez Węgry uchodźcom zezwolić bez rejestracji na wjazd do kraju, określili oni jako bezprecedensowy błąd
polityczny. Obawiali się, że dojdzie do nadmiernego obciążenia Niemiec. Jeden
z czołowych polityków CSU, Markus Söder, stwierdził w „Münchner Merkur”, że
tzw. Willkommenskultur (kultura powitania) i życzliwość ludzi są imponujące, ale
jeśli więcej osób imigruje, niż się w Niemczech rodzi, to ma to negatywny wpływ
na bilans kulturowy w społeczeństwie7.
Rozpoczęto dyskusję na temat maksymalnej liczby uchodźców w Niemczech
(tzw. Obergrenze), czemu jednak Angela Merkel od samego początku konsekwentnie się sprzeciwiała, zwracając uwagę na to, że prawo do azylu dla prześladowanych
politycznie jako podstawowe prawo obywatelskie nie zna żadnej „górnej granicy”.
Dotyczy to również uchodźców, którzy przybywają do Niemiec z piekła wojny domowej. Jednocześnie kanclerz podkreśliła, że jeżeli ludzie przybywają z tzw. krajów
bezpiecznych, wówczas nie posiadają prawa do azylu, i powinni szybko wrócić do
swojego kraju. W związku z tym trudno jest powiedzieć, ilu uciekinierów Niemcy
są w stanie przyjąć. Lider partii SPD Sigmar Gabriel mówił o 500 tys. rocznie. Natomiast CSU konsekwentnie wzywa do ograniczenia tej liczby do 200 tys. w skali
roku. Jednocześnie politycy tej partii szczególnie dobitnie zwracają uwagę na to, że
wśród syryjskich uchodźców może znajdować się również trudna do oszacowania
liczba bojowników islamskich. „Żaden inny kraj na świecie” nie jest tak „naiwny”,
narażając się na takie niebezpieczeństwo8. Poza tym ostrzegano, że perspektywa
tak dużej liczby uchodźców w najbliższych latach przeraża zwykłych ludzi.
6
L. Weiss, Sechs Milliarden Euro für Flüchtlinge Koalitionsspitzen zur Asylpolitik, BR.de,
6 września 2015, http://www.br.de/nachrichten/seehofer-fluechtlinge-merkel-100.html (dostęp:
3 stycznia 2016).
7
G. Anastasiadis, Ch. Deutschländer, Markus Söder: „Das Land verändert sich grundlegend“, „Münchner Merkur”, 11 listopada 2015, http://www.merkur.de/politik/markus-soeder-csufluechtlinge-bayern-land-veraendert-sich-grundlegend-5516622.html (dostęp: 21 grudnia 2015).
Również: Flüchtlinge: Seehofer unterstützt Orban und legt sich mit Merkel an, „Münchner Merkur”,
9 października 2015, http://www.merkur.de/politik/fluechtlinge-jetzt-wettert-csu-chef-seehofergegen-merkel-zr-5518500.html (dostęp: 3 stycznia 2016).
8
CSU kritisiert Merkels Flüchtlingspolitik, „Deutschlandfunk”, 11 września 2015, http://www.
dw.com/de/csu-kritisiert-merkels-fl%C3%BCchtlingspolitik/a-18708133 (dostęp: 20 grudnia 2015).
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Gerda Hasselfeldt – znana polityk CSU – zauważyła „wyjątkową gotowość
do pomocy” ludności niemieckiej, ostrzegła zarazem, że należy „jednak uważać,
aby nie doszło do przeciążenia naszych struktur państwowych i naszego społeczeństwa”9. Dlatego powinno się dokładnie rozróżniać między uchodźcami
posiadającymi prawa do pozostania a tymi, którzy tego prawa nie mają.
Nawet we własnych szeregach politycznych, a więc w partii CDU (Die
Christlich Demokratische Union Deutschlands) kanclerz Merkel napotykała na
ostrą krytykę. I tak np. przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert ostrzegał,
że kryzys uchodźczy może zagrozić porządkowi politycznemu10. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego chadecji i były działacz na rzecz praw obywatelskich
w NRD Arnold Vaatz (CDU) podkreślił z kolei, że integracja może się udać tylko
wtedy, „jeśli uciekinierzy zapoznają się z naszym systemem prawnym i zaakceptują go”11, ale do tego jego zdaniem potrzebne jest spełnienie wielu warunków.
Jednocześnie ostrzegł, iż „ryzyko polega na tym, że jeśli chcę być szczególnie
kosmopolitycznym i postępowym, mogę mimowolnie zniszczyć podstawy tej
otwartości i postępowości”. Kolejnym politykiem CDU atakującym Angelę Merkel
był Thomas Strobl, który podkreślił: „Pięknie przemawiać o Willkommenskultur
i zamykać oczy na problemy i wyzwania, nie wróży to dobrze na przyszłość. Ignorowanie problemów nigdy ich nie rozwiązuje”12.
Tego rodzaju ostrzeżenia i krytyka skierowane były głównie pod adresem
kanclerz Niemiec. Przy czym ani politycy, ani dziennikarze, ani tzw. „zwykli
obywatele”, którzy pisali w gazetach, w listach do redakcji lub na różnych forach
internetowych, nie byli wybredni w doborze słów. „Merkel zagroziła spuściznie
Kohla w kryzysie uchodźczym”13 – stwierdził np. Ulrich Clauss w gazecie „Die
Welt”. A jego kolega redakcyjny, Alan Posener, doszedł do wniosku, że „Angela
Merkel pozbawia władzy europejskie instytucje”14.

9
A. Funk, H. Monath, Angela Merkels Rede im Bundestag und die Reaktionen. Merkel: Kriegsflüchtlinge werden Neubürger unseres Landes, „Der Tagesspiegel”, 9 września 2015, http://www.
tagesspiegel.de/politik/angela-merkels-rede-im-bundestag-und-die-reaktionen-merkel-kriegsfluechtlinge-werden-neubuerger-unseres-landes/12299596.html (dostęp: 3 stycznia 2016).
10
Tamże.
11
Tamże.
12
Tamże.
13
U. Clauss, Merkel gefährdet in der Flüchtlingskrise das Erbe Kohls, „Die Welt”, 22 grudnia 2015, http://www.welt.de/debatte/kommentare/article150252587/Merkel-gefaehrdet-in-der-
Fluechtlingskrise-das-Erbe-Kohls.html (dostęp: 28 grudnia 2015).
14
A. Posener, Angela Merkel hat Europas Institutionen entmachtet, „Die Welt”, 20 grudnia
2015, http://www.welt.de/debatte/kommentare/article150152479/Angela-Merkel-hat-Europas-Institutionen-entmachtet.html (dostęp: 28 grudnia 2015).
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Wypowiedzi zniesławiające, a nawet podżegające zbiorowość, dominowały
zwłaszcza w kręgach prawicowych na wiecach, w tekstach i komentarzach.
Istnieje jednak w Niemczech bardzo wiele ugrupowań oraz wielu ludzi,
którzy nie chcą przyłączać się do rozpętanej kampanii podburzającej przeciwko
polityce kanclerz Merkel. Poniżej przedstawię stanowisko Kościołów chrześcijańskich w kwestii uchodźców.

3.2. Kościół katolicki w Niemczech a sprawa uchodźców
Uchodźstwo i azyl – to dwa tematy, które również w Kościołach poruszają obecnie
ludzi bardziej niż jakiekolwiek inne. Rozmiar współczesnych problemów chrześcijanie mogą jedynie szacować. Jednakże nauczanie o miłości bliźniego stawia
ich – wobec bolesnych przeżyć większości uchodźców szukających azylu – przed
szczególnym wyzwaniem. Widać przy tym wyraźnie, że sama modlitwa nie może
być odpowiedzią, a jej kontynuacją muszą być konkretne działania15.
Kościół katolicki w Niemczech przeznaczył w 2015 r. ponad 98 mln euro na
pomoc dla uchodźców. Niemieckie diecezje rozdysponowały ponad 66,5 mln euro
środków specjalnych jako pomoc dla uchodźców16. Do tych sum dodać należy
pomoc pochodzącą z zakonów i stowarzyszeń katolickich. Ponadto kościelne dzieła
pomocy wspierały projekty na rzecz uchodźców prowadzone za granicą – ponad
32 mln euro. Poza dramatycznie konieczną pomocą finansową, diecezje, dzieła
pomocy, stowarzyszenia katolickie, zakony i wspólnoty wspierały uchodźców bardzo konkretnie, na miejscu, w formie bezpłatnego udostępnienia co najmniej 800
budynków noclegowych i obiektów mieszkalnych oraz aktywnego działania ponad
3 tys. pracowników zaangażowanych we współpracę z uchodźcami. W działania
pomocy dla uchodźców zaangażowanych jest też co najmniej 100 tys. woluntariuszy,
ludzi pracujących nieodpłatnie, honorowo17.
W listopadzie 2015 r. odbył się w Würzburgu pierwszy we wszystkich krajach związkowych katolicki szczyt poświęcony uchodźcom, na który zapraszał
pełnomocnik ds. uchodźców Niemieckiej Konferencji Episkopatu, arcybiskup
dr Stefan Hesse z Hamburga. W szczycie tym wzięło udział aż 130 przedstawicieli organizacji katolickich, które podejmują obecne wyzwania związane z masowym uchodźstwem. Podczas szczytu poświęconego uchodźcom podkreślano, że
w chwili obecnej „nadzieje i lęki tych wielu ludzi, którzy porzucają swoją ojczyznę
15
Deutsche Bischofskonferenz, Flüchtlingshilfe Projekte der katholischen Kirche, http://www.
dbk.de/themen/fluechtlingshilfe/ (dostęp: 8 stycznia 2016).
16
Tamże.
17
Tamże.
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w poszukiwaniu wolnego, bezpiecznego i godnego życia, są również nadziejami
i lękami Kościoła”18.
„Jasne i ciemne strony zglobalizowanego świata przesuwają się z nową wyrazistością do centrum świadomości ludzi żyjących w naszym kraju. Współczesne
ruchy uchodźcze budzą w naszym społeczeństwie pokłady solidarności, gotowości
niesienia pomocy i współczucia, równocześnie jednak wywołują poczucie niepewności, bezradności i przeciążenia”19.
Arcybiskup Hesse dziękował licznym działaczom społecznym i wolontariuszom, którzy „wytrwale i twórczo” angażowali się w pomoc dla uchodźców, mówiąc: „Przyczyniają się Państwo do tego, że postulowana przez papieża Franciszka
«globalizacja miłości bliźniego» wydarza się w centrum naszego społeczeństwa”20.
Katolicki szczyt poświęcony uchodźcom służył przede wszystkim temu, aby
spotkali się fachowcy i praktycy, którzy radzili nad konkretnymi inicjatywami
pomocy dla uchodźców i przedstawili propozycje tych prac pełnomocnikowi do
spraw uchodźców. Od początku obrad czyniono starania, by wymiana myśli była
otwarta i intensywna. W różnych zespołach dyskutowano na następujące tematy21:
–
mieszkania dla uchodźców,
–
duszpasterstwo dla uchodźców oraz oddziaływania ruchów uchodźczych
na ogół działań duszpasterskich,
–
kształcenie, doskonalenie i wzmacnianie wolontariuszy oraz pracowników
etatowych, działających na rzecz kościelnej pomocy uchodźcom,
–
integracja i praca – miejsca do nauki zawodu i zawodowe perspektywy dla
uchodźców,
–
integracja i wykształcenie – wspomaganie uchodźców w przedszkolach,
szkołach i na uczelniach,
–
niepełnoletni uchodźcy bez opieki,
–
dialog międzyreligijny i międzykulturowy – współdziałanie z uchodźcami
muzułmańskimi i żydowskimi,
–
międzynarodowa pomoc uchodźcom,
–
zdrowie oraz opieka psychologiczno-socjalna,
–
zajęcie stanowiska politycznego w kwestiach azylu i uchodźstwa.
Katolicki szczyt poświęcony uchodźcom dał konkretne impulsy do lepszego
połączenia i koordynacji działań kościelnych w wymienionych wyżej obszarach
18
Deutsche Bischofskonferenz, Pressemeldung vom 25.11.2015 – Nr. 226: Bundesweit erster
Katholischer Flüchtlingsgipfel in Würzburg beendet, http://www.dbk.de/nc/presse/details/?presseid=2983 (dostęp: 8 stycznia 2016).
19
Tamże.
20
Tamże.
21
Tamże.
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tematycznych. Oczekuje się, że pomimo niedoborów personelu działającego w strefie służb socjalnych, standardy jakości kościelnej pomocy uchodźcom zostaną
utrzymane, a imponujące zaangażowanie ponad 100 tys. wolontariuszy otrzyma
wsparcie ze strony profesjonalnych pracowników.
Ponadto podano pod dyskusję pewien wzorzec kościelnej pomocy uchodźcom, który Niemiecka Konferencja Episkopatu chce uchwalić na początku 2016 r.
Arcybiskup Hesse podsumował wyniki spotkania: „Podczas naszego szczytu w sprawie uchodźców chodziło w przede wszystkim nie o apelowanie do innych: chodziło
o to, co my, jako Kościół, możemy i powinniśmy czynić, aby udzielić pomocy
uchodźcom i zapewnić dobrą przyszłość naszemu krajowi”22.

3.3. Stanowisko Kościołów ewangelickich
Również Kościół ewangelicki zajął w kwestii uchodźców bardzo jasne stanowisko. Wspominając przyjęcie niemal miliona uchodźców w całym w 2015 r.,
przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) Heinrich
Bedford-Strohm mówił pod koniec tegoż roku o „dobrym roku dla Niemiec”
oraz o tym, że w następnym roku należy się liczyć z kolejnym milionem uchodźców. Dysponując taką wiedzą, przewodniczący EKD podjął próbę uspokojenia
Niemców. Lęki przed islamizacją Niemiec uważa on za nieuzasadnione. Sprawą
decydującą jest, że ludzie wyjdą sobie naprzeciw: „Największe lęki powstają tam,
gdzie ludzie nigdy nie zetknęli się z muzułmanami” – stwierdził Bedford-Strohm
w jednym z wywiadów23.
Biskup zaapelował o świadomość „wielkiej siły wiary chrześcijańskiej”24.
Wówczas żyjące w Niemczech 50 mln chrześcijan nie będzie musiało obawiać się,
że wśród przybywających uchodźców pojawi się w kraju może 2 mln muzułmanów. Ludzie powinni wyjść sobie naprzeciw i porozmawiać ze sobą o swojej religii.
Uchodźcy i zaangażowanie, które im się poświęca, były ważnymi tematami
podczas posiedzenia Synodu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD)
w listopadzie 2015 r. w Bremie. Okazało się wtedy, że Kościół ewangelicki
obstaje przy żądaniu utrzymania otwartych granic, nawet jeśli nie wszyscy ten
pogląd podzielają, jak np. obecny na synodzie były sędzia Federalnego Trybunału

22
Tamże.
23
Die entwaffnende Klarstellung des EKD-Vorsitzenden, „Die Welt”, 23 grudnia 2015, http://
www.welt.de/politik/deutschland/article150281061/Die-entwaffnende-Klarstellung-des-EKD-Vorsitzenden.html (dostęp: 8 stycznia 2016).
24
Tamże.
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Konstytucyjnego Udo Di Fabio, który wygłosił referat m.in. o zaletach granic
państwowych.
Udo Di Fabio zażądał respektowania granic państwowych i ich ochrony
podczas kryzysu uchodźczego również od chrześcijan. „Nie możemy po prostu
zlikwidować granic powodowani jednym ludzkim odruchem” – powiedział25.
Podczas kryzysu uchodźczego powstała w prawie niemieckim pewna „rana”.
Oto bowiem zrezygnowano z centralnych zasad ochrony granic i kontroli ich
przekraczania. „Ranę” tę należy jak najszybciej wyleczyć26. Wprawdzie nie
można „granic zamknąć i zaryglować”, jednak „nie można też, tak po prostu,
pozbyć się obowiązującego prawa pobytowego” – podkreślił dalej były sędzia
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i zażądał od chrześcijan szanowania
„instytucji państwa prawa”27.
Był to jasno wyrażony sprzeciw wobec oficjalnego stanowiska protestantyzmu, jednakże przebrzmiał szybko. W pamięci pozostały raczej słowa przewodniczącego EKD Heinricha Bedforda-Strohma, który żądał czegoś przeciwnego,
używając sformułowania: „Człowieczeństwo i ludzka godność nie mają dla nas
granic”28, i zajął stanowisko sprzeciwiające się kursowi renacjonalizacji Europy.
Podczas synodu ogłoszono dalszą gotowość do przyjmowania uchodźców i ostro
skrytykowano projekt ustalenia górnej granicy liczby przyjętych, jak też ograniczenia prawa do sprowadzania rodzin. Tym samym optymistyczna formuła kanclerz
Merkel Wir schaffen das uzyskała poparcie środowisk chrześcijańskich29.
W tym kontekście warto bliżej przyjrzeć się wypowiedziom Di Fabio. Otóż
poruszył on w przemówieniu sprawę Reformacji, której 500-lecie EKD chce uroczyście świętować w 2017 r.30 Di Fabio wskazał na znaczenie Reformacji dla narodzin
społeczeństwa otwartego, zwracając uwagę uczestników synodu na ważny zarówno
dla protestantów, jak i dla katolików temat życzliwej relacji państwa i Kościoła,
mającej swoją długą tradycję.

25
U. Di Fabio, Referat zum Schwerpunktthema „Reformationsjubiläum 2017 – Christlicher
Glaube in offener Gesellschaft“, 9 września 2015, https://www.ekd.de/synode2015_bremen/schwerpunktthema/s15_04_iv_referat_schwerpunktthema_di_fabio.html (dostęp: 12 stycznia 2016).
26
M. Kamann, Flüchtlingskrise reißt eine „Wunde in deutsches Recht”, „Die Welt”, 12 listopada
2015, http://www.welt.de/print/die_welt/politik/article148748357/Fluechtlingskrise-reisst-eine-Wunde-in-deutsches-Recht.html (dostęp: 8 stycznia 2016).
27
Tamże.
28
M. Kamann, EKD bleibt in der Flüchtlingskrise unbelehrbar, „Die Welt”, 10 listopada 2015,
http://www.welt.de/politik/deutschland/article148665981/EKD-bleibt-in-der-Fluechtlingskrise-unbelehrbar.html (dostęp: 26 stycznia 2016).
29
Tamże.
30
Di Fabio jest przewodniczącym Naukowej Komisji ds. przygotowań jubileuszu, mimo że
jest katolikiem.
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W relacji tej państwo ceni Kościoły, ponieważ przy rozwiązywaniu konfliktów z nimi może i musi stawiać granice swoim żądaniom. Jednakże – według
Di Fabio – również chrześcijanie potrzebują państwa i powinni je cenić i szanować
jako „instytucję godną zaufania”. Chrześcijanie muszą zaakceptować suwerenne
prawo państwowe, w tym prawo do zewnętrznych granic i ich zabezpieczenia.

4. Muzułmanie w Niemczech
Nie sposób podać odpowiedzialnie, w styczniu 2016 r., wiarygodnych danych
o liczebności żyjących w Niemczech muzułmanów, ponieważ w chwili obecnej
nikt nie dysponuje takimi informacjami. Można jednak scharakteryzować sytuację w ostatnich latach na podstawie pierwszego reprezentatywnego dla całej
Federacji opracowania, które w 2009 r. opublikował Urząd Federalny ds. Migracji
i Uchodźców (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF]). W opracowaniu wykorzystano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób pochodzących
z 49 krajów muzułmańskich i na jej podstawie stworzono bogaty opis różnorodnych form życia muzułmanów w Niemczech. Respondenci pochodzący z różnych
środowisk odpowiadali na pytania na temat religii w życiu codziennym, a także
aspektów strukturalnej i socjalnej integracji w Niemczech31.

4.1. Różnorodność życia muzułmanów w Niemczech
Opracowanie BAMF wykazało, że pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI w.
mieszkało w Niemczech od 3,8 do 4,3 mln muzułmanów. Jeśli uwzględnić, że
w tym czasie Niemcy liczyły 82 mln mieszkańców, muzułmanie stanowili podówczas między 4,6 a 5,2% ogólnej liczby ludności. 45% żyjących w Niemczech
muzułmanów, będących imigrantami z uwzględnionych ankietą krajów pochodzenia, posiada obecnie obywatelstwo niemieckie, natomiast 55% zachowało inne
niż niemieckie obywatelstwo. Zatem ta grupa ludności była większa, niż zakładały
to dotychczasowe dane szacunkowe, które operowały liczbami w przedziale między
31
W sumie przeprowadzono wywiady telefoniczne z 6004 osobami w wieku od 16 lat; jeśli
doliczyć członków rodzin, to wyniki ankiet opierały się na informacjach od blisko ponad 17 tys.
osób. Zob. BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), Muslimisches Leben in Deutschland,
im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz. Forschungsbericht 6, 2009, https://www.bmi.bund.
de/cae/servlet/contentblob/566008/publicationFile/31710/vollversion_studie_muslim_leben_deutschland_.pdf (dostęp: 14 grudnia 2015).
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3,1 a 3,4 mln ludzi32. Wyniki ankiety BAMF pozwalają stwierdzić, że znaczna
część osób będących imigrantami z tychże uwzględnionych ankietą krajów nie jest
muzułmanami. Np. prawie 40% migrantów z Iranu podaje, że nie należy do żadnej
wspólnoty wyznaniowej33. Z innych krajów pochodzenia, które w przeważającej
mierze zamieszkują muzułmanie, jak np. z Iraku, przybyły w znacznej liczbie
mniejszości religijne, które nie są zaliczane do islamu. Dlatego też nie można na
podstawie wiedzy o wyznaniu w kraju pochodzenia wnioskować o religii wyznawanej przez migrantów żyjących w Niemczech. Badania pozwoliły także ustalić,
iż pod względem pochodzenia regionalnego muzułmanie w Niemczech są grupą
ludności bardzo zróżnicowaną. Zgodnie z przewidywaniami najliczniejsi w tej
dużej grupie okazali się ludzie pochodzący z Turcji. I tak niemal 2,5 do 2,7 mln
muzułmanów żyjących w Niemczech (ok. 63%) miało swoje korzenie w Turcji.
Z krajów południowo-wschodniej Europy – Bośni, Bułgarii i Albanii – pochodziło
między 496 a 606 tys. osób (ok. 14%). Trzecią co do wielkości grupę ludności
muzułmańskiej stanowili w Niemczech w badanym okresie migranci z Bliskiego
Wschodu, liczący między 292 a 370 tys. osób, co stanowiło ok. 8%34.
Z Afryki Północnej przybyło między 259 a 302 tys. żyjących w Niemczech muzułmanów (ok. 7%), większość z Maroka. Reszta pochodziła z centralnej
Azji/WNP, Iranu, południowej, południowo-wschodniej Azji i z pozostałych części
Afryki (w sumie 8%)35.
W czasie objętym badaniami 98% muzułmanów w Niemczech żyło w starych landach, z Berlinem włącznie – jest to stan, który w 2015 r. uległ radykalnej zmianie, ponieważ relatywnie duża część uchodźców napłynęła również do
wschodnich Niemiec36.
Jeszcze niedawno muzułmanie rozlokowani byli w starych landach bardzo
nierównomiernie. Największa ich część zamieszkiwała gęsto zaludniony kraj związkowy Nadrenii-Westfalii. Osiadło tam 30% muzułmanów zamieszkujących Niemcy.
Następna pod względem liczby muzułmanów były: Badenia-Wirtembergia, Bawaria
i Hesja – ze wskaźnikiem powyżej 10%. W pozostałych, najczęściej mniejszych, siedmiu
starych landach żyło dokładnie 25% całej populacji muzułmanów w Niemczech37.

32
Wyliczenia te powstały dzięki pośredniej metodzie, zgodnie z którą dodano liczbę żyjących
w Niemczech obywateli z 20 krajów pochodzenia, gdzie religią dominującą jest islam oraz obywateli naturalizowanych z tychże krajów od 1988 do 2005 r. Natomiast opracowanie Ministerstwa
uwzględnia również migrantów z wielu innych krajów oraz potomków osób naturalizowanych.
33
BAMF 2009, s. 12.
34
Tamże, s. 13.
35
Tamże.
36
Tamże, s. 106.
37
Tamże, s. 107-108.
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Jeśli podzielić ludność na regiony pochodzenia, to okazuje się, że wśród
muzułmanów z Afryki Północnej aż 78% potwierdza przestrzeganie islamskich
nakazów postu. Muzułmanie z centralnej Azji/WNP zdecydowanie rzadziej przestrzegają postów niż muzułmanie z innych krajów pochodzenia. Podobna liczba
muzułmanów pochodzących z Europy Południowo-Wschodniej deklaruje (mniej
więcej po równo), że nie przestrzega postów nigdy, pości czasami lub przestrzega
postów zawsze. Jakkolwiek 30% irańskich muzułmanów określa siebie jako „całkowicie niewierzących”, to jednak prawie 90% z nich podało, że całkowicie lub
częściowo przestrzega nakazu postu38.

4.2. Powód licznych konfliktów: noszenie chust
Liczne konflikty z żyjącymi w Niemczech muzułmanami wybuchały w ostatnich
latach z powodu wielokrotnie dyskutowanej kwestii noszenia przez kobiety chusty
na głowie. Ujawnił się przy tej okazji bardzo zróżnicowany obraz znaczenia religii.
Według BAMF istnieje wyraźny związek między wiekiem kobiet i liczbą kobiet
noszących chusty. Dodatkowo w drugim pokoleniu częstotliwość przestrzegania
zwyczaju noszenia chusty znacząco się zmniejsza. Liczba kobiet należących do
drugiego pokolenia imigrantów, które stale noszą chustę, jest o 7 punktów procentowych niższa niż liczba kobiet pierwszego pokolenia imigrantów. Natomiast
liczba kobiet noszących chustę okazjonalnie wzrasta do 12%. W obu grupach 70%
kobiet nigdy nie nosi chusty39.
Analizy wykazują wprawdzie istnienie wyraźnie pozytywnego związku pomiędzy religijnością a faktem noszenia chusty na głowie. Żadna z ankietowanych
przez BAMF muzułmanek, która określała się jako niewierząca, nie nosi chusty
na głowie. Tymczasem wśród bardzo religijnych muzułmanek co druga ją nosi
„zawsze” lub „najczęściej” czy „czasami”. Równocześnie widać wyraźnie, że silna
religijność niekoniecznie wiąże się z noszeniem chusty. Mimo wszystko tylko co
druga mocno wierząca muzułmanka nosi chustę40.
Religia odgrywa również znaczenie w przypadku uczestnictwa w proponowanych przez szkołę zajęciach, szczególnie tam, gdzie chodzi o uczestnictwo
muzułmańskich dziewcząt w koedukacyjnych zajęciach pływania. Okazało się
jednak, że brak uczestnictwa w takich zajęciach nie jest zjawiskiem masowym
i dotyczy jedynie pewnej mniejszości41.
38
39
40
41

Tamże, s. 157.
Tamże, s. 198.
Tamże, s. 201.
Tamże, s. 343.

187

2017 - Balicki - Kryzys migracyjny w Europie.indd 187

08.05.2017 14:09:50

Bernadette Jonda

4.3. Dobre przesłanki dla polityki integracyjnej
Analiza przeprowadzona przez BAMF wykazała, że częstotliwość kontaktów
społecznych ankietowanych osób z osobami pochodzenia niemieckiego jest stosunkowo wysoka i że muzułmanie ze wszystkich krajów pochodzenia wykazują
wysoką gotowość do częstego kontaktu z Niemcami. W grupach muzułmanów ze
wszystkich krajów pochodzenia liczba tych, którzy nie mają codziennego kontaktu
z Niemcami i takiego sobie nie życzą, nie przekracza 1%.
Te dane pozwalają na lepsze oszacowanie społecznego znaczenia kwestii
religijnych i pokazują, że dramatyzowanie w debacie o integracji niektórych zjawisk
(np. nieobecność na zajęciach z pływania) jest zupełnie nieuzasadnione. Niemniej
jednak dane te wskazują, że procesy samoizolacji zachodzą i ich istnienie musi być
uwzględnione w działaniach wspierających integrację.

4.4. Nauka islamu w szkołach
Analiza przeprowadzona przez BAMF pozwala również stwierdzić istnienie szeroko
wśród muzułmanów rozpowszechnionego przekonania o potrzebie wprowadzenia
nauki religii islamskiej do szkół – analogicznie do istniejących już możliwości
nauki religii chrześcijańskiej42. Do analizy dołączono apel do samych muzułmanów, równocześnie do polityków i administracji, aby osiągnąć szybki postęp przy
wprowadzaniu do szkół publicznych zgodnej z konstytucją nauki religii islamu
oraz związanego z nią ustanowienia katedr teologii islamskiej oraz pedagogiki
religijnej na uniwersytetach niemieckich. W chwili obecnej we wszystkich zachodnioniemieckich landach oferuje się naukę religii islamu, nawet jeśli jest to tylko
próba modelowa. Nauczanie islamu w szkołach państwowych wywołuje nie tylko
pożądany politycznie efekt, że nauczane treści zawierają się w ramach zastanego
porządku społecznego, ale jest również wyraźnym sygnałem, że islam ma swoje
miejsce w jednej z najważniejszych w niemieckim społeczeństwie przestrzeni –
w szkołach. Wewnętrzna różnorodność islamu doświadczana w szkolnej klasie
ułatwia przy tym uczniom obcowanie z pluralizmem własnej religii i pluralizmem
w ogóle.

42
Żądanie to było zgodne z intensywną debatą Niemieckiej Konferencji ds. Islamu na ten
temat.
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4.5. Teologia islamu na niemieckich uniwersytetach
W chwili obecnej islam jest przedmiotem refleksji i nauczania muzułmańskich
nauczycieli akademickich na 10 niemieckich uniwersytetach. Ok. 1600 młodych
niemieckich muzułmanów i muzułmanek studiuje aktualnie teologię islamską, aby
pracować potem jako nauczyciele religii, teolodzy czy też działać lokalnie w gminach religijnych. Należy ten fakt traktować jako dowód, że nauka i islam dają się
pogodzić, a muzułmański styl życia na Zachodzie jest możliwy. Jest to również
dowód, że tożsamość muzułmańska znalazła w Niemczech stałe miejsce43.
Oczywiście łatwo jest koncentrować się na scenariuszach zagrożenia
w związku ze wzrastającą w Niemczech liczbą muzułmanów. Jednakże sukcesy
osiągnięte przez islam niemiecki nie dadzą się wymazać i ważne jest, aby je doceniać. Taka właśnie postawa pokazuje muzułmańskim uchodźcom, że nie muszą
wybierać między niemieckim i muzułmańskim obrazem siebie i że muzułmańskie
życie w Niemczech jest możliwe. I być może jest ono lepsze niż to, jakie mieliby obecnie w swoich ojczyznach. Jeśli zatem wśród uchodźców przybywają do
Niemiec setki tysięcy muzułmanów, to można by powtórzyć za Janem Felixem
Engelhardtem: Islam w Niemczech jest na ich przybycie dobrze przygotowany44.
W tym miejscu należy też przypomnieć słynne już zdanie: „Islam przynależy do
Niemiec”, wypowiedziane publicznie 3 października 2010 r. przez byłego niemieckiego prezydenta Christiana Wulffa w przemówieniu z okazji 20-lecia zjednoczenia
Niemiec. Padło ono w następującym kontekście: „Chrześcijaństwo przynależy bez
wątpienia do Niemiec. Judaizm przynależy bez wątpienia do Niemiec. To jest nasza
chrześcijańsko-judaistyczna historia. Ale islam w międzyczasie również przynależy
do Niemiec”45.
W panującej obecnie w Niemczech sytuacji ważne jest, aby uchodźcy muzułmańscy szybko znaleźli dostęp do wymienionych struktur – do szkół, uniwersytetów i do życia religijnych wspólnot muzułmańskich. Islam, z którym większość
z nich się zetknie, może pokazać im, że w nowej ojczyźnie znajdą nie tylko fizyczne
bezpieczeństwo i przyszłość ekonomiczną, ale także religijny dom. To właśnie daje
największą gwarancję, że salafici nie będą mogli znaleźć wśród nich posłuchu.

43
J. F. Engelhardt, Muslimische Flüchtlinge:Eine Chance für den deutschen Islam, „Zeit Online”,
2 października 2015, http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-10/islam-deutschland-muslimische-fluechtlinge-chancen (dostęp: 21 stycznia 2016).
44
Tamże.
45
Ch. Wulff, Rede zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit, Brema, 3 października 2010, http://
www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Christian-Wulff/Reden/2010/10/20101003_
Rede.html (dostęp: 7 stycznia 2016).
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4.6. Szansa dla niemieckiego islamu
Duża liczba uchodźców wywołuje lęki u wielu ludzi w Niemczech. Relacje medialne o tym, że salafici rekrutują wśród uchodźców, że Saudyjczycy chcą otworzyć
200 nowych meczetów, że ok. 650 tys. muzułmanów przybędzie w najbliższych
miesiącach do kraju – wzmacniają jedynie te lęki46. Nawet jeśli wymieniane
dotychczas liczby, dotyczące przynależności religijnej uchodźców, są jedynie przypuszczalne – jak przedstawiłam to wyżej – to jednak debaty prowadzone w Niemczech na początku 2016 r. wywołują wrażenie, że przed Niemcami i niemieckimi
muzułmanami pojawią się problemy niemożliwe do rozwiązania.
W rzeczywistości arabscy, w większości syryjscy, muzułmanie są dla islamu
w Niemczech również szansą. Im więcej muzułmanów przybywa do Niemiec, tym
bardziej praktykowany tam islam może stać się niemiecki. Twierdzenie to brzmi na
pierwszy rzut oka paradoksalnie, ponieważ przybywający do Niemiec Syryjczycy
przedstawiani są często jako ludzie konserwatywni, straumatyzowani i łatwo ulegający salafickiej propagandzie. Ponadto nie można twierdzić, że mimo powyższej pozytywnej charakterystyki sytuacji muzułmanów w Niemczech integracja tureckich
muzułmanów przybyłych do Niemiec jako imigracja zarobkowa robotników, którzy
stanowią dominujący obraz miejscowego islamu, wszędzie okazała się sukcesem.
Zrozumiałe jest zatem, że różne wiadomości – szczególnie po wydarzeniach
nocy sylwestrowej w Kolonii – wywołują strach. Jednakże mają one mało wspólnego z muzułmańską rzeczywistością w Niemczech. Co więcej: czarnowidztwo
przeczy postępowi, jaki w niedalekiej przeszłości osiągnęło państwo niemieckie,
uniwersytety oraz muzułmanie niemieccy. Bo dawno już stworzono struktury dla
islamu, który coraz bardziej uważa się za niemiecki, mówi po niemiecku i myśli po
niemiecku. Duże zrzeszenia islamskie i wiele lokalnych organizacji odgrywa przy
tym taką samą rolę jak islamska nauka religii i islamska teologia, która od pięciu
lat wykładana jest na niemieckich uniwersytetach.

4.7. Stowarzyszenia jako ważny element polityki
integracyjnej
Od czasu pierwszej niemieckiej Konferencji ds. Islamu, która w 2006 r. ogłosiła
politykę wspierania i wymagania, stowarzyszenia islamskie były coraz cześciej
i skuteczniej włączane w działania państwowe i społeczne. Stały się ważnym kołem

46

J. F. Engelhardt, Muslimische Flüchtlinge...
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zamachowym maszyny integracyjnej. Ich członkowie w obecnie prowadzonej niemieckiej polityce przyjęć i integracji mogą odgrywać centralną rolę jako działacze
cywilno-społeczni. Niemniej słychać również wyraźnie uzasadnioną krytykę ich
silnego związku z muzułmańskimi krajami pochodzenia – w szczególności dotyczy
to tureckich stowarzyszeń, które będą musiały otworzyć się językowo i kulturalnie,
aby oddać sprawiedliwość różnorodności niemieckich muzułmanów. Ostatecznie muzułmanie arabscy, którzy właśnie przybywają do Niemiec, będą musieli
nauczyć się niemieckiego, a nie tureckiego. Niektórzy jednak znają już turecki,
skoro wcześniej spędzili 2-3 lata w obozie uchodźczym w Turcji. Sposób, w jaki
liczne lokalne wspólnoty skupione wokół meczetów w chwili obecnej pomagają
uchodźcom, niezależnie od ich wyznania i narodowości, jest potwierdzeniem, że
proces otwarcia się na inną kulturę już się rozpoczął.

4.8. Lęk przed islamizacją?
W tym miejscu warto nawiązać do wypowiedzi kanclerz federalnej Angeli Merkel
z września 2015 r. podczas uroczystości nadania jej tytułu doktora honoris causa
przez uniwersytet w Bernie, kiedy to w odpowiedzi na pytanie, jak Niemcy chcą
się chronić przed islamizacją, powiedziała: „Strach jest zawsze złym doradcą”.
I dodała: „jeśli w Niemczech żyje cztery miliony muzułmanów, to nie musimy
spierać się o to, czy islam przynależy do Niemiec”47. Tą wypowiedzią zajęła Angela
Merkel stanowisko w toczącej się debacie wywołanej słowami Christiana Wulffa.
Skarżenie się na to, że muzułmanie lepiej znają Koran, wydaje się „jakieś dziwne” –
podkreśliła wówczas kanclerz. Silniejsze zwrócenie się w kierunku chrześcijaństwa
mogłoby jej zdaniem pomóc w tej sytuacji: „Wszyscy przecież mamy możliwość
wyznawać naszą religię, jeśli ją praktykujemy i wierzymy. [...] Miejmy wreszcie
odwagę powiedzieć, że jesteśmy chrześcijanami. Miejmy odwagę wejścia w tej
sytuacji w dialog”48 – namawiała kanclerz.
Jednakże odpowiedź na to żądanie może być dla niemieckiego społeczeństwa bardzo trudna. Podczas wywiadów i w grupach dyskusyjnych, w których
uczestniczyłam w ostatnich latach podczas prowadzonych w Niemczech badań
nad młodzieżą, przekonałam się, że młodzież z muzułmańskich domów nie znajduje wśród współuczniów rozmówców do dyskusji o kwestiach religijnych. Wielu
Niemców wykazuje religijną obojętność lub czuje się niekompetentna, kiedy ma
47
Merkels deutliche Botschaft an alle besorgten Bürger, „Die Welt”, 9 września 2015, http://
www.welt.de/politik/deutschland/article146183441/Merkels-deutliche-Botschaft-an-alle-besorgten-Buerger.html (dostęp: 3 stycznia 2016).
48
Tamże.
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wypowiedzieć się na najprostsze tematy dotyczące treści wiary chrześcijańskiej.
Według moich obserwacji wielu uchodźców jest zainteresowanych kontaktem ze
wspólnotami chrześcijańskimi w Niemczech.

4.9. „Reformacja” islamu?
Pomimo opisanej powyżej sytuacji nie można zaprzeczyć, że również w islamie
istnieją nurty fundamentalistyczne, że ich obecność w Niemczech jest zauważalna
i że niektóre z nich zwracają się wzajemnie przeciwko sobie. W związku z tym w wywiadzie udzielonym w początkach grudnia 2015 r. polityk partii zielonych i premier
Badenii-Wirtembergii Winfried Kretschmann wzywał muzułmanów w Niemczech
do „reformacji” islamu: „Moim zdaniem przydałaby się tam reformacja. Ten problem
mogą rozwiązać tylko sami muzułmanie”49. Opinię tę podziela wielu Niemców: podobnie jak chrześcijaństwo przed 500 laty tkwiło w kryzysie i podążało w kierunku
reformacji, tak najwyraźniej również islam, pozostając w kryzysie, potrzebuje zmian.
Kretschmann żąda, aby muzułmanie zatroszczyli się o to, by oświecony islam
w Niemczech nie przekształcił się w arabski islam: sami muzułmanie muszą w tej
sprawie zabrać głos, jeśli nauki islamu są niewłaściwie pożytkowane. „Islam musi
oczyścić się z plam aktów przemocy”50 – powiedział także szef rządu landu Badenii-Wirtembergii, będący katolikiem. To, że jakaś religia musi się oczyszczać – dodał –
nie jest niczym nowym. Musiało to uczynić w przeszłości chrześcijaństwo i ma ono
obowiązek nadal to czynić. „Każda religia musi zwracać uwagę na współczesność, która
ją otacza. To jest zadanie dla muzułmanów. Nie chodzi o to, aby nieustannie wymagać od nich dystansowania się od zamachów i terroru. Chodzi o znacznie więcej”51.
Lęki przed islamizacją kraju Kretschmann uważa za „niedorzeczne”. Jego
zdaniem są one całkowicie nieuzasadnione: „Ilu muzułmanów właściwie siedzi
w naszych parlamentach? Ilu z nich jest burmistrzami?” On sam znalazł w Badenii-Württembergii tylko jedną burmistrzynię z przeszłością migracyjną, z włoskimi
korzeniami52. „Islamizacja naszego społeczeństwa nigdy nie nastąpi”53.
49
„Islam muss sich von Gewaltexzessen reinigen“, „Die Welt”, 5 grudnia 2015, http://www.
welt.de/politik/deutschland/article149632892/Islam-muss-sich-von-Gewaltexzessen-reinigen.html
(dostęp: 4 stycznia 2016).
50
Tamże.
51
Tamże.
52
Objęcie odpowiedzialnej funkcji w różnych strukturach jest ważnym wyznacznikiem integracji. Przykładem może być Halil Öztas – 38-letni socjaldemokrata tureckiego pochodzenia – który
1 stycznia 2016 r. objął urząd burmistrza małego miasteczka w Hesji, Heusenstamm, w powiecie
Offenbach. W ostatniej turze wyborów wygrał jednoznacznie 55% głosów z kandydatem CDU.
53
„Islam muss sich von Gewaltexzessen...“.
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Niemcy przejdą jednak zmiany kulturowe – np. przez fakt budowy meczetów (choć często były i są one budowane z dala od centrum miasta, na terenach
przemysłowych, czemu nawet wtedy towarzyszą protesty). Dojdzie do tego w rytmie normalnego islamskiego stylu życia, jak np. poprzez praktykę postu podczas
Ramadanu.
Niestety na początku 2016 r. ta otwartość względem islamu doznała w Niemczech silnego wstrząsu.

5. Noc sylwestrowa w Kolonii –
punktem zwrotnym?
Masowe akty molestowania seksualnego kobiet w noc sylwestrową, które miały
miejsce w wielu niemieckich miastach (kobiety były systematycznie molestowane
przez młodych mężczyzn będących przypuszczalnie Arabami), nadały tematowi
uchodźstwa nowy wydźwięk i wywołały dyskusję wokół wielu kwestii zasadniczych,
wykraczających daleko poza problem uchodźców.
Na tle tych wydarzeń opinię swoją wyrazili zarówno ludzie, którzy dotychczas uprawiali krytykę integracji w Niemczech, jak i ludzie, którzy żądali
od Angeli Merkel położenia kresu obecnej polityce migracyjnej. Pojawiły się
jednocześnie żądania gruntownej debaty na temat molestowania seksualnego.
I w tym samym czasie – na skutek zachowania policji kolońskiej, która początkowo zataiła informacje o faktycznym przebiegu nocy sylwestrowej – rozpętała
się dyskusja o ujawnianiu prawdy przez takie podmioty, jak policja, administracja
czy też media. Następnie dyskutowano, czy policja w Niemczech jest w ogóle
w stanie skutecznie chronić obywateli i co należy czynić z przestępcami. Poniżej
omówię te dwie kwestie.

5.1. Błędy w polityce integracyjnej
Jeśli powyżej wskazane zostały pozytywne aspekty integracji muzułmanów, to istnieje jednak wiele symptomów ujawniających, że dotychczasowa polityka integracyjna cierpiała na wiele deficytów. Jednym z najżarliwszych krytyków tej polityki
jest były burmistrz jednej z dzielnic Berlina (Neukölln) Heinz Buschkowsky.
Jego reakcja na wydarzenia w Kolonii była jednoznaczna. W wydarzeniach nocy
sylwestrowej w Kolonii i w innych miastach Buschkowsky nie potrafi rozpoznać
zupełnie nowej formy działań kryminalnych. Nowe jest jedynie natężenie ich
wystąpienia. O wysokim natężeniu świadczą przestępstwa dokonane w ośmiu
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niemieckich miastach, gdzie świętujący ludzie zostali okradzeni, a kobiety były
molestowane seksualnie.
Według Buschkowskiego przyczyny takich zachowań nie są natury religijnej.
Tacy mężczyźni nie są „częstymi gośćmi w meczetach”. Odpowiedzialne za ich
działania jest raczej tło kulturowe. Ludzie wychowani w bezlitosnym patriarchacie
nie mają żadnych oporów przed obmacywaniem kobiet. Ci mężczyźni mają zupełnie inny obraz kobiety. Kobiety poruszające się nocą po mieście są w ich oczach
„jedynie szmatami” – a tym samym są zwierzyną łowną. Opisywane w mediach
zdarzenia nie są żadną nową formą przestępstwa, lecz raczej konsekwencją błędów
w polityce integracyjnej54.
Buschkowski od lat niestrudzenie podkreśla, że integracja koniecznie musi
stać się sprawą państwa i musi być traktowana zobowiązująco. Tylko wtedy można
uniknąć powstania społeczeństw paralelnych. Dobre doświadczenia zdobył on
swego czasu jako burmistrz dzielnicy dzięki działaniom podejmowanym bezpośrednio w pracy z rodziną. Ważne jest ponadto posyłanie dzieci jak najwcześniej
do przedszkoli, aby jak najwcześniej zetknęły się z innym systemem wartości
i wzorcami zachowań.
Również następczyni Buschkowskiego na stanowisku burmistrza dzielnicy
Franziska Giffey, polityk SPD, nawołuje, aby w działaniach integracyjnych skierowanych do uchodźców unikać dawnych błędów. Uchodźcy nie powinni – jak
czyniono to w przeszłości z gastarbeiterami – być koncentrowani w specjalnych
obiektach mieszkalnych i osobnych dzielnicach miast, ponieważ w ten sposób
pozostają oni w swoim gronie i m.in. nie czują konieczności nauczenia się języka
niemieckiego.
Giffey – podobnie zaangażowana jak jej poprzednik na stanowisku i często
obecna w mediach – ostrzega: „Takie właśnie grozi nam niebezpieczeństwo, jeśli
teraz tworzymy ogromne koncentracje uchodźców, z ponad tysiącem ludzi na małym obszarze. Szkoły tylko dla uchodźców, kursy tylko dla uchodźców, projekty
tylko dla uchodźców. To nie jest dobry model”55.
W dzielnicach z problemami społecznymi może znów pojawić się niebezpieczeństwo tworzenia się społeczeństw paralelnych i wystąpienia problemów integracyjnych. Zatem żąda ona dalej: „To, o czym powinniśmy dyskutować, to projekty

54
Keine neue Form der Kriminalität: Das sagt Buschkowsky über die Kölner Übergriffe,
„Focus-Online”, 7 stycznia 2016, http://www.focus.de/politik/deutschland/integration/
fehlentwicklungen-in-integrationspolitik-keine-neue-form-der-kriminalitaet-das-sagt-buschkowsky-
ueber-die-koelner-uebergriffe_id_5195080.html (dostęp: 24 stycznia 2016).
55
Asyl: Bürgermeisterin Giffey warnt vor Parallelgesellschaft, „Berliner Morgenpost”, 29 października 2015, http://www.morgenpost.de/berlin/article206344213/Asyl-Buergermeisterin-Giffey-warnt-vor-Parallelgesellschaft.html (dostęp: 23 stycznia 2016).
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integrujące. Np. przy budowaniu mieszkań: nie twórzmy osiedli wyłącznie dla
uchodźców, ale budujmy niedrogie mieszkania dla ludności mieszanej”56.
Większość polityków zgadza się co do tego, że jeśli ktoś popełnił przestępstwo, to musi być odpowiednio ukarany. Coraz głośniejsze są też żądania, aby
ludzie tracili swoje prawo do azylu i pobytu w Niemczech, jeśli złamią obowiązujące tam prawo.
Żąda się również lepszego nadzoru w postaci monitoringu i większej liczby
policji na ulicach. Jednak w społeczeństwie szerzy się silny opór przed zwiększaniem
liczby kamer monitoringowych.

5.2. Funkcjonowanie organów państwa
Wydarzenia nocy sylwestrowej sprowokowały pytanie o powody nieskuteczności
działań policji i ujawniły problematyczny i niekiedy pełen napięć kontakt polityków z policją. Wzajemne oskarżanie się stron o spowodowanie zaistniałej sytuacji
należy widzieć jako wyraz tego właśnie problemu.
Nie tylko okazało się, że wydarzenia nocy sylwestrowej w Kolonii całkowicie
przerosły możliwości działania policji w tym mieście, ale dodatkowo, że np. na
polecenie polityków ukrywano informacje o przestępcach z Afryki Północnej. Bo
choć od lat wiadomo, że relatywnie wiele kradzieży i czynów molestowania se
ksualnego kobiet dokonywane jest przez ludzi z tego kręgu kulturowego, to jednak
policja i politycy ukrywali problem przestępczych migrantów z Afryki ze strachu,
by nie oskarżono ich o głoszenie wrogości wobec obcokrajowców.
Masowe molestowania podczas nocy sylwestrowej w Kolonii doprowadziły –
wedle relacji uczestników zdarzeń – do tego, że parlamentarzyści w Landtagu
Nadrenii-Westfalii, najbardziej zaludnionego kraju związkowego federacji, po raz
pierwszy od lat mogą rozmawiać otwarcie o czynach kryminalnych obcokrajowców,
bez obawy, że przypnie im się łatkę prawicowców.
A przecież przestępczość imigrantów należało już dawno uczynić tematem
dyskusji. Już w 2014 r. politycy wszystkich frakcji wiedzieli, że wśród uchodźców
istnieje grupa sprawiająca problemy: Afrykańczycy z północy swojego kontynentu,
którzy masowo kradli, pili, molestowali kobiety i stosowali przemoc. Jednakże
wiedza ta była objęta tabu, co w Nadrenii-Westfalii określono ostatnio „kulturą milczenia”57. Przez lata policja i politycy mówili o przestępcach z zagranicy wyraźnie

56
Tamże.
57
M. Fietz, Das deutsche Schweigekartell: Wie die Political Correctness das Land fesselt,
„Focus-Online”, 8 stycznia 2016, http://www.focus.de/politik/deutschland/fietz-am-freitag/
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rzadziej niż o niemieckich. Od 2008 r. policjantów obowiązywało rozporządzenie,
które upominało ich, by w celu uniknięcia stygmatyzacji, kategoryzacji itd. w miarę
możliwości nie wymieniali narodowości przestępców lub podejrzanych. Na przynależność do mniejszości należało zwracać uwagę w raportach jedynie wówczas, jeśli
było to niezbędne dla zrozumienia faktów lub poczynienia rzeczowego odniesienia.
Wywiady w mediach mogły wskazywać na uczestnictwo mniejszości narodowych
w przestępstwach jedynie wówczas, jeśli w poszczególnych przypadkach wymagało
tego dobro śledztwa. W efekcie, aby na pewno nie popełnić błędu, większość policjantów nie wspominała o narodowości przestępców, którzy nie byli Niemcami.
Od czasu wydarzeń w Kolonii tego rodzaju milczenie wydaje się być passé.
W Nadrenii-Westfalii zachodzi zmiana klimatu politycznego: można odważyć się
na więcej działań, które wcześniej uchodziły za niepoprawne politycznie. Mówi
się też otwarcie, że poprzez imigrantów zaimportowano nowy fenomen przestępczy: przemoc seksualną, stosowaną przez grupy mężczyzn, którzy otaczają ofiarę
(nazywa się to po niemiecku Antanzen), znęcają się nad nią i okradają ją. Obecnie
politycy szukają możliwości przeciwdziałania takim przestępstwom. Gotowych
rozwiązań nie ma, ale wszyscy są zgodni, że jakieś rozwiązanie należy znaleźć, bo
w przeciwnym przypadku lęk przed uchodźcami się zwiększy i opinia publiczna
zwróci się jeszcze bardziej przeciwko nim.
Takie niebezpieczeństwo jest w Niemczech bardzo możliwe, co dobrze widać
z perspektywy pierwszych tygodni 2016 r. w reakcji na wydarzenia nocy sylwestrowej, chociaż w ogólnej perspektywie dane oficjalne wykazują tylko nieznaczny
wzrost czynów kryminalnych popełnionych przez obcokrajowców w relacji do
całkowitej liczby imigrantów.

6. PEGIDA i AfD dostają wiatr w żagle
Kryzys uchodźczy stał się dla ekstremistów w Niemczech wiatrem w żagle i środowiska prawicowe zwiększyły zdolności oddziaływania. Jaki wymiar mają siły skierowane przeciwko uchodźcom i jak oni sami są spostrzegani, ukazują następujące
liczby: tylko w 2015 r. – od stycznia do listopada – zanotowano 637 przestępstw
przeciwko cudzoziemcom, a więc trzykrotnie więcej niż rok wcześniej58.
koeln-und-der-rechtsstaat-das-deutsche-schweigekartell-wie-die-political-correctness-das-land-fesselte_id_5197989.html (dostęp: 25 stycznia 2016).
58
Gewalttaten gegen Asylheime sprunghaft gestiegen, FAZ-NET, 16 lutego 2016, http://www.
faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-gewalttaten-gegen-asylheime-sprunghaftgestiegen-13894943.html (dostęp: 16 lutego 2015).
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W tej sytuacji korzyści polityczne wydają się uzyskiwać przede wszystkim
AfD oraz prawicowo-populistyczna PEGIDA.
Alternatywa dla Niemiec (skrót niem.: AfD) jest partią polityczną. Powstała
w Berlinie 6 lutego 2013 r. w odpowiedzi na politykę ratowania euro. W wyborach
do parlamentu europejskiego w 2014 r. zdobyła po raz pierwszy mandaty ponadregionalne. W następnych latach AfD weszła do parlamentów krajów związkowych
Saksonii, Brandenburgii i Turyngii (2014), jak też w Hamburgu i Bremie (2015).
W ankietach z początku 2016 r. AfD uznana została za trzecią co do wielkości
siłę polityczną. Jej antyuchodźcze stanowisko przypuszczalnie umożliwi jej dalsze sukcesy w kolejnych wyborach do parlamentów krajów związkowych. Potem
jednak społeczeństwo niemieckie będzie musiało odpowiedzieć na pytanie, jakie
chce być – w tym również poza kwestią kryzysu uchodźczego. Odpowiedź na
to właśnie pytanie będzie najważniejszym elementem wspomnianego „testu papierka lakmusowego”. Przy dalszych sukcesach tejże partii Niemcom grozi silny
zwrot na prawo.
Wydaje się, że co najmniej od nocy sylwestrowej 2015 r. coraz więcej ludzi
w Niemczech czuje zagrożenie ze strony mężczyzn zarówno „północnoafrykańskich”, jak i „pochodzenia arabskiego”, którzy masowo molestują seksualnie niemieckie kobiety. Takie nastroje świetnie sprzyjają rozwojowi AfD. Interesujące
jest jednak, że ci, którzy na początku 2016 r. byli potencjalnymi wyborcami AfD,
najczęściej sami są mężczyznami (17%). Kobiety są wśród nich bardzo nieliczne
(2%)59. Pozwala to przypuszczać, że być może kobiety wcale nie czują się masowo zagrożone i dlatego nie przyklaskują hasłom AfD albo też nie nabierają się
na ordynarną retorykę gniewu AfD. Kurs tej partii jest bowiem jednoznacznie
antyfeministyczny, a jej tezy dają się w zasadzie sprowadzić do tworzenia społeczeństwa, w którym kobiety mają rodzić więcej dzieci, a mężczyźni kreują się na
ich obrońców, organizując nagonki na obcych.
Dzięki AfD podział na wschodnie i zachodnie Niemcy wydaje się nie istnieć.
W chwili obecnej podział kraju przebiega chyba raczej między ludźmi, którzy
popierają emancypacyjny, pluralistyczny kurs społeczeństwa, i tymi, którzy chcą
powrotu do społeczeństwa ultrakonserwatywnego i homogenicznego. Długoterminowy potencjał AfD zależy zatem – zarówno na szczeblu krajów związkowych,
jak i federalnym – od tego, jak otwarte i emancypacyjne zechce być społeczeństwo
niemieckie, również i przede wszystkim niezależnie od kwestii uchodźców. Jednakże wszystkie inne podstawowe zagadnienia przez wzgląd na aktualność tematu

59
Nie brakuje przy tym w AfD kobiecych „wzorców”: Frauke Petry i Beatrix von Storch
sprawują wysokie funkcje w tej partii, nawet jeśli poza tym kobiecych członków w AfD jest tak
mało jak w żadnej innej partii.
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„uchodźcy” spychane są na drugi plan, co pozwala AfD profilować się za pomocą
kursu antyuchodźczy60.
PEGIDA61 to ksenofobiczny ruch, który od 20 października 2014 r. prawie
co poniedziałek organizuje w Dreźnie demonstracje skierowane przeciwko widocznej (podobno) islamizacji oraz polityce migracyjnej i azylanckiej prowadzonej
w Niemczech i Europie. Ruch ten nazywa siebie również „ruchem oburzonych”,
którzy „wyrażają swoje zastrzeżenia względem politycznej i medialnej elity Niemiec
i awersje do niej”. Uważany jest za wyraz ogólnego niezadowolenia z prowadzonej
polityki, zwłaszcza dotyczącej uchodźców. Hasła samozwańczych „zbawców Zachodu” są podchwytywane również przez średnie warstwy społeczne. Ruch ten
realizuje „wulgarno-demokratyczne rozumienie polityki” i pobudza ksenofobiczne
i wrogie w stosunku do islamu resentymenty62.
Partia AfD stała się „ramieniem parlamentarnym” ksenofobicznego ruchu
PEGIDA i w najbliższych wyborach PEGIDA zapewni partii AfD „więcej głosów”,
które będą pochodziły z tego ksenofobicznego ruchu.
Fakt, że retoryka nienawiści skierowana przeciwko politykom, uchodźcom
i dziennikarzom byłaby do zaakceptowania przez uczestników demonstracji, Hans
Vorländer (2016) nazywa „fenomenem, którego nie daje się do końca zrozumieć”.
Próbując przybliżyć to zrozumienie, wprowadza rozróżnienie między mówcami
i uczestnikami demonstracji. Wprawdzie mamy do czynienia z radykalną retoryką,
jednakże uczestnicy demonstracji akceptują ją częściowo. Co więcej, niektórzy
demonstranci w ogóle przemówień nie słyszeli, a właściwie w ogóle nie słuchali
protagonistów. Regularnie uczestnicząc w manifestacjach, oddawali się natomiast
„pewnej formie rytualnego wspierania poczucia wspólnoty”. „Cotygodniowy,
poniedziałkowy rytuał” był dla nich ważny, jego uczestnicy przede wszystkim

60
Pod pewnymi względami (nawet przy istnieniu fundamentalnych różnic) AfD jest porównywana z amerykańskim, ultrakonserwatywnym i prawicowo-populistycznym ruchem Tea
Party (która poza tym ma również kobiecą twarz na czele – Sarah Palin). Jednakże Tea Party nie
jest jednorodną organizacją i nie wypowiada się jednorodnie na ważne tematy społeczne. Ponadto
hołduje ona innemu, libertyńskiemu kursowi gospodarczemu.
61
Skrót od: Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Patriotyczni
Obywatele przeciw Islamizacji Zachodu).
62
Zob. H. Vorländer, M. Herold, S. Schäller, PEGIDA – Entwicklung, Zusammensetzung und
Deutung einer Empörungsbewegung, Wiesbaden 2016. Chodzi tutaj, zgodnie z określeniem samych
autorów, o pierwszą systematyczną analizę wrogiego wobec polityki azylanckiej i islamu ruchu
PEGIDA. Podstawą dla książki były studia empiryczne, zarówno własne, jak i innych naukowców.
Złożyły się na nią ponadto badania dotyczące organizatorów, powiązań, demonstracji i demonstrantów, jak też reakcje polityki, mediów oraz społeczeństwa. Kluczowa informacja wynikająca
z analizy – według drezdeńskiego politologa H. Vorländera – brzmi: PEGIDA nie zniknie tak
szybko.
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rozmawiali ze sobą. PEGIDA według Vorländera naznaczona jest „postawą całościowo negatywną”, w związku z tym nie przedstawia żadnych konstruktywnych
propozycji.
Vorländer twierdzi, że ten ksenofobiczny ruch liczyłby ok. 3-4 tys. zwolenników mniej, gdyby nie było kryzysu uchodźczego. Ten ostatni dał jednak
ruchowi jesienią 2015 r. „nowe tchnienie życia”. Istnieje niebezpieczeństwo, że
prawicowi ekstremiści zinstrumentalizują tematy poruszane przez ruch PEGIDA
dla własnych celów.

7. Zbyt słaba opozycja wobec opozycji?
Wielu ludzi w Niemczech postrzega siebie i swój kraj jako postawionych przed
wielkimi wyzwaniami. Wiara, że wyzwaniom tym będzie można sprostać, wydaje
się niekiedy chwiać. Do tego dochodzi fakt, że PEGIDA i AfD coraz głośniej
wykrzykują swoje hasła. Być może tutaj leży przyczyna problemu: ludzie, którzy
aktywnie działają na rzecz uchodźców, nie mają czasu, aby tydzień po tygodniu
wychodzić na ulicę i głosić swoje poglądy. Jednak pod koniec stycznia 2016 r.
lekarz z Moguncji Raphaele Lindemann poświęcił nieco czasu i napisał raport
o swojej pracy z uchodźcami. Umieścił go na Facebooku. Jako że przypuszczalnie
już w końcu 2016 r. okaże się, jak wypadł „test papierka lakmusowego dla niemieckiego społeczeństwa”, tzn. czy AfD wejdzie do niemieckich parlamentów i od tego
momentu zacznie określać niemiecką politykę, czy podsycane przez PEGIDĘ nastroje wezmą górę, czy Horst Seehofer przeforsuje swój kurs polityczny skierowany
przeciwko Angeli Merkel, czy też przeciwnie, dojdzie do solidarnych działań całej
Unii Europejskiej wobec uchodźców63, a więc uda się realizować w Niemczech
prawdziwą kulturę powitalną (tzw. Willkommenskultur), a Kościoły chrześcijańskie
utrzymają swoje stanowiska – wymieniam tylko niektóre aspekty sytuacji – warto
na chwilę zatrzymać się nad niektórymi treściami tego lekarskiego raportu. Jest
to relacja o sytuacji w obozie uchodźców, przekazywana przez człowieka działającego bezpośrednio na miejscu. Przez cztery tygodnie odpowiadał jako lekarz za
pierwszą pomoc udzielaną nowo przybyłym do Niemiec uchodźcom. Tym samym
miał możliwość wyrobienia sobie zdania o rzeczywistym położeniu uciekinierów.

63
Gwoli rzetelności należy zwrócić uwagę na to, że Niemcy nie „splamili się” zbyt „solidarnym działaniem” w Unii Europejskiej wobec krajów przyjmujących migrantów przed powstaniem
kryzysu uchodźczego w 2015 r. Niemniej z perspektywy niemieckiej jest niezwykle istotne, by Unia
Europejska nie utraciła swoich kompetencji.
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Poniżej niektóre fragmenty jego raportu, w którym przedstawia doświadczenia
wyniesione z kontaktów z uchodźcami i wynikające z tych doświadczeń refleksje:
„Ci ludzie docierają w absolutnie żałosnym i politowania godnym stanie.
Z pewnością zdziwi niektórych, że nie chodzi tu w 90% o młodych, zdrowych
mężczyzn. Informacja ta skutecznie i na złą stronę przechyliła szalę w regulacjach przepisów o sprowadzaniu rodzin. Na każdej zmianie oglądam ok. 300-500
uchodźców. Co najmniej 40% z nich to DZIECI! Są też rodziny, są ludzie starzy
i owszem – są też młodzi mężczyźni. Niby dlaczego nie? Wszystkich łączy to, że
są całkowicie wyczerpani i u kresu sił. Nigdy dotąd nie widziałem tyle nieszczęścia
i rozpaczy nagromadzonych w jednym miejscu”64.
Lindemann opowiada, z jakich obrażeń leczy uchodźców, porusza również
sprawę posiadania przez nich smartfonów – fakt, który czasami stawiano tym
ludziom jako zarzut (wedle zasady: cóż to za biedni uchodźcy, jeśli stać ich na
drogie aparaty telefoniczne) i pisze w ostrych słowach:
„«Oni» nie żyli przedtem w epoce kamienia i nie wypełzli z jakichś chat
w buszu czy z jaskiń. I dla wielu z nich ważniejsze jest, żeby naładować telefony
komórkowe niż żeby dostać coś do jedzenia. Trzy razy możecie zgadywać dlaczego?
A co ja sam zrobiłem najpierw, kiedy – wygodnie siedząc w moim aucie – mimo
gołoledzi, bezpiecznie dotarłem do obozu odległego o 500 km od mojego domu?
Jednak z faktu, że ukochanym osobom chcą wysłać znak życia, czyni się tym ludziom prawdziwy zarzut i uznaje za dowód, że wcale nie potrzebują pomocy. Za
pozwoleniem – taki osąd jest nieżyciowy, i co więcej, jest skurwysyństwem! Jakby
istniał obowiązek przebrania się przed ucieczką w szmaty, a przede wszystkim
pozostawienia na miejscu wszystkich wartościowych przedmiotów – z jedynym
sprzętem dającym możliwość nawiązania kontaktu z rodziną, telefonem, włącznie.
W obecnej sytuacji musimy wyraźnie określić, jaki poziom sami chcemy nadać
naszej kulturze. Oczywiście, że moglibyśmy zamknąć granice i udawać, że Merkel
jest winna całemu nieszczęściu tego świata. Jednak czy ktokolwiek wierzy, że w ten
sposób problem zostanie rozwiązany? Tutaj w obozie nieustannie słyszę płacz dzieci.
I wiem, że w innym wypadku płakałyby przed naszymi granicami. Czy w ten
sposób uratowalibyśmy naszą cywilizację? Tylko dlatego, że więcej nie mielibyśmy
nieszczęścia przed oczami, a w telewizji moglibyśmy wygodnie przełączyć kanał?
Świadectwem bardzo szczególnej moralności jest sytuacja, w której piętnuje się
nieszczęście męczonego psa, a równocześnie chce się patrzeć spokojnie, jak wszyscy

64
R. Lindemann, Erfahrungsbericht aus dem Erstaufnahmelager in Erding, 31 stycznia 2016,
https://www.facebook.com/HelferkreisBahnhof Passau/posts/200058543681568?comment_
id=200463346974421&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D (dostęp:
31 stycznia 2016).
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ci ludzie zdychają przed naszą granicą – nawet jeśli tylko przez zaniechanie działań.
Czy taki Zachód wart jest ochrony?”
Autor tego sprawozdania zaznacza, że oczywiście rozwiązań „trzeba będzie
szukać również u podstaw problemu” i że jest „jasne, że nie możemy przyjąć całego
świata”.
„Ale czy rozwiąże się jakikolwiek problem na ziemi przez psioczenie na
uchodźców i tępe zarzucanie kanclerz zdrady narodowej? Czy tak wygląda ratowanie świata? Gdzie są te naprawdę konstruktywne propozycje i inicjatywy owych,
ach jakże zatroskanych obywateli?”
Lindemann nawiązuje do hasła kanclerz Merkel „damy radę” i wyraża szacunek i uznanie dla niej:
„Ponieważ bez zmrużenia oka zaryzykowała swoją karierę polityczną,
aby właśnie nie pozwolić tym ludziom zdechnąć pod naszą granicą i przyjęła
to ogromne wyzwanie. [...] A nigdy nikt nie twierdził, że będzie to wyzwanie łatwe. I bądźmy uczciwi: Kto z tych wszystkich podżegaczy jest NAPRAWDĘ tak
biedny, aby musiał się obawiać, że przez uchodźców dostanie mniejszy kawałek
swego tortu niemieckiego dobrobytu? [...] Nie chcę przez to wcale powiedzieć, że
każdy może tu przyjechać i robić co chce”.
Lekarz żąda w swoim wystąpieniu woli integracji i przestrzegania konstytucji – jednakże nie tylko od uchodźców, ale „również i przede wszystkim”
od Niemców: „Ostatecznie mieli oni możliwość nauczenia się wartości humanistycznych od samego urodzenia”. Obecną sytuację uchodźców włącza również
w szerszy kontekst: „Zmiana, która zaszła w Niemczech poprzez napływ uchodźców, to przede wszystkim fakt, że po raz pierwszy widzimy na własne oczy to, co
w biednych krajach tego świata jest zupełnie normalne: przyjmujemy uchodźców
na szeroką skalę i udowadniamy przez to naszą miłość bliźniego, gotowość niesienia
pomocy – i gotowi jesteśmy spłacić chociaż niewielką część kredytu, jaki świat
zachodni zaciągnął przez swoją arogancką politykę zagraniczną i gospodarczą”.

Refleksja końcowa
Wydarzenia w Kolonii w sylwestrową noc 2015 r. mają katastrofalne skutki i potencjał, by nie tylko stać się punktem zwrotnym w polityce uchodźczej kanclerz
Angeli Merkel, nie tylko zatrzymać lub stłumić wiele pozytywnych zmian, które
można dostrzec w Niemczech w kontekście kryzysu uchodźców, ale nawet by wywołać polityczne „trzęsienie ziemi” w Niemczech. Kiedy 30 stycznia 2016 r. praca
nad niniejszym tekstem została ukończona, urząd kanclerz Niemiec piastuje nadal
Angela Merkel. Nie jest jednak wcale pewne, czy tak będzie, gdy tekst znajdzie się
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w drukarni. Jeżeli Angela Merkel zostanie zmuszona do rezygnacji z urzędu lub
gdy straci większość parlamentarną na rzecz czerwono-czerwono-zielonej koalicji,
to będzie to jeden z ważniejszych wyznaczników tego, jak Niemcy zdają ów test
„papierka lakmusowego” zarówno jako społeczeństwo niemieckie, jak i europejskie.
Problem uchodźstwa oczywiście pozostanie, niezależnie od tego, jak ktoś ocenia
postawę kanclerz Niemiec w kwestii uchodźców.
Szacuje się, że obecnie na świecie 60 mln ludzi znajduje się na uchodźstwie.
Nie tylko przeróżne wojny, ale również brzemienne w skutki katastrofy ekologiczne
w różnych częściach świata będą również w przyszłości ludzi nie tylko skłaniać,
lecz wręcz zmuszać do ucieczki. Jak wówczas zareaguje Europa?
W czasie spotkania noworocznego powiatu Vorpommern-Rügen 15 stycznia
2016 r. kanclerz Angela Merkel wezwała do tego, by w rozwiązywaniu bieżących
problemów sięgać do postaw, które pozwolą ludziom powiedzieć swoim dzieciom:
„Kiedy to było potrzebne, ponieważ przybyli do nas ludzie potrzebujący pomocy,
zachowaliśmy się zgodnie z zasadą, że godność ludzka jest nienaruszalna. Niezależnie od tego, czy zrobiliśmy więcej na rzecz polityki rozwojowej, czy przyjęliśmy
tutaj ludzi”.
Wielu z najostrzej atakujących Angelę Merkel pochodzi z jednej z dwóch partii politycznych w Niemczech, które w swojej nazwie mają duże „C”65. Krytycy ich
postawy wskazują więc fragmenty w Nowym Testamencie (np. Mt 25, 35-36: „Bo
byłem głodny, i daliście Mi jeść; byłem spragniony, i daliście Mi pić; przybyszem
byłem, a przygarnęliście Mnie; nagi – a odzialiście Mnie; zachorowałem, i odwiedziliście Mnie; znalazłem się w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. I nawołują, aby
działania polityczne owych partii chrześcijańskich były ukierunkowane na te chrześcijańskie wartości, pod których sztandarem partie te występują. Są to uniwersalne
wartości ludzkie, które choć wywiedzione z Biblii, mają przecież głębszy i szerszy
sens. Wystarczy odwołanie się do prawa międzynarodowego i prawa azylowego, aby
ten sens dostrzec i podtrzymać. Jednak ze względu na to, że zwolennicy PEGIDY
i AfD szczególnie głośno prezentują się jako obrońcy i protektorzy „niemieckiej
kultury”, która – jak jest to powszechnie znane – zakorzeniona pozostaje w tradycji
chrześcijańskiej, wydaje mi się potrzebne, by przynajmniej subtelnie odnieść się
do Nowego Testamentu, zwłaszcza że dla wielu ludzi w Niemczech zakotwiczenie
w wierze stanowi kryterium ich postępowania. Pozwolę sobie podać przykład
z moich osobistych doświadczeń. Na początku stycznia 2016 r. dotarły do mnie
spóźnione życzenia noworoczne od znajomego małżeństwa z Saksonii. Zawierały
one m.in. następujące zdania:

65
CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands), CSU (Christlich-Soziale Union
in Bayern).
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„Rok 2015 był dla nas w pewnym sensie szczególny, ponieważ od maja
mieszka u nas dwóch młodych kurdyjskich mężczyzn z Syrii, którzy są dla nas jak
synowie. Czas, który do tej pory spędziliśmy razem, był dla całej naszej czwórki
bardzo miły i odbieramy go jako szczególny znak opatrzności Bożej”.
W 2016 r. okaże się, czy postawa takich ludzi jak powyższe znajome małżeństwo czy też Raphaele Lindemann stanie się w Niemczech powszechna, czy
też raczej umocni się „inne niemieckie społeczeństwo”, którego państwo nie wyłamie się „z szeregu” narodów Unii Europejskiej, a więc państwo, które uszczelni
swoje granice przed muzułmanami i które nie będzie już w świecie obśmiewane
z powodu „naiwności” swojej kanclerz. Czy istotnie będą to te Niemcy, których
powinni sobie życzyć sami Niemcy i pozostały świat?

Summary
Muslim immigrants and refugees as a “litmus test”
for the German society?
The author attempts to demonstrate the present crisis of migration in Europe from a German perspective. In 2015 more than one million refugees came to Germany – most of
them Muslims. This situation caused and created a fierce debate in Germany as well as
a lot of problems.
Starting with a brief description of the reasons leading to the crisis related to refugees, the text presents selected aspects of German migration policy and the reactions
of various social circles. Next describes the situation of Muslims in Germany, as it was
before the refugee crisis of 2015. Also it referred to the political party AFD [Alternative
for Germany] and the xenophobic movement PEGIDA [Patriotic Europeans Against the
Islamisation of the Occident] and discussed selected consequences from the “Night New
Year’s Eve 2015 in Cologne”, which seems to be a symbolic turning point in the German
migration policy. In total, the text points to the challenges facing German society in
connection with the refugee crisis.
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