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A felmérések szerint az elmúlt években nö-
vekedett Európa iszlámellenessége. Az
európai tömegmédia e jelenséget hajla-
mos egyszerûen a terrorizmushoz (a szep-
tember 11-i terrortámadás hamburgi gyö-
kerei, madridi merénylet, Theo van Gogh
meggyilkolása, a londoni metróban elkö-
vetett merénylet), illetve a radikalizálódó
iszlámhoz (a francia fejkendõbotrány és az
azt követõ zavargások, a dán karikatúra-
botrány) kötni. Az európai átlagember által
fogyasztott média jóval kevesebbet foglal-
kozik a probléma mélyebb társadalmi-gaz-
dasági gyökereivel, amelyeknek a legtöbb
esetben semmi köze a radikális iszlámiz-
mushoz, vagy a terrorizmus veszélyéhez.
A mélyebb okokról legtöbbször csak a tu-
dományos folyóiratok, tanulmányok és a
téma kutatói szólnak, mivel azonban ered-
ményeik nem jutnak el a szélesebb közön-
séghez, az európai átlagember elõítéletek
és sztereotípiák által gerjesztett iszlámelle-
nessége növekszik, ami akadályozza az
európai muszlimok integrációját. A legtöb-
ben figyelmen kívül hagyják, hogy az euró-
pai – távolról sem homogén – muszlim kö-
zösségre a fejlett országok többségének
szüksége van a nyugati népesség csökke-
nése miatt fellépõ munkaerõhiány pótlá-
sára. Sokan még mindig idegen testnek
látják az eltérõ vallással, kultúrával, nor-
mákkal élõ betelepülteket, sõt a már Nyu-

gaton születetteket is. A tömegmédia hírei
miatt gyakran azonosítják a teljes muszlim
kisebbséget a radikális iszlámistákkal,
akikkel kapcsolatban valóban felmerül a
terrorizmus veszélye Nyugaton, holott a
muszlim közösség legnagyobb része elha-
tárolódik mindennemû erõszakos cseleke-
dettõl.

Feltûnõ azonban, hogy Németország ki-
maradt a botrányok sorából, annak ellené-
re, hogy Európában itt él a második legna-
gyobb muszlim kisebbség. Azt hihetnénk,
hogy ez biztos jele az integráció sikeressé-
gének, és annak, hogy a muszlimok töké-
letesen beilleszkedtek a többségi társada-
lomba, amely elfogadó velük szemben,
esetleg asszimilációjuk is megvalósult. Ez
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Jelen írás a 2009. április 16–18. között megrendezett a XXIX. Országos
Tudományos Diákköri Konferencia egyik gyõztes dolgozatának (Társa-
dalomtudományi Szekció, Nemzetközi Tanulmányok Tagozat) a Nem-
zet és Biztonság számára készített, rövidített változata.
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Muszlimok Németországban – együttélés
vagy egymás mellett élés?

Az alevi kisebbség a törökországi törökök
egyötödét teszi ki, a németországi törökök
körében mintegy 400 ezer a számuk. Az ale-
viták a tizenkettes síita vallásnak egy – a tö-
rökök, a kurdok és az iráni azeriek egy ré-
szének körében népszerû – sajátos csoport-
ja. Nevük Alitól, Mohamed próféta vejétõl
származik, akit a síitákhoz hasonlóan az ale-
viták is az elsõ törvényes kalifának tartanak.
Az aleviták a Koránt nem tekintik Isten Igéjé-
nek, mert meggyõzõdésük szerint az csu-
pán a szunniták által manipulált irat. Elutasít-
ják az iszlám törvényt, a saríát is. A történe-
lem során kemény üldöztetésben volt ré-
szük, Törökországban még ma sem ismerik
el hitüket legitim vallásként.
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azonban korántsem igaz: Németország
hozzáállása a muszlimokhoz az ezredfor-
dulóig csupán a nagyfokú tolerancia volt a
kisebbség iránt, de igazi integrációs törek-
vésekre nem került sor. Ennek következté-
ben egyik generációt sem sikerült közelíte-
ni a többségi társadalomhoz, és ha az ez-
redforduló óta tartó kedvezõ folyamatok
nem hozzák meg a várt sikert, úgy a nem
túl távoli jövõben tartani lehet attól, hogy a
francia zavargások példája német földön
is megismétlõdik.

A németországi muszlim 
kisebbség történetérõl

A muszlim népesség létszámának hirtelen
megugrása Németországban a második
világháború utáni vendégmunkásprogram-
nak köszönhetõen az 1960-as években kö-
vetkezett be. A program célja az idõsza-
kos munkaerõpótlás volt, mert a prospe-
ráló német gazdaságnak alacsony kép-
zettségû munkaerõre volt szüksége, és a
német munkaerõpiac képtelen volt ennek
az igénynek a kielégítésére. 1961-ben szü-
letett meg az elsõ kétoldalú megállapodás
a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK)
és Törökország között, melynek értelmé-
ben a német munkaadók akár százezreket
is toborozhattak török területekrõl. A német
állam azonban nem kínált számukra tartós
letelepedést. 1973-ra, amikor a program
lezárult, már közel egymillió török állam-
polgár tartózkodott Németországban,
akiknek nagy része nem akart visszatérni
hazájába, habár a szövetségi kormányzat
erre ösztönözte õket.

A munkák jellegébõl adódóan a ven-
dégmunkások zöme férfi volt, akik hosszú
távra terveztek, ezért szerették volna a
családjukat is Németországba telepíteni.
Ezt a családegyesítési törekvést az alkot-

mánybíróság 1980-ban jóváhagyta, így a
nemek aránya lassan kiegyenlítõdött. Ez-
zel a kisebbségi társadalmi struktúra alap-
vetõen megváltozott: míg az 1970-es évek
végéig a legnagyobb korcsoportot a har-
mincas éveikben járók jelentették, addig
1980 után a hat éven aluliak aránya lett a
legnagyobb. Ennek okát többek között
a török bevándorlóknak a németekénél
magasabb termékenységi rátájával, ma-
gasabb gyermekvállalási hajlandóságával
magyarázhatjuk. Mivel vendégmunkások-
ra elsõsorban a nagy ipari körzetekben
volt szükség, a muszlim kisebbséget ma
elsõsorban a volt NSZK területén találhat-
juk.

Németországba több hullámban érkez-
tek bevándorlók nemcsak Törökországból,
hanem Észak-Afrikából, a Közel-Keletrõl és
a volt Jugoszlávia területérõl is. A 2006-os
adatok a muszlim közösség létszámát
megközelítõleg 3,1-3,3 millió fõre becsül-
ték, akiknek 80 százaléka szunnita, 20 pe-
dig síita. A síitákon belül jelentõs vallási ki-
sebbséget tesznek ki az alevik.  Körülbelül
egymillió muszlim már Németországban
született. Az illegálisan bevándoroltak szá-
máról nehéz megbízható adatot találni, de
becslések szerint számuk 100 és 200 ezer
közé tehetõ. A muszlim kisebbség szárma-
zása szerint közel hetven nemzetiségbõl
áll, de a legnagyobb csoportot a törökök
jelentik 2,5-2,6 millió fõvel.

1973-ra a német gazdasági növekedés
megtorpant. A gazdasági visszaesés
miatt a munkanélküliség már a német la-
kosságot is sújtotta, így a német állam a
vendégmunkásokat hazatérésre ösztö-
nözte, akár pénzbeli juttatásokkal is. En-
nek ellenére a Törökországba visszatérõk
aránya csak tíz százalékot tett ki, miköz-
ben a bevándorlás, részben a család-
egyesítések miatt, tovább folytatódott. Ez
merõben új helyzetet teremtett: nyilván-
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valóvá vált, hogy a nagyszámú muszlim
kisebbséggel Németországnak hosszú tá-
von kell számolnia.

A családegyesítés mellett szabályozásra
várt az állampolgárság kérdése is, amire a
kilencvenes évek végéig a német állam
nem fordított kellõ figyelmet. Sok politikus
az állampolgárságot célnak, nem pedig az
integrációhoz vezetõ út elsõ lépésének te-
kintette. Az 1913-tól kisebb módosítások-
kal 1999-ig érvényben volt német állam-
polgársági törvény a bevándorlók politikai
kirekesztéséhez vezetett. Nem adott auto-
matikusan állampolgárságot a Németor-
szágban külföldi szülõktõl született gyer-
mekeknek, és nem fogadta el a kettõs ál-
lampolgárság intézményét sem, s a felnõt-
tek csak 15 év ott-tartózkodás után kérel-
mezhették az állampolgárságot. Ennek kö-

vetkeztében a ma Németországban élõ tö-
rök származású lakosok közül 1,9 milliónak
csak török állampolgársága van. A német
állampolgárság kérelmezésétõl az is visz-
szatartotta a bizonytalanokat, hogy a ho-
nosításért cserébe le kellett volna monda-
niuk török állampolgárságukról. 1990-re az
országban élõ összes külföldi létszáma az
összlakosság kilenc százalékára nõtt, en-
nek ellenére a német politika a muszlim ki-
sebbséget továbbra is vendégmunkásnak
tekintette, vagyis olyan személynek, aki
csupán munkalehetõségként, nem pedig
bevándorlási célországként tekint Német-
országra.

1998-ban az addig kormányzó konzer-
vatív pártokat az SPD és a Zöld Párt koa-
líciója váltotta fel, s ezzel változás tör-
tént az állampolgársági elõírásokban is.
A 2000-ben életbe lépett törvény állam-
polgárságot adott a nem német szülõk
Németországban született gyermekeinek,
ha legalább az egyik szülõ minimum öt
éve legálisan tartózkodik az országban.
Engedélyezték továbbá a kettõs állampol-
gárságot a 2000 után született gyerme-
keknek 23 éves korukig, ekkor azonban
választaniuk kell, hogy melyik ország ál-
lampolgárai kívánnak maradni. A törvény
nagy hátránya, hogy nem rendezte a 2000
elõtt születettek jogviszonyát, így még a
2003–2006 közötti idõszakban sem mutat-
kozik a csak török állampolgársággal ren-
delkezõ, körülbelül 1,9 milliós tömeg lét-
számában jelentõs változás, és a német
állampolgárságért folyamodó törökök szá-
ma is stagnál.

A reform nem talált pozitív fogadtatásra a
konzervatívok között. A 2000-es tartományi
választások eredményeképp a Bundesrat-
ban a CDU került többségbe. A konzerva-
tív térnyerés következményeképp került be
a Leitkultur, a vezérkultúra kifejezés a nem-
zeti integrációs párbeszédbe. Az elõször
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Az „európai vezérkultúra” (europäische
Leitkultur) és az „euro-iszlám” fogalmait
Bassam Tibi, a Németországban élõ szíriai
származású professzor hozta be a köztu-
datba. Rostoványi Zsolt Az európai muszlim
közösségek differenciáltsága címû munká-
jában a következõket írja a két fogalomról:
„’Európai vezérkultúra’ alatt Tibi egy olyan
konszenzuson alapuló érték- és normakata-
lógust ért, amely összhangban van a kultu-
rális modern értékeivel: pluralizmus, tole-
rancia, szekularizmus, demokratikus civil
társadalom és individuális emberi jogok.
Egyértelmûen amellett foglal állást, hogy az
európai iszlámnak – az ‘euro-iszlámnak’ – is
ezen az „európai vezérkultúrán” kell alapul-
nia. Az euro-iszlám Tibi értelmezésében az
európai iszlám diaszpóra európai identitá-
sa, amely felvilágosult, racionalista és az
európai értékeket elfogadó. Ellentétpárjá-
nak a ’gettó-iszlámot’ tartja, vagyis a sok he-
lyütt kialakulóban lévõ ’párhuzamos társa-
dalmakat’. Látható, hogy Tibi az ’identitás
és közös értékek nélküli multikulturalizmus-
sal’, a szeparációval szemben az integráci-
ót támogatja. Az európai muszlimok eszerint
az európai modernitás és nem az ummakol-
lektivitás részei.”
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Bassam Tibi által használt szóösszetétel
az õ értelmezésében egy, a multikulturaliz-
mus jegyében fogant toleráns, európai ve-
zérkultúrát jelentett, míg a CDU politikusai
már egy sokkal kevésbé toleráns német
vezérkultúrát emlegettek, amelyhez a be-
vándorlóknak alkalmazkodniuk kellett az
állampolgárság megszerzéséhez.

A vezérkultúra gondolatát több konzer-
vatív vezetésû tartomány (Baden-Württen-
berg, Hessen, Alsó-Szászország, Bajoror-
szág) az állampolgárságért folyamodók-
nak kritériumként támasztott tesztekkel ül-
tette át a gyakorlatba. A kérdõív a német
kultúrára és értékekre vonatkozó 30–100
kérdésbõl állt, de hangsúlyosan tartalmaz-
ták a muszlimokról alkotott sztereotípiákat
is, s ez megosztotta a német politikusokat.

Hosszú és nehézkes folyamat eredmé-
nyeképpen 2005 januárjában új bevándor-
lási törvény lépett életbe, amely egységes
jogi keretbe foglalta a bevándorlás ellenõr-
zését és szigorítását, és a legális beván-
dorlók németországi integrációját elõsegí-
tõ intézkedéseket is tartalmazott. A tartóz-
kodási engedély kiváltását is megkönnyí-
tették. Minden új, Németországba törvé-
nyesen bevándorló egyént egy nemzetileg
egységesített és szövetségileg szabályo-
zott integrációs intézkedéscsomag segíti a
beilleszkedésben.

Végül 2006 májusában a belügyminisz-
tériumok nemzeti konferenciáján megálla-
podtak az állami normákról is, de az állam-
polgárság megszerzése továbbra is igen
nehézkes procedúra: az egyes tartomá-
nyok pedig külön kritériumokat is támaszt-
hatnak. A szükséges tartózkodási idõt
nyolc évrõl hat évre csökkentették, ám az
írásbeli és szóbeli német kifejezõkészsé-
get is alapvetõ feltételnek szabták. A je-
lentkezõket a német alkotmányvédelmi hi-
vatal, a Bundesamt für Verfassungsschutz
vizsgálja. Büntetett elõéletûek nem kap-

hatnak állampolgárságot. Kötelezõ a rész-
vétel egy integrációs kurzuson is, a tan-
folyam végén pedig a tanultakról számot
kell adni.

Élet egy párhuzamos 
társadalomban?

A muszlim kifejezést gyakran csak az isz-
lám vallással azonosítják, holott ennek a
szónak sokkal tágabb a jelentéstartalma.
Mint ahogy Európát alapvetõen keresztény
értékeket valló kontinensnek tartjuk, noha
szekuláris államok alkotják, népessége
vallásilag megosztott, sokan nem gyako-
rolják vallásukat, s vannak vallásilag isz-
lám többségû országai is (Bosznia-Herce-
govina, Albánia, Koszovó), úgy az iszlám
világot is elképzelhetjük ebben a kontex-
tusban. Az iszlám világ országai között is
van szekuláris állam, és vannak vallásukat
nem gyakorló, de muszlim értékeket képvi-
selõ csoportok, sõt keresztény kisebbsé-
gek is.

Az iszlám nem csupán vallás, hanem
a vallásból, az etikai normarendszerbõl, a
gazdasági és társadalmi doktrínából, a jog-
rendszerbõl, a kormányzási és politikai
rendszerbõl, a civilizációból és kultúrából
álló komplex rendszer. Az Európában élõ
muszlimok identitását alapvetõen három
tényezõ határozza meg: a vallásosság, a
származási ország és az újfajta identitás.
Míg a nyugati kultúrkörben az emberek
elsõsorban a származási országukkal iden-
tifikálják magukat, addig a muszlimoknál az
iszlámhoz való tartozás az erõsebb.

A legtöbb muszlim országban az állam
és az egyház nem független egymástól,
mint a nyugati világban. Az iszlám jogot,
a saríát alkalmazzák fõ jogforrásként, de
rendkívül változatos formában, emellett
beemeltek elemeket a nyugati típusú jog-
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rendbõl is, például van alkotmányuk. Tö-
rökországban azonban a világi és az egy-
házi jogrend – a világi elsõbbségével –
élesen elkülönül egymástól.

Megfigyelhetõ, hogy a vallásosság az
idõsebb korosztályokban a legnagyobb
mértékû. A tartózkodási idõ szerinti meg-
oszlás azt mutatja, hogy a csak nemrégi-
ben Németországba bevándorolt musz-
limok – túlnyomórészt házassági migrán-
sok –, mint ahogy a nagyon régóta ott élõk
is, az átlagnál erõsebben vallásosak.
A hosszú, nem muszlim környezetben va-
ló tartózkodás nem vezet automatikusan a
vallásosság mértékének csökkenéséhez.
Az iskolában eltöltött évek számával vi-
szont fordítottan arányos: minél maga-
sabb a végzettség, annál kisebb a magu-
kat nagyon, illetve inkább vallásosnak val-
lók aránya. Habár a vallásosság mértéké-
nek növekedése mindegyik életkorcso-
portot érinti, a legnagyobb növekedés a

legfiatalabb és legidõsebb korcsoportban
mutatkozott a 2000-es felmérés adataihoz
képest.

Az idõsebbek körében az anyaország-
hoz való kötõdés sem elhanyagolható, hi-
szen sokan nyugdíjas éveikre visszatérnek
régi hazájukba, ha ezt körülményeik lehe-
tõvé teszik. Egy kérdõív tanúsága szerint
az ezer megkérdezett muszlim migráns
35,7 százaléka gondolt már arra, hogy ha-
zatér származási országába.

A kialakuló új identitást jól példázza,
hogy a megkérdezettek 32 százaléka sze-
retne teljesen integrálódni új hazájába, to-
vábbi 61 százalékuk pedig részlegesen.
A muszlimok toleranciáját mutatja, hogy
89,7 százalékuk tartja fontosnak a keresz-
tények és muszlimok közti párbeszédet, és
83,3 százalékuknak vannak keresztény
barátai. A megkérdezettek 60 százaléka
vett már részt olyan rendezvényen, mely-
nek témája a keresztények és a muszlimok
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A vallásosság mértéke a muszlimok körében
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közti párbeszéd, emellett még 28 százalé-
kuk érdeklõdik az ilyen rendezvények iránt.
A válaszadók 58,6 százaléka el tudja kép-
zelni, hogy egy keresztény–zsidó–iszlám
munkakörnyezetben dolgozzon.

A németek veszélyforrást látnak a fiatal
korcsoportban, mert a többi nyugat-euró-
pai ország példáját látva radikalizálódá-
suktól tartanak, ezért az õ identifikációjuk
különleges jelentõségû. Ebben a korcso-
portban a németországi tartózkodási idõ
növekedésével a vallásosság mértéke
enyhén csökken. A Németországban szü-
letett vagy felnõtt fiatal migránsok kisebb
arányban vallják magukat nagyon, illetve
inkább vallásosnak, mint azok a fiatal be-
vándorlók, akik csak felnõttkorukban ér-
keztek az országba.

A németországi muszlim populáció tar-
tós berendezkedésével megjelent az
igény arra, hogy közösséget képezzenek,
megszervezzék vallásgyakorlatukat, és
fenntartsanak valamilyen kapcsolatot az
anyaországgal. A török államnak is érde-
kében állt, hogy a kivándoroltakat egy a tö-
rök kormányhoz hû szervezet ernyõje alá
tömörítse, s ezzel elejét vegye annak, hogy
az ellenzéki erõk társadalmi bázist építse-
nek ki németországi honfitársaik között.
A szervezetek közös jellemzõje, hogy tevé-
kenységük nemcsak a vallásra terjed ki,
hanem a legtöbb muszlimokat érintõ ügyre
is. A török származásúak két legnépsze-
rûbb szervezete a DITIB (Diyanet Isleri
Türk Islam Birligi – Türkisch-Islamische
Union der Anstalt für Religion: Vallási Inté-
zet Török–Iszlám Uniója), melynek 2006-
ban 117 ezer tagja volt és az Islamrat (Isz-
lám Tanács), melynek 147 ezer. Emellett
szinte eltörpül a ZMD (Zentralrat der Mus-
lime in Deutschland – Németországi Musz-
limok Központi Tanácsa) 35 ezer taggal és
a VIKZ (Verband der Islamischen Kul-
turzentren – Iszlám Kulturális Központok

Szövetsége) 24 ezerrel, annak ellenére,
hogy ez a török fiatalok legnépszerûbb
szövetsége. Az IGMG (Islamische Ge-
meinschaft Milli Görüs – Milli Görüs Iszlám
Közösség) létszáma becslések szerint kö-
rülbelül 26 ezer. A szervezetek összessé-
gében a muszlim kisebbség mindössze
11,5 százalékát képviselik.

A német állam egyik célja, hogy egysé-
gesítse a muszlim kisebbséget, mert úgy
hatékonyabb tárgyalásokat tudna velük
folytatni. A muszlimok is belátják, hogy ér-
dekeiket közös képviselet útján eredmé-
nyesebben érvényesíthetnék, azt viszont
mindenképpen meg akarják elõzni, hogy
az összevonást a német állam vezényelje
le. Ennek érdekében a legtöbb szervezet
saját hatásköre alá akarja vonni a többit,
így viszont csak a rivalizálás erõsödik.
A centralizációt tovább nehezíti, hogy
egyedül a ZMD vall liberális integrációpár-
ti elveket, ami a kívülállók számára azt je-
lenti, hogy ez a szervezet alkalmas az egy-
séges érdekképviselet vezetésére, a radi-
kálisabb, vagy nacionalistább elveket valló
muszlimok viszont éppen emiatt nem tud-
nak azonosulni vele. A többi szervezet
azért képtelen az egységesítésre, mert
vagy túl kis csoport érdekeit képviselik
(alevik, síiták, arabok), vagy túl szorosan
kapcsolódnak a török államhoz, amelynek
nem áll szándékában az integrációt elõse-
gíteni, vagy túl radikálisak, mint az IGMG,
s emiatt német részrõl nem talál kedvezõ
fogadtatásra.

2007 áprilisában négy muszlim szerve-
zet bejelentette, hogy egy új, közös ernyõ-
szervezetet alapítottak azzal a céllal, hogy
Németország összes muszlimjának érde-
keit képviselje, és tárgyalópartnere legyen
a politikusoknak. A KRM, a Koordinierung-
srat der Muslime in Deutschland (Német-
országi Muszlimok Koordináló Tanácsa) al-
kotó szervezetei, a DITIB, a ZMD, az Islam-
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rat és a VIKZ továbbra is független marad,
de a KRM-et tekintik a politikai párbeszéd
központi szervezetének.

Ez a kezdeményezés azonban nem ve-
szi figyelembe a vallási, illetve a társadal-
mi-politikai célú képviselet közötti különb-
séget. Az említett szervezetek mindegyike
vallási szervezet, így még tagjaik részérõl
sem rendelkeznek a politikai érdekképvi-
selethez szükséges felhatalmazással, rá-
adásul a résztvevõk a muszlim populáció-
nak csak a kisebbségét alkotják. Az, hogy
vallási szervezetek veszik át a politikai
funkciókat, egy szekuláris demokráciában
igen nehezen értelmezhetõ: nem veszik
figyelembe a vallásukat nem gyakorlók
érdekeit, és a politikai pártok integrációs
szerepét akadályozzák.

A KRM esetében is felmerül a kérdés,
hogy a vallási szervezetek képviselhetik-e
a muszlimokat politikai ügyekben. A szeku-
láris muszlimok számára ez az önjelölt kép-
viselet ráadásul sértõ is, mert sokuk épp az
ilyen fajta iszlám elõl menekült Németor-
szágba, és aggódnak, hogy a gyermekeik-
nek is ezt az iszlámot fogják tanítani az
iskolában. Ezt látszik alátámasztani, hogy
a fejkendõ és az iszlám ruha elfogadtatá-
sának ügye a KRM által ismét napirendre
került.

Mind a német állam, mind a vallási szer-
vezetek arra törekednek tehát, hogy egy
szervezet ernyõje alá tömörítsék az összes
németországi muszlimot, ez azonban nem
szerencsés, mert a muszlim kisebbség
rendkívül heterogén, így érdekeik sem fel-
tétlenül egyeznek meg minden tekintet-
ben. További problémát okoz az is, hogy
komolyabb szerepet ez ideig csak a vallá-
si érdekképviseleti szervek tudtak betölte-
ni, azonban – mint már említettük – ezek a
szervezetek sem képviselik a muszlimsá-
got reprezentatív mértékben. A megoldást
az osztott érdekképviselet jelenthetné, az-

az az etnikai kisebbségi érdekképviseletek
súlyának és elismertségének növelésére is
szükség volna.

Az állam igyekszik a Korán oktatását a
köziskolákban bevezetni, attól tartva, hogy
állami felügyelet nélküli oktatása a szélsõ-
ségek megerõsödéséhez vezet. Problémát
jelent azonban, hogy kevés olyan muszlim
hitoktató van, aki a Németországban való
tanításhoz szükséges nyelvi készségekkel
rendelkezne. 2005-ben a Münsteri Egye-
tem egy hitoktatóképzõ programot indított,
hogy enyhítse ezt a hiányt, és a német is-
kolákban a muszlimok egyenlõ elbánás-
ban való részesedését elõsegítse. 2009
márciusában Berlinben is nyílt egy intézet,
amely az imámok sokoldalú képzésével
igyekszik a kultúrák összehangolását biz-
tosítani. A német egyetemekre az imám-
képzést illetõen a politikai elit felõl is nyo-
más nehezedik, melynek vezéralakja Clau-
dia Roth a Zöld Pártból. Ennek fõ oka az az
imámokat leggyakrabban ért kritika, hogy
többségük külföldrõl származik, így nem
eléggé elkötelezettek a német életforma
iránt, s emiatt olyan vallási normákat és ér-
tékeket terjesztenek, amelyek gátolják a
muszlimok németországi integrációját.

A muszlimok részvételét a német politikai
életben erõsen korlátozza, hogy legna-
gyobb részüknek nincs német állampol-
gársága. A választásokon mindössze fél-
millió muszlim szavazóval lehet csak szá-
molni, ami igen kis százaléka a 3,3-3,4 mil-
liós kisebbségnek. Az arány elõrelátható-
lag nem fog jelentõsen javulni a közeljövõ-
ben sem. A 2000-ben életbe lépett állam-
polgársági törvény, amely a Németország-
ban született gyermekeknek bizonyos fel-
tételek mellett automatikusan német állam-
polgárságot ad, ebbõl a szempontból rele-
váns hatásait csak akkor fogja éreztetni,
mikor ezek a gyermekek elérik a szavazás-
hoz szükséges életkort.
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A muszlim bevándorlók politikai integ-
ráltságának fokát mutatja, hogy míg a
migránsok 65 százaléka állítja, hogy olvas-
ta és teljes mértékben ismeri a Koránt, ad-
dig ugyanezt a német alkotmányról mind-
össze 26 százalékuk mondja, és további
50 százalékuk, hogy egyes részleteket is-
mer belõle. Arra a kérdésre, hogy a német
állam alkotmánya összeegyeztethetõ-e a
Koránnal, a válaszadók csupán 37 száza-
léka mondott igent (21 százalékuk nemmel
válaszolt, 25 százalékuk nem gondolkozott
még rajta, 17 százalékuk nem adott vá-
laszt). Arra a kérdésre, hogy ha a két nor-
mát nem találják összeegyeztethetõnek,
melyikhez tartanák magukat, mindössze
35 százalékuk állította, hogy az alkotmányt
tekinti fontosabbnak, 8,5 százalékuk be-
vallottan a második helyre sorolta, 57,5
százalékuk pedig nem adott választ. Emel-
lett a megkérdezettek csak 12,4 százaléka
gondolja, hogy az államot és a vallást el
kell egymástól választani, 21,2 százalékuk
szerint nem szükséges a szekularizáció,
37,5 százalékuk pedig partneri viszonyt
képzel el. Fontos megemlíteni, hogy a
muszlim bevándorlók nagy részét kitevõ
törökök hazatérve is ezzel a problémával
szembesülnének, hiszen ebben a kérdés-
ben Törökországban sem egységes a tár-
sadalom véleménye.

Felméréseket végeztek arra nézve is,
hogy a muszlimok körében kik élvezik a
legnagyobb bizalmat. Eszerint 56 száza-
lékuk az imámokban, illetve a mecset elöl-
járóiban bízik meg leginkább, 16 százalé-
kuk a rendõrségben, 13,1 százalékuk a
német pártokban, 10,3 százalékuk a tarto-
mányi elnökben, 4,6 százalékuk a kancel-
lárban. A pártok és a politikusok iránti ala-
csony bizalom oka lehet az is, hogy kevés
önmagát muszlimnak valló és a muzulmá-
nok érdekeit szem elõtt tartó politikus van
a német közéletben.

A ZMD tanácsai alapján a választójoggal
rendelkezõ muszlimoknak nemcsak köte-
lességük, hanem jól felfogott érdekük is,
hogy szavazatukkal ne csak a saját, ha-
nem az állampolgársággal nem rendelke-
zõ muszlimokat is képviseljék. Meglátásuk
szerint szavazatuk akár döntõ befolyással
is lehet, mert koncentráltan élnek olyan
nagyvárosokban, mint például Berlin, illet-
ve Köln. Az itteni muszlim szavazóknak azt
javasolják, hogy választókerületükben tá-
jékozódjanak az összes jelölt muszlimok-
kal kapcsolatos politikai elveirõl, és ennek
alapján, ne pedig párthovatartozás szerint
válasszanak.

Vannak jelei annak, hogy a pártok alkal-
mazkodni kezdenek a megváltozott körül-
ményekhez, hiszen majdnem mindegyik-
nek van már külön a muszlimokkal, vagy
törökökkel foglalkozó alszervezete, pél-
dául az SPD-nek az A-SPD (Arab Szociál-
demokraták), vagy a Zöld Párt Immigrünje.
Ez a pártok nyitottságát mutatja a beván-
dorló szavazók iránt, és alszervezetek
képviselik õket a különbözõ integrációs
ügyekben is. Ennek ellenére sok ambició-
zus muszlim fiatal inkább a vallási, kulturá-
lis szervezetekbe lép be a politikai pártok
helyett.

A már korábban is említett honosítási
kérdõívek kiválóan példázzák a muszli-
mokkal, illetve az iszlám vallással szembe-
ni leggyakoribb elõítéleteket, melyek a né-
met társadalmat is áthatják. Egy 2006-os
felmérés szerint a németek 58 százaléka
számít egy elkövetkezendõ konfliktusra a
muszlim populációval, míg ugyanezt 2004-
ben a lakosság csupán 29 százaléka tar-
totta elképzelhetõnek; 46 százalékuk tart
egy küszöbönálló terrortámadástól, és 42
százalékuk gondolja úgy, hogy terroristák
rejtõzködnek a muszlim népesség sorai
között. Míg a muszlimok kétharmada van
alapvetõen jó véleménnyel a kereszté-
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nyekrõl, addig a németeknek csak egyhar-
mada érez ugyanígy az iszlám iránt.

A muszlimokkal való együttélés a német
lakosság 39 százalékában ellenérzéseket
kelt, és közel egyharmada gondolja úgy,
hogy további bevándorlásukat meg kelle-
ne akadályozni. A németek és a muszlimok
egymáshoz való viszonyának eredménye-
ként két párhuzamos társadalom alakult ki,
amit jól fejez ki, hogy a németek mindösz-
sze 37 százalékának van muszlim barátja,
61 százalékának egyáltalán nincs. A ve-
gyes házasságok alacsony száma is azt
mutatja, hogy a muszlimok zárt közössé-
get alkotnak, és saját etnikumukból válasz-
tanak társat. Ez különösen a nõkre és a tö-
rökökre igaz. A nõk esetét magyarázza,
hogy míg a Korán bizonyos feltételek mel-
lett a férfiaknak engedélyezi a kereszté-
nyekkel és a zsidókkal való házasságot,
addig a nõknek ezt szigorúan tiltja. Egy ér-
dekes adat: annak ellenére, hogy az ösz-
szes németországi külföldi állampolgár 25
százaléka török, a külföldiekkel házasság-
ra lépõ német nõknek csak 14 százaléka
választ török férjet, a német férfiaknak pe-
dig csupán 8 százaléka vesz feleségül tö-
rök nõt.

A törököknél különösen magas a házas-
sági migráció aránya, s még napjainkban
is gyakori, hogy Törökországból választa-
nak maguknak házastársat. Ez megint
csak integrációs problémákat vet fel, hi-
szen újabb bevándorlók érkeznek, ami kü-
lönösen az anyaországból érkezõ meny-
asszonyok esetében okoz gondot, mert
gyakran nagyon fiatal és alulképzett, né-
metül egyáltalán nem beszélõ nõket vá-
lasztanak, de még a Németországban élõ,
jól képzett török származású nõk is szíve-
sen folyamodnak az ilyen házassághoz.
Nemrégiben a német állam 18 évre emelte
a házassági célból bevándorlók belépésé-
hez szükséges életkor alsó határát, továb-

bá feltételül szabta a német nyelv minimá-
lis szintû ismeretét is.

Paradox módon a muszlimokat hátrányo-
san, diszkriminatív módon érinti az is, hogy
mivel a német politikai kultúrát korábban
erõteljesen befolyásolta a nemzetiszocia-
lizmus és a kommunista diktatúra, a német
társadalom különösen érzékenyen reagál
az államnak a civil szférába való beavatko-
zására, s nem tûri el az antidemokratikus,
intoleráns, illetve totalitárius törekvéseket.
Ennek érdekében alkotmányvédõ hivatalo-
kat hoztak létre mind tartományi, mind pe-
dig szövetségi szinten. E hatóságok azt
vizsgálják, hogy a bejegyzett és under-
ground társadalmi szervezetek nem fejte-
nek-e ki demokráciaellenes vagy az alkot-
mánnyal összeegyeztethetetlen tevékeny-
séget. A hivatalok túlbuzgóságának azon-
ban gyakran nemkívánatos hatásai is van-
nak, mivel az iszlámista szervezetek meg-
fékezésének szándékával és jelszava alatt
gyakran a németek és a muszlimok párbe-
szédét, illetve az utóbbiak integrációját is
megnehezítik. Ha valakit az alkotmányvé-
delmi hatóság megfigyelés alá helyez, az
akár az állampolgárság vagy a tartózko-
dási engedély megvonásához is vezethet.
A hivatalok ugyanakkor – számos kritiku-
suk szerint – nemegyszer már-már meg-
szállott módon ellenõrzik nem csupán a
szervezeteket, de a legkülönbözõbb nyi-
latkozatokat és a publikációkat, illetve
egyes személyeket is. Legerõteljesebb kri-
tikusaik szerint a hivatalok egyrészt komoly
tévedésben vannak, ha azt hiszik, hogy a
németek szemében a muszlimok integrá-
ciónak a becslések alapján a muszlim né-
pesség csupán egy százalékát kitevõ
iszlámisták a fõ akadályai (ez ugyanis sok-
kal összetettebb probléma), másrészt arra
is felhívják a figyelmet, hogy a túlzott bizal-
matlanság a muszlimokban ellenérzéseket
szülhet az állammal szemben.
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A diszkriminációellenes kezdeményezé-
sek terén lassú fejlõdés tapasztalható. Né-
metország 2006-ban vezette be az egyen-
lõ bánásmódról szóló általános törvényt,
amely négy EU-direktívát léptetett életbe a
rasszizmusról, a nemek egyenjogúságáról
és a munkahelyen történõ egyenlõ bánás-
módról.

A két kulcsfontosságú terület:
az oktatás és a munkaerõpiac

Az integráció egyik kulcskérdése az esély-
egyenlõség elérése az oktatásban. A mig-
ráns gyerekek már fiatalon, az óvodáskor-
ban hátrányba kerülnek német születésû
társaikkal szemben. Az 1996-os törvény
óta ugyan minden gyermeknek joga van a
térítéses óvodai nevelésben részt venni,
de nem kötelezõ. Ez ugyanakkor sok szak-
értõ szerint még az alacsony költség mel-
lett is megakadályozhatja a szegényebb
bevándorló családok gyermekeit abban,
hogy már az iskola elõtt megismerkedje-

nek egy német gyermekekbõl álló közös-
séggel, s ne a nyelvi ismeret hiánya miatti
hátrányokkal kezdjék az általános iskolát.
Míg az óvodába járó külföldi gyermekek-
nek több mint a fele jut be a jobb színvo-
nalú középfokú oktatásba (Realschule,
Gymnasium), azon külföldi gyermekeknek,
akik nem jártak óvodába, csupán 21,3
százaléka.

A legnagyobb probléma a német iskola-
rendszerrel az, hogy képességeik szerint
korán megkülönbözteti a diákokat, és ezt
gyakran hátrányosan befolyásolja a mig-
ráns származású diákok nyelvtudása. Mi-
vel az általános iskola négy év, a gyerme-
kek csak ez alatt a rövid idõ alatt tanulhat-
nak együtt. Ezt követõen a tanárok tesznek
javaslatot arra, hogy a diákok milyen kö-
zépiskolában folytassák tanulmányaikat,
ez azonban legtöbbször azt jelenti a gya-
korlatban, hogy a németül nem túl jól be-
szélõ migráns gyermekeket leggyakrab-
ban a Hauptschuléba, némely esetben
Realschuléba irányítják, és csak legritkáb-
ban Gymnasiumba. Az effajta megosztás
ahhoz vezet, hogy a gyengébb képességû
gyermekek kerülnek egy közösségbe,
jobb képességû társaikkal nem is igen ta-
lálkoznak, emiatt nem tanulnak és nem
tanulhatnak egymástól. Ráadásul a Haupt-
schuléba került migráns hátterû diákok
számára természetes, hogy anyanyelvü-
kön kommunikáljanak, mert a diákok ará-
nya nem kényszeríti õket másra.

A legmagasabb szintû középiskolákba,
a Gymnasiumba a török származásúaknak
csak körülbelül tíz százaléka jár, míg a né-
met tanulóknak csaknem az egyharmada.
A felsõoktatásban is hasonló arányok mu-
tathatók ki, fõleg amiatt, hogy az állampol-
gársággal nem rendelkezõ bevándorlók –
nem EU-tagországból származó külföldi-
ként – jóval magasabb tandíjat kötelesek
fizetni, mint német társaik. A 2000-es
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A német oktatási rendszer felépítése. A hat-
évesen iskolakötelezetté váló gyermekek ta-
nulmányaikat a négyéves általános iskolá-
ban kezdik (Grundschule), majd a tanárok
és a szülõk a diákokkal együtt döntik el,
hogy a középfokú oktatás három formája kö-
zül melyikben folytatják a tanulmányaikat.
A Hauptschule jelenti a legalacsonyabb
színvonalat, ennél jobb képzettséget ad a
Realschule. Az említett két iskola elvégzése
után (általános iskolával együtt kilenc vagy
tíz év) egy hároméves kötelezõ szakoktatás-
ban is részt kell venniük a diákoknak. Lehe-
tõség emellett az úgynevezett duális rend-
szerû szakoktatás is, melynek keretében a
gyakorlati oktatást a diákok egy üzemben,
az elméletit pedig az iskolában kapják.
A legmagasabb színvonalú középfokú isko-
la a gimnázium (Gymnasium), az itt végzett
diákok a fõiskolákon és az egyetemeken
folytathatják tanulmányaikat.
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PISA-tanulmány alapján kiderült, hogy az
oktatás szintje általában alacsonyabb
azon osztályokban, ahol magasabb a
migráns gyermekek aránya, így nemcsak
a migráns, de a német diákok is hátrányba
kerülnek.

A PISA 2003-as felmérése azt is kimutat-
ta, hogy Németországban szorosabb az
összefüggés a szülõk szociális és gazda-
sági háttere és a gyermekek iskolai teljesít-
ménye között, mint bármely más OECD-
országban. A tanulmány összefoglalója
azt is megállapította, hogy Németország
különösen rosszul kezeli az olyan tanuló-
kat, akiknek nem német az anyanyelve és
a családban sem azt használják.

A nyelvi készségek, az iskolai teljesít-
mény, a korai szegregáció és a társadalmi-
gazdasági integráció között egyértelmû
kapcsolat mutatható ki. Mindez napjainkra
magas munkanélküliségi rátához vezetett
a migráns fiatalok körében. A mai gazda-
sági környezetben kevés munkalehetõség
van, és még kevesebb a külföldi szárma-
zásúaknak, mivel többségük alacsonyabb
képesítésû, ezért õket jobban érinti a né-
met gazdaság szûkülése.

A munkanélküliségi ráta a nem német la-
kosság körében kétszer olyan magas, mint
a német származásúak között: néhány tar-
tományban a fiatal muszlimok között 30
százalék körülire becsülik. A helyzet a tö-
rök származású migránsok esetében a
legkedvezõtlenebb. Ha csak a képzett-
séggel nem rendelkezõk között vizsgáló-
dunk, akkor is azt tapasztalhatjuk, hogy a
külföldiek rosszabb helyzetben vannak a
munkanélküliség terén, mint a németek, hi-
szen míg a képzetlen migránsok háromne-
gyede van állás nélkül, addig ez az arány
a német származásúak esetében csupán
egyharmad.

A fenti különbséget részben az is ma-
gyarázza, hogy a munkaerõpiacon bizony-

talan tartózkodási státusuk és az állampol-
gárság hiánya miatt a muszlimok formális,
illetve informális diszkriminációval szem-
besülnek. A német állampolgársággal
nem rendelkezõ egyének általában csak
akkor jogosultak az állásra, ha egyetlen
német vagy EU-állampolgár sem jelentke-
zik a betöltetlen helyre, így a muszlim mig-
ránsok számára egyre nehezebb megél-
hetést találni.

A muszlim munkavállalóknak a munkál-
tatók intoleranciájával is gyakran kell
szembesülniük, akik nem veszik figyelem-
be alkalmazottaik vallásának elõírásait, mi-
vel ez a terület jogilag még szabályozat-
lan. Nemcsak alkalmazottként, de önfog-
lalkoztatóként is nehézségekkel találkoz-
nak. 2005-ben a berlini muszlim vállalko-
zók 69,9 százaléka állította, hogy nehézsé-
gei voltak a vállalkozásalapításnál. Ebbõl
12 százalékuk a nehézség okát abban lát-
ta, hogy nem beszélt kellõképpen németül,
31 százalékuknak finanszírozási gondjai
voltak, 20 százalékuk a bürokráciában lát-
ta a problémát, 12 százalékuk pedig ab-
ban, hogy nem voltak kereskedelmi vagy
vállalkozói ismeretei.

A német kormány is felismerni látszik a
migráns kisvállalkozások problémáit, és
különbözõ programokkal, például tanács-
adással és kedvezõ mikrohitelekkel igyek-
szik segíteni õket, bár a kezdeményezés
többek szerint nem tud teljes hatékony-
sággal mûködni, mert az érintettek kevés
információval rendelkeznek róla.

Összegzés

Valódi integrációs intézkedések Németor-
szágban csak az ezredforduló óta tapasz-
talhatók. A német állam sokáig egyszerûen
nem vett tudomást az ország területén élõ
és egyre növekvõ számú muszlim kisebb-
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ség jelenlétérõl, társadalompolitikai érte-
lemben csupán megtûrte õket. Jóllehet a
bevándorlás a vendégmunkásprogram ke-
retében kezdõdött a 1960-as években, a
muszlimokat még a 1990-es években is
a Gastarbeiter (vendégmunkás) kifejezés-
sel illették, ami igen jól fejezte ki, hogy a
német társadalom és a politika nem látja
szükségét az integrációs programoknak.
A muszlimok tényleges integrációja Né-
metországban csak mindkét fél tevékeny
részvételével valósulhat meg.

Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy
hosszú távon nem engedhetõ meg – mert
komoly társadalmi kockázatokat rejt – két
párhuzamos társadalom létezése, és gyö-
keres változásokra van szükség. Ennek
eredményeképpen újult meg az állampol-
gársági törvény 2000-ben, majd a beván-
dorlási törvény 2005-ben. Ez önmagában
az egymás mellett élést nem változtatja
együttélésre, így ennél sokkal szerteága-
zóbb intézkedésekre volt és van szükség
még ma is.

A német vezetõk a megoldást kez-
detben a párbeszédben látták, de egye-
dül ez a módszer sem elég. A különálló
muszlim társadalom ugyanis a hatékony
integráció hiányában újratermeli magát:
nem érzi szükségét annak, hogy jól be-
szélje a német nyelvet, így nem tud ered-
ményesen részt venni a német oktatási
rendszerben. Következésképp a muszli-
mok alulképzettek, így csak bizonyos, a
munkaerõpiac peremén és a munkameg-
osztás alsó fokain található tevékenysé-
get végezhetnek, és nagyon kis arányban
jutnak be a felsõoktatásba. Ez azonban
ahhoz vezet, hogy nem tudnak az oktatás
és a német nyelv alapos ismerete útján
felemelkedni, így például a legrosszabb
helyzetben lévõ törökök munkanélküliségi
rátája több mint kétszer olyan magas,
mint a nemzeti átlag.

Mint arra igyekeztünk rámutatni, a felszí-
ni problémáknak mély társadalmi-gazda-
sági gyökerei vannak, így a „muszlimkér-
dést” akkor lehet megoldani, ha ennek a
kisebbségnek új hazája egyenlõ esélyeket
biztosít, s ezáltal lehetõvé teszi felemel-
kedésüket. Az oktatási rendszernek gyö-
keres változtatásokon kell átesnie, és ki
kell egészülnie azzal is, hogy az azonos
végzettségû németeket és muszlimokat
ugyanolyan eséllyel alkalmazzák képzett-
ségüknek megfelelõ munkakörökben. Eh-
hez azonban a német munkaadók és az
egész társadalom attitûdjének is változnia
kell. Ezt a lakosság esetében olyan külön-
bözõ kampányokkal és politikai üzenetek-
kel lehet elérni, amelyek rámutatnak arra,
hogy a német gazdaságnak igenis szüksé-
ge van a bevándorlók munkaerejére, a
szociális hálónak, különösen a német
nyugdíjbiztosítási rendszernek pedig a
muszlimok adóira és járulékaira. Ismeret-
terjesztõ akciókkal azt is tudatosítani kell,
hogy az iszlám nem támadó jellegû vallás,
nem azonosítható a radikális iszlámista
terrorizmussal, miként azt is, hogy az Euró-
pába integrálódni kívánó muszlim kisebb-
ség elítéli az erõszakos cselekedeteket.
A muszlimok esélyeit a munkaerõpiacon
az is jelentõsen növelhetné, ha az állam
adókedvezményekkel vagy egyéb juttatá-
sokkal ösztönözné a vállalatokat a migráns
hátterû munkavállalók alkalmazására.

Napjainkra megsokasodtak a szövetségi
szintû integrációs kezdeményezések, és
hatékonyabbá vált a párbeszéd is. Elen-
gedhetetlen, hogy a már meglévõ és a jö-
võben életbe lépõ intézkedéseket össze-
hangolják minden szinten, és az egyes
programok forrásai között nagyobb átjárha-
tóságot tegyenek lehetõvé. A német politi-
kai vezetés felismerte az oktatási rendszer
és a munkaerõ-piaci integráció kulcsszere-
pét, de a változtatások hatásait csak a ké-
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sõbbiekben lehet majd érezni. Sokan kriti-
zálják a probléma hivatalos kommunikáció-
ját is (például információhiányos, nem kel-
lõen intenzív), amin a média fokozottabb fi-
gyelmével lehetne javítani. Az említett terü-
letek mellett komoly szerepe van a sport-
nak is, mert a szegregáció leküzdésére a
legjobb módszer olyan helyzetek teremté-
se, amelyekben a társadalom eltérõ cso-
portjainak lehetõsége van a találkozásra.
Számos elemzõ szerint a sport nagyban
elõsegíthetné például a migráns és a né-
met fiatalok közötti kapcsolatteremtést, a
közös csapatszellem kialakítását.

Bõven van még tennivaló tehát az integ-
ráció terén, hiszen egy 2006-os felmérés
adatai szerint a törökök 46,2 százaléka Tö-
rökországot érzi hazájának, s ez az arány

még a fiatalok között is igen magas: körül-
belül egyharmaduk gondolkodik így. Ép-
pen emiatt tudott a jelenlegi török minisz-
terelnök, Recep Tayyip Erdogan is töme-
geket megmozgatni németországi körútja
során. Fellépései azonban a megfigyelõk
szerint nem segítették elõ a törökök német-
országi beilleszkedését, mert beszédei-
ben azt hangsúlyozta a tömegek elõtt,
hogy ne asszimilálódjanak, hanem képez-
zenek egységes közösséget, és mindig
tartsák szem elõtt, hogy õk elsõsorban tö-
rökök. Nem szerencsés kijelentések ezek
egy olyan muszlim közösség elõtt, ahol a
fiatalok körében a muszlimság németor-
szági jövõjét illetõen inkább a pesszimista
gondolatok dominálnak, s csupán negye-
düknek van pozitív jövõképe.                 
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