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St ežte se v dc , kte í hlásají a podporují válku. Rasismus je bez pochyby me s dvojitým ost ím.
Nejenom, že podporuje blázny, ale také jim zatem uje mysl. Jak to vím? D lal jsem to samé.

A, já jsem César!
Císa Cézar

Rasismus je nejzávažn jší hrozbou lov ku – nejv tší nenávist pro nejmenší d vody.
Abraham J. Heschel

Nejv tším problémem d jin lidstva je fakt, že rasismus je vším možným, jen ne anomálií.
Erik Hansen

Vy jste ti, kdo zm ní tento život na š astné dobrodružství. Využijte tuto moc v zájmu lidstva a
demokracie a spojte se s nacionalismem. Vytvo me nový sv t, kde nedochází k diskriminaci

národa a náboženství.
Charlie Chaplin

Ten, kdo vyzývá k rasismu, není jedním z nás. Ten, kdo bojuje za rasismus, není jedním z nás.
Ten, kdo umírá p i hledání rasové nad azenosti, není jedním z nás.

Prorok Mohammed
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ÚVOD

Jádrem rasismu je "opovrhovat ostatními". Je to o tom, jak vidíme/interpretujeme naše prost edí,
sami sebe a ostatní. Násilí a jiné extrémní postoje jsou n které etapy rasismu. Ty se mohou v
jednotlivých zemích lišit. Nap íklad m že existovat rasismus proti ernoch m v Evrop a rasismus
proti bílým v Africe.

Navzdory všem snahám a zásah m nemohlo být v Evrop a dalších zemích zabrán no rasismu a
xenofobii a souvisejícímu násilí.

Proto jsou spole né hodnoty náboženství velkou prioritou. Odkazy na náboženství islámu,
k es anství a judaismu jsou verše církevních knih Koránu, Bible, Tóry a Žalm .

V této moderní dob lidstvo velmi pot ebuje spole né hodnoty t chto hlavních náboženství více než
d íve. Tento projekt se zam uje na hlavní roli spole ných hodnot p i p edcházení rasismu a násilí,
které jsou hanbou lidské cti v dnešním sv t . Jaké jsou spole né hodnoty božských náboženství, jaké
role mají tyto hodnoty na utvá ení kultury spole ného života, jaké nové hodnoty se mohou vytvá et,
aby se zabránilo špatným postoj m, jako je rasismus, xenofobie a násilí, a jaký druh ešení m že
pomoci, jsou p edm tem zájmu tohoto projektu.

Cílem projektu (CoReWAX) je identifikovat spole né hodnoty/hodnoty islámu, k es anství a
judaismu, aby se zabránilo rasové segregaci, xenofobii a souvisejícímu násilí; A p edstavit p ísp vky
t chto hodnot k univerzální kultu e, kulturnímu pluralismu a harmonizaci EU.

Projekt je zam en na dva cíle:
Obecný ú el: Zabránit rasismu, xenofobii a násilí; Budou stanoveny spole né hodnoty islámu,
k es anství a judaismu a budou p edstaveny p ísp vky t chto hodnot ke spole nému míru,
univerzální kultu e a procesu harmonizace EU.

Zvláštní ú el: Zabránit rasismu a násilí; Vydávání brožur, budování webových stránek, vedení
biblioterapeutických sezení, po ádání sympózií, vedení konferencí, školení ve službách, p íprava
knih, zajišt ní exkurzí.
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DEFINICE RASISMU A SPOLE NÝCH HODNOT
Coexıst (Koexistence) – Reconcıle (Usmí ení) – Wax (Spojení) - CoReWax
Sociologové definují rasismus jako "doktrínu, která snižuje spole enské vlastnosti lidí na biologické
nebo rasové charakteristiky a tvrdí, že ur itá rasa je nad azená ostatním rasám. "(Turecká jazyková
spole nost, 2005)
Alternativn m že být rasismus definován jako doktrína, která tvrdí, že mezi vrozenými schopnostmi
intelektuálního a kulturního rozvoje existuje hierarchie, stejn jako nerovnost hodnot mezi lidskými
skupinami z hlediska pocit , osobnosti a dispozice. "(Büyük Larousse, rasismus)
Rasismus lze vysledovat zp t k psychologickým, ekonomickým, demograickým a kulturním
prvk m a dokonce náboženským vliv m. (AnaBritannica, rasismus)
Rasismus je také definován jako "hnutí, které tvrdí, že sociální skupiny se odlišují na základ
d di ných fyzických charakteristik a tyto charakteristiky by m ly ídit status a vztah mezi t mito
skupinami" (Turecká nadace pro náboženské záležitosti, Encyklopedie islámu, rasismus)
Naším cílem je p isp t ke studiím, které se týkají boje s rasismem a xenofobií tím, že navrhujeme a
odhalujeme (spole né) hodnoty.

Racism, in simplest deinition, is the blindness of conscience, and the lack of empathy and tolerance.
“Racism makes me feel alone.”

“THE ONLY IMPORTANT COLOR IS THE COLOR OF THE SOUL”
Hodnota znamená abstraktní opat ení pro význam n eho, náhradu za n co, co má hodnotu a
vysokou a prosp šnou kvalitu. (Turecká jazyková spole nost, Turecký slovník, rasismus, 2005)
Hodnota je n co, co je považováno za dobré, p kné a správné v pohledu spole nosti nebo jednotlivce,
nebo n co, co je obhajováno. (Grand Larousse, Rasism, 1986)
Hodnota je základní kritérium, které používáme k posouzení v cí a zjišt ní, co je správné nebo
špatné. Správnost a platnost hodnoty vychází ze skute nosti, že se spoléhá na v domosti a d kazy a
má vnit ní soudržnost a snaží se o zlepšení a je zdrojem prosp šného opat ení. Díky tomuto
rozsáhlému prost edí získají hodnoty univerzálnost. (Šaban Ali DÜZGÜN, Hz Peygamber ve nsan
Yeti tirme Düzeni (Prorok a systém pro vzd lávání lidí), D B Yayınları, Ankara 2015, s. 13.)
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ANALÝZA
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ÚVOD
„Ten, kdo vyzývá k rasismu, není jedním z nás. Ten, kdo bojuje za rasismus, není jedním z nás. Ten,
kdo umírá p i hledání rasové nad azenosti, není jedním z nás (muslim ).“ Prorok Mohamed
Rasismus a xenofobie, stejn jako boj proti rasismu a xenofobii jsou jednou z opakujících se témat
lidských d jin. Takové zlo iny z nenávisti v i lidem jsou hanebné. Boj proti t mto nelidským
in m, které mají hluboký dopad na jednotlivce i spole nost, má klí ový význam.
Rasismus v podstat "znevažuje ty, kte í nejsou jako my." Je to o tom, jak vnímáme sebe, naše
spole enství a ostatní. Naše p edsudky spoušt jí rasismus. Je to p eklad p edsudk do nenávistné
e i. Následné násilí a další extrémní postoje p edstavují další fázi rasismu. Rasismus m že mít r zné
formy v každé zemi. Mohou tedy existovat rasistické postoje v i ernošským lidem v Evrop a proti
bílým lidem v Africe.
Rasismus je nelidský a neetický p ístup ve všech svých zám rech a ú elech, nebo vyjad uje, že
osoba nebo spole enská skupina nebo spole nost jsou nad azeny jiným lidem, skupinám nebo
spole nostem pouze proto, že mají svou rasu. Rasismus je jedním z klí ových faktor , které rozd lily
spole nosti, zni ily státy a zaseli nenávist a nep átelství mezi lidmi v celé historii.
Rasismus prošel r znými zm nami v závislosti na spole enských, politických a ekonomických
prom nách v pr b hu asu, aby znovu vystr il svou ošklivou hlavu v r zných podobách i v naší
dob . Základní p í iny této transformace lze vyjmenovat jako sociokulturní diskriminace,
ekonomické, politické a právní mezery nebo problémy. Vzhledem k tomu, že tyto faktory, které
p ímo nebo nep ímo vedou k rasismu, se zesilují na úrove otroctví jiných lidí nebo podkopávají
jejich d stojnost nebo fyzické t lo, problém se stává spíše složit jším. V tomto kontextu jsou pro boj
proti rasismu zvlášt d ležité zlepšení hospodá ských podmínek, slad ní politického diskurzu s
právními reformami a provád ní nediskrimina ních politik ve všech oblastech.
Rasismus, xenofobie a násilí se staly klí ovým problémem na celém sv t a za aly ohrožovat
budoucnost lidstva. To nazna uje, že boj proti t mto problém mmá jisté nedostatky, což zase p ináší
do programu hledání nových ešení. Pot eba hledat rozsáhlé ešení pro rasistické postoje a násilí je
z ejmé. Za tímto ú elem by spole né hodnoty m ly být využity k vytvá ení, rozši ování a
internalizaci prost edí d v ry v globálním m ítku. M la by být p ijata opat ení s v domím, že
rasismus je sociální epidemií, která musí být omezena všude tam, kde je na zemi vid t.
V této souvislosti Rada Evropy nov definovala "nenávistné projevy" tak, aby zahrnovala také
rasismus a xenofobii. V souladu s tím Rada Evropy definovala nenávistné projevy takto:
Nenávistná e : všechny formy projevu, které ší í, podn cují, propagují nebo ospravedl ují rasovou
nenávist, xenofobii, antisemitismus nebo jiné formy nenávisti založené na nesnášenlivosti, v etn :
nesnášenlivosti vyjád ené agresivním nacionalismem a etnocentrismem, diskriminace a nep átelství
v i menšinám, migrant m a p ist hovalc m. (Výbor ministr Rady Evropy R (97) 20)
Politiky rozvíjené za pomoci sociálních, politických a právních nástroj Evropské unie, které jí
pomáhají, jsou extrémn zahlceny rasismem a násilím. Tyto problémy již nejsou místní ani áste né,
ale p išly ohrožovat celé lidstvo.
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Pot eba hledat rozsáhlé ešení pro rasistické postoje a násilí je z ejmé. Za tímto ú elem by spole né
hodnoty m ly být využity k vytvá ení, rozši ování a internalizaci prost edí d v ry v globálním
m ítku.
M la by být p ijata opat ení s v domím, že rasismus je sociální epidemií, která musí být omezena
všude tam, kde je na zemi vid t.
Hodnoty, které dávají lidem pravé lidské vlastnosti a které také podporují samotnou strukturu
spole nosti lze rozd lit do dvou skupin:
a) vysoké božské hodnoty,
b) hodnoty vytvo ené lidmi.
Vysoké božské hodnoty jsou obecné, platné a univerzální. Pro srovnání, jen n které hodnoty
vytvo ené lidmi jsou univerzální. Sociální život má svou jedine nou dynamiku, protože se neustále
m ní, rozvíjí a obnovuje. Univerzální hodnoty mají tendenci být v tomto procesu trvalejší. Lidé,
ovšem, jen obtížn dokáží udržovat univerzální hodnoty ve všech oblastech. Spole nost ovliv uje
lidi, kte í jsou spole enskými bytostmi a tvo í je na základ rozhodujících hodnotových úsudk .
Existuje mnoho faktor , které p ispívají k hodnotám. Náboženství má mezi t mito hodnotami
zvláštní místo. Z tohoto d vodu jsme se rozhodli soust edit se na spole né hodnoty islámu,
k es anství a judaismu jako nejrozší en jších náboženství po celém sv t . Naším primárním cílem
je získání spole enských a kulturních hodnot spole ných pro Korán, Tóru a Bibli a využívání t chto
hodnot v procesu harmonizace EU, a tím pak usnadnit sjednocení mezi lidmi z r zných zemí a
pomoci jim nau it se sdílet tím, že z stávají v mezích univerzálních hodnot.
Je z ejmé, že lov k musí investovat velké úsilí do udržitelného a trvalého míru. Cílem našeho
projektu je spoléhat na úsilí o p ekonání rasismu, xenofobie a násilí a dosažení skute ného míru.
Spole né náboženské hodnoty mohou nejvíce p isp t ke kultu e soužití a všeobecných hodnot.
Správnou a platnou metodou m že být identifikace toho, jak mohou ur ité hodnoty ur itých
náboženských vyznání, jako je džihád (svatá válka) nebo mu ednictví, být použity k ší ení násilí
prost ednictvím manipulace a jak použít náboženské texty k potla ení rasismu a násilí. Je to proto,
že je zde každé náboženství, které dodává význam lidskému životu. Není snadné udržovat procesy v
sociální, politické a kulturní oblasti a dosáhnout míru, aniž by došlo k míru v oblasti náboženství.
Náboženství významn p isp lo k formování univerzálních hodnot. Tyto hodnoty byly efektivní v
boji proti rasismu a xenofobii a s nimi spojenými formami násilí. Nebylo však možné p edcházet
rasismu a xenofobii a formám násilí s nimi spojeným. Proto jsou zapot ebí nové hodnoty.
Vzhledem k tomu chce náš projekt identifikovat spole né hodnoty v Koránu, Tó e a Bibli, které jsou
v první ad svaté knihy pro svatá náboženství. Plánované aktivity odhalí, že spole né hodnoty jako
mír, tolerance, pravdivost, odpušt ní, respekt k práv m jiných lidí, právo na duševní a fyzické zdraví
a bezpe nost vlastnictví zna n p isp jí k mírovému soužití lidstva. Je d ležité klást hlavní d raz na
lidstvo a podporovat myšlenku, že náboženství jsou zde pro lidské bytosti.
V tomto kontextu je tento projekt pokusem o vy ešení problému. Naším cílem je p isp t k
existujícímu úsilí v boji proti rasismu a xenofobii nejen tím, že vyjád íme kritiku, ale také tím, že
p icházíme s návrhy. Možná existuje n kolik alternativ pro boj s rasismem a xenofobií a s nimi
spojenými formami násilí. Tímto projektem prezentujeme jednu z t chto alternativ a snažíme se
p isp t k univerzálním hodnotám a udržitelným evropským spole ným hodnotám.
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1. NA ÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE RASISMU A XENOFOBIE V TURECKÝCH
ZÁKONECH

Ústava a zákony obsahují adu ustanovení ur ených k boji proti rasismu a xenofobii. Tato ustanovení
jsou uvedena níže. Všichni ob ané jsou si p ed zákonem rovni bez ohledu na jakoukoli diskriminaci.
Tato rovnost je zaru ena ústavou. Podívejme se na tyto lánky:
1. ÚSTAVA
X. Rovnost p ed zákonem
“ lánek 10. Všichni jednotlivci jsou si rovni p ed zákonem bez ohledu na jazyk, rasu, barvu,
pohlaví, politické názory, filozofické p esv d ení, náboženství a sekty nebo jakékoliv jiné
skute nosti.
(Dopl ující odstavec: 07/05/2004–5170/ l. 1) Muži a ženy mají stejná práva. Stát je povinen
zajistit, aby tato rovnost existovala v praxi. (Dopl ující vyjád ení: 07/05/2004–5982/ l. 1)
Opat ení p ijatá za tímto ú elem nesmí být vykládána v rozporu se zásadou rovnosti.
Ústava rovn ž obsahuje další ustanovení zakazující r zné formy diskriminace.
2. ZÁKONY
Turecký trestní zákoník (TCK), který vstoupil v platnost v roce 2005, zavádí r zná ustanovení
týkající se diskriminace. Prioritn , TCK zakazuje diskriminaci p i prosazování zákona.
a) TURECKÝ TRESTNÍ ZÁKONÍK (Zákon : 5237, Datum platnosti: 26/09/2004) Princip
nestrannosti " lánek 3/(2) Není možné rozlišovat mezi osobami, pokud jde o rasy, jazyk,
náboženství, sekty, národnost, barvu, pohlaví, politické tendence apod., ani nesmí být s nikým
nakládáno zvláštním zp sobem p ed zákony a soudy."
Omezení svobody víry, názor , p esv d ení

lánek 115 - (1) Každá osoba, která nutí jinou osobu použitím násilí nebo svým chováním aby
odkryla, i zm nila náboženské, politické, ilozofického p esv d ení, koncepce a p esv d ení, nebo
zabra uje odhalení a zve ejn ní toho samého, je potrestána odn tím svobody od jednoho roku do t í
let.
Diskrimina ní chování

lánek 122 – (Upraven: 02/03/2014-6529/ l. 15)
(1) Jakákoli osoba, která rozlišuje mezi jednotlivci kv li jejich rasové, jazykové, náboženské,
sexuální, politické, filozofické ví e nebo názoru, nebo za podporu jiných sekt, a proto;
a) Zabra uje prodeji, p evodu movitého nebo nemovitého majetku nebo výkonu služby nebo
prosp chu ze služby nebo omezuje zam stnání nebo nezam stnání osoby kv li výše uvedeným
d vod m,
b) Odmítá dodávat potravu nebo poskytovat ve ejnou službu,
c) Zabra uje najmutí osoby na práci,
d) Zabra uje tomu, aby osoba vykonávala b žnou hospodá skou innost, je odsouzena k trestu odn tí
svobody od šesti m síc až na jeden rok, nebo je mu uložena pokuta.
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lánek 153 – Cílí, nebo p evede toto vlastnictví pro vlastní pot ebu nebo užívání jiných osob mimo
objekt, který se snaží o p evedení majetku, nebo popírá tuto p evodnou událost, je potrestán odn tím
svobody od šesti m síc do dvou let a uložením pokuty v p ípad stížnosti.
Pro omezení nep átelství a nenávisti ve spole nosti, TCK také obsahuje lánek, který lze vnímat,
jako že se týká projev nenávisti.
Provokování lidí k tomu, aby byli zrádní a nep átelští

lánek 216 - (1) Každá osoba, která otev en provokuje skupinu osob pat ících k odlišné
spole enské t íd , náboženství, rase, sektám nebo pocházejícím z jiného p vodu, která je úto ná nebo
nep átelská v i jiné skupin , je potrestána odn tím svobody od jednoho roku do t í let, v p ípad že
p sobí riziko z hlediska ve ejné bezpe nosti.
(2) Kdokoli, kdo otev en poníží jinou osobu, jen proto, že pat í do jiné spole enské t ídy,
náboženství, rasy, sekty nebo je jiného p vodu, je potrestán odn tím svobody od šesti m síc do
jednoho roku.
(3) Kdokoli, kdo otev en nerespektuje náboženské p esv d ení skupiny, bude potrestán odn tím
svobody od šesti m síc do jednoho roku, pokud by takový in zp sobil potenciální riziko pro
ve ejný mír.
b) ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽB
(Zákon . 657, vyhlášený v Ú edním v stníku ze dne 23.7.1965 a íslovaný 12056)
lánek 7 zákona o státních zam stnancích . 657, zakazuje diskriminaci v i p íjemc m ve ejné

služby. Text doty ného lánku je uveden níže:
Nestrannost a loajalita v i státu

lánek 7 – (Pozm n no: 12/05/1982 - 2670 / l. 2) Státní zam stnanci se nestávají leny politické
strany; Nesm jí jednat ve prosp ch nebo znevýhodn ní žádné politické strany, osoby nebo skupiny;
Nesmí diskriminovat osoby na základ jazykových, rasových, pohlavních, politických,
filozofických, náboženských i sektá ských rozdíl p i pln ní svých povinností.
Existují sankce pro státní ú edníky, kte í porušují tento lánek.

lánek 125 - (Pozm n no: 12/05/1982 - 2670 / l. 31) Mimosoudní tresty a postupy a p ípady,
které mají za následek alternativní tresty, jsou následující:
D - Sankce pozastavení postupu: Úkony a p ípady, za které lze uložit pokutu pozastavení postupu,
jsou následující:
ı) Diskriminace lidí na základ jejich jazyka, rasy, barvy, pohlaví, politického názoru, filozofického
p esv d ení, náboženství a sekty a jednání ve prosp ch nebo znevýhodn ní lidí p i pln ní jejich
povinností.
c) ZÁKON O POLITICKÝCH STRANÁCH

íslo zákona: 2820 Ú ední v stník: Datum: 24/04/1983 íslo: 18027
V boji proti diskriminaci v kontextu politických práv a svobod vypracoval zákon o politických
stranách zásadu " rovnosti p ed zákonem" zakotvené v lánku 10 Ústavy.
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Podmínky lenství:
lánek 12 – Podmínky lenství v politické stran pro jednotlivce, kte í nejsou vylou eni z lenství

zákony, budou stanoveny ve stanovách stran. P edpisy nesmí obsahovat ustanovení, která
diskriminují mezi žadateli o lenství, pokud jde o jazyk, rasu, pohlaví, náboženství, sektu, p vod,
spole nost, t ídu nebo povolání.
Zákazy týkající se ochrany demokratického systému státu:

lánek 78 - Politické strany:
Neslouží k následujícím ú el m a pro tento ú el nebudou vykonávat žádné innosti a nesmí
podporovat ani povzbuzovat ostatní k tomu, aby usilovali o dosažení t chto cíl :
a) Ohrožení Tureckého státu a republiky, ni ení základních práv a svobod, diskriminace založené na
jazykových, rasových, barevných, náboženských i sektá ských rozdílech nebo vytvo ení státního
ádu založeného na t chto koncepcích a myšlenkách;
b) Nesmí spoléhat na konkrétní region, rasu, osobu, rodinu, skupinu, náboženskou komunitu,
náboženství, sektu nebo náboženský ád nebo používat jejich jména.
Zákaz regionalizmu a rasismu:

lánek 82 - Politické strany nebudou prosazovat regionalismus nebo rasismus ani provád t innosti
za tímto ú elem v zemi, která je ned litelným celkem.
Ochrana zásady rovnosti:

lánek 83 - Politické strany nebudou mít cíle ani vykonávat innosti v rozporu se zásadou, že všichni
jednotlivci jsou si rovni bez diskriminace p ed zákonem, bez ohledu na jazyk, rasu, barvu, pohlaví,
politické názory, filozofické p esv d ení, náboženství a sektu, nebo v jiných ohledech.
d) PRACOVNÍ PRÁVO
( íslo zákona: 4857 Datum: 10/06/2003)
Byla u in na právní úprava k odstran ní diskriminace i v obchodním život .
Zásada rovného zacházení

lánek 5 - (P idáno: 06/02/2014 - 6518 / lánek 57)
Diskriminace na základ jazyka, rasy, pohlaví, politického názoru, filozofického p esv d ení,
náboženství a pohlaví nebo podobných d vod není p ípustná v pracovním pom ru.
e) ZÁKLADNÍ ZÁKON O NÁRODNÍM VZD LÁVÁNÍ
(Vyhlášeno v Ú edním v stníku z 24.6.1973 a íslováno 14574)
I - Obecnost a rovnost:
lánek 4 -Vzd lávací instituce jsou p ístupné všem bez ohledu na jazykové, rasové, genderové nebo

náboženské rozdíly. Žádné zvýhodn ní se neud lí žádnému jednotlivci, rodin , skupin nebo t íd
ve vzd lávání.
f) ZÁKON O ZALOŽENÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RADIO STANIC A TV KANÁL
(Zákon . 6112, vyhlášený v Ú edním v stníku ze dne 3. 3. 2011 a . 27863)



Turkey-Spain-Bulgaria-Germany-CzechRepublic

15

Zásady pro vysílání
lánek 8 - (1) Poskytovatelé mediálních služeb poskytnou svým vysílacím službám smysl pro

zodpov dnost v i ve ejnosti a v souladu se zásadami uvedenými v tomto lánku.
Vysílací služby:
e) Nesmí obsahovat vysílání, které diskriminuje lidi na základ jejich rozdílu v rase, barv , jazyce,
náboženství, národnosti, pohlaví, zdravotnímu postižení, politických nebo filozofických názorech,
sektách nebo obdobných kategoriích nebo které podporují tuto diskriminaci.
Obecné zásady

lánek 9
b) Nesmí obsahovat ani podporovat diskriminaci na základ pohlaví, rasy, barvy nebo etnického
p vodu, národnosti, náboženství, filozofického názoru nebo politické ideologie, zdravotního
postižení, v ku nebo podobných kategorií,
g) TURECKÝ OB ANSKÝ ZÁKONÍK
(Zákon . 4721, vyhlášený v Ú edním v stníku ze dne 8. 12. 2001 a íslovaný24607)
Turecký ob anský zákoník komplexn upravuje sociální vztahy a jeho lánek 68 o sdruženích se
snaží odstranit formy diskriminace v souvislosti se sdružováním.
a. Rovná práva

lánek 68 - Základním principem je p iznání rovných práv len m sdružení. Sdružení nesmí
diskriminovat své leny z hlediska jazyka, rasy, barvy, pohlaví, náboženství, sekty, rodokmenu,
spole nosti a t ídy a ani nep ijmout žádné jednání, které by zhoršovalo rovnováhu mezi leny.
h) PRÁVO O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A AGENTU E PRO OCHRANU D TÍ
(Zákon . 2828) lánek 4 - Obecné zásady týkající se sociálních služeb jsou následující:
d) T ídní, rasové, jazykové, náboženské, sektá ské nebo regionální rozdíly nesm jí ovliv ovat
poskytování sociálních služeb, a v p ípad , že poptávka je vyšší než nabídka služeb, priority se
stanoví podle po adí žádosti nebo identifikace.
ı) ZÁKON O PROVÁD NÍ SANKCÍ A BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ ( íslo zákona: 5275)
Základní principy provád ní

lánek 2. (1) Sankce a bezpe nostní opat ení se provád jí bez diskriminace z hlediska rasy, jazyka,
náboženství, sekty, národnosti, barvy, pohlaví, narození, filozofického pohledu, národního i
sociálního p vodu, nebo politického i jiného hlediska, nebo bez zvláštního a odlišného zacházení
založeném na ekonomické síle nebo spole enském postavení.
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2. ORGANIZACE OB ANSKÉ SPOLE NOSTI BOJUJÍCÍ PROTI RASISMU A
XENOFOBII V TURECKU
V Turecku existují v zásad dv formy organizací ob anské spole nosti (CSO). Tyto jsou:
a) Sdružení
a) Nadace.
Pro ú ely zakládání sdružení a nadací jsou stanoveny jejich statuty. Neexistuje žádné sdružení nebo
nadace, které by bylo specificky ur eno k boji proti rasismu a / nebo xenofobii, ale existují i
organizace ob anské spole nosti, které se snaží podporovat boj proti rasismu a / nebo xenofobii
krom svých dalších aktivit.
N které z t chto CSO jsou uvedeny níže:
Asociace pro lidská práva ( HD) byla založena v roce 1986 v Anka e.
Asociace pro sociální zm ny byla založena v roce 2009 v Istanbulu.
Otev ená spole nost Nadace byla založena v roce 2008 v Istanbulu. Turecké asijské centrum
strategických studií (TASAM) bylo založeno v roce 2004 v Istanbulu. TASAM p ispívá k lánk m
o rasismu a xenofobii.
Iniciativa ekn te stop
rasismu a nacionalismu
(Durde), jakož i sdružení
pro sociální zm ny, které s
ní spolupracuje, se snaží
spojit p íslušné organizace
ob anské spole nosti pod
zast ešující strukturou
Platforma proti zlo in m z
nenávisti.
NavícMezinárodní nadace Hrant Dink, Asociace pro agendu lidských práv ( HGD), Sdružení KAOS
GL, Asociace pro solidaritu LGBTT Pink Life, erno-r žový trojúhelník zmir Asociace LGBTT,
Lambda Istanbul, Istanbul
Centrum pro implementaci a
rozvoj lidských práv
Univerzity Bilgi a Spole ná
platforma pro lidská práva
( HOP) v této souvislosti
provád jí innosti a iniciativy.
(Pínar Ö ünç / Radikal
Newspaper.),
www.aktüelpsikoloji.com.
20,.3.2010

Two visual examples from the activities conducted by the Platform against Hate Crimes
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Následující ukázky, které se zabývají tiskem, mohou být uvedeny jako p íklady jejich innosti.
Pomocí sloganu "Nedotýkej se mého bratra" platforma protestovala proti snahám o vytvo ení
rasistických a netolerantních reakcí ve spole nosti proti syrským uprchlík m.

Asociace a nadace, které jsou sou ástí této platformy, vedly protesty s názvem "Platforma ekn te
stop rasismu a nacionalismu "a projevily jasný postoj proti rasismu.

Obrázky ze Say Stop to Racism a Nationalism Initiative (DurDe). ( HA, iha.com.tr.Oct16, 2014)
Rasismus popírá r zné barvy. Ale barvy existují navzdory tomuto pop ení.
R zné barvy dodávají barvu životu. Ale rasisté jsou daleko od toho, aby se t šili z rozmanitosti barev.
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3. VE EJNÉ INSTITUCE PROTI RASISMU A XENOFOBII
A) MEZINÁRODNÍ INSTITUCE
První organizace, které odmítly rasovou diskriminaci p i uznávání sociálních a politických práv, byly
ve Spojeném království a Spojených státech z ízeny v 19. století a zásady, které prosazovaly, byly
zapracovány do legislativy na národní a mezinárodní úrovni a také do zn ní úmluv vypracovaných
Organizací spojených národ , Mezinárodní organizací práce (ILO) a dalšími mezinárodními
organizacemi, zejména v dob druhé sv tové války. (AnaBritannica, Boj proti rasismu)
Mezinárodní a regionální organizace pokra ovaly v p sobení b hem a po studené válce zm nou
jejich ú el a zásad. Z t chto organizací jsou zvlášt d ležité Organizace severoatlantické smlouvy
(NATO), Organizace spojených národ (OSN), Rada Evropy a Evropská unie. NATO je vojenská
organizace, a proto se nebude brát v úvahu v boji proti rasismu. OSN má mnoho len a jako taková
vytvá í dojem, že je velmi vlivnou organizací, ale nevede systematický boj proti rasismu
prost ednictvím svých orgán , které jsou schopny ukládat sankce svým len m, jako je Mezinárodní
trestní soud (ICC) a Mezinárodní soudní dv r (ICJ). (TASAM, zpráva z 21.6.2011)
S novou identitou, kterou získala po roce 1991 a p ijatými koda skými kritérii, se EU stala vrcholnou
organizací, která prosazuje lidská práva. Jedná se o mezistátní organizaci, která prosazuje dodržování
lidských práv svou primární zásadou a která prosazuje respekt k demokracii a lidským práv m jako
p edpoklad pro lenství nebo partnerství.
Rada Evropy má orgán, který se snaží bojovat proti rasismu. Je to Evropská komise proti rasismu a
nesnášenlivosti (ECRI). Tato jednotka byla vytvo ena jako myšlenka na vrcholné sch zce hlav stát
a vlád ve Vídni v roce 1993 a byla dokon ena na druhém summitu, který se konal ve Štrasburku
1997. Pracuje ve t ech oblastech: státní p ezkum, práce na obecných otázkách a spolupráce s
ob anskou spole ností. ECRI rovn ž spolupracuje s OSN a organizuje spole né mezinárodní
konference o rasismu; Nap íklad taková konference se konala v roce 1997.
ECRI p ipravuje zprávu o lenském stát a zašle jej doty nému státu. Provádí tajné setkání s ú edníky
z tohoto státu. Obsah zprávy je revidován na základ tohoto setkání a zpráva je p ijata. Výbor
ministr Rady Evropy zašle zprávu vlád lenského státu. Zprávy jsou p ipraveny na základ
stížnosti podané organizacemi ob anské spole nosti a ve ejností v lenském stát a tyto stížnosti jsou
ov eny a informace o judikatu e získávány b hem tajných rozhovor s vládou. Lidé z každého
lenského státu jsou zahrnuti nezávisle mezi t mi, kdo p ipravují zprávu. (TASAM, zpráva z
21.6.2011)
B) ORGANIZACE V TURECKU
Turecké Velké národní shromážd ní (TBMM) z izuje komise v r zných oblastech. Jednou z t chto
komisí je Komise pro vyšet ování lidských práv. Tato komise p íležitostn sestavuje zprávy o
rasistických nebo xenofobních praktikách proti tureckým emigrant m v Evrop .
V prozatímní monitorovací zpráv Komise z roku 2012 je uvedeno:
Když slyšeli, že bombový útok, který stál životy 77 lidí, dne 22. ervence 2011 v Norsku, byl
motivován antiislámskými názory, zahájila Komise "monitorovací soubor" zam ený na práci s
islámofobií, xenofobními a rasistickými postoji, praktikami a legislativními zm nami v západních
zemích.

Komise pro vyšet ování lidských práv v Tureckém velkém národním shromážd ní zve ejnila
monitorovací zprávu i v roce 2014. Tato zpráva má jisté pozoruhodné informace. (Najdete jej
v sekci "Statistika" pro údaje za rok 2014).
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4. MEDIÁLNÍ ZPRÁVY O RASISMU A XENOFOBII V TURECKU
P ipomínky prezidenta editelství pro náboženské záležitosti, Ali Bardako lu, které se týkaly
rasismu a xenofobie, mají velký význam, jelikož je vedoucím ve ejné a náboženské organizace.
Bardako lu ve svém prohlášení poznamenal, že všechny instituce a organizace musí spole n
pracovat, aby zabránily tomu, aby se nedávné individuální útoky proti praktikujícím r zných
náboženství v Turecku a na celém sv t rozší ily.
Že editelství pro náboženské záležitosti nespravedliv odsoudí nedávné útoky, které podkopaly
atmosférumíru a zkušenosti soužití, jako je zabití kn ze katolické církve sv. Marie Andrease Santora,
noviná e Hranta Dinka a t í lidí ve vydavatelství vMalatye, Bardako lu nazna il, že takové incidenty
sabotují vnit ní mír v Turecku, jakož i mezinárodní prestiž a vzájemné vztahy.
"Skute nost, že duchovní byl zavražd n uvnit chrámu a zavražd ný noviná byl praktikujícím jiného
náboženství a poslední útok se zam il na vydavatelství, které tisklo a rozdávalo svaté knihy jiného
náboženství, zhoršilo závažnost událostí," uvedl Bardako lu a dodal, že islám klade rovnítko mezi
zabití jednoho lov ka a zabíjení celého lidstva. Bardako lu vysv tlil, že útoky proti nevinným lidem
jsou nejjasn jší formou zrady v i náboženství a spole ným hodnotám, které se lidstvo snaží rozvíjet
bez ohledu na jejich motivaci. "Vražd ní nevinných lidí nelze ospravedlnit náboženskými,
národnostními, filozofickými nebo humanitárními výmluvami," ekl.
"Vztah mezi muslimy a praktikujícími jiných náboženství se ídí svobodou víry zakotvenou v islámu,
tolerancí, moudrým zám rem za stvo ením, závazky týkajícími se právního rámce, který se aplikuje,
všeobecnými lidskými právy a základními právy a svobodami," uvedl Bardako lu. Dále p ipomn l,
že Turecko d dí islámskou a historickou tradici mírumilovného soužití s r znými náboženstvími a
vírou již po staletí. " Ve své historii, která se datuje p ed tisíci lety, náš národ vždy jednal s v domím,
že zajišt ní mírového soužití r zných kulturních a náboženských zkušeností a tradic lidstva je lidskou
odpov dností a poskytuje p íkladným zp sobem vhodné prost edí pro mírové soužití a chránila
historické a kulturní d dictví ostatních náboženství a vid la to jako vhodné díky obrovské toleranci
islámu, " uvedl.
Všímáme si, že jednotlivé p ípady porušování základních práv a svobod lidí se mohou vyskytnout, i
když to islám siln zakazuje, dodal Bardako lu: "Takové události, které nedávno zasáhly celou
spole nost a které ignorují skute nost, že náboženské, etnické a kulturní rozmanitosti nejsou nic
jiného než projev božské lásky, soucitu a moudrosti lze p ipisovat vnímání náboženství a jejích
praktikujících navzájem. Proto by bylo špatné p i adit takové individuální a místní incidenty p ímo
ur itému náboženství, národu nebo kultu e, což se asto d je v mezinárodních médiích… editelství
pro náboženské záležitosti je p esv d eno, že všechny instituce a organizace musí kolektivn
pracovat, aby zabránily rozší ení takových incident ."

03/05/2007 Ali Bardako lu (Yeni afak)

V projevu, který vydal 6. února 2015, prezident Recep Tayyip Erdo an uvedl následující poznámku
o rasismu: "Rasismus m že být maskovaný v mnoha formách, ale je to koncept, který zp sobil
nejvyšší ztráty. Je nespravedlivé, že naše náboženství diskriminuje lidi za jejich náboženství, barvu
nebo víru.

(radikal.com.tr)
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Pınar Ö ünç z novin Radikal hovo il s profesorem Yasemin nceo lu, který zkoumá nenávistné
projevy, o 21. b eznu, Mezinárodnímu dni pro odstran ní rasové diskriminace. Tento rozhovor,
zve ejn ný v novinách Radikal, je následující:
Je z ejmé, že emoce, které lze sotva ozna it za p átelské, jsou za mnoha zlo iny, ale zlo in z nenávisti
je n co jiného. Hovo íme o škod zp sobené jiné osob bez ohledu na to, zda jde o fyzické násilí
nebo ne. Ospravedln ním není nic jiného než etnikum, náboženství nebo pohlaví ob ti. N kdy m že
být hlavním motivem v k, sociální status nebo zdravotní postižení. Nejde jen o samotný rasismus
ani diskriminaci; Je zde zlo in a jeho motivace je samoz ejm nenávist. Zabít lov ka jen proto, že
je Armén nebo k es an… Zaúto it na osobu jen proto, že je transvestit… Poškodit n í majetek,
kv li barv jeho k že.
Profesor Arus Yumul, p ednášející na odd lení sociologie na univerzit Istanbul Bilgi, pracující na
rasismu, poskytl následující rozhovor o rasismu:

" íci:" V Turecku neexistuje žádný rasismus a v Turecku se nikdy nestal žádný akt rasismu "a snažit
se to dokázat tím, že uvedeme p íklady ernoch v USA, je v nejlepším p ípad iluze, ne-li zám rný
pokus o sebeklam. Tradi n je rasismus definován jako tvrzení, že rasa je nad azená jinému,
založenému na biologických rozdílech mezi rasami. Tato omezená a biologická definice rasismu je
první definicí. Dnes je však rasismus považován za zam ený nejen na rasu, ale i na etnické,
náboženské, národní nebo jiné skupiny. V západním rasismu byla myšlenka biologické nad azenosti
p evážn nahrazena nesrovnalostí a nesouladem mezi tradicemi, kulturou a životním stylem.
V n kterých zemích deinujeme problémy spojené s p ist hovalectvím jako "rasismus", ale za
podobných okolností dáváme stejné odpov di. Sta í se podívat na zprávy o syrských p ist hovalcích
zve ejn né na sociálních médiích. "Krmíme je, i když sotva dokážeme nakrmit sebe. Dostávají naše
zam stnání," íkáme. "Kdy odešli?" Ptáme se namísto toho, abychom se pokoušeli uznat humanitární
tragédii syrských uprchlík . To není nic jiného než atroie sv domí nebo nedostatek empatie. "

(milliyet.com.tr)

Profesor Hayrettin Karaman íká: "Muslim je na prvním míst muslim, bez ohledu na jeho národnost
nebo lenství v ur itém národ nebo etnické skupin . "Dali jsme vás do skupin, abyste se mohli
vzájemn znát nebo definovat," poznamenává Korán.
Z v deckého a náboženského hlediska lidé pocházejí z jediného rasového, etnického i kulturního
p vodu. Domníváme se, že i když pocházejí ze stejných rodi , z r zných d vod vznikly
spole enské, kulturní a etnické skupiny. Korán odkazuje na tyto skupiny jako "qawm, shu'ub nebo
qabail" a to nazna uje, že lidstvo nespoléhá na jednu rasu.

29/10/2013, http://www.hayrettinkaraman.net/
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5. STATISTIKY / PR ZKUMY A ZJIŠT NÍ TÝKAJÍCÍ SE RACISMU
A XENOFOBIE V TURECKU

Ve ty ech ástech budeme zkoumat statistiku a pr zkumy provedené v Turecku o rasismu a
xenofobii v Turecku a p edstavíme provedené níže uvedené pr zkumy.
a) Pr zkumy provedené TÖYEV v Turecku o sou asném stavu rasismu a xenofobie v Turecku
Pr zkumy vypracované TÖYEV v rámci projektu "Vliv spole ných hodnot na evropský mír" byly
provedeny jak v Turecku, tak v partnerských zemích: Špan lsko, N mecko, Bulharsko a eská
republika. V Turecku byly pr zkumy provedeny za ú asti 401 lidí ve v ku nad 18 let z r zných
profesních skupin (univerzitní studenti všeobecn ), v provinciích Ankara, Kırıkkale, Eski ehir,
Erzurum, Denizli, Gaziantep a Istanbul.
Ú astníci byli dotazováni na definici, aktuální situaci a p í iny a d sledky rasismu, jakož i na jejich
návrhy na ešení problému rasismu. Krom toho byli ú astníci dotázáni na nej ast jší spoušt e,
které vyvolávají rasismus, ve snaze zjistit, do jaké míry mají tyto faktory vliv na to, že vedou k
rasismu. Níže najdete grafiku této studie.

Obr. 1. Distribuce respondent podle POHLAVÍ

ženy : 219 muži : 181

Obr. 2. Distribuce respondent podle V KOVÝCH SKUPIN

18-25 let: 297 26-35 let: 81 46 a více let: 23
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Obr. 3. Rozložení respondent podle ÚROVE VZD LÁVÁNÍ

Bakalá i: 387 Magistr / Inženýr: 3 Postgraduál: 11

Obr. 4. Distribuce respondent podle jejich souhlasu s DEFINICÍ RASISMU

Jak je vid t na obrázku výše, po et respondent , kte í souhlasí s definicí rasismu, že "rasismus podle
deinice je nad azenost rasy nad jinou rasou" je 230, zatímco po et respondent , kte í nesouhlasí s
touto definicí, je 133.
Na druhou stranu, po et respondent , kte í souhlasí s definicí rasismu, že "rasismus je podle definice
útlak, protože hlásá nad azenost jedné rasy nad druhou", je 223, zatímco po et respondent , kte í
nesouhlasí s touto definicí, je 144. Je z ejmé, že odpov di jsou v obou definicích velmi blízké.
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Obr. 5. Distribuce respondent podle jejich souhlasu s otázkami souvisejícími se
SOU ASNOU SITUACÍ RASISMU A XENOFOBIE

Obr. 6. Distribuce respondent podle jejich souhlasu s otázkami souvisejícími se
SOU ASNOU SITUACÍ RASISMU A XENOFOBIE
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Obr. 7. Rozložení respondent na základ souhlasu s otázkami souvisejícími s D VODY
RASISMU A XENOFOBIE

Obr. 8. Rozložení respondent na základ souhlasu s otázkami souvisejícími s D VODY
RASISMU A XENOFOBIE
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Obr. 9. Distribuce respondent podle jejich souhlasu s otázkami souvisejícími s Ú INKY
RASISMU A XENOFOBIE

Obr. 10. Distribuce respondent podle jejich souhlasu s otázkami souvisejícími s Ú INKY
RASISMU A XENOFOBIE
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Obr. 11. Distribuce respondent podle jejich souhlasu s otázkami souvisejícími s
DOPORU ENÝM EŠENÍM PRO ZMÍRN NÍ RASISMU A XENOFOBIE

Obr. 12. Distribuce respondent podle jejich souhlasu s otázkami souvisejícími s DOPORU ENÝM
EŠENÍM PRO ZMÍRN NÍ RASISMU A XENOFOBIE
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Obr. 13 Rozložení respondent na základ jejich souhlasu s otázkami souvisejícími s NEJV TŠÍMI
SPOUŠT I RASISMU A XENOFOBIE
Ú astník m pr zkumu bylo rovn ž p edloženo 14 r zných opat ení a byli požádáni, aby je ohodnotili
od 1 do 14, po ínaje od toho, které nejmén vyvolává rasismus a xenofobii. V d sledku toho ú astníci
uvedli, že skupinou, která vyvolává rasismus a xenofobii, je tisk a "rasistické publikace médií".

b) Statistiky akcí provád ných proti Turk m v evropských zemích. Publikováno ve zprávách
tureckého parlamentu o rasismu a xenofobii.
ROK TYP UDÁLOSTI PO ET UDÁLOSTÍ OB TI
2011 Žhá ství a ni ení 1 77

Akce provedené pouze proti Turk m:
ROK TYP UDÁLOSTI PO ET UDÁLOSTÍ OB TI
2012 Útok 38

Žhá ství 15 2
Výhružné dopisy 19
Žhá ství a ni ení atd. svaty (mešity atd.) 36

2013 Útok 24
Žhá ství 15
Výhružné dopisy 7
Žhá ství a ni ení atd. svaty (mešity atd.) 24
CELKEM 70 79
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6. DISKUSE / ZÁV R
V d sledku t chto studií provedených na téma rasismu a xenofobie lze jako d ležité body zd raznit
následující.
1. Je pozoruhodné, že neexistuje spole ná deinice pojmu rasismu. Avšak možnost, že "rasismus je
útlak tím, že hlásá nad azenost jedné rasy nad druhou" a "tyto popisy mi n co íkají" byly volby
uvád né ast ji než jiné.
2. Bylo z ejmé, že rasismus v zemích EU neustále roste.
3. Bylo zd razn no, že rasismus používají politici. Na druhé stran byla tendence neú astnit se
rasistických akcí.
4. Výsledky, které uvád jí, že "použití náboženských motiv zp sobilo d vody vedoucí k rasismu",
byly uvád ny tak vysokou mírou, že nemohou být podce ovány.
5. Dalším významným zjišt ním bylo, že "nedostate né znalosti o náboženských principech byly
také jedním z d vod , které vedly k rasismu.
6. Bylo také vid t, že vnímání, že "rasismus koreluje s nízkou úrovní vzd lání a ekonomickými
p í inami", se stále ast ji rozši uje.
7. Bylo zjišt no, že rasismus ovliv uje spole enský život a mezinárodní vztahy.
8. Bylo zd razn no, že existuje naléhavá pot eba reorganizace zákon o rasismu.
9. Rozvoj kultury spole ného života je jedním z d ležitých krok k p edcházení rasismu.
10. V souvislosti s akcemi, které vyvolávají rasismus, je pozoruhodné, že útoky na náboženské
symboly a hodnoty jsou nejvýznamn jší.
11. Racionální diskurs, který používají politici, a skute nost, že se takový diskurs koná ve
sd lovacích prost edcích, byl jedním z nejpozoruhodn jších z t ch akcí, které byly považovány za
spoušt cí rasismus.
12. Bylo z ejmé, že útoky na náboženské hodnoty v zemích Evropské unie již probíhají ve velké
mí e.
13. Bohužel zpravodajské zprávy a obrazy v médiích o rasismu byly vnímány jako spoušt pro lidi
s rasistickými myšlenkami a t mi, kte í mají tendenci k rasismu. Jak je patrné z výsledk pr zkumu,
média pat í mezi ty, které nejvíce vyvolávají rasismus.
Jak uvádí Prof. Dr. Ali Çarko lu a Prof. Dr. Ersin Kalaycıo lu, být muslimem je jedním z faktor ,
které jsou považovány za d ležité p i ur ování identity v Turecku spole n s ture tinou jako
mate ským jazykem a tureckým ob anstvím, kde dv t etiny (68%) zd raz ují, že je pro n velmi
d ležité být muslim.
Na druhou stranu Sinan Özbek, p edseda katedry filozofie univerzity Kocaeli, vyjád il jinou
poznámku k pojmu rasismu, v níž se uvádí, že "není možné ur it, že biologická indikace v Turecku
je sama o sob významným faktorem".
Když jsou zvažovány hodnotové úsudky v Turecku, verše svatého Koránu zakazující rasismus a
slova Proroka Muhammada týkající se rasismu mají pro muslimy zásadní význam. N které z nich
zahrnují následující:
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„V ící jsou pouze brat i. Ud lejte tedy mír mezi vašimi bratry. Bojte se Alláha! Abyste dosáhli
milosti." (Sura al-Hujurat, 49:10).
“Ó lidské bytosti! Jist jsme vás stvo ili z muže a ženy. Stvo ili jsme vás jako národy i kmeny.
Abyste se poznali navzájem. Jist mezi vámi nejoblíben jší v o ích Boha je ten, kdo je z vás
více zbožný. Jist že Alláh je všev doucí pozorovatel." (Sura al-Hujurat, 49: 13).
" íkají:" Pokud se vrátíme do Mediny, vskutku ti mocní vyženou ty nejhorší. "Moc pat í
Alláhovi, Jeho Poslu a v ícím. Ale pokrytci to nev dí." (Sura al-Munafiqun, 63: 8)
Prorok Muhammad ekl:
“Ten, kdo vyzývá k rasismu, není jedním z nás. Ten, kdo bojuje za rasismus, není jedním z nás.
Ten, kdo umírá p i hledání rasové nad azenosti, není jedním z nás.” (Muslim, Imara: 53)
Ve svém kázání na rozlou enou prorok Mohamed ekl:
"Ó lidstvo! Váš Pán je jediný a váš otec je jediný. Vy jste všichni d ti Adama a Adam byl vytvo en
ze zem . Arab nemá nad azenost nad ne-Arabem, ani ne-Arab nemá n jakou nad azenost v i
arabskému; Také bílá nemá nad azenost nad ernou, ani erná nemá žádnou nad azenost nad bílou -
krom zbožnosti a dobrého jednání. Koho Alláh nejvíce cení, jsou ti, kte í se Boha nejvíce bojí.
"( editelství pro svobodné pout , editelství pro církevní záležitosti).
“Proroku Alláh v! Co je to rasismus? "Zeptala se Wathila ibn al Aska. "Rasismus spo ívá v tom, že
pomáháte svému kmeni (národu) v tyranii, "odpov d l. (Wathila ibn al Aska 'Hadith No: 4800).
Jak je z ejmé, rasismus pomáhá a je na stran národa v tyranii. Jinými slovy, láska lov ka k jeho
národu není nazývána rasismem.
Profesor Dr. Ali Çarko lu z Akademie v d na Koçské univerzit a profesor Dr. Ersin Kalaycıo lu z
Akademie v d Sabancı University poukázali ve své zpráv p ipravené na své pr zkumy nazvané
"Nacionalismus v Turecku a ve sv t ":
"Tyto pr zkumy se zam ují na zkoumání pocitu sounáležitosti a identity, jakož i orientace v i zemi
a charakteristikám zem . V d sledku toho bylo zjišt no, že mezi faktory, které p ispívaly k ur ení
jednotlivých identit v Turecku, pat ilo i být muslimem, krom faktor tureckého jazyka a tureckého
ob anství. Až dv t etiny respondent (68%) zd raznilo, že je velmi d ležité, aby se stali muslimy.
"(Ersin Kalaycıo lu, nacionalismus v Turecku a ve sv t )
Záv rem, je to trapné, když jsou lidé vystaveni rasismu a xenofobii jako zlo inu z nenávisti. Boj proti
t mto nelidským in m, které mají hluboký dopad na jednotlivce i spole nost, má klí ový význam.
Je humanitární povinností bojovat proti rasismu a xenofobii. Snaha o uhašení ohn nenávistných
zlo in spojením lásky a spole ných hodnot je d ležitým zp sobem, jak bojovat proti tomuto
nenávistnému ohni.
Dále Yunus Emre, který íká: "Milujeme stvo ení kv li Stvo iteli" a vid l všechny národy jako jedno
spole enství a Rumi, který íkal: "Poj , poj znovu, a už p ijde kdokoliv, - uctíva , h íšný, modlá ,
p ij / p ij , i když jsi zlomil své sliby stokrát / Naše není brána zoufalství nebo bídy, p ij , " ekl
Abu al-Hasan Harakani, jeden z duchovních architekt Karsu:
"Kdokoliv p ijde ke tvým dve ím, dej jim chléb a nikdy nezpochyb uj jejich víru. Protože každý,
kdo je nucen nosit ducha p ed Alláhem Všemohoucím, je dost dobrý, aby jedl chléb u stolu Abu al-
Hasana. "(Harakani, str. 19)
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Rasismus jist popírá r zné barvy a r zné národnosti. M lo by však být poznamenáno, že r zné
barvy a národnosti skute n existují, i když jsou popírány. V íme, že r zné barvy p inášejí barvu
do života, ale lidé s rasistickými názory jsou od této slavnosti barev daleko. Abychom se mohli t šit
z této oslavy barev, musíme bojovat proti rasismu a musíme najít nové cesty v tomto boji.
Stru n e eno, rasismus nelze bránit na žádném základ a spo ívá pouze v zkorumpované filozoii,
která znamená zni ení lidské d stojnosti a poškození a zni ení lidské cti, rozd lení a fragmentaci
spole nosti od sebe navzájem. Takže rasismus nem že být p ijat civilizovanými národy. P ijetí lidí
jako lidí je nutností lidstva.
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ÚVOD
Stru ný úvod k sou asnému stavu a právnímu rámci rasismu, xenofobie a rasové diskriminace ve
Špan lsku.
Rasismus a xenofobie se ve Špan lsku zintenzívnily pod vlivem politických sil a tradi ních stran,
které p ijmuly postuláty až dosud vyhrazené jen krajní pravici.
V posledních m sících byla vytvo ena " asová bomba", zatímco "politická t ída selhává jako celek;
jedni pro hraní na rasistickou strunu a ostatní za to, že ji nesta í odsoudit "
Jako konkrétní p íklad na podporu tohoto prohlášení se SOS Racismo (nevládní organizace)
odvolává na odmítnutí m stských rad v Katalánii umožnit neregulérním p ist hovalc m uplat ovat
základní práva, jako je zapisování na valné hromad , což p isp lo ke kriminalizaci cizinc . Dokonce
i v obcích, kde nebylo použití burek nikdy zjišt no, byl navržen zákaz tohoto oble ení.
Tento diskurs spolu se zhoršením hospodá ské krize se projevil v prohloubení xenofobních postoj
a názor . Bertelsmannova nadace potvrdila, že 31 procent obyvatel Špan lska by vyhnalo
p ist hovalce, kte í byli dlouhodob nezam stnaní.
Byl rovn ž zaznamenán jasný úbytek sociálních práv pro p ist hovalce, což zvyšuje zranitelnost
skupiny, která je již podrobena zvláštní a mnohdy diskrimina ní regulaci.
Imigranti ve Špan lsku jsou skupinou, která vykazuje relativní stabilitu. Podle ministerstva práce,
byl po et cizinc na konci roku 2014 velmi podobný údaj m z p edcházejícího roku:
4 926 608 lidí. Komunitní režim (48,75%) je prakticky stejný jako obecný režim pro cizince - ne-
komunitu (51,25%). P esto p ist hovalci mají i nadále míru nezam stnanosti o deset procent vyšší
než je míra nezam stnanosti domorodého obyvatelstva.
Také jsme zjistili snížení p íchodu osob v neregulérní situaci v d sledku hospodá ské krize a zm ny
cesty migra ních tok . Toto snížení však nezmír uje tragédii, která se objevila p i pokusu o dosažení
špan lského pob eží, kdy v roce 2014 - podle údaj ACNUR (Organizace spojených národ pro
uprchlíky) - vedlo k úmrtí 3,419 lidí na pob eží St edozemního mo e.
Rovn ž potvrdil existenci diskrimina ních opat ení v oblasti práce a bezpe nostních sil, kde lze
pozorovat auru beztrestnosti.
Špan lské politické strany "porušily etickou bariéru tím, že cizince a menšiny napadají jednáním a
projevy, které jsou dokonce kategorizovány jako zlo iny"
"Populistický diskurz" a využívání "ekonomické krize k vytvá ení strachu, apelování na emoce, na
pojetí p ežití, na klasické motto" primero los de casa "(domorodci první!)" získává p du nejen ruku
v ruce s krajní pravicí, ale vzhledem k tomu, že "velké politické strany, jako jsou PP a národní
p edstavitelé tuto notu nezavrhují, hrají rasistickou hru", aniž by tyto praktiky odsoudili. “Myšlenka,
že zdroje nesta í pro všechny, domorodci jsou na prvním míst , zejména pokud jde o zdraví, nebo
základní služby, je p ijímána stále více".
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II. SOU ASNÁ SITUACE RASISMU A XENOFOBIE VE ŠPAN LSKU: KOMPLEXNÍ
STRATEGIE PROTI RASISMU, RASOVÉ DISKRIMINACI, XENOFOBI A SOUVISEJÍCÍ
NETOLERANCI
a. Tuto situaci analyzujeme v nejreprezentativn jších oblastech, které jsou postiženy rasismem,
xenofobií a rasovou diskriminací.

i. Vzd lávání
I Kontext
Navzdory zna nému pokroku, a to jak na vnitrostátní, tak i na mezinárodní úrovni, musí být stále
zavedena opat ení, která zabrání tomu, aby se ve vzd lávacích systémech vyskytovala rasov nebo
etnicky motivovaná diskriminace.
Z tohoto d vodu, a protože vzd lávání nepochybn hraje významnou roli p i vytvá ení hodnot, velký
po et mezinárodních orgán p edložil návrhy a doporu ení k boji proti rasismu a xenofobii v oblasti
vzd lávání. V tomto ohledu lze zd raznit následující:
•Ak ní program Sv tové konference proti rasismu, rasové diskriminaci,
xenofobii a související nesnášenlivosti, zá í 2001;
• Prohlášení UNESCO o zásadách tolerance;
• Evropská komise proti rasismu a intoleranci, která v roce 2006 zve ejnila své obecné politické
doporu ení íslo 10 o této problematice. Obsahuje také související návrhy v Obecných zásadách .
6 a konkrétn ji p edkládá doporu ení ve tvrté zpráv o Špan lsku (2011);
• Evropská unie prost ednictvím svého strategického rámce pro evropskou spolupráci v oblasti
vzd lávání a odborné p ípravy ("ET 2020") založená na spole ných cílech. Zvláštní pozornost je
v nována strategickému cíli íslo 3: podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního ob anství;
• Agentura Evropské unie pro základní práva rovn ž ve svých výro ních zprávách za rok 2010 a
2011 obsahuje adu p íslušných doporu ení pro evropské lenské státy;
• Jiné mezinárodní subjekty, jako je OBSE, také v této v ci vypracovaly r zné návrhy
• V neposlední ad musí být zahrnuty i návrhy dalších sociálních organizací, jako je Evropská sí
proti rasismu, která je obzvlášt d ležitá v oblasti vzd lávání. Návrhy a doporu ení mezinárodních
orgán v boji proti rasismu, xenofobii a související nesnášenlivosti prost ednictvím vzd lávání by
mohly být seskupeny do následujících okruh :
1. P ístup. Zajišt ní p ístupu ke svobodnému, kvalitnímu vzd lání pro všechny ob any, zejména
prost ednictvím:

1.1. Snížení rasov nebo etnicky motivované segregace menšin ve vzd lávání;
1.2. Zajišt ní p ístupu dosp lých k celoživotnímu vzd lávání;

2. Eliminace nerovností ve školách:
2.1. Zlepšení akademického výkonu,
2.2. Snížení po tu student , kte í p ed asn ukon í školní docházku, zejména u n kterých
zvlášt ohrožených skupin;
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2.3. Propagace obsahu ÚVODu v obsahu u ebních osnov, aby se zabránilo rasismu a
xenofobii;
2.4. Podpora vzd lávání u itel v obsahu zabývajícím se interkulturalitou a bojem proti
rasismu a xenofobii;
2.5. Výuka jazyka a kultury p vodu.

3. Boj proti rasismu a diskriminaci v oblasti vzd lávání:
3.1. Budování mechanism pro zjiš ování incident na základ rasismu, xenofobie nebo
související nesnášenlivosti;
3.2. Vyvinout preventivní a ochranné opat ení pro ob ti rasistických, xenofobních nebo
souvisejících projev nesnášenlivosti.

S ohledem na jednozna n schválené prohlášení UNESCO o principech tolerance je d ležité
pamatovat na jeho obsah v oblasti vzd lávání, nebo vzd lání je nejú inn jším prost edkem k
p edcházení nesnášenlivosti. První fáze tolerantní výchovy zahrnuje výuku práv a svobod, které
sdílejí, aby byly respektovány, a také zahrnuje podporu ochoty chránit ostatní.
Musí se podporovat systematické a racionální vyu ovací metody v toleranci a tyto metody musí ešit
kulturní, sociální, ekonomický, politický a náboženský základ netolerance. Jinými slovy, je t eba
ešit základní ko eny násilí a vylou ení. Vzd lávací politiky a programy musí p ispívat k posílení
porozum ní, solidarity a tolerance mezi jednotlivci i etnickými, sociálními, kulturními,
náboženskými a jazykovými skupinami, jakož i mezi národy.
Cílem vzd lání musí být kompenzovat vlivy, které vedou ke strachu a vylou ení druhých, a pomáhat
mladým lidem rozvíjet schopnost utvá et vlastní názory, kritické myšlení a etické zd vodn ní.
Zvláštní pozornost je t eba v novat zdokonalení odborné p ípravy u itel , studijních plán , obsahu
kurzu a dalších u ebních materiál , jako jsou nové informa ní a komunika ní technologie, s cílem
utvá et ob any, kte í mohou být pozorní v i ostatním, zodpov dní, otev eni jiným kulturám,
schopni ocenit hodnotu svobody, respektující d stojnost a rozdíly mezi jinými lidskými bytostmi a
schopni bu vyhnout se, nebo vy ešit konflikt nenásilnými prost edky.
D raz by m l být kladen také na závazek podporovat toleranci a nenásilí prost ednictvím program
a institucí v oblasti vzd lávání, v dy, kultury a komunikace.

II Provedené úkony
Aby byla zásada rovnosti p i výkonu práva na vzd lání efektivní, Organický zákon 2/2006 ze dne 3.
kv tna o vzd lávání stanoví, že ve ejná správa bude provád t kompenza ní opat ení pro
znevýhodn né osoby, skupiny a geografické oblasti.
Se zvláštním z etelem na vzd lávání je jednou ze základních princip vzd lávacího systému
inkluzivní vzd lávání, jehož cílem je podpo it veškerý možný rozvoj všech student i soudržnost
mezi celou komunitou. Studenti, kte í vstupují do vzd lávacího systému pozd , protože pocházejí z
jiných zemí nebo z jakéhokoli jiného d vodu a vyžadují zvláštní pozornost, obdrží toto podle
Organického zákona ze dne 3. kv tna 2006 o vzd lávání. Vzd lávací ú ady zajistí, aby školní
docházka pro studenty, kte í se zapojili do špan lského školního systému, brala v úvahu jejich
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okolnosti, v domosti, v k a vzd lání tak, aby byli za azeni do t ídy nebo kurzu, který nejlépe
vyhovuje jejich charakteristikám a p edchozím znalostem; Aby s náležitou podporou mohli co
nejvíce využívat svého vzd lání.
Je také t eba zd raznit innost v oblasti vzd lávání pro ob anství a lidská práva v návaznosti na
Doporu ení 2002/12 Výboru ministr k evropským lenským stát m o vzd lávání pro demokratické
ob anství p ijaté dne 16. íjna 2002. ást obsahu, Královská vyhláška . 1631/2006 ze dne 29.
prosince, která stanovuje minimální vzd lání pro povinnou st ední školu, se konkrétn zabývá
"bojem proti xenofobii, rasistickým sociálním p edsudk m a antisemitismu". Konkrétn Královská
vyhláška . 1631/2006 zahrnuje výuku "Vzd lávání pro ob anství a lidská práva" mezi subjekty
povinného st edního vzd lání a stanoví, že jednou ze základních dovedností, které by student m l
získat po ukon ení povinného st edního vzd lání, je "kompetence v sociálních a ob anských
dovednostech ". Krom toho je otázka ešení xenofobie, rasistických sociálních p edsudk a
antisemitismu zahrnuto i v jiných p edm tech.
Strategický plán pro ob anství a integraci (PECI) a Ak ní plán pro rozvoj romské komunity mají za
cíl zajistit integraci migrant a rasových a etnických menšin do vzd lání. Zd raz ují opat ení, která
podporují akademický úsp ch a budování kapacit ve školách a vzd lávacích komunitách jako celku,
jako je u ení jazyk p vodu a hostitelských komunit, mezikulturní zprost edkování atd.
V hodnocení PECI bylo zjišt no, že vzd lání je jedním z klí ových oblastí plánu vzhledem k jeho
objemu výdaj (což je nejvyšší ze všech oblastí intervence plánu) a ke kvalitativní hodnot akce.
Výdaje na období 2007-2010 inily 687 799 608,01 EUR.
Opat ení v i romské populaci bylo sestaveno na základ ak ního plánu Ministerstva zdravotnictví,
sociální politiky a rovnosti pro rozvoj romské komunity. Zatímco v posledních dvou desetiletích
tém všechny romské d ti získaly mate ské a základní vzd lání, romští žáci mají nadále mnohem
vyšší míru absencí a akademického selhání než ostatní studenti. Opat ení je proto zam eno na ešení
t chto dvou p ekážek pro romské žáky.
Je d ležité zmínit, že oblasti Špan lska (Comunidades Autónomas) mají kompetence v oblasti
vzd lávání, což znamená, že úkolem úst ední vlády je podporovat opat ení a koordinaci s regiony.
To se odráží v ásti o podpo e institucionální koordinace a spolupráce této strategie.

Konkrétn je t eba zd raznit následující opat ení:
a) Ak ní plán na podporu a posílení harmonické interakce ve škole. Dále, prost ednictvím
Královské vyhlášky 275/2007 ze dne 23. února (zve ejn ná v Ú edním v stníku (BOE) ze dne 15.
b ezna 2007), Státní observato pro harmonickou interakci ve škole (Observatorio estatal para la
convivencia escolar).

b) Projekt Školy bez rasismu; Školy pro mír a rozvoj ("Escuelas sin racismo", ESR, EPD),
financované Evropským fondem pro integraci (EIF). Tento projekt vznikl v roce 1988 v Belgii jako
reakce na nesnášenlivost a rasismus ve spole nosti a je používán jako flexibilní a otev ený nástroj
pro práci ve školách na mezikulturní, nerasistickém vzd lávání. Umož uje pochopit rozdíly a
integrovat kulturní prvky z jiných skupin. Tato filozoie se postupn rozší ila do dalších evropských
zemí. V sou asné dob lze ESR nalézt ve školách v Belgii, Holandsku, Rakousku, N mecku a
Špan lsku.
Od roku 1988 se na tomto projektu podílelo více než 500 evropských škol a ve Špan lsku pat í do
této sít 263 škol v Galicii, Asturii, Kantábrii, Castille a Leónu, Castilla-La Mancha, Extremadura,
Madridu, Valencii, Andalusii a Nava e. V rámci projektu jsou provád ny r zné aktivity, jako jsou
interaktivní výstavy, promítání film , zkoušky tolerance, interkulturní kurzy pro u itele, informace
pro rodi e o ESR a EPD, divadelních fórech a tak dále.
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c) Kone n , ministerstvo vnitra provedlo n kolik iniciativ, nap íklad Obecný plán harmonické
interakce a lepší bezpe nosti ve škole (El Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad
escolar) (2007-2012) and the ‘With You” Plan (Plan Contigo).
Cílem je zlepšit harmonickou interakci a bezpe nost ve škole prost ednictvím prevence. Za tímto
ú elem se lenové národního policejního sboru, civilní garda a místní policie setkávají s editeli,
u iteli a rodi i ve školách a rozhovory s žáky o bezpe nosti, jelikož se jich týká jako skupiny, v etn
rizika, které p edstavuje rasistické a xenofobní chování.
Cílem je podporovat respektování rozdíl mezi d tmi a mladými lidmi, podn covat je ke zpráv o
rasistickém a xenofobním chování, informovat je o rizicích spojování se s násilnými gangy této
povahy a zprost edkovat pokyny, které jim pomohou vypo ádat se s online chováním t chto skupin,
v etn náboru nových len .
Policejní experti navíc nabízejí poradenství školám o závažných bezpe nostních problémech, které
mohou nastat ve škole, v etn t ch, které mohou pocházet z rasistického a xenofobního chování.
Ve snaze rozší it taková informa ní a preventivní opat ení na oblast nových technologií spustilo
Ministerstvo vnitra také stránky s názvem "Plan Contigo" (S vámi) na stránkách sociálních sítí
Tuenti, které nabízejí online informace pro d ti a mládež o hlavních bezpe nostních problémech,
které je ovliv ují jako skupinu, v etn otázek týkajících se rasismu a xenofobie. Tento web m l více
než 72 000 sledujících b hem jediného roku.

III Komplexní strategické cíle a opat ení
Cíl 1. Zajistit rovný p ístup a pobyt ve škole bez ohledu na rasový nebo etnický p vod.
1.1. Snížení segregace a vysokého zahrani ního zázemí a / nebo hustoty národnostních menšin ve
školách.
1.1.1. Podporovat projekty zvyšování úrovn vzd lání s cílem stimulovat nebo vytvá et pobídky pro
školy postižené segregací a vysokou etnickou hustotou.
1.1.2. Vyvážené rozložení žák poskytováním pokyn a informací o kritériích p ijímání a
bezplatném vzd lávání ve státních a státem dotovaných státních školách.
1.1.3. Vývoj program , které povzbuzují vzd lávací komunitu k ší ení poznatk o pozitivních
zkušenostech ve svých školách.
1.1.4. Zajišt ní, že všechny školy financované státem zaru ují právo na rovný p ístup, na to z stat
ve škole a ú ast všech žák , pedagogických pracovník a len rodiny.
1.1.5. Zajistit, aby p íslušné orgány pro normy v oblasti vzd lávání vytvo ily vnit ní p edpisy, které
zahrnují právo na rovnost pro všechny, a aby byly odpovídajícím zp sobem zlepšeny kontrolní
systémy, aby bylo zajišt no uplat ování tohoto práva.
1.2. Rozvoj inkluzivního školního modelu zajiš ujícího p ístup a integraci žák .
1.2.1. Podpora akcí zam ených na vytvá ení inkluzivních prost edí ve školách a posílení vzd lávací
komunity, zejména rodiny.
1.2.2. Podpora projekt vzd lávání, monitorování a integrace žák a jejich rodin ve školách.
1.2.3. Podpora výcviku interkulturních mediátor a jejich zapojení do stávajících p ijímacích a
integra ních program školy.
1.2.4. Podpora poradenských a informa ních služeb o vzd lávacích zdrojích dostupných na místní i
regionální úrovni pro každou fázi vzd lávání.
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Cíl 2. P ispívat k formování žák jako ob an , aby se zabránilo epizodám rasismu, rasové
diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti.
2.1. Podpora ob anského vzd lávání a vzd lávání v oblasti ob anství.
2.1.1. Podpora projekt zam ených na za len ní vzd lávání v oblasti hodnot a ob anství do
u ebních osnov.
2.1.2. Rozvoj vzd lávacích program pro ob anství.
2.1.3. Podpora lidských práv ve školním prost edí.
2.2. Vybudování strategie boje proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související
nesnášenlivosti ve školách.
2.2.1. Podpora detek ních mechanism a protokol o rasistických, xenofobních a diskrimina ních
událostech.
2.2.2. Informace pro vedení školy a obecn vzd lávací komunitu o argumentacích a právních
opat eních proti rasismu a diskriminaci.
2.2.3. Vývoj vzd lávacích program proti rasismu a xenofobii.
2.2.4. Podpora inovativních program , které rozvíjejí protirasistickou pedagogiku.
2.2.5. Podpora vzd lávání u itel o rasismu, xenofobii a jiné související nesnášenlivosti v etn
specifických kurz v centrech pro u itele a vzd lávací st ediska.
2.2.6. Podpora dohod o spolupráci mezi vydavateli u ebnic a vládou s cílem odhalit a napravit
p ípadný diskrimina ní nebo p edsudkový obsah u ebnic.
2.2.7. Definice ukazatel umož ujících spolehlivé m ení zvyšování pov domí aprevence v boji
proti rasismu a diskriminaci.
2.2.8. Podpora "inovativních" vzd lávacích program zam ených na spole né vzd lávání a prevenci
rasismu a diskriminace.
2.2.9. Rozvíjet a rozši ovat audiovizuální materiály tak, aby ukázaly rasismus a diskriminaci jako
sociální problém a uznat roli vzd lávací komunity v boji proti ní.

ii. Práce
I Kontext
Existuje široká shoda, že diskriminace na trhu práce je porušením lidských práv, což vede k plýtvání
talenty a ohrožuje produktivitu a hospodá ský r st. Sociáln i ekonomicky e eno vytvá í nerovnosti,
které oslabují sociální soudržnost a solidaritu a snižují snižování chudoby. Existuje rovn ž shoda, že
odstran ní diskriminace jak v legislativ , tak i v praxi nevyhnuteln vede k podpo e rovných
p íležitostí a rovného zacházení (Global Report of ILO 2007).
Podle zprávy sít sociálních a ekonomických expert Evropské komise v oblasti anti diskriminace je
situace v oblasti zam stnanosti pro etnické menšiny. Je zde v tší nezam stnanost, vyšší míra práce
na erno (tj. menší nebo neexistující sociální ochrana), nižší platy, mén kvalifikovaná práce pro
osoby s vyšším vzd láním, nízká míra samostatné výd le né innosti a mén p íležitostí k
celoživotnímu u ení než pro zbytek obyvatelstva. V d sledku toho byl boj proti rasové diskriminaci
na pracovišti jedním z hlavních cíl mezinárodních orgán , zejména:
• Ak ní program Sv tové konference o rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související
nesnášenlivosti.
• Výbor pro odstran ní rasové diskriminace.
• Mezinárodní organizace práce
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• Evropská unie prost ednictvím sm rnic 2000/43 / ES a 2000/78 / ES, prost ednictvím sít sociáln
ekonomických odborník a prost ednictvím doporu ení agentury pro základní práva, zejména ve
svých výro ních zprávách.
• Evropská komise Rady Evropy proti rasismu a intoleranci (ECRI) prost ednictvím své tvrté zprávy
o Špan lsku.
Z hlediska diskriminace na pracovišti lze tyto analýzy a doporu ení seskupit do následujících oblastí:
1. P ístup na trh práce, který p i interpretaci Soudního dvora Evropské unie (ESD) zahrnuje nejen
nezbytné podmínky pro dosažení zam stnání, ale také ty faktory vlivu, které musí být zohledn ny
(FRA, 2011), jinými slovy, p ístup k zam stnání prost ednictvím náboru, cíle a tak dále.
2. Pracovní podmínky, v etn propoušt ní a mzdy. N kolik studií stále nazna uje, že pracovní
podmínky p ist hovalc jsou nejisté (zpráva o SEN 2010). Pracovní legislativa a praxe sm ují
p ist hovalce do ur itých odv tví a kategorií, což vede k obecn horším pracovním podmínkám, než
jsou podmínky autochtonního obyvatelstva (Pajares, 2010).
3. P ístup ke školení a propagaci. Evropský soudní dv r definuje odbornou p ípravu jako jakýkoli
druh vzd lávání nebo odborné p ípravy, která umož uje dosažení kvalifikace pro dané povolání,
podnikání nebo zam stnání nebo která zajiš uje požadovanou p ípravu a znalosti pro toto povolání,
podnikání nebo práci bez ohledu na v k nebo úrove vzd lání, a to p esto, že vzd lávací program
m že obsahovat prvky všeobecného vzd lávání. Pokud jde o propagaci, diskriminace m že být velmi
jemná (Pajares, 2010). Abychom tomu zabránili, musíme p ijmout ur ité základní kroky, jako je
úplné a transparentní oznámení o volných pracovních místech ve spole nostech.

II Provedené úkony
Integrace pracovních míst je jednou z prioritních oblastí innosti Druhého strategického plánu pro
ob anství a integraci (PECI II) spole n s Ak ním plánem pro rozvoj romské komunity.
Vyhodnocení PECI I ilustruje význam opat ení p ijatých v této oblasti Státním sekretariátem pro
p ist hovalectví a emigraci:
• Celkový rozpo et inil 796 006 622 EUR, což je oblast v plánu PECI I s nejvyšší ástku, která jí
byla p id lena, což p edstavuje 34% celkového rozpo tu.
• Hodnocení zd raz uje, do jaké míry byly spln ny cíle a že v této oblasti byly provád ny programy
a opat ení, které ukon ily 72% pln ní 64.
V tšina akcí spadajících pod PECI I byla financována prost ednictvím Fondu pro p ist hovalectví,
integraci a vzd lávání, které podporovalo spole né politiky, které rozvíjejí regionální a místní vlády
Špan lska, aby p inesly integraci pracujících p ist hovalc .
Další nástroje byly vytvo eny spole n s tímto fondem na podporu místních vlád. Byla nap íklad
podána výzva na dotované projekty pro inova ní programy integrace p ist hovalc , které byly
spolufinancovány Evropským fondem pro integraci. V rámci této výzvy k p edkládání projekt bylo
financováno šedesát šest inova ních projekt v oblasti zam stnanosti.
Kone n je t eba zmínit projekt " ízení p ist hovalc a etnické menšiny"
Rozmanitost v zam stnanosti "(Gestión de la Diversidad de personas inmigrantes y minorías étnicas
en el Ámbito laboral). Realizováno Špan lskou observato í rasismu a xenofobie a inancováno z
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Programu PROGRESS Evropské komise, tento projekt usiluje o zlepšení rovného zacházení a ízení
rozmanitosti v zam stnanosti tím, že podtrhuje pozitivní aspekty integrace p ist hovalc a etnických
menšin do firem a profesionálních sfér. Pokud jde o Ak ní plán pro rozvoj romské komunity na
období 2010-2012, oblast Zam stnanost a hospodá ská innost je jednou z nejd ležit jších a byla jí
p id lena ástka 27 tisíc EUR
Uskute ovaná opat ení sm ují ke snížení škody zp sobené hospodá skou krizí na zam stnanost
mezi romskou populací. Najímání této skupiny obyvatel se výrazn snížilo a dopad byl dvakrát tak
velký, než na zbytek obyvatelstva. Plán proto zahrnuje následující opat ení:
• Školení romské populace o hledání pracovních míst, zachování t chto pracovních míst a povýšení.
• Poskytování informací romské populaci o pracovn právní legislativ , ve ejné zam stnanosti,
službách, atd.

III Komplexní strategické cíle a opat ení

Cíl 1.Nebudou žádná omezení, segregace nebo vylou ení ze zmín ných d vod , pokud jde o p ístup
k placenému zam stnání, v etn kritérií kontroly; Školení pro zam stnání; povýšení; odm na;
Pracovní doba a jiné pracovní podmínky, pozastavení, propoušt ní nebo jiné p í iny ukon ení
pracovní smlouvy. Stejn tak neexistují žádná omezení, segregace nebo vylou ení z d vod
uvedených v souvislosti s tím, že se stanou samostatn výd le n innými.
Cíl 2. Podporovat p ístup a trvalost na trhu práce na rovném základ pro rasové a etnické menšiny.
2.1. Zajistit, aby ve ejné služby zam stnanosti, jejich spolupracující subjekty a ve ejné a soukromé
pracovní agentury zajiš ovaly dodržování zásady nediskriminace na základ rasového nebo
etnického p vodu.
2.2. Podporovat dialog se sociálními partnery zam ený na podporu kodex chování a osv d ených
postup v oblasti zam stnanosti.
2.3. Zahrnout v rámci kolektivního vyjednávání:
a) Omezení, segregace nebo vylou ení z p ístupu k pracovním p íležitostem a trvalosti.
b) Rozvoj cíl , informa ních mechanism a pravidelných hodnocení opat ení p ijatých s cílem
omezit rasov nebo etnicky motivovanou diskriminaci.
2.4. Zvýšit vzd lávací aktivity pro sociální partnery, a tím:
a) Zvyšovat znalosti antidiskrimina ního zákona na základ rasy nebo etnického p vodu.
b) Zvyšovat znalosti o právech ob tí rasistických nebo xenofobních in na pracovišti.
c) poskytnout spole nostem nástroje pro ízení rozmanitosti.
2.5. Zlepšit informace o rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související nesnášenlivosti v
zam stnání prost ednictvím studií a výzkumu.
2.6. Provád t innosti zam ené na zvyšování pov domí o rasov a etnicky motivované diskriminaci
v p ístupu k zam stnání, kontinuit a propagaci.
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2.7. Posílit sociální odpov dnost spo ívající v ekonomickém, obchodním, pracovním, asisten ním
nebo jiném druhu opat ení na podporu rovného zacházení a nediskriminace v rámci spole ností nebo
v jejich sociálním prost edí.

Cíl 3. Podporovat mechanismy pro sledování a hlášení rasistických a xenofobních postoj na
pracovišti.
3.1. V souladu s platnými právními p edpisy dávat podn ty k práci vykonávanou Inspekcí práce a
sociálního zabezpe ení (Inspección de Trabajo y Seguridad Social), aby sledovala chování, praxi,
incidenty a projevy zahrnující nep íznivou nebo problematickou rasov nebo etnicky motivovanou
diskriminaci, ve sledovaných kritériích, p ístup k zam stnání, druhu použitých smluv, povýšení,
odm ování, pracovní doby nebo jiných pracovních podmínek, krom pozastavení, propoušt ní nebo
jiných d vod odstoupení od smlouvy. Za tímto ú elem inspekce práce a sociální zabezpe ení
(Inspección de Trabajo y Seguridad Social) zahrnují konkrétní innosti týkající se rovného zacházení
a nediskriminace v p ístupu k zam stnání a na pracovišti ve svých ro ních souhrnných ak ních
plánech.
3.2. Vytvo it mechanismy pro odsuzování, ochranu a pomoc ob tem rasistických a xenofobních
incident v oblasti zam stnání.
3.3. Formulovat a uplat ovat plány ízení rozmanitosti v organizacích a podporovat:• "Charty o
rozmanitosti" - výkazy provedené samotnými organizacemi jako d kaz jejich závazk a odhodlání
podporovat rozmanitost; Ozna ení rozmanitosti" a další "Ceny za rozmanitost nebo pod kování" za
závazek hledat a dosáhnout rozmanitosti mezi zam stnanci a v práci.

iii. Zdravotnictví
I Kontext
Mezinárodní i evropská legislativa v oblasti lidských práv chrání práva všech osob na zdraví a p ístup
ke zdravotní pé i. Nap íklad lánek 35 Evropské charty základních práv zajiš uje p ístup ke
zdravotnickým službám pro všechny.
Mezinárodní organizace, jako je Evropská komise proti rasismu a intoleranci (ECRI), uznávají úsilí
a pokrok Špan lska sm ující k svobodnému a rovnocennému p ístupu k celému obyvatelstvu bez
ohledu na jeho p vod nebo státní p íslušnost a ke zdravotní pé i za stejných podmínek pro populaci
mimo EU s bydlišt m ve Špan lsku. Zd raz uje také pé i poskytovanou d tem mladším 18 let a
t hotným ženám bez doklad a vítá opat ení pro zapsání do systému (prost ednictvím obecního
rejst íku a vydávání zdravotní karty). Tím je zajišt no, že jsou pokryty základní pot eby obyvatel
nelegálního p ist hovalectví.
N kte í jednotlivci a komunity, jako je nap íklad romská populace, však nadále poci ují ur ité potíže
p i uplat ování svého práva na zdraví a p ístupu ke službám zdravotní pé e. V reakci na to se ak ní
program Sv tové konference o rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související nesnášenlivosti
dohodl na ad doporu ení, které lze seskupit do následujících kategorií:
a) Podpora p ístupu ke zdravotní pé i bez jakékoli diskriminace.
b) Zavedení ú inných mechanism pro sledování a odstra ování rasismu, xenofobie a další
související nesnášenlivosti ze systému zdravotní pé e.
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c) Umožnit školení pro profesionály pracující v systému zdravotní pé e s cílem zlepšit jejich znalost
kulturní rozmanitosti.
d) Koordinace preven ních a ochranných program a akcí proti rasismu a xenofobii uskute n né
mezi profesionály, opatrovníky, výzkumníky a soukromými spole nostmi
Evropská agentura pro základní práva se ve své výro ní zpráv za rok 2010 zam í na analýzu zemí
Evropské unie a také navrhuje, aby byly v oblasti zdraví provád ny programy kulturní mediace,
nebo jsou "d ležitou sou ástí procesu komunikace a styku mezi poskytovateli zdravotní pé e A
klienty z menšinového etnického p vodu, jakož i pro cizince, kte í nemohou mluvit jazykem
hostitelské zem .

II Provedené úkony
Špan lská vláda provádí širokou škálu opat ení, která spl ují doporu ení formulovaná vnitrostátními
i mezinárodními orgány:
1. Plán lidských práv, ke kterému byly zahrnuty ty i opat ení na podporu ve ejného zdraví a
prevence. Zákon o ve ejném zdraví 33/2011 ze dne 4. íjna, zve ejn ný 5. íjna 2011
Ú ední v stník (BOE) obsahuje a uznává právo všech ob an na ve ejnou zdravotní pé i
prost ednictvím všeobecného pokrytí poskytovaného Národním zdravotnickým systémem (SNS).
2. lánek 12 Organického zákona . 2/2009 ze dne 11. prosince, kterým se m ní zákon . 4/2000 ze
dne 11 ledna o právech a svobodách cizinc ve Špan lsku a jejich sociální integraci upravuje právo
na zdravotní pé i.
Pro všechny cizince, kte í jsou p ítomni ve Špan lsku a kte í jsou zapsáni do m stského rejst íku, je
toto právo uznáno za stejných podmínek jako Špan l m.
Cizinci, kte í jsou p ítomni ve Špan lsku, mají nárok na nouzovou ve ejnou zdravotní pé i v p ípad
závažných onemocn ní nebo nehod a na pokra ování této pé e, dokud nebudou propušt ni z
nemocnice.
Právo na zdravotní pé i za stejných podmínek jako špan lští ob ané je také p iznáno t m ne-
špan lským t hotným ženám (b hem t hotenství, porodu a postnatálnímu období) a nezletilým ne-
Špan l m, kte í jsou p ítomni ve Špan lsku.

III Komplexní strategické cíle a opat ení
Cíl 1. Usnadnit lepší p ístup k zdravotnickým službám a jejich využívání stanovením
standardizovaných vztah etnických a rasových menšin se systémem.
1.1. Vypracovat plány a programy správou ve ejného zdraví podle svých kompetencí, aby se
zdravotnický systém p izp sobil tak, aby za le oval zásadu nediskriminace z rasov a etnicky
motivovaných d vod .
1.2. Podporovat budování kapacit a školení v oblasti rasov a etnicky motivované diskriminace
odborník pracujících ve zdravotnických profesích.
1.3. Rozvíjet interkulturní zdravotní zprost edkování a peer vzd lávání ve sfé e zdravotnictví.
1.4. Kulturní p izp sobení u ebních a informa ních materiál ke zvyšování pov domí a p íprava
vzd lávacích materiál (pr vodce a technické zdroje).
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1.5. Usnadn ní p ekladu dokument a tlumo ení.
1.6. Dialog s odborníky, zdravotnickým personálem, výzkumnými pracovníky a soukromými
spole nostmi, aby vyvinuli opat ení k prevenci rasov nebo etnicky motivované diskriminace v
systému zdravotní pé e.
Cíl 2. Zavést ú inné mechanismy pro sledování a odstran ní rasov nebo etnicky motivované
diskriminace v systému zdravotní pé e.
2.1. V souladu s platnou legislativou podpo it monitorování rasistických a xenofobních incident v
oblasti zdravotní pé e
2.2. Vytvo it mechanismy pro odsouzení, ochranu a pomoc ob tem rasistických nebo xenofobních
incident .

iv. Bydlení
I Kontext
Bydlení a ubytování je jednou z nejobtížn jších oblastí, ve které lze ur it, zda existuje rasov nebo
etnicky motivovaná diskriminace. Údaje o bydlení pro národnostní menšiny a populaci narozené v
zahrani í jsou vzácné a v tšina zpráv je založena na stížnostech a jsou sestavovány ze strany
sociálních organizací jednajících za lidská práva menšin a p ist hovalc . Agentura Evropské unie
pro základní práva ve své výro ní zpráv za rok 2009 uvedla, že "se nedá íct, že údaje o stížnostech
shromážd né oficiálními nebo neoficiálními organizacemi p esn odráží skute nou míru
diskriminace v oblasti bydlení".
Navzdory t mto potížím zahrnovaly mezinárodní orgány boj proti rasové diskriminaci v oblasti
ubytování a bydlení jako základní oblast jejich doporu ení stát m. Tato doporu ení mohou být
seskupena do následujících oblastí:
a) podpora integrace menšin v obytných oblastech prost ednictvím ádného urbanistického plánování
s cílem vyrovnat vylou ení a marginalizaci.
b) odstran ní chudinských tvrtí a slum a p emíst ní obyvatel t chto oblastí do správného bydlení,
aby se výrazn zlepšili životní podmínky zranitelných skupin.
c) podpora p ístupu k bydlení a pronájmu bydlení. Pozornost je v nována diskrimina ním nabídkám
pronajatého bydlení pro menšinové skupiny a rozdílným podmínkám (nevýhodné vklady a klauzule,
atd.). Agentura ve ejného leasingu by m la v novat zvláštní pozornost jednotlivc m, kte í mají
specifické potíže p i p ístupu k soukromým pronájm m z d vodu jejich etnického nebo národního
p vodu.

II Provedené úkony
Lepší standardy bydlení pro všechny ob any, zejména pro rasové a etnické menšiny, je t eba vzít v
úvahu v rámci obecných politik bydlení, které jsou zase sou ástí cíl hospodá ské politiky a které
také p ispívají k posílení sociálních politik.
Podle zvláštního zpravodaje Organizace spojených národ pro právo na p im ené bydlení ve
Špan lsku, jak je uvedeno ve zpráv ESCR z ledna 2008, ve Špan lsku jsou t i hlavní faktory
zp sobující porušení práva na bydlení: historicky nedostate ná a ad-hoc bytová politika; Územní
plánování a rozvoj m st, které jsou siln závislé na soukromé iniciativ ; A ekonomický kontext,
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který zm nil podnikání v oblasti nemovitostí na pole, které v krátkodobém výhledu generuje
neo ekávané zisky.
Politika bydlení je založena na:
• Definici obecného legislativního rámce.
• Opat eních na podporu financování bydlení prost ednictvím národních plán bydlení.
Prost ednictvím t chto víceletých plán se stát opírá o schopnost jednat o obecném plánování a jeho
uplat ování, které v kone ném d sledku spo ívá v pravomoci regionální úrovn vlády.
• Podpora integrace bydlení menšin prost ednictvím ádného urbanistického plánování založeného
na komplexním p ístupu, zahrnujícím pr ezové rozm ry zdraví, zam stnanosti, vzd lávání a
rozvoje komunity, s cílem vyrovnat vylou ení a marginalizaci.
Jednou z priorit národního Plánu na bydlení a rehabilitaci (Plán Estatal de Vivienda y Rehabilitación)
na období 2009-2012 je usnadnit p ístup k bydlení všem ob an m, zejména t m, kte í mají nejv tší
potíže. V tomto ohledu je t eba zvýraznit t i oblasti innosti:
a) Rozší ení skupin, jimž byla ud lena preferen ní ochrana, v etn vyživovaných osob, odd lených
nebo rozvedených osob, kterým nebylo zaplaceno jejich výživné, bezdomovci a obyvatelé postiženi
operacemi snižování slum .
b) Vytvo ení chrán ného ubytování pro zranitelné skupiny. Jedná se o nízkop íjmové pronajaté
ubytování ve form rezidencí s velkými spole nými prostory a službami.
c) Plán také zajiš uje p ístup ob an ke chrán nému bydlení za stejných podmínek a zahrnuje
vytvo ení registr t ch, kte í usilují o bydlení.
Národní plán obsahuje nový program pro eradikaci slum s pomocí na p esídlení v pronajatém
bydlení.
Jak bylo uvedeno ve výše zmín né tvrté zpráv ECRI o Špan lsku a srovnávací zpráv Evropské
komise pro základní práva o životních podmínkách Rom a jiných ko ovných komunit v Evropské
unii (zve ejn né v íjnu 2009), Špan lsko je pozitivním p íkladem toho, jakým zp sobem se Romské
vlastnictví dom m že zlepšit, nebo zem uplat uje politiku bydlení, která podporuje domácí
vlastnictví prost ednictvím státních dotací s preferencí nabízet sociální bydlení. Odhaduje se, že
polovina romských majitel dom získala své bydlení díky této politice.
Podle mapování v roce 2007, které se uskute nilo ve Špan lsku v oblasti bydlení a romské komunity,
je 88% domácností obývaných romskou populací standardní, zatímco 12% obyvatelstva stále žije v
horším typu bydlení, jeskyních nebo v obzvlášt zranitelných okresech.
Proto ak ní plán na období 2010-2012 pro rozvoj romské komunity nazna uje následující cíle:
1. Podporovat p ístup ke standardní kvalit bydlení pro romskou populaci.
2. Uvést opat ení na odstran ní nadstandardního bydlení
3. Vést integra ní politiku bydlení pro romskou komunitu.
4. Zachovat informace o bydlení a informa ní systém komunity Rom .
V souvislosti s Evropskou unií je t eba zmínit i zm ny lánku 7.2 finan ních prost edk EFRR za
ú elem rozší ení jejich rozsahu použití.
Pro Sekretariát státu pro p ist hovalectví a emigraci je bydlení jednou ze strategických oblastí
politiky integrace p ist hovalc . Byly proto provedeny následující kroky:
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• Plán sousedství "(plán de Barrios). Za al v roce 2008 v rámci prvního strategického plánu pro
ob anství a integraci s cílem podpo it proces integrace p ist hovalc do prost edí s rizikem, bylo
navrženo komplexní opat ení na podporu mechanism pro sblížení autochtonního a cizího
obyvatelstva, aby se zabránilo vzniku sociálních konflikt .
Byly provedeny dva pilotní projekty, jeden v Andalusii a druhý v Katalánsku, ve kterém bylo
podniknuto opat ení v celkem 20 okresech v 10 m stech. Tyto pilotní projekty umož ují
p ehodnocení a p izp sobení místních vládních politik a akcí podle aktuálních spole enských zm n.
• D ležitost, kterou tato oblast p sobnosti zd raz uje, je zd razn na skute ností, že deklarace ze
Zaragozy, která byla u in na b hem špan lského p edsednictví Evropské unie, obsahovala
doporu ení lenským stát m o rozmanitosti v sousedství:
Vzhledem k tomu, že m sta a jejich okresy jsou privilegovanými oblastmi pro podporu
mezikulturního dialogu a kulturní rozmanitosti a sociální soudržnosti, je d ležité, aby místní vlády
rozvíjely a získaly kapacity pro lepší ízení rozmanitosti a boj proti rasismu, xenofobii a všem
formám diskriminace. Za tímto ú elem by se m ly zam it na vývoj nástroj , které jim pomohou
navrhnout ve ejné politiky p izp sobené r zným pot ebám obyvatelstva. V této souvislosti je t eba
vzít v úvahu prostorové rozm ry integra ních problém , jako jsou nap íklad sousedící tvrti.
Abychom bojovali proti nerovnosti, je nutné investovat do okres s vysokou koncentrací
p ist hovalc .

III Komplexní strategické cíle a opat ení
Cíl 1. Zavést ú inné mechanismy sledování k odstran ní rasov nebo etnicky motivované
diskriminace v oblasti bydlení.
1.1. Zavést dialog s finan ním pr myslem a zejména s t mi, kte í poskytují služby v oblasti prodeje,
leasingu a zprost edkování, aby zahrnovali ve svém podnikání právo na rovné zacházení a
nediskriminace na rasových nebo etnických základech.
1.2. Podporovat mechanismy, aby se ob tem rasov nebo etnicky motivované diskriminace, a to jak
v p ístupu k bydlení, tak v podmínkách vyžadovaných r znými aktéry, dostalo soudu a získaly
pomoc.
1.3. Zajistit, aby orgány ve ejné správy v rámci svých pravomocí respektovaly právo na
nediskriminaci na základ rasových nebo etnických d vod , pokud jde o p ístup k ve ejnému
bydlení, a to jak v politikách pomoci zam ených na vlastnictví dom , tak ve ve ejném leasingu.
1.4. Rozvíjet zprost edkování a innost komunity v sousedstvích, kde jsou konflikty, problémy se
soudržností a komunikací.
1.5. Rozvíjet právní mechanismy a iniciativy k p edcházení diskriminaci zp sobené segregací v
oblasti bydlení.
1.6. Podporovat opat ení na zvyšování pov domí, aby bylo možné získat znalosti o nároku na
hypotéku.

v. Sd lovací prost edky
I Kontext
Média nepochybn mají vliv na ve ejné vnímání. Vedoucí úloha a obrovská hodnota spojená s
novinkami v sou asném sociálním modelu vyžaduje další odpov dnost p i jednání s médii a
nakládání s nimi na základ pojmu informace jako základního práva.



Tu
rke

y-
Sp
ain

-B
ulg

ari
a-

Ge
rm
an
y–

Cz
ec
hR

ep
ub
lic

46

Bylo zjišt no, že v tší d raz médií na dané téma nebo spole enský problém má tendenci vyvolávat
v tší obavy mezi ve ejností o této problematice. Jinými slovy, je vytvo ena ve ejná agenda z hlediska
toho, eho by se m lo týkat a jak by m ly být r zné jevy vykládány.
R zné výzkumy a analýzy ukázaly, že v médiích jsou negativn zastoupeny etnické menšiny v
d sledku r zných typ praxe používaných ve zprávách (tj. spojování menšin s kriminalitou,
zlo inem, p ekonáním po tu místních obyvatel atd.).
V této souvislosti je t eba si uv domit, že již v roce 1989 Evropský parlament prost ednictvím svého
Výzkumného výboru pro rasismus a xenofobii a jeho známé zprávy Glyna Forda vydal varování o
tom, jak jsou v médiích zobrazovány migrující nebo etnické menšiny, stejn jako otázku
reprezentativnosti.
Tato zpráva d kladn analyzovala roli masových sd lovacích prost edk p i odstra ování rasových
p edsudk a podpo e harmonických vztah mezi r znými skupinami žĳícími v Evrop , v etn popis
zpráv a obrázk etnických menšin, které ukazuje v tšina evropských médií. Míra, do jaké jsou
rasistické obrazy produkovány a reprodukovány a jak byly tyto zprávy dekódovány.
Dalším aspektem toho, jak jsou ve zprávách zobrazeny etnické menšiny, byla také analýza z hlediska
toho, jaká obraz spole nost o t chto skupinách získává, pokud jde o jejich postavení ve spole nosti.
Kone n je t etí, obzvlášt odhalující aspekt týkající se zpráv a migrant nebo etnických menšin v
n m. ZÁV RY spole nosti Ford Report jsou jasné a p ímo aré:
1. Rasistické stereotypy a obrazy se asto vyskytují v médiích.
2. Neexistují prakticky žádné zprávy zam ené na menšiny, zvlášt ne v jejich mate ském jazyce.
3.Média, na kterých se ú astní etnické menšiny, jsou zpravidla okrajová a nemají p ístup k distribuci
zpráv b žnými kanály.

Záv r zprávy spole nosti Ford nazna uje, že šance na zpochybn ní rasistických obraz nebo na
rozvoj kultury pono ené do živé rozmanitosti spole enství jsou nulové.
Další mezinárodní orgány vydaly adu návrh a doporu ení, v etn ak ního programu Sv tové
konference proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související nesnášenlivosti. Tento ak ní
program doporu uje, aby se státy vyhýbaly stereotyp m založeným na rasistické a rasové
diskriminaci, uplat ovaly právní sankce proti podn cování k rasistické nenávisti a všem nástroj m v
oblasti lidských práv a aby vypracovaly kodexy chování médií v boji proti rasismu a xenofobii a
podpo ily respekt a toleranci.
Krom toho Výbor OSN pro odstran ní rasové diskriminace navrhuje, aby byla podporována úloha
sd lovacích prost edk v boji proti p edsudk m a negativním stereotyp m a aby byla p ijata všechna
nezbytná opat ení k boji proti rasismu v médiích.
Krom toho tvrtá zpráva Evropské komise proti rasismu a intoleranci (ECRI) týkající se Špan lska
obsahuje zvláštní ást, v níž jsou v tomto ohledu u in na špan lské vlád doporu ení, v etn :
a) Zd razn ní médiím, že by nem ly p ispívat k vytvá ení atmosféry nep átelství a odmítání v i
menšinovým skupinám a navázání dialogu s médii k dosažení tohoto cíle.
b) Zavedení regula ních mechanism pro všechna média. Tyto mechanismy by m ly být slu itelné
se zásadou nezávislosti médií a m ly by pomoci zajistit dodržování etických kodex a chování,
v etn t ch, které se týkají nesnášenlivosti.
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c) Zahrnout školení o rasismu a xenofobii a informovanost o kodexu chování v u ebních osnovách
pro studenty žurnalistiky.

II Provedené úkony
Jedním z opat ení p ijatých úst ední vládou bylo schválení zákona o všeobecných audiovizuálních
komunikacích . 7/2010 ze dne 31. b ezna o regulaci audiovizuální komunikace s celostátním
pokrytím a stanovení základních pravidel pro audiovizuální oblast, aniž by byla dot ena pravomoc,
kterou mají regionální a místní samosprávy v tomto ohledu.
Tato legislativa usiluje o podporu inkluzívn jší a spravedliv jší spole nosti, pokud jde o prevenci a
odstran ní diskriminace, zejména diskriminace na základ pohlaví. lánek 4.2 zákona výslovn
uvádí, že "audiovizuální komunikace nikdy nesmí podn covat rasovou diskriminaci z d vodu pohlaví
nebo jiné osobní a / nebo sociální situace a musí respektovat lidskou d stojnost a ústavní hodnoty se
zvláštním d razem na vymýcení chování podporující nerovnost žen".
Národní plán Špan lského království pro Alianci civilizací, který p edstavuje závazek k lidským
práv m bez jakéhokoli druhu diskriminace, zahrnuje mezi své oblasti innosti "
Prosazování odpov dného využívání médií a boj proti program m, které zásobují nep átelskými,
násilnými, nebo diskrimina ními stereotypy. "
Prost ednictvím generálního editelství pro integraci p ist hovalc a špan lského st ediska pro
sledování rasismu a xenofobie dal Státní sekretariát pro p ist hovalectví a emigraci zna ný d raz na
dva r zné sm ry:
a) Za prvé, prost ednictvím zpráv o zp sobu p ist hovalectví ve zprávách ("El Tratamiento
Informativo de la inmigración") s cílem objektivn analyzovat, jakým zp sobem se
p ist hovalectvím zabývá zpravodajství ve Špan lsku, tj. jeho p ístup, textový, vizuální, a zvukové
aspekty rozhlasu, televize a tisku atd.
b) Za druhé, podporováním sestavování a ší ení praktického pr vodce pro mediální profesionály
("Guía Práctica para los profesionáles de los medios de comunicación") o zobrazování imigrace.
Tato p íru ka obsahuje doporu ení pro mediální profesionály.
V posledku, Ministerstvo zdravotnictví, sociální politiky a rovnosti navíc prost ednictvím svého
generálního editelství pro sociální za len ní pracovalo na dvou typech opat ení s dv ma hlavními
romskými organizacemi v zemi, aby spole n s médii spolupracovalo na odstran ní stereotyp . Tyto
jsou:
a) Vydání asopisu Periodistas contra el Racismo (Noviná i proti rasismu) ve spolupráci s Unión
Romaní. Tato publikace analyzuje zprávy o romské komunit v r zných médiích v pr b hu roku.
b) Praktická p íru ka pro noviná e o rovném zacházení, médiích a romské komunit ve spolupráci s
Fundación Secretariado Gitano (Guía Práctica para periodicas: igualdad de trato, medios de
communicación y comunidad gitana).

III Komplexní strategické cíle a opat ení
Cíl 1. Podporovat média, která hrají aktivní roli v boji proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii
a související nesnášenlivosti.
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1.1. Podporovat samoregulaci sociálních médií p ispívající k dodržování právních p edpis o
rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související nesnášenlivosti.
1.2. Podporovat dohody s ve ejnými médii o rovném zacházení a nediskriminaci na základ rasy a
etnického p vodu.
1.3. Analyzovat pokyny a / nebo doporu ení k tomu, aby nevznikly nenávisti, znevažující postoje
nebo diskriminace z d vod narození, rasového p vodu, rasy nebo etnického p vodu, pohlaví,
náboženství, národnosti, názoru, nebo jakékoliv jiné osobní nebo sociální okolnosti.
1.4. Podporovat odbornou p ípravu a zvyšování pov domí odborník v oblasti médií o rasismu,
rasové diskriminaci, xenofobii a jiných formách související nesnášenlivosti.
1.5. Pokra ovat v podpo e výzkumu a analýzy zp sobu, jakým se média zabývají rasovými nebo
etnickými menšinami.
1.6. Podporovat ú ast na sdruženích pracujících proti rasismu, xenofobii a související nesnášenlivosti
v mediálních diskusích.
1.7. Podporovat ú ast osob p ist hovalc a menšinových skupin v médiích.
1.8. Vytvo it pobídky k uznání práce v médiích, které p edstavují pozitivní obraz.

vi. Internet
I Kontext
Využívání internetu k ší ení rasistických a xenofobních myšlenek a akcí stojí jako rostoucí d vod k
obavám mezinárodních orgán i stát . Vzhledem ke zjevným obtížím p i prosazování právních
p edpis v této oblasti využívají internet rasistické a xenofobní skupiny stále ast ji k ší ení
dokument a mobilizaci akcí, které by jinak mohly být považovány za nezákonné. Mezinárodní
orgány upozor ují na skute nost, že tyto informace jsou hostovány na webových stránkách a
poskytovateli služeb ve státech, které brání vyšet ování a pronásledování tohoto druhu innosti.
Je t eba p ipomenout spole né odvolání Ú adu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR),
Evropské komise proti rasismu a intoleranci (ECRI) a Agentury Evropské unie pro základní práva
(FRA), které odsuzují rasistické a xenofobní projevy a kladou zvláštní d raz na internet: "M li
bychom dávat pozor na rasistické chování a incidenty, v etn zlo in z nenávisti, špatného chování
a rasistického sentimentu na internetu."
Výslovn uvád jí: "Naše organizace jsou znepokojeny vzory a projevy rasismu, stejn jako zvýšením
využívání internetu rasistickými skupinami pro nábor, radikalizaci, vedení a kontrolu svých len a
také pro zastrašování a obt žování odp rc . Internet se stal hlavním komunika ním kanálem, který
spojuje lidi v "kybernetickém prostoru" a vede k jejich následnému setkání a p sobení ve fyzickém
sv t . "
Stejné orgány také zd raz ují, že sociální sít jsou jedním z hlavních míst, kde se projevují rasistické
a xenofobní názory, zejména mezi mladými lidmi. Musíme tyto názory zpochybnit.
Nebezpe í vyplývající z ší ení nenávisti po internetu bylo mezinárodním spole enstvím obecn
uznáno, i když obrovský potenciál internetu k p ekonání tohoto trendu a p edsudk založených na
rase, barv , jazyce, národnosti, národnosti i etnickém p vodu a náboženství je také výslovn
uznáván. Tento potenciál by m l být jist využit, aniž by bylo narušeno právo na svobodu projevu.
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B hem Sv tové konference proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související
nesnášenlivosti podpo ila vysoká Komisa ka pro lidská práva diskusi o zpráv o používání internetu
pro podn cování rasové nenávisti a ší ení rasistické a xenofobní propagandy a o tom, jak podporovat
spolupráci. Tato zpráva byla základem pro diskusi a úvahy na sv tové konferenci a ak ní program
obsahoval následující konkrétní doporu ení týkající se internetu:
1. Uplat ovat právní sankce proti podn cování k nenávisti a uplat ovat všechny nástroje lidských
práv;
2. Vypracovat kodex chování pro poskytovatele internetových služeb pro boj proti rasismu a
xenofobii a podporovat respekt a toleranci;
3. Posílit mezinárodní spolupráci.
Evropská komise proti rasismu a intoleranci (ECRI) sestavila v roce 2000 svou 6. Všeobecnou
politickou zprávu o boji proti ší ení rasistických, xenofobních a antisemitskýchmateriál na internetu
a její hlavní doporu ení byla:
a) p ijmout nezbytná opat ení k rozvoji mezinárodní spolupráce mezi policejními a soudními orgány;
b) zajistit prosazování vnitrostátních právních p edpis ;
c) vyvíjet trvalé úsilí v oblasti výcviku policejních a soudních orgán ;
d) podporovat proti-rasistické aktivity na internetu,
e) definovat odpov dnost poskytovatel internetových služeb;
f) podporovat rozvoj samoregula ních opat ení pro internetové spole nosti;
g) zvyšovat pov domí ob an o ší ení rasistických a xenofobních materiál na internetu.

Kone n , tvrtá zpráva ECRI o Špan lsku, schválená v prosinci 2010, obsahuje n které doporu ení
p edložená vlád Špan lska v tomto ohledu, p edevším:
1. Zavést opat ení pro boj s rasistickou, xenofobní a antisemitskou propagandou;
2. Prov it internetový zlo in.
Ve Špan lsku se zvlášt jedná o problematiku vyšet ování a stíhání zlo in motivovaných rasou,
xenofobií nebo jinými diskrimina ními d vody spáchanými na internetu a / nebo v sociálních sítích,
zejména trestný in podn cování k nenávisti, násilí nebo diskriminaci nebo trestný in ší ení
myšlenek, které ospravedl ují genocidu, jak je uvedeno v láncích 510 a 607.2 Špan lského trestního
zákona. Existují vážné obtíže se zpracováním a získáváním údaj od poskytovatel služeb, které
vycházejí z obtíží v platných právních p edpisech, jak je stanoveno v zákon o elektronických
komunikacích o ochran dat a ve ejných komunika ních systémech . 25/2007 ze dne 18. íjna,
Zákon o elektronickém podnikání 34/2002 ze dne 11. ervence.
Identifikace a lokalizace pachatel tohoto druhu trestné innosti je zmín na již zmín ným zákonem
. 25/2007, kde lánek 1 stanoví soudní povolení k odhalování, vyšet ování a stíhání (výlu n )
závažných trestných in a také stanoví získávání ur itých údaj , které nejsou v komunikaci
chrán ny právem na utajení (viz lánek 18.3 špan lské ústavy), jako je identita komunikujících stran.
P ed p ijetím t chto právních p edpis mohla být tato informace získána p ímo policií nebo státním
zastupitelstvím podle lánku 22 na ízení . 15/1999 ze dne 13. prosince o ochran údaj a
p edchozího zn ní informa ní spole nosti a Zákona o službách elektronického podnikání . 34/2002
ze dne 11. ervence.
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Tresty za mnoho trestných in spáchaných p es internet a sociální sít jsou lehké (tresty odn tí
svobody v rozmezí od t í m síc do p ti let), p estože zp sobují strach a obavy mezi ob mi a
skupinami ob tí a vyvolávají znepokojující sociální nep átelství v i t mto osobám a skupinám na
základ p vodu, rasy, etnického p vodu a dalších d vod diskriminace, jako je sexuální orientace,
náboženství, p esv d ení, nemoci, postižení a podobn .
Legislativa ve Špan lsku ud lila trestním zákonem lehké tresty za trestný in podn cování k
nenávisti, násilí i diskriminaci nebo zlo in ší ení myšlenek o genocid , jak je stanoveno v láncích
510 (jeden až t i roky v zení a pokuta) a 607,2 (jeden až dva roky v zení) trestního zákona.
N kte í vyšet ující soudci proto nepovolují zve ejn ní údaj v tomto typu šet ení, protože délka
trest stanovená v trestním zákoníku nazna uje, že takové trestné iny nejsou závažné. Zlo iny jsou
proto ponechány mimo rozsah soudního oprávn ní, ímž se znemožní šance na uzav ení vyšet ování
k ur ení pachatel . Nakonec to vede k beztrestnosti.
Legislativa musí jasn a konkrétn stanovit preventivní opat ení, která m že dohlížitel provád t v
souvislosti s trestním ízením, jako je blokování webových stránek, blog nebo masivních e-mail ,
kde je podn cována rasová nenávist nebo diskriminace. To vše je v souladu se zásadami pot ebnosti
a p im enosti, které se vyzna ují judikaturou nejvyšších a ústavních soud Špan lska a Evropského
soudu pro lidská práva. Špan lský zákon o trestním stíhání je ideálním místem pro stanovení
preventivních opat ení v rámci trestního ízení ve stávajícím zn ní lánku 13.

II Provedené úkony
Špan lská vláda provedla adu opat ení na boj proti rasismu a xenofobii na Internetu. Lze zvýraznit
následující:
1. Ve všech špan lských úst edních zastupitelstvích byl z ízen zvláštní státní zástupce pro trestné
iny související s internetem. Soudní zástupce delegovaný na trestné iny související s po íta i má
na starosti koordinaci práce státních zástupc p i trestním stíhání trestných in spáchaných p es
internet. To se d je tím, že se p edkládají návrhy na vyšet ování a formulování odpovídajících
poplatk , a také ur ením vhodných kritérií pro šet ení, které mají provád t špan lské národní a
regionální policejní síly. M ly by být rovn ž usilováno o protokoly usnad ující tuto práci u soudu s
cílem sjednotit kritéria pro boj s trestnou inností. Zvláštní státní zástupce je také pov en koordinací
základního vzd lávání státních zástupc v centru právnických studií k vyšet ování internetových
trestných in .
2. Ve špan lských orgánech pro vymáhání práva byly z ízeny specializované služby týkající se
internetových trestných in . Jak národní policie, tak civilní garda (Jefatura de Policía Judicial de
la Guardia Civil) mají jednotky založené jak v hlavním m st , tak v celém Špan lsku, aby elily
výzvám, které p edstavují nové formy trestné innosti, jako je d tská pornografie, podvod a
zpronev ra, ohrožení a pomluva a urážka, v etn podn cování rasismu a xenofobie.
Technologická vyšet ovací brigáda spadá pod Útvar finan ní a da ové kriminality (Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal - UDEF), který je orgánem v rámci národních policejních sbor
odpov dných za boj proti trestné innosti, jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni, zahrnující
finan ní a da ové transakce. Je také pov en poskytováním opera ní koordinace a technické podpory
pro r zné jednotky, které pokrývají r zné zem pisné oblasti Špan lska.
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Jednotka po íta ové kriminality (Unidad de Delitos Telemáticos) navíc spadá pod centrální opera ní
jednotku civilní stráže (Unidad Central Operativa -UCO), která je úst edním útvarem pro
vyšet ování a potírání nejzávažn jších typ zlo inu, v etn organizovaného zlo inu spáchaného jak
vnitrostátn i mezinárodn . Poskytuje také opera ní koordinaci a technickou podporu pro r zné
jednotky soudní policie, které pokrývají r zné zem pisné oblasti Špan lska.
V p ípad trestného inu motivovaného diskriminací p ipadající na násilné extremistické skupiny se
však jedná o Generální informa ní kancelá Národní policie (General Information de Cuerpo
Nacional de Policía) a Informa ní st edisko civilní gardy (Jefatura de Información de la Guardia
Civil), které se specializují na internetový terorismus pro vyšet ování zahrnující webové stránky,
diskusní fóra, portály, sociální sít a tak dále.

III Komplexní strategické cíle a opat ení
Cíl 1. Zintenzívnit šet ení špan lských policejních složek o diskrimina n motivovaném zlo inu
spáchaném prost ednictvím internetu nebo sociálních sítí, konkrétn podn cování k nenávisti, násilí
a diskriminaci a ší ení myšlenek, které ospravedl ují genocidu podle lánk 510 a 607.2 trestního
zákoníku. Podporovat p ijetí t chto opat ení regionálními policejními silami (Comunidades
Autónomas).
Cíl 2. Analyzovat právní p edpisy a posoudit, zda existuje dostate ný základ pro reakci na zlo iny
motivované rasismem, xenofobií, antisemitismem, islámofobií nebo jakýmkoli jiným projevem
netolerance související s internetem.
2.1. Zm na zákona o koncentraci údaj o hospodá ském spole enství a zákona o ve ejných sítích .
25/2001.
Ur it, jak ho spáchali a kdo byli pachatelé, závažnost trestného inu není ur ována pouze zákonem
stanovenými tresty, ale jsou vzaty v úvahu i další faktory, jako je povaha chrán ných zákonných
práv; Sociální význam chování; Zda byly trestné iny spáchány zlo ineckými organizacemi; A dopad
používání informa ních technologií, který usnad uje páchání a ma í boj s tímto zlo inem.
2.2. Analyzovat možnou p íležitost ke zm n zákona o koncentraci údaj z hospodá ského
spole enství a zákona o ve ejných sítích . 25/2001 ze dne 18. íjna, aby policie nebo státní zástupce
bez nutnosti soudního povolení získali údaje o provozu a umíst ní, jako je nap íklad p vod
komunikace, identifikace IP adresy a následn identity t ch, kte í komunikují prost ednictvím této
IP adresy, která není chrán na tajemstvím komunikace, a koli to mohou být osobní údaje, s cílem
umožnit rychlé šet ení a rychlé soudní kroky. To bylo d íve stanoveno v tomto zákon .
2.3. Analyzovat, zda by m l být zákon o trestním ízení modifikován tak, aby výslovn a konkrétn
obsahoval zmínku o skute nosti, že vyšet ující soudce m že v rámci trestního vyšet ování souhlasit
s opat eními omezujícími nebo p erušujícími poskytování služeb nebo s odstra ováním informací z
webových stránek.
2.4. Podporovat ratifikaci dodatkového protokolu k Budapeš ské úmluv o po íta ové kriminalit
23/11/2001 (BOE 17. 9. 2010) o kriminalizaci in rasistické a xenofobní povahy spáchaných
prost ednictvím po íta ových systém s cílem omezit nebo p erušit poskytování služeb nebo
odstranit informace z webových stránek.
Cíl 3. Udržet a podporovat mezinárodní strategie boje proti rasismu a xenofobii na internetu.
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Cíl 4. Podporovat samoregulaci poskytovatel a uživatel internetu a závazek v internetovém
pr myslu, aby p evzal aktivní roli ve vztahu k rasistické nenávisti a související nesnášenlivosti na
internetu a rozvíjet a provád t mechanismy reakce týkající se svobody výrazu.
Cíl 5. Podporovat vytvá ení kontrolních mechanism zabra ujících rasistickým a xenofobním
názor m na internetových fórech, zejména v digitálních novinách.
Cíl 6. P ijmout mechanismy k varování a p edcházení organizaci rasistických, xenofobních a
souvisejících nesnášenlivých událostí, jako jsou nenávistné koncerty a xenofobní události.
Cíl 7. Podporovat snahy nevládních organizací a ob anské spole nosti o sledování projev rasistické
nenávisti, xenofobie a intolerance na internetu a podporovat úsilí o sdílení, propagaci a vyhlášení
t chto projev .
Cíl 8. Podporovat snahy nevládních organizací a ob anské spole nosti podat žalobu na soudu proti
jakýmkoli in m, které podn cují nebo podporují diskriminaci, nenávist nebo násilí motivované
rasismem, xenofobií a související nesnášenlivostí.
Cíl 9. Podporovat ob anskou spole nost p i zkoumání zp sob využití popularity nebo sociálních
sítí k boji proti rasismu a nesnášenlivosti.
Cíl 10. Podporovat vzd lávací programy zam ené na d ti a mladé lidi, aby neutralizovali a p edešli
p edsudk m a rasistickým, xenofobním, antisemitským, islamofobním nebo jiným druh m
nesnášenlivosti na internetu.
Cíl 11. Podporovat iniciativy ve vzd lávání zam ené na toleranci, lidská práva a demokratické
hodnoty prost ednictvím internetu.
Cíl 12. Zm nit zákon o informa ní spole nosti a elektronickém podnikání . 34/2002 tak, aby v
p ípad ochrany práv ob ti nebo skupiny diskriminovaných osob m li soudci v souladu se zásadou
proporcionality a v souladu s procesními p edpisy a s náležitými d vody.

vii. Sport
I Kontext
Sport je považován za jednu z nejv tších hnacích sil etických hodnot ve spole nosti. Hodnoty jako
vzájemná úcta, tolerance a fair play by m ly být jádrem všech sportovních aktivit. Sport a sportovní
události však mohou být také místem ší ení rasistické, xenofobní a netolerantní propagandy.
Jak nazna ila Evropská komise proti rasismu a intoleranci (ECRI) ve svém obecném politickém
doporu ení . 12 o boji proti rasismu a rasové diskriminaci ve sportu, rasistické a xenofobní projevy
ve sportu jdou daleko za individuální nebo skupinové chování fanoušk .
Stejné chování m že pocházet od v dc klub nebo federací, sportovc a hrá nebo školitel .
Stru n e eno, rasismus a xenofobie se dotýkají všech sportovních, profesionálních i amatérských
oblastí.
ECRI vydává adu doporu ení stát m, které lze seskupit do t í r zných oblastí:
1. Zajišt ní rovných p íležitostí k p ístupu ke sportu.
2. Boj proti rasismu a rasové diskriminaci ve sportu.
3. Vytvo ení koalice proti rasismu ve sportu.
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Záv rem, tvrtá zpráva o Špan lsku, schválená v prosinci 2010, doporu uje, aby vláda Špan lska
pokra ovala v opat eních p ijatých v oblasti prevence a potrestání rasistických a xenofobních projev
ve sportu.

II Provedené úkony
Špan lsko již léta bojuje proti násilí ve sportu a sportovních událostech. Na základ svých
dlouholetých zkušeností zavedla legislativní nástroje, které podpo í její innost.
Model prevence násilí spojený se sportem spadá do rámce Evropské úmluvy Rady Evropy o násilí a
špatném chování divák p i sportovních událostech a zejména na fotbalových zápasech, které
ratifikovalo Špan lsko v roce 1987.
Následn zákon o sportu . 10/1990 ze dne 15. íjna p ijal pravidla obsažená v Evropské úmluv a
obsahoval doporu ení a opat ení navržená zvláštním výborem Senátu pro násilí p i sportovních
událostech. Zákon zd raz uje vytvo ení národní komise proti násilí pro tyto události a zavedení
p estupk v oblasti porušení bezpe nosti, jakož i sankcí za tyto trestné iny.
V roce 2004 byla na Národní rad OSN proti násilí v sportovních událostech z ízena Observato pro
násilí, rasismus a xenofobii ve sportu na podn t vyšší rady sportu (Consejo Superior de Deportes -
CSD). Obavy z násilných in spojených s rasismem, xenofobií a netolerancí vedly k p ijetí
preventivních opat ení a sankcí proti násilným in mmotivovaným rasismem nebo xenofobií a proti
rasistickému, xenofobnímu a netolerantnímu chování a postoj m.
V roce 2005 byl na podn t CSD podepsán Protokol o boji proti rasismu a netoleranci ve fotbalu se
všemi fotbalovými institucemi ve Špan lsku. Protokol obsahuje 31 specifických opat ení k
p edcházení, kontrole a postihu tohoto druhu jednání.
Práce Zvláštní komise, která byla z ízena v Senátu pro studium krok k eradikaci rasismu a xenofobie
ve sportu ve Špan lsku, vyvrcholila schválením zákona . 19/2007 Sb. 11. ervence proti násilí,
rasismu, xenofobii a nesnášenlivosti ve sportu. Tato legislativa zavádí adu nových prvk , které lze
shrnout takto:
1. S cílem jednotn ji se vypo ádat se všemi zákony o p edcházení a potla ení násilí souvisejících se
sportem, rasismem, xenofobií a netolerancí se v nové legislativ opakuje celý oddíl v novaný
prevenci násilí p i sportovních událostech, jakož i n které aspekty disciplinárního režimu ze zákona
o Sportu.
2. Také poprvé ve špan lských právních p edpisech existuje definice, nebo p esn ji, seznam akt a
chování, které jsou považovány za rasistické, xenofobní nebo netolerantní. Tento seznam je odd len
od definice násilného chování nebo in , které podn cují násilí ve sportu. Tyto seznamy jsou
uvedeny v lánku 2 a jsou rozhodující, pokud jde o sankce. Poprvé jsou zahrnuty tyto iny nejen ve
sportovní arén , ale také ve ve ejné doprav organizované k ú asti na akci.
Tyto právní p edpisy se vztahují na oficiální sportovní sout že v rámci Špan lska organizované
sportovními organizacemi, jak stanoví sportovní zákon . 10/1990 ze dne 15. íjna, nebo jiné
sportovní sout že, které mohou organizovat nebo schválit špan lské sportovní federace. Tento zákon
byl dále rozvíjen prost ednictvím dvou královských dekret : Královské vyhlášky 748/2008 z 9.
Kv tna, kterým se ídí Státní komise pro násilí, rasismus, xenofobii a nesnášenlivost v oblasti sportu,
která nahrazuje p edchozí Národní komisi proti násilí p i sportovních událostech; A Královské
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vyhlášky . 203/2010 ze dne 26. února, kterým se schvaluje na ízení o p edcházení násilí, rasismu,
xenofobii a nesnášenlivosti ve sportu.

III Komplexní strategické cíle a opat ení
Cíl 1. Rozvíjet mechanismy k odstran ní rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související
nesnášenlivosti ze sportu.
1.1. Zavést systém monitorování diskriminace motivované etnickým i národním p vodem, p i
p ístupu ke sportu ve všech federacích, zejména v amatérském a d tském sportu.
1.2. Zavést registra ní systém rasistických a xenofobních projev a s nimi souvisejícího násilí a
nesnášenlivosti, zejména pro profesionální fotbalová h išt . Zvláštní pozornost je nutno v novat
d vod m, kv li kterým je extrémistické skupiny navšt vují.
1.3. Ve spolupráci s Vysokou radou pro sport (Consejo Superior de Deportes) rozší it mezinárodní
doporu ení o akce proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a dalším formám související
nesnášenlivosti všem sportovním federacím.
1.4. Podporovat školení pro sportovní subjekty (v dcové klub a federací, sportovc , trenér a
zam stnanc apod.), o rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a jiných formách související
nesnášenlivosti.
1.5. Ve spolupráci s Vysokou radou pro sport (Consejo Superior de Deportes) podporovat
vyšet ování rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti. Spolupracovat se všemi
signatá skými stranami p i uplat ování protokol o opat eních podepsaných v této oblasti, zejména
pokud jde o opat ení na ochranu a prevenci rasistických a xenofobních akcí a souvisejícího násilí a
nesnášenlivosti.
1.6. Spolupracovat se Státní komisí a observato í pro násilí, rasismus, xenofobii a nesnášenlivost ve
sportu sestavováním statistiky, dotazník a další práce podle platných právních p edpis .
1.7. Podporovat uplat ování strategických opat ení pro prevenci, monitorování, sankce a represe
proti rasistické nenávisti, xenofobii nebo diskrimina ní nesnášenlivosti nebo násilnému chování, jak
je stanoveno zákonem a na ízeními.
1.8. P ijmout nástroje a postupy pot ebné k zahájení ízení o zákazu vstupu ú astník rasistických a
násilných nesnášenlivých událostí na fotbalové h išt podle platných zákon .
1.9. P ijmout pot ebné mechanismy a požadavky pro kluby, aby vedly záznamy (Libro de Registro)
fotbalových chuligán . To zajistí, že tito jedinci nemohou z stat anonymní a ukon it výsady
extremistických skupin prosazováním sankcí za rasistické chování a související nesnášenlivost a
násilí podle platných zákon , v etn uzavírání stadion a jiných právních krok stanovených pro
trestné jednání rasismu, xenofobie a související nesnášenlivosti a násilí.
1.10. Podporovat opat ení podporující harmonickou interakci a integraci ve sportu ( lánek 16 a
následující lánky zákona . 19/2007 ze dne 11. ervence proti násilí, rasismu, xenofobii a
nesnášenlivosti ve sportu) jako formu zvyšování pov domí.
Cíl 2.Vytvo it mechanismy pro zajišt ní rovných p íležitostí pro p ístup ke sportu, v etn zvláštních
do asných opat ení pro nejvíce znevýhodn né skupiny.
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Cíl 3. P ezkoumat stanovy sportovních federací, aby bylo zajišt no, že všechny kategorie umož ují
jak lenství, tak i najímání v kontextu regula ních postup pro toky migrant v oblasti zam stnanosti
a / nebo platných právních p edpis o ob anech mimo EU.

viii. Budování pov domí
I Kontext
Stereotypy, p edsudky a stigmata, které se dotýkají cizinc a ob an etnických menšin, vytvá ejí
p ekážky, které narušují rovné zacházení a plnou ú ast t chto ob an . Zvyšování pov domí musí
tedy být jádrem jakékoli strategie boje proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související
nesnášenlivostí.
Zvyšování pov domí zahrnuje akce zam ené na ovliv ování myšlenek, vnímání, stereotyp a
koncepcí jednotlivc a skupin, které vyvolávají zm nu postoj v sociální, individuální a skupinové
praxi. Aby se zm nily stereotypy a p edsudky, musí být pov domí o konceptu jako proces se
st edn dobými a dlouhodobými výsledky, jako série koordinovaných akcí.
Sedmé ze spole ných základních pravidel Evropské unie pro integraci p ist hovalc , schválené
Radou ministr spravedlnosti a vnit ních v cí v Bruselu dne 19. Listopadu 2004 zd raz uje
d ležitost "provád ní aktivních antidiskrimina ních politik, politik proti rasismu a inností
zam ených na zvyšování pov domí o podpo e pozitivních aspekt rozmanité spole nosti".
Evropská komise o p ist hovalectví, integraci a zam stnanosti (KOM 2003/336) nazna ila pot ebu
konsolidovat boj proti diskriminaci prost ednictvím "zvyšování pov domí ve ejnosti právu
Spole enství a vnitrostátního práva zakazujícího diskriminaci".
Zvyšování pov domí je také základním strategickým prvkem r zných doporu ení ak ního plánu
Sv tové konference v Durbanu, jakož i r zných pravidelných zpráv CERD, ECRI a FRA. Jak je vid t
naho e, všechny tyto organizace zd raz ují význam zvyšování pov domí a vzd lávání v hodnotách
vzájemné tolerance, respektování kulturní rozmanitosti, mezikulturního dialogu, mírových interakcí,
lidských práv a demokratického ob anství, což také nazna uje, že je d ležité spoléhat se na ob anské
spole nosti za ú elem zvyšování pov domí.
Podle údaj Eurobarometru z roku 2009 o vnímání a zkušenostech v oblasti diskriminace, vnímá
evropská populace jako nejrozší en jší formu diskriminace v EU (61%) rasov nebo etnicky
motivovanou diskriminaci, následovanou diskriminací z d vodu v ku (58%) a zdravotního postižení
(53%). Vnímání rasov nebo etnicky motivované diskriminace se v porovnání s ostatními pr zkumy
provedenými v p edchozích letech podstatn nezm nilo.
Co se tý e úsilí v boji proti diskriminaci, pr zkum ukázal, že lidé pat ící k etnické menšinové skupin
m li tendenci v it, že se ned lá dost. Krom toho pouze t etina respondent uvedla, že jsou si
v domi svých práv, pokud se stanou ob mi diskriminace.
Podobné výsledky lze nalézt v tomto šet ení týkajícím se Špan lska. Dotazované osoby se
považovaly etnicky motivovanou diskriminaci za nejrozší en jší formou diskriminace v zemi, a koli
ve srovnání s evropským pr m rem, m li špan lští ob ané v tší pocit, že se v boji s r znými formami
diskriminace d lá dost.
V roce 2010 provedla Rada pro podporu rovného zacházení a nediskriminace na základ rasového
nebo etnického p vodu první panel o rasov a etnicky motivované diskriminaci, jak ji vnímali
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samotné ob ti. Jedním z pozoruhodných výsledk studie je rozdíl mezi spontánn zjišt nou
diskriminací a objektivními skute nostmi, které lze p i íst diskriminaci založené na národnosti.
Navíc velká ást situací diskriminace, v etn rasové diskriminace, xenofobie a jiné související
nesnášenlivosti, se vyskytují na ve ejných místech, které sdílí všichni.
Tato místa jsou symbolem demokracie, prosperity, harmonické interakce a práv. V tomto ohledu
diskurzy a ve ejné projevy politických p edstavitel obecn , a to zejména v pr b hu volebních
kampaní, kdy odmítnutí nebo p edsudky projevující se v i ur itým segment m obyvatel zjišt ným
jejich etnickým i rasovým p vodem jednozna n podporují diskriminaci a vylou ení ásti ob an
pat ící do špan lské spole nosti.
Z tohoto d vodu Rada pro podporu rovného zacházení a nediskriminace na základ rasového nebo
etnického p vodu na svém plenárním zasedání dne 5. kv tna 2011 schválila návrh "zabránit
diskrimina nímu, rasistickému nebo xenofobnímu diskurzu ve volebních kampaních". Zmín ný text
uvádí, že "je zásadní vyhnout se populistickému, xenofobnímu, diskrimina nímu nebo
demagogickému diskurzu o migraci, který v každém p ípad reaguje na osobní, sociální, ekonomické
a politické procesy, které jsou komplexní jak pro p ijímající zem , tak pro zem p vodu. Rozmanitost
se musí ešit vážnou a klidnou debatou v politickém kontextu, který není stranický, kde se hledá
konsensus mezi r znými politickými a spole enskými silami a bez jakékoliv provokace, i
konfrontace".

II Provedené úkony
B hem posledních n kolika let došlo k nár stu program zvyšování pov domí a inností
provád ných r znými úrovn mi správy v oblastech, jako je zam stnanost a hospodá ská innost,
vzd lávání, bydlení a sociální a zdravotní služby. Sou asn byla p ijata opat ení ke zvýšení ú asti
p ist hovalc na spole enském a kulturním život . Jeden klí ový sektor však byl up ednostn n mén
a to jsou ve ejné instituce pracující v oblasti spravedlnosti a ochrana základních práv. Proto je t eba
v této oblasti posílit opat ení zvyšující pov domí.
N kterými funkcemi Generálního editelství pro rovnost v zam stnávání a proti diskriminaci, které
spadají pod státní sekretariát pro rovnost na ministerstvu ve ejného zdraví, sociální politiky a
rovnosti, je podporovat a rozvíjet za le ování zásady rovného zacházení a nediskriminace,
podporovat opat ení zam ená na pomoc ob tem diskriminace a jejich ochranu a formulovat sociální
osv tu, informovanost, iniciativy a innosti ú astnících se akcí, jakož i všechny ostatní, které jsou
nezbytné k prosazování rovného zacházení a nediskriminace.
Generální editelství pro integraci p ist hovalc prost ednictvím Fondu pro p ist hovalectví,
integraci a podporu vzd lávání provádí r zné programy na zvyšování pov domí, které zahrnují:
• Podpora akcí na podporu pozitivního imigra ního obrazu, aby bylo možné zvýraznit p ínos
p ist hovalc do všech sfér života a bojovat proti p edsudk m a stereotyp m.
• Podpora projekt zam ených na zlepšení zp sobu, jakým je imigrace zobrazována v médiích,
zejména v místních a regionálních médiích.
• Akce zam ené na vytvo ení obou fór pro p ist hovalce a obyvatelstvo se mohou spojit a zvyšovat
pov domí o aktivitách zam ených na ob skupiny.
• Realizace inností, které umož ují p enos znalostí a osv d ených postup .
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Díky r zným aktivitám provád ným r znými úrovn mi správy se nyní shromaž uje soubor
osv tových zkušeností a byly sestaveny materiály, které vyžadují další ší ení.
Rovn ž je t eba podporovat koordinaci opat ení na zvyšování pov domí mezi r znými aktéry, aby
bylo možné vytvá et nárazové efekty a aby strategie pro zvyšování pov domí mohly být udržovány
v pr b hu asu, aby byly ú inné.
Obecn e eno je t eba poznamenat, že ve všech strategiích zvyšování pov domí se musí brát v úvahu
nejen rozmanitost jejich divák , ale i jejich r zné postoje k p ist hovalectví, protože stupe tolerance
a typ p edsudk se velmi liší od jedné osoby k druhé, bez ohledu na to, do kterého segmentu populace
(autochtonní, p ist hovalec nebo jakýkoli jiný) pat í.

III Komplexní strategické cíle a opat ení
Cíl 1. Provád t opat ení na zvyšování pov domí zam ená na obyvatelstvo obecn , ve ejné instituce,
sd lovací prost edky a policejní a bezpe nostní služby s cílem p edcházet postoj m nesnášenlivosti,
diskrimina nímu sociálnímu chování, nenávisti, rasistickému násilí a xenofobii a bojovat proti nim
a podporovat vzájemné znalosti a mezikulturní spole nost.
1.1. Po ádat sch zky a workshopy na vým nu a ší ení zkušeností a osv d ených postup zvyšování
pov domí.
1.2. Rozši ovat informa ní materiály o tom, jak obyvatelé vnímají boj proti rasismu, xenofobii,
diskriminaci a související nesnášenlivosti.
1.3. Podporovat a provád t innosti zam ené na ší ení antidiskrimina ních právních p edpis mezi
ty, kte í pracují na ochran práv.
1.4. Podporovat a provád t opat ení na ší ení evropských proti diskrimina ních právních p edpis .
1.5. Doporu ovat politickým stranám, aby se vyhýbaly zobec ování nebo obvi ování skupin z
d vodu jejich rasového nebo etnického p vodu, p esv d ení, náboženství apod.
1.6. Doporu ovat politickým stranám, aby vylou ily používání ve ejného diskurzu v pejorativním,
rasistickém nebo diskrimina ním jazyce, nebo to p ispívá k p etrvávání negativních stereotyp ,
p edsudk a postoj odmítnutí.
1.7. Podporovat inkluzivní politický diskurs, který odráží porozum ní a respektování rozdíl ,
harmonickou interakci a pozitivní vztahy, a který posiluje právo na rovnost a podporuje hodnotu
rozmanité spole nosti, aby zajistila, že všichni ob ané mohou aktivn vykonávat své výsady jako
takové.
1.8. Ve ejn odsoudit skutky diskriminace, odmítnutí a násilí.

Cíl 2. Podporovat a zapojovat sociální partnery, ve ejné zam stnance a profesionály spojené s vládou
v boji proti rasismu, xenofobii a související nesnášenlivosti.
2.1. Provád t školení: kurzy, seminá e, workshopy atd. Pro státní zam stnance a zam stnance,
p edevším v oblasti zdraví, zam stnanosti, sociálních služeb, bezpe nosti a spravedlnosti.
2.2. Vypracovat plány odborné p ípravy pro sociální partnery a profesionály proti diskriminaci.
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2.3. Rozvíjet specifické zvyšování pov domí zam ené na státní ú edníky ve správ spravedlnosti a
policie.
Cíl 3. Podn covat spole nosti nejen k tomu, aby podnikly kroky v oblasti sociální odpov dnosti
zam ené na podporu podmínek rovného zacházení a nediskriminace jak v rámci svých spole ností,
tak v jejich sociálním prost edí, ale také zahrnout opat ení a innost v oblasti kulturní rozmanitosti
do svých politik v oblasti lidských zdroj .
Cíl 4. Zahrnout rovné zacházení a nediskriminaci ve všech ve ejných politikách.
4.1. Usilovat o vytvo ení plán a strategií pro zvyšování pov domí jak na regionální, tak na místní
úrovni.
4.2. Vytvo it fóra, aby bylo možné sdílet a porovnávat politiky rovného zacházení a nediskriminace
na r zných úrovních vlády.
4.3. Podporovat iniciativy mezi sdruženími, z izovat fóra a / nebo platformy nebo jakoukoli jinou
iniciativu zam enou na zvyšování pov domí proti rasismu, xenofobii a související nesnášenlivosti
Cíl 5. Podporovat plány strategie pro zvyšování pov domí, které jsou vázány na harmonickou
interakci a ú ast na místní úrovni.
5.1. Propagovat akce k analýze míry harmonie nebo konfliktu na místní úrovni, v práci, v
sousedstvích, ve ejných prostranstvích, stavebních sdruženích, školách, sdruženích a volno asových
a rekrea ních oblastech.
5.2. Propagovat místa setkání tak, aby strategie pro zvyšování pov domí byly vytvo eny
prost ednictvím ú asti mezi t emi p edními skupinami na místní úrovni: samotnými ob any,
odborníky a místními vládními orgány.
Dále navrhujeme kroky, které je t eba podniknout k vymýcení tohoto problému ze špan lské
spole nosti.

III. VLÁDNÍ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE
N které z organizací, které se nacházejí ve Špan lsku a které se týkají tématu našeho projektu, by
byly:
1. VLÁDNÍ ORGANIZACE
2. NEVLÁDNÍ ORGANIZACE
VLÁDNÍ ORGANIZACE: “OBERAXTE”
Špan lská observato pro rasismus a xenofobii závisí na Generálním sekretariátu imigrace a emigrace
(Ministerstvo práce a sociálního zabezpe ení). RD 343/2012, z 10. února, st edisko v následujících
funkcích:
1. Sb r a analýza informací o rasismu a xenofobii na základ znalosti situace a jejích vyhlídek na
rozvoj prost ednictvím implementace informa ní sít .
2. Podpora zásad rovného zacházení a nediskriminace a boje proti rasismu a xenofobii.
3. Spolupráce a koordinace s r znými ve ejnými a soukromými, národními a mezinárodními initeli
zabývajícími se p edcházením rasismu a xenofobii a boji proti ní.
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NEVLÁDNÍ ORGANIZACE:
“SOS RACISMO”
Federace SOS Rasism Spain byla založena v roce 1995 mezi r znými existujícími sdruženími SOS
Racism na špan lském území. Jedná se o Federaci sdružení na ochranu lidských práv, která se
zam uje na boj proti rasismu a xenofobii.
„ASOCIACIÓN KARIBU”
Karibu znamená "vítaný" ve svahilském jazyce. Sdružení Karib , p átel africké vesnice, je nevládní
organizace (NGO) se sídlem v Madridu, ur ená k p ijímání a snahám o podporu integrace afrických
p ist hovalc v Madridu. Sdružení Karibu je ve svých stanovách apolitické a sekulární. Asociace od
po átku pomohla desetitisíc m subsaharských Afri an . P evážná v tšina ze 150 zam stnanc a
spolupracovník jsou dobrovolníci.
“UNIÓN ROMANÍ ESPAÑOLA”
Romská unie je nevládní organizace zam ená na obranu a sociální a kulturní rozvoj romské
komunity ve Špan lsku. Založena v roce 1986 a p edsedou od tohoto data je Juan de Dios Ramirez
Heredia.

ZDROJE A BIBLIOGRAFIE
OBERAXE:
• http://www.oberaxe.es/
• http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/enlace_inicio
SOS RACISMO:
• https://federacionsosracismo.wordpress.com/
• http://www.sosracismo.org/
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ANALÝZA SOU ASNÉ SITUACE
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ANALÝZA SOU ASNÉ SITUACE
ÚVOD
Bulharsko, zem se zhruba 7 miliony obyvatel, je multietnická spole nost se dv ma hlavními
vyznáními: pravoslavné k es anství a islám. Podle posledního s ítání lidu, provedeného v roce 2001,
asi 84% populace jsou etni tí Bulha i a 12,3% etni tí Turci.

Celkový po et mešit v zemi do roku 2005 iní 1 050, z ehož 950 je provozováno / používáno. V
roce 2005 bylo také postaveno 15 nových mešit a o ekává se, že bude otev eno 5 nových. Pro
srovnání, v Bulharsku je v roce 2005, 23 nov postavených kostel . Celkový po et pravoslavných
chrám , kostel , klášter a kaplí v zemi je 3750.
Mešita Sherif Halil Pasha, b žn ji známá jako mešita Tombul (nebo Tumbul) umíst ná v Šumn , je
nejv tší mešita v Bulharsku a jedna z nejv tších na Balkán .
Postavena v letech 1740 až 1744 byla mešita zpo átku umíst na v centru severovýchodního
bulharského m sta, ale nyní je v jihozápadních ástech m sta Šumen, protože centrum m sta se
pohybovalo v d sledku rozší ení m sta. Název mešity vychází z tvaru její kupole.
Mešita a související budovy jsou nejv tší v Bulharsku a po mešit Soultan Selim v tureckém m st
Odrin (Edirne) je druhou nejv tší na balkánském poloostrov . Tombulská mešita je pokládána za
kulturní památku národního významu.
Stavbu mešity financoval šerif Halil Pasha, který se narodil ve vesnici Madara, 17 km východn od
Šumenu.
Komplex mešity se skládá z hlavní budovy (modlitební haly), dvora a dalších dvanácti místnost
(penzion madrasa). Hlavní budova je ve své základní ásti tverec, pak se stane osmiúhelníkem
procházejícím do kruhu ve st ední ásti a je zakon en sférickou kupolí, která je 25 m nad zemí. V
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interiéru jsou nást nné malby rostlinného života a geometrické postavy a nápisy v arabštin , fráze z
Koránu. Dv r je známý svými oblouky p ed dvanácti místnostmi, které ho obklopují a minaretem
vysokým 40 m.

Katedrála sv. Alexandra N vského je bulharská ortodoxní katedrála v Sofii. Postavena v neo-
byzantském stylu, sloužila jako katedrální kostel bulharského patriarchy a je jedním z nejv tších
ortodoxních katedrál na sv t , stejn jako jeden ze sofistikovaných symbol a primárních
turistických atrakcí. Katedrála sv. Alexandra N vského v Sofii zaujímá rozlohu 3170 metr
tvere ních a m že pojmout 10 000 lidí. Je to druhá nejv tší katedrála na balkánském poloostrov ,
po katedrále svatého Sava v B lehrad .
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Katedrála Alexandra N vského je bazilika s klenutým st edem. Katedrála má pozlacenou kopuli, 45
m vysokou (148 ft), zvonice dosahuje 53 metr (174 ft). Chrám má 12 zvon o celkové hmotnosti
23 tun, nejt žší 12 tun a nejleh í 10 kilogram (22 Ib). Interiér je zdoben italským mramorem v
r zných barvách, brazilským onyxem, alabastrem a dalšími luxusními materiály. Centrální dóm má
kolem n j vepsanou Pánovu modlitbu tenkými zlatými písmeny.
Stavba katedrály sv. Alexandra N vského byla zahájena v roce 1882 (plánováno od 19. února 1879),
kdy byl položen základní kámen, ale v tšina byla postavena v letech 1904 až 1912.
Katedrálu navrhl Alexander Pomerantsev, pomáhal Alexander Smirnov a Alexander Jakovlev,
protože po áte ní projekt 1884-1885 Ivana Bogomolova byl radikáln zm n n Pomerantsevem.
Finální návrh byl dokon en v roce 1898 a stavbu a dekoraci provedl tým bulharských, ruských,
rakousko-uherských a dalších evropských um lc , architekt a d lník , v etn výše zmín ných
architekt , Petka Momchilova, Yordana Milanova, Haralampiho Tacheva, Ivana Mrkvi ky, Vasily
Bolotnova, Nikolae Bruniho, Alexandera Kiselyova, Antona Mitova a mnoha dalších.
Mramorové ásti a svítidla byly vytvo eny v Mnichov , kovové prvky pro brány v Berlín , zatímco
samotné brány byly vyrobeny v továrn Karla Bamberga ve Vídni a mozaiky byly dodány z Benátek.
Katedrála sv. Alexandra N vského byla 12. zá í 1924 vyhlášena kulturním památníkem.

PRÁVNÍ RÁMEC
V roce 2003 Bulharsko p ijalo zákon o ochran p ed diskriminací, který vstoupil v platnost v roce
2004 jako sou ást harmoniza ního procesu vnitrostátních právních p edpis s normami EU o
rovnosti. Zákon chrání proti diskriminaci všechny osoby na území Bulharské republiky a upravuje
ochranu proti všem formám diskriminace a podporuje její prevenci.
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Jedná se o jediný zákon o rovnosti, který zakazuje diskriminaci na r zných základech (rasa / etnická
p íslušnost, pohlaví, náboženství / víra, sexuální orientace, sociální status, zdravotní postižení a v k
atd.) a poskytuje jednotné normy ochrany a nápravy.
Zákon také stanovil komisi pro ochranu p ed diskriminací (PADC) - nezávislý specializovaný orgán
pro rovné zacházení, který funguje za dobu trvání jednoho vládního mandátu. Komise sleduje
provád ní a dodržování tohoto nebo jiných zákon upravujících rovné zacházení.
Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI), z ízená Radou Evropy, doporu ila ve své
t etí i tvrté zpráv , že Bulharsko by m lo ratifikovat protokol . 12 k Evropské úmluv o lidských
právech co nejd íve. Bulharsko dosud tento nástroj nepodepsalo ani neratifikovalo. Nebyly
vysv tleny jakékoliv možné p ekážky.
S odkazem na zprávu ECRI o Bulharsku (pátý monitorovací cyklus) zve ejn ném dne 16. zá í 2014
bylo dosaženo pokroku v ad oblastí. Nap íklad pozm ovací návrhy k trestnímu zákoníku zavedly
zvýšené tresty za vraždu a ublížení na zdraví p i výtržnictví, nebo s rasistickými nebo xenofobními
motivy. Navzdory dosaženému pokroku však ECRI doporu ila n které oblasti, které by m ly být
rozvinuty:
Orgány by m ly do trestního zákoníku vložit ustanovení výslovn uvád jící, že rasistická motivaci
k jakémukoli b žnému trestnému inu p edstavuje p it žující okolnost. Sexuální orientace a
genderová identita by m ly být zahrnuty do všech lánk trestního zákona, které se zabývají
nenávistnými projevy a zlo iny z nenávisti.
Antidiskrimina ní zákon by m l být pozm n n tak, aby zahrnoval povinnost potla ovat financování
organizací nebo politických stran podporujících rasismus.
Komise pro ochranu p ed diskriminací by m la vytvá et a zve ej ovat informace o diskriminaci a
vysv tlovat postupy pro stížnosti na diskriminaci v r zných jazycích používaných v zemi a dále je
ší it.
Rada pro elektronická média by m la být povzbuzována, aby podnikla kroky ve všech p ípadech
ší ení nenávistných projev .
ECRI se domnívá, že by orgány m ly vypracovat a p ijmout ak ní plán ke zvýšení tolerance v zemi.
Chybí mechanismus pro shromaž ování oficiálních statistik o zlo inech vyplývajících z nenávisti a
rasistických motiv a opat ení p ijatých v této oblasti. Na základ t chto doporu ení vytvo ily a
provozovaly místní ú ady Komise pro ochranu p ed diskriminací ve všech 28 okresech Bulharska a
poskytly jim dostate né finan ní a lidské zdroje k ú innému fungování a zve ej ování informací o
diskriminaci a vysv tlování postup pro stížnosti na diskriminaci.

NGO/OFICIÁLNÍ NADACE
Bulharský Helsinský výbor je nezávislou nevládní organizací pro ochranu lidských práv.
Cílem výboru je prosazovat dodržování lidských práv každého jednotlivce, podn covat legislativní
reformu s cílem p izp sobit bulharskou legislativu mezinárodním normám v oblasti lidských práv,
zahájit ve ejnou diskusi o otázkách lidských práv, prosazovat ochranu lidských práv a popularizovat
a zp ístupnit nástroje lidských práv.
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BHC sleduje situaci v oblasti lidských práv v zemi a poskytuje informace o stavu a rozvoji lidských
práv v zemi a podává zprávy o porušování lidských práv se zvláštním d razem na práva etnických a
náboženských menšin, uprchlík a žadatel o azyl, práv dít te, ochrany p ed mu ením a špatným
zacházením, svobod projevu a sdružování, problémy systému trestního soudnictví.
BHC poskytuje ob tem porušování lidských práv bezplatnou právní pomoc. Výbor rovn ž pracuje v
oblasti vzd lávání v oblasti lidských práv, po ádá konference, workshopy, ve ejné akce a další formy
ve ejných aktivit, jejichž cílem je upozornit širokou ve ejnost na koncepci lidských práv.

RASISMUS VE SD LOVACÍCH PROST EDCÍCH

18, 2015 : 224
“ ” 22:00 !

M sto Rýn a druhý nejv tší kostel v Evrop , postavený asi p ed 600 lety. Dnes je každý desátý
muslim. Dokonce i muslimové n kdy íkají "naši katedrála", ne proto, že ji cht jí zabavit, ale proto,
že to také cítí ve svém srdci. Nicmén cht jí ve m st katedrály postavit mešitu. Mešita a katedrála
mohou být spolu? "Žádný problém, každé náboženství by m lo mít místo shromaž ování a
modlitby", íká n mecký ilozof Richard David Precht.
P íb h Evropy, islámu, cizinc a modelu víry. Vynikající p íb h shromáždil všechny body, p edstavil
náš p ední televizní noviná a producent Bojko Vassilev.

STATISTIKA/PR ZKUM POPISUJÍCÍ STUDII
Pr zkum "Sou asná situace rasismu a xenofobie v Bulharsku" je založen na výzkumu, který
zahrnoval 145 dotazník se zástupci kulturních a vzd lávacích institucí, administrativy,
podnikatelských organizací a ob an .
Na Univerzit v Plovdivu se sebralo 65 dotazník , 32 dotazník v komunitním st edisku v Lubimci
a správ v obci Svilengrad, kde je soust ed no velké množství uprchlík , 30 dotazník zasláno p es
internet z knihovny v Plovdivu a 18 z obchodních organizací a od ob an .
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1. SOCIÁLNÍ A DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY VZORKU.

Rozložení podle pohlaví ukazuje
významné rozdíly - ženy jsou více
aktivní v ú asti na t chto innostech
68,28% než muži 31,72%.

Pr m rný v k respondent je 18-25 let
- 45,52%, tém polovina respondent .
Druhá hlavní skupina respondent je
ve v ku 46 a více - 28,97%. Mezi
respondenty ve v ku 26-35 let existuje
ur itá parita-11,72% a 36-45 let -
13,79%.

Vzd lávací profil je také odlišný - má
v tší ú ast na st edních školách
66,21%, zatímco osoby s
vysokoškolským vzd láním jsou 34%
respondent . P i interpretaci údaj je
t eba vzít v úvahu, že v tšina mladých
lidí ve v ku 18-25 let je v procesu
vzd lávání absolvent a
postgraduálních program . Bakalá i a
magist i mají ve vzorku podobné
podíly, tj. 15,17% a 18,62%.

Respondenti obecn poskytují kone né
odpov di na otázky, které jim byly
položeny, protože podíl otázek bez
odpov dí je 0,36%, Neutrální 24,88%.
Tendence kone ných odpov dí z stává po
celou dobu studie.

Muži
31,72 % Ženy

68,28
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2. DEFINICE RASISMU
Výsledky pr zkumu jasn ukazují, že
respondenti jsou seznámeni s pojmem
"rasismus". Je to logické, vzhledem k
tomu, že došlo ke zm nám v
posledních letech a k obrovskému
nár stu po tu uprchlík v zemi. Více
než polovina respondent dává
deinitivní odpov 68% souhlasu a
nesouhlasu, zatímco po et neutrálních
odpov dí je relativn malý 32%.

P i ur ování základní definice
rasismu existuje ur itá parita.
I když ne tak rozhodn ,
respondenti definují "Stanovením
biologických a rasových
charakteristik jedné spole nosti
tak, aby si nárokovali nad azenost
jedné rasy nad ostatními" jako
svou vlastní definici rasismu s
26,2% na "Nenávist a utla ování
tím, že tvrdí, je lepší než ostatní "s
25,53%.

Pom rn velký je po et respondent ,
podle nichž tyto definice pro n nemají
žádný smysl- 22,52%, což je
pravd podobn zp sobeno velkým
po tem respondent nespokojených s
takovými navrhovanými deinicemi
rasismu - 25,93%.
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3. SOU ASNÁ SITUACE RASISMU A XENOFOBIE
Respondenti se domnívají, že rasismus a xenofobie se každodenn zvyšují o 18,8 % v d sledku toho,
že politici používají nenávistný jazyk - 23,46 % a obrovského p ílivu cizinc / uprchlík a zvýšení
nap tí mezi místními obyvateli - 21,13 %.

Je t eba poznamenat, že odpov na tuto otázku je velmi jasná – 72%. Nevýznamný je podíl neutrál
- 21%, siln nesouhlasí 6 %.
Rozhodn jší je odpov – 62 % t ch, kte í se siln shodují a souhlasí s tím, že rasismus a xenofobie
v Evrop se každým dnem zhoršují, což pravd podobn vyplývá z jazyka nenávisti mezi politiky a
z p ílivu cizinc .
Existuje váhání a nedostatek zájmu o ú ast na demonstracích proti rasismu a xenofobii, pom rn
velký je podíl neutrálních osob a siln nesouhlasí - 49%. Je z ejmé, že respondenti se domnívají, že
stávající zákony a na ízení o rasismu a xenofobii jsou dostate né – 55%.



Turkey-Spain-Bulgaria-Germany-CzechRepublic

69

4. P Í INY RASISMU A XENOFOBIE
Shromážd né údaje ukazují, že náboženské motivy a výroky jsou identifikovány jako hlavní d vody
rasismu a xenofobie - 21,20 %. Jedním z vedoucích pozic jako d vod rasismu a xenofobie jsou
rasistické projevy politik v zájmu získání hlas 20,87 %.

Politici jsou op t považováni za hlavní nositele jazyka nenávisti, nebo tém 77 % respondent
prohlašuje, že v posledních letech slyšeli projevy vyjad ující nesouhlas, nenávist a agresi v i
p íslušník m etnických a náboženských menšin.
Rovn ž je t eba poznamenat, že podle respondent se rasismus a xenofobie objevují p evážn mezi
nejmén vzd lanými lidmi - 20,04 %. V názorech respondent byla parita ohledn nedostate né
znalosti náboženských dogmat a nedostatku finan ních prost edk - 18,94 %.
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5. VLIVY RASISMU A XENOFOBIE
Existují t i hlavní dopady rasismu a xenofobie na vztah mezi lidmi. Za nejd ležit jší je považován
r st rasismu a xenofobie, která postihuje zejména d ti 29 %. Nejprve je t eba poznamenat rozhodnou
odpov , kterou respondenti dávají 84 %, za p edpokladu, že r st rasismu a xenofobie postihuje d ti.
Je to jediná otázka dotazníku, ve které je podíl siln nesouhlasného a neutrálního nevýznamný –
16 %.
Následuje negativní vliv, který má rasismus a xenofobie na mezinárodní vztahy 26 % a jejich
negativní vliv na sociální život 24 %. Pouze 22 % v í, že r znorodost p ispívá k životu a pozitivn
ovliv uje spole enský život. Stejn deinitivní je shoda 74 %, že rasismus a xenofobie negativn
ovliv ují mezinárodní vztahy a 62 % jejich negativního vlivu na spole enský život. Studie bere v
úvahu rozdíly ve vnímání, že diverzity p ispívají k životu a pozitivn ovliv ují spole enský život -
53%.

Studie ukazuje obrovský efekt rasismu a xenofobie na spole enský život lidí na místní a mezinárodní
úrovni a obrovský zájem, který mají o budoucnost d tí. To je do zna né míry zp sobeno rostoucím
po tem nezam stnaných v zemi, nedostate nými finan ními prost edky na školení, stejn jako
rostoucím po tem uprchlík .

Pátá dodate ná otázka byla položena 80 respondent m. Souhlasíte s myšlenkou, že rasismus a
xenofobie plodí rasismus a xenofobii? (stejn jako násilí plodí násilí), 78 % respondent uznává
podobný koncept.
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6. NÁVRHY NA ODSTRAN NÍ RASISMU A XENOFOBIE
Stále je váhání a jistá parita s
návrhem na odstran ní rasismu
a xenofobie. Studie shledává
obtížným specifikovat konkrét-
ní opat ení k odstran ní rasismu
a xenofobie.
Respondenti jsou obecn
ptimisti t jší 37 %, že rozvoj
"kultury spole ného života" by
mohl pomoci odstranit rasismus
a xenofobii. Jediná jednozna ná
odpov na shodu 76 % se vyskytuje zde.

Sou asn , i když ne tak rozhodn s
52%, respondenti v í, že spolu s
ostatními opat eními, právní
prevence je dostate ná pro prevenci
rasismu a xenofobie -31,52%, stejn
jako použití náboženských subjekt
- 31,14 %. To je pravd podobn
d sledkem vážných mezer p i sb ru
oficiálních statistik o zlo inech
vyplývajících z nenávisti a
rasistických motiv a opat ení
p ijatých v této oblasti.

Dv další otázky jsou položeny 80 respondent m: Souhlasíte s myšlenkou, že by m ly být vytvo eny
"etické a morální hodnoty", aby se ešily problémy rasismu a xenofobie? A souhlasíte s myšlenkou,
že "globalizace" m že být ešením k odstran ní rasismu a xenofobie?
V obou návrzích byla op t parita. S 51,50 % etností je deinována globalizace jako ešení odstran ní
rasismu a xenofobie, na druhém míst se 48,50 % deinuje vývoj "etických a morálních hodnot". Je
z ejmé, že odpov di jsou konkrétn jší, resp. 73 % a 78 %, protože podíl neutrality a neshody je
zanedbatelný. To je pravd podobn zp sobeno v tším po tem ú astník ve v ku 36-45 let a 45 let a
více.

7. UDÁLOSTI, KTERÉ SPOUŠTÍ RASISMUS A XENOFOBII
Pr zkum zaznamenává adu událostí, které vyvolávají více i mén rasismu a xenofobie u
respondent . Na prvnímmíst je událost vyvolávající více rasismu a xenofobie definované p estupky
/ útoky na náboženské a modlitební instituce (kostel, mešita, synagoga apod.) - 8,97 %. S frekvencí
8,73 % na druhém míst je zjišt no rozptýlení radikálních náboženských postoj a hned po jejím
za azení do sociálních za ízení (svatební hostiny, pláže apod.). Významnými problémy respondent
jsou projevy politik o rasismu a xenofobii 8,23 %.
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Jako nevýznamné jsou definovány vztahy se sousedy 5,6 % a diskriminace u policist a jiných
ú edních institucí 5,82 %.

%
Menší spoušt 5,60 Nenavázání vztahu se sousedy
2 5,82 Diskriminace u policie a jiných ú ad
3 6,28 Slovní útok na ve ejném míst
4 6,42 Chování proti skandování p i sportovních aktivitách
5 6,56 Nedostatek vývoje kultury spole ného života
6 6,78 Nedostatek znalostí o náboženství a vzd lání
7 6,95 Globalizace
8 7,00 Nedostatek lánk zákon a p edpis o rasismu a xenofobii
9 7,27 Rasistické a xenofobní incidenty z jiných zemí
10 7,41 Rasistické a xenofobní vysílání / publikování sd lovacích prost edk
11 8,23 Projevy politik o rasismu a xenofobii
12 8,34 Trestné iny / útoky v sociálních za ízeních (svatební hostiny, pláže atd.)
13 8,73 Rozptýlení radikálních náboženských postoj
Menší spoušt 8,97 Trestné iny / útoky na náboženské a modlitební instituce (kostel, mešita, synagoga apod.)

Je t eba poznamenat, že tyto události jsou propojeny, na 80 respondent starších 30 let. Zahrnutím
mladých lidí a odstran ním globalizace jako volby pro výb r jsou výsledky tém stejné.
Je patrné, i když mírn dop edu; Jako událost vyvolávající více rasismu a xenofobie je rozhodující
rozptýlení radikálních náboženských postoj - 9,04%. Je to pravd podobn zp sobeno skute ností,
že mladí lidé jsou vystaveni silným útok m takových organizací. Za druhé, s frekvencí 8,92% jsou
deinovány p estupky / útoky na náboženské a modlitební instituce (církev, mešita, synagoga apod.),
následované projevy politik rasismu a xenofobie - 8,58%.
Jako nevýznamné jsou definovány vztahy se sousedy 6.19% a diskriminace u policie a jiných
ú edních institucí 6.59%.

%
Menší spoušt 6,19 Nenavázání vztahu se sousedy
2 6,59 Diskriminace u policie a jiných ú ad
3 6,82 Slovní útok na ve ejném míst
4 7,01 Chování proti skandování p i sportovních aktivitách
5 7,06 Nedostatek vývoje kultury spole ného života
6 7,06 Nedostatek znalostí o náboženství a vzd lání
7 7,77 Nedostatek lánk zákon a p edpis o rasismu a xenofobii
8 7,85 Rasistické a xenofobní incidenty z jiných zemí
9 8,11 Rasistické a xenofobní vysílání / publikování sd lovacích prost edk
10 8,53 Trestné iny / útoky v sociálních za ízeních (svatební hostiny, pláže atd.)
11 8,58 Projevy politik o rasismu a xenofobii
12 8,92 Trestné iny / útoky na náboženské a modlitební instituce (kostel, mešita, synagoga apod.)
Menší spoušt 9,04 Rozptýlení radikálních náboženských postoj
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ZHODNOCENÍ/OBECNÉ ZÁV RY A DEFINICE RASISMU
• Rasismus je vnímán jako nastavení biologických a rasových charakteristik jedné spole nosti za
ú elem tvrzení o jejich nad azenosti nad ostatními.
• Respondenti z stávají nespokojeni s navrhovanými dv ma deinicemi rasismu a xenofobie, které
považují za nedostate né a s nedostate ným smyslem, což vysv tluje váhání p i konkrétním
rozhodování.
ANALÝZA SOU ASNÉ SITUACE
P evládající názor, že rasismus a xenofobie se každým dnem zv tšují v d sledku toho, že politici
používají jazyk nenávisti.
• Jako druhý zásadní problém se považuje obrovský p íliv cizinc / uprchlík do zem a zvyšování
nap tí mezi místními obyvateli.
• Existuje pochybnost o ú asti na organizovaných akcích souvisejících s rasismem a xenofobií, i p es
víru v dobrou znalost a dostate nosti platných zákon a p edpis v zemi.
P Í INY RASISMU
• Jako hlavní d vod rasismu a xenofobie jsou definovány náboženské motivy a prohlášení jako
výsledek jazyka nenávisti mezi politiky kv li získání hlas .
• Za druhou hlavní hrozbu se považuje horší vzd lání lidí a nedostatek finan ních prost edk .
Neznalost náboženských zásad je zmín na naposledy.
D SLEDKY RASISMU
• Existují vážné obavy ohledn dopadu rasismu a xenofobie na d ti.
• Negativní dopad rasismu a xenofobie na mezinárodní vztahy je na druhém míst , což má negativní
vliv na sociální život lidí.
• Existuje ur itá parita s myšlenkou, že r znorodost p ispívá k životu a ovliv uje spole enský život
pozitivn .
• Respondenti se nedomnívají, že rasismus a xenofobie vzbuzují rasismus a xenofobii.

NÁVRHY NA P EKONÁNÍ RASISMU
• P estože není definován jako návrh na p ekonání rasismu a xenofobie, je tu myšlenka na rozvoj
"kultury spole ného života".
• Vývoj "etických a morálních hodnot" a globalizace jsou mezi preferovanými možnými ešeními
rasismu a xenofobie.
• Použití náboženských témat a jiných opat ení spolu s právní prevencí, i když ne tak rozhodn , jsou
indikovány respondenty.

ZDROJE
(1) http://bghotelite.com/djamia-tombul-mosque-eng
(2) “Sofia, Bulgaria”, Mihail Dyuzev, Hitotoki.org, 2010, web: Hito-4.
(3) “Neo-Byzantine architecture| archipaedia.net”, archipaedia.net, 2010
(4) http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/component/content/article/2/685-2015-04-24-10-56-59 -

(5) ( . .- , .68 2006 .)
(6) ECRI report on Bulgaria - http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by- country/ Bulgaria/BGR-CbC-V-
2014-036-ENG.pdf
(7) http://www.bghelsinki.org/bg/
(8) „ “: http://bnt.bg/predavanyia/svetat-na-jivo/katedrala-i-dzhamiya



Tu
rke

y-
Sp
ain

-B
ulg

ari
a-

Ge
rm
an
y–

Cz
ec
hR

ep
ub
lic

74
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Projekt strategického partnerství pro vzd lávání dosp lých (KA2)

Vlivy spole ných hodnot na nastolení trvale udržitelného míru v Evrop

Obsah
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II. O studii "K ehké st edn -nep átelské podmínky"
III. "Znevažování ostatních". Nesnášenlivost, p edsudky a diskriminace v Evrop
IV. Pr zkum o pravicovém extremismu a xenofobii v Marzahn-Hellersdorfu
V. Souhrn
VI. Zdroje

I. ÚVOD
V Evrop je op t jasn viditelný pravicový extremismus a xenofobie. Negativní postoje v i
"druhému" jako fenomén zde nejsou omezeny na jednotlivé zem . Spíše je p esné mluvit o
"nacionalistické Internacionále". Jaká je situace v N mecku? Co zde charakterizuje pravicový
extremismus a xenofobii - tedy jak by mohly být deinovány tyto dva aspekty? Jak jsou "ti druzí"
vykonstruováni, jaké jsou "složky" takového pohledu? Jaké kulturní, spole enské a na životní styl
zam ené názory jsou dominantní? Do jaké míry je posílení pravicových extremistických a
xenofobních postoj reakcí na inan ní krizi, destabilizací projektu eura, velmi viditelným rozdílem
mezi bohatými a chudými, a do jaké míry reagují na ekonomické a spole enské d sledky
ekonomického systému založeného na využívání lidských a p írodních zdroj , lidstva a životního
prost edí? Jak mohou být prosazovány demokratické hodnoty, postoje a zp soby chování tak, aby
rasismus a xenofobie byly zbaveny p dy, na které rostou? Jaký p ísp vek by mohla ud lat
náboženská spole enství?
Následující lánek zkoumá situaci pravicového extremismu a xenofobie v N mecku, Evrop a
[satelitním m st ] Berlin-Marzahn. Za tímto ú elem se nejprve odvolává na a) studii "K ehké
st edn -nep átelské podmínky", které vydal Ralf Melzer v roce 2014 jménem Friedrich-Ebert-
Stiftung (sociáln -demokratický think tank) a b) na pr zkum z roku 2011"Znevažování ostatních.
Popis evropské situace s ohledem na nesnášenlivost, p edsudky a diskriminaci". Nakonec je uvedena
zpráva o zjišt ních z rozhovor , které se uskute nily v dubnu a kv tnu 2015 v okrese Marzahn-
Hellersdorf v Berlín .

II. O studii "K ehké st edn -nep átelské podmínky”
Studie "K ehké st edn - nep átelské podmínky. Pravicov extremistické postoje v N mecku v roce
2014 "Andreas Zick a Anna Klein se zam ují na" zlomeniny k ehkého st edu ". Dalším tématem
jsou postoje, které byly zkoumány pomocí [sociologických] pojm "Skupinov zam ené
nep átelství" a "Tržního extremismu".
D raz nebyl kladen na popis stavu spole nosti na základ ekonomických nebo demografických
faktor . Auto i nasm rovali sv j názor spíše na mnohem složit jší a vícevrstvý sociální stav.
St edobodem jejich zájmu byl princip svobody a rovnosti lidských bytostí zakotvený v ústav
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Spolkové republiky N mecko: "Krédo rovnosti je nejcitliv jším kritériem sociálního stavu
demokracie. Problémem je otázka integrace nebo rozpadu, uznání nebo neúcty a p íležitostí i
diskriminace. "(Strana 12)
Pr zkum je založen na telefonních rozhovorech s 1 915 n meckými ob any vybranými jako
reprezentativní. Data byla shromážd na od 1 007 žen (52,6%) a 905 muž (47,3%). Jejich v k se
pohyboval v rozmezí 16 až 95 let.
Jak je deinována "extrémistická pravice" (nebo: úpln napravo)? Podle autor se p edpokládá, že
"... pravicový extremismus, v jádru, je ideologií diferenciální hodnoty, která znamená, že na základ
své ideologické legitimizace - na rozdíl od levicového extremismu - erpá ze sebehodnocení (9-10).
Pravicový extremismus je doprovázen myšlenkami, které jsou popsány jako extrémní: "... radikální
ekonomie, nep átelství v i Evrop , nep átelství v i demokracii, misantropie - asto v souvislosti
se schvalováním násilí a ochoty stát se násilnickým. "(Strana 10)
Klí ovým zjišt ním studie je, že extrémn pravicové postoje v posledních letech skute n klesaly.
Ukazatel "náklonosti k extrémní pravici" inil 2,4% v roce 2014 (2,4% na východ , 2,5% na západ ).
Tento ukazatel se týká hraní na notu národního socialismu, schvalování pravicové autoritá ské
diktatury, ideologického sociálního darwinismu, nep átelství v i cizinc m, šovinismu a
antisemitismu (strany 32-48).
Studie však nebyla zam ena pouze na získávání prohlášení o pravicovém extremismu, které se
nacházejí politicky v celé spole nosti. P edm tem bylo spíše spole enské centrum. Jak lze toto
centrum definovat? To je, tvrdí auto i, "obtížný politický konstrukt" (strana 16). Rozdíly jsou
vyvozovány podle sociáln -ekonomických i politických kritérií. D ležitá je také situace, kdy se
respondenti hlásí sami. Na tomto základ , st ední t ída zahrnuje osoby, které z hlediska svého
spole enského a ekonomického postavení nemohou být za azeny ani do nižších, ani do vyšších
kategorií p íjm . Politicky e eno, "st ední" - úst ední p da - je tvo ena vynecháním seskupení a
stran levicového a pravicového spektra (strany 16, 41). Z tohoto d vodu jsou koncepce st edu p dy
v politice a spole nosti - a myšlenky o hodnotách a po ádku - odhaleny vždy, když je p edm tem
mentalita spole nosti. Proto v dci rozší ili horizont tak, aby zahrnuli jemn jší formy diskriminace.
Tyto jsou, mimo jiné, zahrnuty do syndromu "skupinové ob ti" (tj. nep átelství v i specifickým
skupinám). Auto i odkazují na postoje, které pro respondenty ukazují, že ne všichni lidé a skupiny
mají stejnou hodnotu.
Podle studie je "skupinov zam ené nep átelství" v úpadku, ale stále rozší ené. Záporná tvrzení se
týkala velmi asto dlouhodob nezam stnaných (48%) a žadatel o azyl (44%), Rom (27%) a
muslim (18%). 38% respondent se vyjád ilo ve prosp ch získaných práv, tzn. myšlenky, že priorita
(precedent) by m la být ud lena t m osobám nebo skupinám, které zde žijí už dlouho, na rozdíl od
nov p íchozích. Tradi ní a tzv. sekundární antisemitismus klesl v ervnu 2014 oproti roku 2004.
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Image: The syndrome of Group-focused Enmity in Germany in 2014, Study “Fragile Middle”, chart 4.1, p. 64

V dci se dále dotazovali na postoje, které chápou pod pojmem "tržní extrémismus". Zde zkoumali
"otázku, zda a do jaké míry neoliberální normálnost otevírá cestu k obecnému podnikatelskému
uvažování a hodnocení lidí, pokud jde výlu n o kritéria náklad na užívání, a zda tím vytvo í
st edisko v N mecku, tak íkajíc, k ehké, tj. náchylné k diferenciálním hodnotám. "(Strana 103)
P edevším kladli otázky týkající se podnikatelského univerzalismu, ideologie hospodá ské sout že a
ekonomických hodnot. V odpov di na otázku, zda je pokrok možný pouze prost ednictvím
hospodá ské sout že, v dci obdrželi souhlas 62% (strana 106). Tém každý druhý respondent sdílel
rozší enou zásadu samo-optimalizace a to se týkalo zejména lidí, kte í se adí do st edních nebo
vyšších t íd. Lidé, kte í tuto perspektivu p ijmou, by m li také tendenci hodnotit lidi podle kritériích
cena-výkon (str. 109). Podle autor pocit ohrožení vyvolává náchylnost k myšlení, které zd raz uje
rozdílné lidské hodnoty.
Byly u in ny úvahy o mentálním postavení n mecké spole nosti a zejména jejích základních
postojích, a také o postojích k demokracii, Evrop a ešení pravicového extremismu.
Auto i dosp li k záv ru, že existuje široký souhlas se základními pochybnostmi o demokratických
stranách a politických elitách. Tém 75% respondent také shledalo, že je pravda, že: "V kone ném
výsledku je to podnik, který p ijímá rozhodnutí v naší zemi, a ne politici." 74% rovn ž souhlasilo s
prohlášením: "V N mecku je p íliš málo protest proti sociální bíd ".
Postoje v i Evropské unii a Evrop se zna n zhoršily od krize bank a inan ních trh v roce 2008
a následujících letech. P estože se 76% respondent vyjád ilo pozitivn k Evropské unii, 45% bylo
pro siln jší zam ení se na N mecko. Dosp li k záv ru, že kritika EU je doprovázena xenofobními a
krajn pravicovými postoji.
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Jak by se m lo bojovat s pravicovým extremismem? Tém 83% respondent souhlasilo s názorem:
"Je nutné, aby se proti pravicovému extremismu n co ud lalo naléhav ."
Nicmén prohlášení "Nejlepší v c je ignorovat krajní pravici" byl ud len souhlas 49%. (Souhrn,
strana 9).

ZÁV R
V dci poukazují na to, že krajn pravicové postoje klesaly, i když stále existují jemn jší formy
diskriminace. Byly zaznamenány pomocí koncepcí skupinového zam ení a tržního extremismu, a
také prost ednictvím postoj k demokracii, Evropské unii a zvládání pravicového extremismu.
Výzkumníci z toho vyvozují, že "neexistuje žádná krajní orientace bez misantropie, ale existuje
misantropie bez v rnosti extrémním pravicovým stranám, organizacím nebo prost edím. Skupinové
nep átelství sjednocuje lidi nap í celou spole ností a je také pr chodem mnoha dalších zlom ."
(strany 18-19) Nebezpe í pravicového extremismu je nejv tší, když a) skupinová nenávist je
obzvlášt silná; b) existuje pr nik mezi názory jádra krajní pravice a obyvatelstvem / centrem
spole nosti; A c) ob ané necht jí (nep ejí si) vnímat pravicový extremismus nebo se proti n mu
postavit. (strana 32)
Výzkumným p ístupem autor je tázání se na myšlenky, které "p edcházejí" krajn pravicovým
postoj m a pracují pro n . Zajímá je normativní síla postoj , které vylu ují a tím zpochyb ují
rovnocennou hodnotu lidských bytostí. Jejich pozornost byla proto zam ena na fenomén "zavedení
normality, která je pro skupiny a osoby destruktivní, protože napadá jejich zaru enou rovnost, nebo
ji jinak neumož uje. P edm tem byla normalizace nep átelství (tj. nep átelství, misantropie) tak, že
rozpad a diskriminace ve skupinách ve spole nosti se zdá být "normální" a obchází podezíravost
extremismu, který se pak nezdá být deviantním "(strany 13-14).

III. "Znevažování ostatních". Nesnášenlivost, p edsudky a diskriminace v Evrop
Jak se porovnávají poznatky o k ehkém, st edo-bodovém a misantropickém postoji na evropské
úrovni. Toto téma bylo ešeno v roce 2011 v publikaci "Intolerance, p edsudky a diskriminace:
Evropská zpráva" vydané sociáln demokratickým think-tankem Friedrich-Ebert-Stiftung.
Auto i zkoumali a kontrastovali fenomény skupinového nep átelství ve Francii, Velké Británii,
Nizozemsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Ma arsku a N mecku. Zam ili sv j zájem na postoje v i
skupinám, které jsou vnímány jako "odlišné" a "ne normální" a které jsou spojeny s nízkým
spole enským postavením. Zejména zkoumali xenofobní, rasistické, antisemitské, antiislámské,
sexistické a homofobní orientace. Zjistili, že protich dnost zam ená na skupinu je v zkoumaných
zemích rozší ena, tj. že je to celoevropský jev. Tato záležitost nebyla spjata pouze s okrajovými
politickými skupinami, ale nacházela se v centru spole nosti. Nap íklad asi 50% respondent všech
zemí bylo toho názoru, že je p íliš mnoho p ist hovalc a charakterizovali islám jako náboženství
nesnášenlivosti. Stejn tak tém polovina respondent souhlasila s tím, že domácí obyvatelstvo (tzn.
tradi ní domácí obyvatelstvo) má mít v dob krize prioritu p i získávání práce. P esto tém 70%
respondent vid lo, že p ist hovalci p edstavují obohacení vlastní kultury. Asi t etina respondent
usoudila, že mezi lidmi r zného etnického p vodu existuje p irozená hierarchie. Více než polovina
byla navíc pro tradi ní rozd lení rolí mezi pohlaví a vyjád ili sexistické postoje. 17% respondent v
Nizozemsku a 88% respondent v Polsku odmítlo stejná práva pro homosexuály. Mezi zem mi byly
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zjišt ny rozdíly v rozsahu antisemitismu, sexismu a homofobie. Zneužívání jiných skupin a lidí bylo
v Nizozemsku nejnižší - vyjma opozice v i islámu - a v Ma arsku a Polsku bylo zaznamenáno
vysoké odmítnutí všech menšin.
Následující nálezy jsou také zajímavé:
a) Skupinov zam ené nep átelství roste s v kem, ale je mén výrazné mezi dob e vzd lanými a
majetnými lidmi, s výjimkou Itálie.
b) V tšina respondent ve všech zemích vyjád ila názor, že politici jim nenaslouchají. Ti, kte í se
ocitli více vpravo nebo cítili, že nemají žádnou politickou moc, mají v pr m ru tendenci k v tšímu
skupinov zam enému nep átelství.
c) Jako vysv tlující faktory pro skupinov zam ené nep átelství v zkoumaných zemích jmenují
v dci: 1. základní postoj, který je autoritá ský a ve prosp ch hierarchií; 2. pocit ohrožení
p ist hovalci; 3. pocit nedostate né orientace v sou asné dob ; a 4. nižší p íjem, jakož i subjektivní
vnímání vlastního znevýhodn ní.
Pr zkum také se zabýval tématem strategie úniku. Výzkumníci hovo í o "ochranných initelích",
které p ispívají k potla ení nep átelství zam eného na skupinu nebo k zabrán ní jejich vzniku.
Zmi ují a) d v ru v ostatní lidi; b) pocit schopnosti vytvá et pevné p átelství; c) kontakt s
p ist hovalci; a d) pozitivní p ístup k rozmanitosti. Zd raz ují, že religiozita nechrání proti
nep átelství zam eném na skupinu. P edevším však vidí p ekonání nebo zabrán ní nep átelství
zam ené na skupinu jako politický úkol: Ob ané nejsou v politických událostech "zásadn
nezaujatí", ale považují se za odpojené od "sféry" politiky. Má-li rozmanitost dosáhnout širokého
p ijetí, musí být brána v úvahu "pot eba politického zapojení a ú asti všech len spole nosti" vážn
a odpovídajícím zp sobem formovat politický proces. (Veškeré podrobnosti z tiskového komuniké
a shrnutí hlavních výsledk studie Zick, Andreas a kol.).

IV. Pr zkum o pravicovém extremismu a xenofobii v Marzahn-Hellersdorfu
Pr zkum berlínského p edm stí Marzahn-Hellersdorf se zam il na postoje k pravicovému
extremismu a xenofobii. V dubnu a kv tnu 2015 bylo na r zných místech okresu dotázáno 205 osob
(69% žen a 31% muž ), v lokacích Alice-Salomon-Platz, rozhlasové místo charitativní organizace
Berliner Tafel, socio-kulturní centra atd. Respondenti obdrželi standardizovaný dotazník, který
vyplnili sami, nebo s pomocí dotazovatel .
Použitý dotazník m l v porovnání s verzí tureckého partnera a koordinátora adu dalších otázek.
Jedna v c byla téma "Definice rasismu a xenofobie". Základní myšlenka "Jedna skupina lidí má
ur ité negativní charakteristiky" byla p ijata a došlo se k záv ru, že je to být "nad" touto skupinou,
nebo jim být nad azený. Byly p idány následující výroky: "Rasismus je založen na vyvozování
záv r biologických rys skupiny (nap . barvy pleti) na povaze lidí pat ících do této skupiny."
"Rasistické myšlenky slouží k ospravedln ní vztah dominance (skupiny lidí utla ují ostatní lidi
nebo skupiny lidí) "; a "všichni lidé mohou být rasisti tí nezávisle na jejich vzd lání, p íjmu nebo
p vodu."
Stejn tak bylo vypracováno pojetí "xenofobie" tak, aby respondenti mohli p ijmout stanovisko.
Nadpis "P í iny rasismu a xenofobie" byl rozší en o t i aspekty: a) zkušenosti se sociálním
vylou ením a následným ponižováním; b) strach o zam stnání; a c) strach ze ztráty zp sobu života
(rutiny, zvyky). Pod nadpisem "Návrhy na p ekonání rasismu a xenofobie" byly p idány následující
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dv prohlášení: "Je zapot ebí v tšího vzd lání pro rozvíjení porozum ní pro jiné lidi" a "Každý m že
procvi ovat respekt, toleranci a odvahu".
Respondenti byli vyzváni, aby vyhodnotili své postoje v rozsahu, který se týká všech otázek z
"úplného souhlasu"; "souhlasím", "nesouhlasím ani neodmítám", "úpln odmítám".
Jaké byly záv ry pr zkumu?
74% souhlasilo s tvrzením, že všichni lidé mohou být rasisti tí - nezávisle na vzd lání, p íjmu nebo
p vodu. 57% rasistických myšlenek slouží k ospravedln ní vztah dominance. O n co více než
polovina, konkrétn 54%, souhlasila s definicí, že rasismus je založen na myšlence, že biologické
rysy umož ují vyvodit záv r o charakteru skupiny. Nižší po et naopak sdílel názor, že rasismus
znamená, že jedna skupina lidí má jisté negativní vlastnosti, a to vedlo k sebeuv dom ní o tom, že
stojí nad touto skupinou. V otev ené otázce, ve které respondenti mohli vyjád it další myšlenky na
koncepci rasismu, byly u in ny mimo jiné následující výroky:
"Rasismus je založen na p edpokládaných biologických rysech a atributech"; "Rasismus pot ebuje
historickou kontinuitu"; "Rasismus m že vykonávat pouze skupina privilegovaných lidí a v
hierarchických mocenských vztazích". Jedna další osoba poznamenala: "Strukturální rasismus,
sd lovaný politikou a médii".
Mohou být zjišt ny rozdíly v odpov dích mezi muži a ženami nebo podle v kové a vzd lávací
úrovn ? V p ípad pohlaví a v ku tomu tak není. Vzhledem k souvislostem mezi úrovní vzd lání a
poskytnutými odpov mi je patrné, že 92% nekvalifikovaných, 77% s odbornou p ípravou, 79% s
polytechnickou úrovní a 70% s vysokoškolským vzd láním zcela souhlasí s prohlášením: „Kdokoliv
m že být rasista - nezávisle na vzd lání, p íjmu nebo p vodu."
Definice xenofobie uvedené v dotazníku nalezly široký souhlas. 80% souhlasilo, nebo zcela
souhlasilo s prohlášeními: "Xenofobie ozna uje odmítnutí všeho, co je odlišné, cizí a ohrožující ve
srovnání s vlastním životem" a "xenofobie se projevuje jako vylou ení, fyzické útoky, vyhnání nebo
zni ení skupiny obyvatelstva. "Pokud jde o poslední výrok, z odpov di vyplývá následující obrázek:

Data: Marie e.V. / KA2 Projekt Erasmus+

Pod nadpisem otev ené otázky týkající se dalších dimenzí xenofobie pat ily mezi následující
myšlenky:
"Xenofobie je také neochota p ijmout uprchlické domy blízko místa, kde žiji,"
"Vlastenectví a nacionalismus jsou pilí i xenofobie".
"Vid t migranty pouze z hlediska jejich užite nosti"
"Slovní vylou ení, radikáln jší: sociální darwinismus (s ohledem na kulturu, sociální zvyky?)
"V odpov di nebyly žádné rozdíly podle pohlaví, v ku nebo úrovn vzd lání.
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Sou asná situace je zjevn vid na skepticky s ohledem na vzhled rasismu a xenofobie. 52%
respondent si myslí, že oba jevy se v zemích EU zvyšují. 33% si myslí, že politici v N mecku
používají rasismus a xenofobii pro své vlastní politické ú ely. Je t eba si uv domit, že mezi muži a
ženami je jasný rozdíl: Zatímco pouze 25,8% žen souhlasilo zcela s tímto tvrzením, u muž to bylo
44,8%.

Data: Marie e.V./ KA2 Project Erasmus+

Ve v kové skupin 18-25 let byly konflikty ohledn úsudku "Rasismus a xenofobie jsou vyvolány
cizinci, kte í p icházejí do zem . "Z t chto 39,6% odmítlo prohlášení, ale 20,8% s ním souhlasilo.
Zde je zajímavé poznamenat vztah mezi odpov mi a úrovní vzd lání: Zatímco 6,3% t ch, kte í se
kvalifikovali do vysokoškolského vzd lání a 4,5 % absolvent zcela souhlasilo, mezi
nekvalifikovanými a osobami s odbornou kvalifikací byly hodnoty 20% a 14,3 %.
Obraz byl p íjemn vymezen v odpov di na otázku, zda existuje n jaká ochota ú astnit se
rasistických nebo xenofobních demonstrací. V tšina 82% uvedla, že ne.

Data: Marie e.V. / KA2 Project Erasmus+

Respondenti byli také dotazováni na možné p í iny rasismu a xenofobie. Velká v tšina, 75%,
souhlasila s tvrzeními, že obojí pochází z nedostatku znalostí o náboženstvích (45% souhlasilo úpln ,
30% souhlasilo). Významný vliv na vznik rasistických a xenofobních postoj zaznamenal strach ze
ztráty zp sobu života (72%) a strachu o zam stnání (65%).

Data: Marie e. V. / KA2 Project Erasmus+
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Muži a ženy reagovali pon kud jinak na tvrzení, že rasismus a xenofobie mají sv j p vod v
náboženských p esv d eních. 49,1% žen se zcela shodlo nebo souhlasilo, zatímco u muž to bylo
íslo 66,1%. Pokud jsou odpov di len ny podle v ku respondent , 63% respondent ve v ku mezi
36 a 45 lety a 34% respondent ve v ku 46 let v ilo, že rasismus a xenofobie pocházejí z
náboženského p esv d ení. Toto stanovisko sdílí pouze 17% lidí ve v ku 18 až 25 let a 19,4% osob
ve v ku mezi 26 a 35 lety.
Postihuje rasismus a xenofobie zejména lidi s nízkou úrovní vzd lání? Odpov di byly jasné: 43%
uvedlo, že ne. 28% nesouhlasilo ani neodmítlo toto prohlášení, což by mohlo znamenat pot ebu
objasn ní nebo váhavosti. Pokud zkoumáme odpov di z hlediska úrovn vzd lání respondent , je
z ejmé, že 37,5% t ch, kte í nemají kvalifikaci, 61,3% z t ch, kte í mají odbornou p ípravu a 50% z
t ch, kte í mají odborné dovednosti, odmítnou prohlášení. Na druhou stranu, 27,9% absolvent a
25,8% t ch, kte í se kvaliikovali na univerzitu, se domnívalo, že rasismus a xenofobie nesouvisí se
vzd lávací kvalifikací. M lo by se však poznamenat, že z nekvalifikovaných, op t 25% se
domnívalo, že rasismus a xenofobie jsou obzvlášt rozší ené u lidí s nízkou kvalifikací. 48%
nekvalifikovaných, 59% osob s odbornou kvalifikací a 37% t ch, kte í mají odbornou kvalifikaci,
zcela souhlasí s tím, že rasismus a xenofobie mají p vod ve strachu o zam stnání. Pouze 17,2% t ch,
kte í získali kvalifikaci na vysokou školu, a 7,3% absolvent se vyjád ilo tímto zp sobem (41%
respondent souhlasilo s prohlášením).
Pozitivní a destruktivní aspekty jsou jasn vid t v ú incích rasismu a xenofobie. 80% respondent
souhlasilo s prohlášením: "Rozmanitost kultur obohacuje život a pozitivn ovliv uje spole enskou
komunitu" (49% souhlasí úpln , 31% souhlasí). Rovn ž se p edpokládá, že rasismus a xenofobie se
rozši ují, jsou posilovány a "p enášeny". 83% respondent si myslí, že rasismus má také vliv na d ti;
84% si myslí, že rasismus zp sobuje další rasismus a xenofobii; A že negativn ovliv ují
mezinárodní vztahy (69% - poslední t i ísla kombinují "zcela souhlasím" a "souhlasím")

Data: Marie e.V./ KA2 Project Erasmus+

Je t eba poznamenat, že zejména mladí respondenti (tj. mezi 18 a 25 a mezi 26 a 35 lety) považují
rasismus a xenofobii za nep íznivý vliv na mezinárodní vztahy. 31% z nich, a tém 47% z nich se
zcela shodovalo. U starších skupin jeví tento názor pouze 4% respondent ve v ku 36 až 45 let a
24% osob ve v ku 46 let a starších. Pokud se podíváme na vztah s úrovní vzd lání, vypadá takto:
mezi t mi, kte í byli p ijati na vysokou školu, tém 43% a mezi absolventy 48,8% souhlasilo s
tvrzením, zatímco 20% nekvalifikovaných, 10% tém , 26% t ch, kte í mají odborné dovednosti,
poskytlo sv j souhlas, v každém p ípad "souhlasí" a "zcela souhlasí" dohromady. S ohledem na
úrove vzd lání t ch, kte í v í "úpln ", že rasismus a xenofobie vytvá ejí další rasismus a xenofobii,
je podíl absolvent 48,8% z etelný na 55%. Mezi nekvalifikovanými je odpovídající hodnota 33,3%.
Mezi pracovníky s odbornou p ípravou nebo odbornou kvalifikací jsou podíly 29,5% a 40%.
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Jaké návrhy by respondenti podporovali p i p ekonávání rasismu a xenofobie? P evážná v tšina, totiž
74%, zastávala názor, že n kdo m že procvi ovat respekt, toleranci a odvahu. 53% se domnívalo, že
je zapot ebí v tšího vzd lání pro rozvoj porozum ní ostatním lidem. Podobn velké množství
respondent (48%) bylo pro rozvoj kultury spole ného života. Jen málo (41%) se domnívá, že právní
p edpisy jsou nedostate né.
Otázka, zda nábožensky inní lidé by m li být více prominentní, bylo posouzeno velmi odlišn .
Stejné procento respondent bylo pro, odmítlo nebo nerozhodlo. Nezanedbatelný vliv p ináší vývoj
etických a morálních hodnot, p i emž 61% souhlasí nebo souhlasí "zcela". Zde je patrný rozdíl mezi
pohlavími. Úplný souhlas mezi ženami bylo 36%, proti 28% u muž .

Data: Marie e. V. / KA2 Project Erasmus+

V. Souhrn
Byly prezentovány studie o rasismu a xenofobii v N mecku, Evrop a berlínské tvrti Marzahn-
Hellersdorf. Byly založeny na pr zkumech, které se uskute nily p ed p ílivem velkého po tu
uprchlík , který za al v lét roku 2015.
Bylo zjišt no, že rasistické postoje jsou na ústupu ve Spolkové republice N mecko. Nicmén se
objevují jevy skupinového nep átelství a tržn motivovaného extrémismu. To p ináší nebezpe í, že
se odmítá stejná hodnota všech lidí nezávisle na kulturním p vodu, spole enském postavení a
životním stylu a že toto odmítnutí je stále více považováno za "normální". Rozhovor musí být
"normalizací" nerovnosti, protože výzkumníci se nezabývali vývojem na takzvaném okraji
spole nosti, ale postoji v základním centru spole nosti, tj. st ední t íd .
Nepochopení druhých "a nep átelství v i konkrétním skupinám" m že být pozorováno i v jiných
zemích, a proto je to celoevropský jev. Pat í mezi n krom obecného znevažování islámu a
p edpokládané "p irozené" hierarchie mezi lidmi r zných kultur, názor, že "tradi ní" rozd lení rolí
mezi muži a ženami by m lo být zachováno nebo spíše obnoveno.
Odpov di respondent z Marzahn-Hellersdorf ukazují na vysokou informovanost o problému
rasismu a xenofobie. To je uvedeno v prohlášeních u in ných p i definování dvou koncept a jejich
p í inách, jejich ú incích a s tím souvisejícím ší ení odpovídajících postoj . Odpov di také nazna ují
politické v domí, protože jedna t etina respondent p edpokládá, že rasismu a xenofobii politici
používají pro své vlastní ú ely. P i zd raz ování p í in byly zd razn ny sociální faktory a nedostatek
znalostí. Vysoký souhlas (80%), který je v nován tvrzení, že rozmanitost kultur je obohacením, je v
rozporu se stereotypem spojujícím velké ásti obyvatel okresu s extrémními pravicovými postoji.
Názory na to, jak mohou náboženští lidé p ispívat k mírovému a tolerantnímu spole enství, jsou
ambivalentní. Domníváme se, že náboženství mají velký vliv na rozvoj etických a morálních hodnot.
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Sou asn , stejn jako mnoho respondent , bylo pro, aby p edstavitelé komunit víry byli více
prominentní, stejn mnoho jich bylo proti.
Z výsledk pr zkumu vyplývá, že postoje v okrese jsou mnohem pest ejší, než by nazna oval
obvyklý obraz. P esto by se m lo pamatovat na to, že bylo dotázáno pouze 205 lidí a že nebyli
vybráni jako reprezentativní. Nem že být vylou eno, že reagovali pouze respondenti, kte í jsou
ochotni provád t pr zkumy a vnímaví k tomuto tématu.
Proto by nebylo vhodné používat poznatky získané o Marzahn-Hellersdorf, aby vyvrátily výsledky
studií o nep átelství zam ené na skupinu v N mecku a Evrop . Bylo by nicmén úkolem další
podrobn jší studie, která by tuto skute nost ov ila. Zde se bude diskutovat o práci, kterou p edstavili
auto i "K ehkého centra":
"Demokratické spole nosti pot ebují silné skupiny, které (znovu a znovu) vytvá ejí, formují a ídí
normy a v ideálním p ípad to d lají bez kontroly nebo naléhání státu. Avšak pokud se v
normativních skupinách objevují nep átelské postoje jako normální, má to masivní dopad na p ijetí
antidemokratických ideologií, jaké se nacházejí v pravicov extremistických prost edích a to bez
ohledu na jejich teroristickou motivaci.
Stejn tak by m la být v nována pozornost tomu, jakým zp sobem se tyto sociální konflikty ignorují,
což vyvolává rasismus a xenofobii. Pat í mezi n rozhodn nejen zkušenost kulturní rozmanitosti a
zm ny, ale také vnímání mezera v sociální spravedlnosti. Z tohoto problému by bylo vhodné
p ehodnotit (starou) práci a vzít jako p íklad sociální skute nost v Marzahn-Hellersdorf: vlny
modernizace, sociální zm ny a nedostatek smyslu a významu v kapitalistických spole nostech, které
podn cují rasistické a xenofobní myšlení. Další otázka spo ívá v tom, zda náboženství mohou elit
takovému sociálnímu nedostatku smysluplnosti. Pokud je odpov kladná, bude otázkou, zda by to
p í iny skrylo, spíše než je odhalilo. Náboženství by mohlo být v tomto p ípad skute n p í inou
konfliktu, protože je spojeno se sociálními, ne-li skute n politickými funkcemi a nad jí, že nem že
být napln no pouze náboženstvím.
Všechny t i pr zkumy ukazují, že respondenti nejsou chladní k politice. To se m že týkat i t ch, kte í
nehlasují. To poskytuje p íležitost ud lat rasismus a xenofobii v nejlepším scéná i zbyte ným - v
mí e, ve které je "rozdíl v ú asti" brán vážn a demokratická angažovanost všech ob an se stává
hmatatelnou.
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1. Úvod
Tato studie vznikla v rámci projektu programu Erasmus+ nazvaném CoReWax: The Effects of
Common Values on European Peace1. Cílem studie je ve stru nosti p edstavit problematiku rasismu
a xenofobie v eské republice. Vzhledem k omezenému po tu stran m že studie tená i nabídnout
pouze základní vhled. Text studie je dopln n o odkazy, na nichž lze dohledat podrobn jší informace.
První kapitola seznamuje se základními legislativními dokumenty, které se k problematice rasismu
a xenofbie vztahují. Jedná se p edevším o Ústavu eské republiky, Listinu základních práv a svobod,
zákon o právech p íslušník národnostních menšin, trestní zákoník, zákon o p estupcích a o takzvaný
antidiskrimina ní zákon. P i zpracování kapitoly jsme erpali jak z primárních zdroj , tedy z
legislativních dokument samotných, tak i z odborné literatury, která se tématem zabývá.
Druhá kapitola p edstavuje n které z významných nestátních neziskových organizací, jejichž innost
s problematikou rasismu a xenofobie souvisí. Mezi innosti, kterým se tyto organizace v nují, pat í
nap íklad monitoring rasistických a xenofobních aktivit, prevence rizikového chování, vzd lávací a
osv tové aktivity, integrace cizinc i právní pomoc ob tem zlo in z nenávisti. V této kapitole jsme
vycházeli p edevším z informací, které jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých
organizací.
Následující kapitola seznamuje s výb rem státních institucí, které se daným tématem zaobírají.
Spadají sem jednotlivá ministerstva, Ú ad vlády se svými poradními orgány i ve ejný ochránce práv
– ombudsman. Informace uvedené v této kapitole jsme erpali primárn z webových stránek
popisovaných institucí.
tvrtá kapitola nazvaná „Statistiky související s otázkami rasismu a xenofobie v eské republice“ se

v nuje ty em díl ím témat m. První téma vychází z údaj eského statistického ú adu a popisuje
národnostní a náboženské složení obyvatel eské republiky. Druhá a t etí ást erpá ze zpráv Centra
pro výzkum ve ejného mín ní, p i emž druhá se v nuje vztahu eské ve ejnosti k národnostním
skupinám žĳícím na území eské republiky a t etí postoj m k cizinc m. tvrté téma p edstavuje
údaje ze stínových zpráv Evropské sít proti rasismu, které hovo í o stavu rasismu a diskriminace v
eské republice.

1 http://core-wax.com/
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1. eska legislativa související s ešením otázek rasismu a xenofobie
eská legislativa vztahující se k otázkám rasismu a xenofobie vychází ze závazk a požadavk

kladených mezinárodním spole enstvím, p i emž právní systém nejvíce ovliv uje Organizace
spojených národ (OSN), Rada Evropy (RE), Evropská unie (EU) a Organizace pro bezpe nost a
spolupráci v Evrop (OBSE). Všechny tyto organizace usilují o prosazování lidských práv a
základních svobod pro všechny bez výjimky. Jednotlivé mezinárodní úmluvy2, pakty a deklarace
jsou p enášeny do eského práva tak, aby eská republika dostála svým závazk m. Legislativa je
vázaná také unijním právem ve form sm rnic a na ízení. Zásadní význam ratifikovaných
mezinárodních smluv pro eskou legislativu dokládá lánek 10 Ústavy eské republiky:
„Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž
je eská republika vázána, jsou bezprost edn závazné a mají p ednost p ed zákonem.“3

Ústava ve své preambuli stanoví, že eská republika je založená „na úct k lidským práv m a na
zásadách ob anské spole nosti“4. V lánku 2 se píše: „Sou ástí ústavního po ádku eské
republiky je Listina základních práv a svobod.“5 Listina vychází p edevším z úmluv vydaných OSN
po skon ení druhé sv tové války (Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o
ob anských a lidských právech a další). V lánku 1 Listina prohlašuje, že „lidé jsou svobodní a rovní
v d stojnosti i v právech a základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, neproml itelné
a nezrušitelné”.6

2 Jedná se nap íklad o tyto úmluvy: Rámcová úmluva o ochran národnostních menšin; Mezinárodní úmluva
o odstran ní všech forem rasové diskriminace; Mezinárodní úmluva o potla ení a trestání zlo inu apartheidu.
3 eská republika. Ústava eské republiky. In Sbírka zákon , eská republika. 1992, ro . 1993, ástka 1,
ústavní zákon . 1, s. 2–16. Dostupný 14. 6. 2015 z:
<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22427>.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 eská republika. Listina základních práv a svobod. In Sbírka zákon , eská republika. 1992, ro . 1993,
ástka 1, usnesení p edsednictva eské národní rady . 2, s. 17–23. Dostupný 14. 6. 2015 z:
<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22426>.
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http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1993/1.html
Pro otázky rasismu a xenofobie je zásadní lánek 3, v n mž jsou základní práva a svobody zaru eny
„všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického i jiného
smýšlení, národního nebo sociálního p vodu, p íslušnosti k národnostní nebo etnické menšin ,
majetku, rodu nebo jiného postavení“.7

Hlava t etí hovo í o právech národnostních a etnických menšin. Píše se zde, že: „P íslušnost ke
kterékoli národnostní nebo etnické menšin nesmí být nikomu na újmu.“8 Dále je ob an m
tvo ícím národnostní nebo etnické menšiny zaru en všestranný rozvoj, právo rozvíjet vlastní kulturu,
právo rozši ovat a p ijímat informace ve svémmate ském jazyce, právo sdružovat se v národnostních
sdruženích, právo na vzd lání ve svém jazyce, právo užívat svého jazyka v ú edním styku a právo
ú asti na ešení otázek týkajících se národnostních a etnických menšin.9

Otázkám národnostních menšin se v nuje zákon . 273/2001 Sb., o právech p íslušník
národnostních menšin a o zm n n kterých zákon . V zákon je národnostní menšina definována
jako „spole enství ob an eské republiky žijících na území sou asné eské republiky, kte í se
odlišují od ostatních ob an zpravidla spole ným etnickým p vodem, jazykem, kulturou a tradicemi,
tvo í po etní menšinu obyvatelstva a zárove projevují v li být považováni za národnostní menšinu
za ú elem spole ného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zárove za
ú elem vyjád ení a ochrany zájm jejich spole enství, které se historicky utvo ilo.“10

V sou asné dob je p iznán status národnostní menšiny podle legislativy 14 národnostním
menšinám. Jedná se o národnostní menšinu b loruskou, bulharskou, chorvatskou, ma arskou,
n meckou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, eckou, slovenskou, srbskou, ukrajinskou a
vietnamskou. Pro získání oficiálního statusu musí menšiny spl ovat ur ité charakteristiky (nap .
jedná se o skupinu ob an R; menšina má historickou souvislost s eskou republikou).11

7 Ibid.
8 Ibid.
9 Viz ibid.
10 Zákon o právech p íslušník národnostních menšin a o zm n n kterých zákon , p edpis . 273/2001 Sb., §
2 Vymezení základních pojm . Dostupné 17. 6. 2015 z: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-273>.
11 Srov. TOMÁŠKOVÁ, Petra. Právní rámec problematiky migrant a menšin. In ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.).
Menšiny a migranti v eské republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 31–38.
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http://www.mvcr.cz/mvcren/article/documents-on-the-fight-against-extremism.aspx
Zásadním zákonným p edpisem týkajícím se problematiky rasismu je trestní zákoník (40/2009
Sb.) obsahující trestné iny, jejichž základní skutková podstata se dotýká rasov motivovaných
trestních in . Jedná se o trestné iny podle § 352 Násilí proti skupin obyvatel a proti jednotlivci,
§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, § 356 Podn cování k nenávisti v i
skupin osob nebo k omezování jejich práv a svobod, § 400 Genocidium, § 401 Útok proti lidskosti,
§ 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí, § 403 Založení, podpora a propagace hnutí sm ujícího
k potla ení práv a svobod lov ka, § 404 Projev sympatií k hnutí sm ujícímu k potla ení práv a
svobod lov ka, § 413 Perzekuce obyvatelstva.12

U trestných in , jakými jsou nap íklad vražda, ublížení na zdraví, omezování osobní
svobody, vydírání, poškození cizí v ci i zneužití pravomoci ú ední osoby, je pachateli, který tyto
iny spáchá „pro skute nou nebo domn lou rasu, p íslušnost k etnické skupin , národnost, politické

p esv d ení, vyznání ob ti nebo poškozeného nebo proto, že je ob i poškozený skute n nebo
domn le bez vyznání“, uložen p ísn jší trest, vyšší trestní sazba. Trestné iny, které byly spáchány
z d vodu nenávisti pachatele pro n kterou domn lou nebo skute nou charakteristiku ob ti, jsou
nazývané jako „trestné iny z nenávisti“.13

Dále je vhodné zmínit zákon o p estupcích (200/1990 Sb.) a to konkrétn § 49 P estupky
proti ob anskému soužití, který postihuje mén závažné rasistické a diskrimina ní projevy než trestní
zákoník. P estupkový zákon pracuje v tomto paragrafu s následujícími kritérii: „p íslušnost k
národnostní menšin nebo pro jeho etnický p vod, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální
orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, lenství nebo innost
v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích,
pro jeho sociální p vod, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný“.14

12 Viz Xenofobie a rasismus – legislativa. Národní informa ní centrum pro mládež. [online]. 25. 3. 2014.
Dostupné 14. 6. 2015 z: <http://www.icm.cz/xenofobie-a-rasismus-legislativa>.
13 Viz Trestné iny z nenávisti. Policie eské republiky. [online]. © 2015. Dostupné 14. 6. 2015 z:
<http://www.policie.cz/clanek/trestne-ciny-z-nenavisti.aspx>.
14 Zákon eské národní rady o p estupcích, p edpis . 200/1990 Sb., § 49 P estupky proti ob anskému soužití.
Dostupné 14. 6. 2015 z: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-200>.
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Pro problematiku rasismu a xenofobie je významný takzvaný „antidiskrimina ní
zákon“, tedy Zákon o rovném zacházení a o právních prost edcích ochrany p ed diskriminací
a o zm n n kterých zákon (198/2000 Sb.). Tento zákon zapracovává p íslušné p edpisy
Evropských spole enství a v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a mezinárodních
závazk R blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace v oblasti práva na
zam stnání, p ístupu ke vzd lání, p ístupu ke zboží a službám, v etn bydlení, p iznání
a poskytování sociálních výhod, sociálního zabezpe ení, p ístupu ke zdravotní pé i a podobn .
Kritéria, na základ kterých považuje antidiskrimina ní zákon jednání za diskrimina ní jsou: „z
d vodu rasy, etnického p vodu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, v ku, zdravotního postižení,
náboženského vyznání, víry i sv tového názoru.“15

Dále zákon rozlišuje diskriminaci p ímou a nep ímou, speciikuje p ípustné formy rozdílného
zacházení, popisuje právní prost edky ochrany p ed diskriminací. Zákon obsahuje také zm nu
zákona o Ve ejném ochránci práv a další související zm ny zákona.16

Viz Postih rasismu v trestním a p estupkovém zákon . Epravo.cz. [online]. 6. 11. 2002. Dostupné 14. 6. 2015
z:
<http://www.epravo.cz/top/clanky/postih-rasismu-v-trestnim-a-prestupkovem-zakone-19572.html>.
15 Zákon o rovném zacházení a o právních prost edcích ochrany p ed diskriminací a o zm n n kterých zákon
(antidiskrimina ní zákon), p edpis . 198/2009 Sb., § 2 Základní pojmy. Dostupné 16. 6. 2015 z:
<www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-198>.
16 Viz JAKUBKA, Jaroslav. Nový antidiskrimina ní zákon a jeho aplikace v pracovn právních
vztazích. Mzdová praxe. [online]. 14. 8. 2009. Dostupné 16. 6. 2015
z: <http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d5585v7714-novy-antidiskriminacni-zakon-a-jeho-
aplikace-v-pracovnepravnich/>.
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Mezi další zákony související s otázkami rasismu a xenofobie pat í nap íklad:
zákon . 81/1996 Sb., o periodickém tisku a ostatních hromadných informa ních prost edcích;
zákon . 21/1971 Sb., o jednotné soustav sociáln ekonomických informací ve zn ní pozd jších
p edpis ;
zákon . 84/1990 Sb., o právu shromaž ovacím ve zn ní pozd jších p edpis ;
zákon . 85/1990 Sb., o právu peti ním; zákon . 83/1990 Sb., o sdružování ob an ve zn ní
pozd jších p edpis ;
zákon . 424/1991 Sb., o politických stranách a politických hnutích ve zn ní pozd jších p edpis ;
zákon . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve zn ní pozd jších p edpis ; zákon . 256/1992
Sb., o ochran osobních údaj v informa ních systémech;
zákon . 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele ve zn ní pozd jších p edpis a další.

3. Nestátní neziskové organizace zabývající se v R problematikou rasismu a xenofobie
innost nestátních neziskových organizací (NNO), které se v eské republice otázkami rasismu a

xenofobie zabývají, se zam uje p edevším na prevenci rasismu a xenofobie, vzd lávání, informa ní
a osv tovou innost, monitoring, následnou pé i i vzájemnou pomoc.
První významnou NNO, která se za ala angažovat v boji proti rasismu, bylo Hnutí ob anské
solidarity a tolerance (HOST). Organizace vznikla v roce 1993 jako reakce na násilí ze strany
neonacist . HOST se zam oval p edevším na monitoring aktivit krajní pravice a rasov
motivovaného násilí. Zárove se soust edil na zlepšování situace menšin v R a na posilování
protirasistických postoj ve ejnosti.17 Na aktivity HOSTu navázaly mnohé specializované NNO.
Monitoringem a analyzováním ve ejných aktivit krajní pravice se dlouhodob zabývá organizace
Tolerance a ob anská spole nost. Její archív je využíván ostatními NNO jako podklad pro
vytvá ení antirasistických kampaní a vzd lávacích program . Tolerance a ob anská spole nost
analyzuje situaci na krajn pravicové scén , seznamuje ve ejnost s principy neonacistické rétoriky i
dokumentuje postup ve ejné moci v i innostem ultrapravice. Organizace se dále zam uje na
vzd lávání mládeže a pedagogických pracovník .18

http://czechkid.eu/si1470.html

17 Viz Boj proti rasismu, xenofobii a extremismu ve St ední Evrop . Organizace pro pomoc uprchlík m.
Dostupné 21. 6. 2015 z: <http://docs.opu.cz/Brozura_extremismus_final_CZE_web.pdf>.
18 Viz Antirasistické skupiny. CzechKid. [online]. 11. 1. 2010. Dostupné 21: 6. 2015 z:
<www.czechkid.cz/si1470.html>.
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eská NNO lov k v tísni se na podpo e ochrany lidských práv a prevenci xenofobie podílí r zn
zam enými vzd lávacími a osv tovými projekty. Jedním ze vzd lávacích program lov ka v tísni
je Jeden sv t na školách19, který je realizován od roku 2001. Jedná se audiovizuální projekt, který
školám nabízí dokumentární ilmy a doprovodné metodické pom cky k výuce aktuálních témat
sou asného sv ta (lidská práva, globální rozvojové vzd lávání, sociální problematika, ob anská
angažovanost, mediální vzd lávání) a novodobé historie.

http://www.clovekvtisni.cz/en/human-rights
Dalším vzd lávacím programem jsou Varianty20, které zahájily svou innost mediální kampaní Be
Kind to Your Local Nazi21, na kterou navázaly zavád ním princip interkulturního vzd lávání do
všech stup vzd lávacího systému. Impulsem k založení programu Varianty bylo zlepšení vztah
mezi menšinami a v tšinovou spole ností. V sou asné dob se Varianty zabývají interkulturním
vzd láváním, globálním rozvojovým vzd láváním, migrací a inkluzivním vzd láváním. Varianty
vytvá í a testují vzd lávací programy a materiály pro u itele a žáky, podporují profesionální rozvoj
pedagog prost ednictvím seminá i individuálních konzultací. Pedagog m tak nabízí další
vzd lávání, prostor pro vým nu zkušeností i supervizi a možnost konzultovat praxi.22

Spole nost lov k v tísni ve spolupráci s dalšími partnery v pr b hu roku shromaž uje a p edává
informace týkající se projev rasismu, xenofobie, islamofobie, antisemitismu a diskriminace v R
Agentu e Evropské unie pro základní lidská práva (FRA) prost ednictvím pravidelného bulletinu,
ro ní monitorovací zprávy (National report) a odborné studie na specifické téma (Special study).23

19 https://www.jsns.cz/
20 http://www.varianty.cz/
21 Video kampan je dostupné 21. 6. 2015 z: <http://varianty.cz/videa/8-be-kind-to-your-local-nazi>.
22 Viz O Variantách. Varianty. [online]. Dostupné 21. 6. 2015 z: <http://www.varianty.cz/o-variantach>.
23 Viz RAXEN. lov k v tísni. [online]. Dostupné 21. 6. 2015 z: <http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-
prace/highlight/27>.
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Monitorováním rasismu a xenofobie se zabývá také eský helsinský výbor24. Výbor každoro n
vydává Zprávu o stavu lidských práv v R, která hodnotí dodržování lidských práv v r zných
oblastech spole enského života. Dále zve ej uje monitoring médií, jenž se zabývá projevy rasismu
a diskriminace. K závažným otázkám politického a spole enského života se vyjad uje formou
stanovisek, komentá , otev ených dopis i výzev. Výbor realizoval osv tové kampan zam ené
proti nesnášenlivosti. Jednou z t chto aktivit byla kampa Nedívej se ernobíle – rasismus škodí
Tob i Tvému okolí, jež se zam ila na snižování p edsudk p edevším v i p íslušník m romských
komunit.25

http://www.helcom.cz/cs/en/o-nas
Organizací, která od roku 2002 usiluje o zlepšení mediálního obrazu Rom v eské republice je
Romea26. Jejím cílem je rozvíjet ve spole nosti toleranci a dodržování lidských práv. Jako své
poslání vidí sdružování zejména mladých ob an romské a eské národnosti, kte í cht jí pomáhat
romskému a eskému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.27 Romea systematicky
monitoruje obraz Rom v eských médiích a snaží se vyvracet mýty, které o romské menšin
kolují.28 Organizace dále vydává asopisy, noviny, publikace o Romech, podporuje vzd lávání
Rom , podporuje kulturní akce a v neposlední ad provozuje zpravodajský server Romea.cz29.

24 http://www.helcom.cz/cs/en/ (v angli tin )
25 Výro ní zpráva 2009. eský helsinský výbor, s. 7–8. Dostupné 21. 6. 2015 z:
<http://www.helcom.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/CHV_VZ_2009_CZ.pdf>.
26 http://www.romea.cz/sdruzeniromea/
27 Viz O nás. Romea. [online]. Dostupné 21. 6. 2015 z:
<www.romea.cz/sdruzeniromea/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=95&lang=cs
>.
28 Více viz zde: Snížení diskriminace a rasismu nápravou mediálního zobrazování Rom . Romea. [online].
Dostupné 21. 6. 2015 z:
<http://www.romea.cz/sdruzeniromea/index.php?option=com_content&view=article&id=206%3Asnieni-
diskriminace-a-rasismu-napravou-medialniho-zobrazovani-
rom&catid=31%3Amedialni&Itemid=205&lang=cs>.
29 http://www.romea.cz/en/ (anglicky)
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Množství aktivit na podporu Rom a integraci cizinc do eské spole nosti realizuje také organizace
Slovo 2130.
Mezi organizace, které napomáhají integraci cizinc do eské spole nosti, pat í nap íklad Sdružení
pro integraci a migraci31, Centrum pro integraci cizinc 32, META – spole nost pro p íležitosti
mladých migrant 33, Organizace pro pomoc uprchlík m34 iOrganizace na podporu integrace
menšin35. Zmín né organizace po ádají vzd lávací a informa ní aktivity pro r zné cílové skupiny.
Ve školním prost edí probíhají v rámci primární prevence rizikového chování programy zam ené
vedle prevence užívání návykových látek, prevence výskytu šikany i prevence rizikového
sexuálního chování také programy prevence rasismu a xenofobie u žák a student . Primární
prevencí rizikového chování se v R v nuje zna né množství organizací. Namátkou m žeme
jmenovat pár z nich: Do sv ta36, Elio37, Jules a Jim38, Prev-Centrum39, Portimo40.

Ve spolupráci organizací Multikulturní centrum Praha41,
AFS – Mezikulturní programy42 a INEX – Sdružení
dobrovolných aktivit43 byl realizován projekt Stereotýpek
v nás44, jehož hlavním cílem byla prevence xenofobie a
rasismu mezi žáky SOŠ a SOU prost ednictvím interkulturní
výchovy s využitím interaktivních a zážitkových metod.
V rámci projektu
byly realizovány
kurzy pro
multiplikátory,

seminá e pro
pedagogy, interkulturní seminá e a dílny pro žáky,
prožitkové kurzy a miniworkcampy.
V sou asné dob je pod organizací Insaan – esko-
arabské centrum kulturního dialogu45 realizován
výzkumný a vzd lávací projektMuslimové o ima eských

30 http://www.slovo21.cz/
31 http://www.migrace.com/en/ (anglicky)
32 http://www.cicpraha.org/
33 http://www.cicpraha.org/
34 http://www.opu.cz/
35 http://www.opim.cz/index.php?page=profil
36 http://www.dosveta.org/
37 http://elio.cz/
38 http://www.julesajim.cz/
39 http://www.prevcentrum.cz/
40 http://www.portimo.cz/
41 http://www.mkc.cz/cz/uvod.html
42 http://www.afs.cz/
43 http://www.inexsda.cz/
44 http://stereotypek.mkc.cz/o-projektu-32/
45 http://www.insaan.cz/index.php/cs/
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školák 46. Projekt zprost edkovává žák m, student m a pedagog m vyvážené a fakticky správné
informace o islámu a muslimech v eské republice. Dále nabízí interaktivní programy pro školy,
v nichž se žáci a studenti seznamují s metodou kritického tení mediálních text , s problematikou
zahalování a se situací muslim žĳících v R. Krom t chto program se uskute nilo také n kolik
vzd lávacích seminá pro pedagogy, sociální pracovníky i m stské policisty.

Vzd lávání státní správy se
v nuje organizace In Iustitia –
pomoc ob tem násilí
z nenávisti47, která se zabývá
právní pomocí ob tem násilí
motivovaného nenávistí. Téma
násilí z nenávisti p ináší do
ve ejného pov domí,
odborného a politické diskuze.
Dále se zam uje na ochranu

komunit ohrožených násilným rasismem a neonacismem.
Za zmínku jist ješt stojí e-learningový projekt CzechKid48, který nabízí podporu pedagog m p i
realizaci multikulturní výchovy. Projekt byl vytvo ený ve spolupráci Fakulty humanitních studií UK,
neziskového sektoru a odborník z akademické sféry.

4. Výb r státních institucí zabývajících se v R problematikou rasismu a xenofobie
V otázkách rasismu a xenofobie plní státní instituce n kolik funkcí. Pat í mezi n legislativní innost,
dohled nad dodržováním zákona, zajiš ování spolupráce mezi aktéry angažujícími se v boji
s rasismem, integrace menšin i vzd lávání a osv ta v oblasti rasismu a xenofobie.
Ministerstvo vnitra vydává každoro n dokumenty týkající se problematiky extremismu. Jedná se
o Zprávy o problematice extremismu na území eské republiky, Koncepce boje proti extremismu a
Vyhodnocení koncepce boje proti extremismu.49 Tyto dokumenty p edstavují plány a úkoly v boji
proti extremismu.

46 http://muslimove.cz/
47 http://www.in-ius.cz/
48 http://www.czechkid.cz/index.html
49http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-
extremismu.aspx
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Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 zachovává strukturu p edchozích koncep ních
dokument , tedy d lení na p t pilí :

1) Komunikací proti demagogii (obsahuje Otev ené a zodpov dné zpravodajství a PR;
Internet bez nenávistné propagandy; Protiextrémistická kampa ).

2) V domostí proti totalitá m (Vzd lávání u itel a žák ).
3) Jednotná protiextremistická platforma (Prevence; M sta a obec).
4) Odbornost a imunita (Vzd lávání policist ; Organiza ní opat ení v Policii R;

Vzd lávání soudc a státních zástupc ; Systémové a paušální zamezení infiltrace
extrémist ).

5) Efektivn a korektn proti násilí (Bezpe nostní opat ení p i extremistických akcích;
Ob ti trestné innosti z nenávisti).

Jednotlivé oblasti uvedené v Koncepci spadají do gesce Ministerstva vnitra, Ministerstva školství,
mládeže a t lovýchovy, Ministerstva pr myslu a obchodu, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva
obrany, Ministerstva financí, Policie R i Ú adu vlády R.50

Odbor bezpe nostní politiky Ministerstva vnitra dále vydává tvrtletní zprávy o extremismu
Problematika extremismu na území eské republiky.51 Tyto zprávy informují o vývoji na krajn
pravicové i krajn levicové scén a uvádí statistiky související s extremistickou kriminalitou.
Otázkami rasismus a xenofobie se zabývají n které poradní orgány, jejichž innost zajiš uje Ú ad
vlády.52 Mezi tyto poradní orgány pat í Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro národnostní
menšiny, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. V radách zasedají zástupci ministerstev,
státních ú ad , zástupci odborné ve ejnosti a nevládních neziskových organizací.
Rada vlády pro lidská práva sleduje míru napl ování lidských práv a základních svobod v eské
republice. Rada z izuje odborné výbory a pracovní skupiny, p i emž otázkami rasismu a xenofobie
se zabývá Výbor pro práva cizinc a Výbor proti diskriminaci. Rad p edsedá zmocn nec pro
lidská práva, který spolupracuje s orgány ve ejné správy, nevládními neziskovými organizacemi a
odborníky na problematiku ochrany lidských práv a integrace romských komunit do spole nosti.53

Zmocn nec pro lidská práva vede Agenturu pro sociální za le ování, jež je nástrojem Vlády R k
zajišt ní podpory obcím v procesu sociální integrace. Jejím posláním je propojovat subjekty na
místní úrovni tak, aby spolupracovaly p i sociálním za le ování.54 Agentura v sou asné dob
realizuje kampa proti násilí z nenávisti projekt HateFree Culture55, jejímž cílem je snížit nap tí ve
spole nosti a radikalizaci mladé ve ejnosti pomocí aktivního vyvracení dezinformací a mýt ,
poskytnout argumenta ní výbavu, nabídnout alternativy k násilným ešením problém a získat v tší
prostor v médiích pro ob ti a ohrožené skupiny.56

50 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015. Ministerstvo vnitra, Odbor bezpe nostní politiky. Praha 2015.
51 http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx
52 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/
53 http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/zmocnenecnenkyne-vlady-pro-lidska-
prava-15656/, http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/rlp-uvod-17537/
54 http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/socialni-zaclenovani/agentura-pro-
socialni-zaclenovani-40435/
55 http://www.hatefree.cz/
56 http://www.socialni-zaclenovani.cz/kampan-proti-rasismu-a-nasili-z-nenavisti
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Rada vlády pro národnostní menšiny je poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající
se národnostních menšin a jejich p íslušník . Rada má 30 len , jimiž jsou zástupci státních orgán ,
odborné ve ejnosti a zástupci 14 národnostních menšin.57

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny systémov napomáhá integraci Rom do spole nosti.
Rada zabezpe uje sou innost resort odpov dných za realizaci díl ích opat ení a pln ní úkol ,
vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je eská republika vázána.
Soust e uje, projednává a p edkládá vlád informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplat ování
politiky vlády, které se týkají Rom .58 Jeden z výbor Rady vlády pro záležitosti romské komunity
si bere za úkol monitorovat d ní kolem mezinárodní iniciativy Dekáda romské inkluze 2005–2015,
která usiluje o ešení chudoby, sociálního vylou ení a diskriminace romských komunit v
regionálním m ítku.59

K ochran proti rasové diskriminaci p ispívá ve ejný ochránce práv (ombudsman), který „chrání
osoby p ed jednáním ú ad a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá
princip m demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou ú ady ne inné.
Provádí také preventivní systematické návšt vy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobod ,
a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovn ž p ispívá k prosazování práva
na rovné zacházení a ochran p ed diskriminací.“60

Ve ejný ochránce práv je národním t lesem pro rovné zacházení a ochrany p ed diskriminací. Za
ú elem prosazování práva na rovné zacházení ochránce poskytuje metodickou pomoc ob tem
diskriminace, provádí právní vyhodnocení, nabízí spolupráci p i zajišt ní d kaz , provádí výzkum
v oblasti diskriminace, zajiš uje vým nu informací s evropskými institucemi a zjiš uje, zda ú ady
postihují diskrimina ní jednání.61

57 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/
58 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/
59 http://www.romadecade.org/, http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/vybory/dekada-
romske-inkluze/vybor-pro-dekadu-romske-inkluze-75237/
60 http://www.ochrance.cz/en/home/ (anglicky)
61 http://www.ochrance.cz/en/discrimination/assistance-to-victims-of-discrimination/ (anglicky)
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Ochranou p ed rasismem a diskriminací se zabývá také Výbor pro vzd lávání, v du, kulturu,
lidská práva a petice Senátu Parlamentu eské republiky i Peti ní výbor Poslanecké
sn movny Parlamentu eské republiky

5. Statistiky související s otázkami rasismu a xenofobie v eské republice
5.1. Národnostní a náboženské složení obyvatel na území eské republiky
Podle dat, která v únoru 2014 zve ejnil eský statistický ú ad ( SÚ) a Ministerstvo vnitra R, inil
po et obyvatel eské republiky 10 512 400, p i emž podíl cizinc s trvalým i dlouhodobým
pobytem nebyl ani 5 %. V dané dob bylo 95,93 % lidí žijících na území eské republiky ob any
R, 2,18 % bylo cizinc s trvalým pobytem, 1,85 % cizinc s p echodným pobytem, 0,02 % azylant

a 0,02 % nových ob an , to znamená cizinc , kte í získali eské ob anství. Nej ast ji Ministerstvo
vnitra R ud lilo eské ob anství Ukrajinc m, Slovák m, Rus m a Vietnamc m. V roce 2013 se
jednalo o 2 253 osob.
Podle údaj nejvíce imigrant p ichází z Ukrajiny (1,03%), Slovenska (0,78 %), Vietnamu (0,52 %),
Ruska (0,30%), Polska (0,18 %), N mecka (0,16 %), Bulharska (0,08 %) a Spojených stát (0,06 %).
Za nimi co do po tu následují cizinci z Moldavska, Rumunska, íny, Mongolska, Velké Británie,
Kazachstánu, B loruska, Rakouska, Itálie, Francie a Nizozemska.62

Ohledn národnostního složení obyvatel eské republiky uvádí eský statistický ú ad v dokumentu
nazvaném Národnostní struktura obyvatel následující: „Nejvyšší podíl z obyvatel eské republiky
m ly osoby s národností eskou (64,3 %), dalších 5 % obyvatel m lo národnost moravskou a 1,4 %
národnost slovenskou. Ostatní národnosti nep esáhly hranici 1 % populace.“ Zmín né údaje
pochází z posledního s ítání lidu v roce 2011. K nízkému íslu u osob, které se hlásí k eské
národnosti, píše SU toto: „Více než tvrtinový pokles po tu osob s národností eskou ve srovnání
let 2011 a 2001 je dán vysokou mírou non-response na otázku národnosti (v roce 2011 inila 25,3 %,

62MAHDALOVÁ, Kate ina. Kdo je tady doma? Datová žurnalistika. [online]. 3. 1. 2015. Dostupné 7. 7. 2015
z: <http://www.datovazurnalistika.cz/kdo-je-v-ceske-republice-doma/>.
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v roce 2001 pouze 1,7 %), áste n také více než t etinovým nár stem po tu osob s moravskou
národností a se zavedením možnosti uvést zárove eskou a moravskou národnost.“63

K romské národnosti se p i s ítání lidu v roce 2011 p ihlásilo 5 135 osob, zatímco v roce 2001 se
jednalo o 11 746 osob. Po et tedy dvojnásobn poklesl. Avšak nár st zaznamenala kategorie
kombinující národnost eskou a romskou, k níž se p ihlásilo tém o sedm tisíc osob více než p ed
deseti lety. Tyto údaje jsou odbornou ve ejností považovány za podhodnocené.64 Odhady zpravidla
hovo í o 250 000 až 300 000 osobách.
Dokument SÚ se dále zabývá náboženským vyznáním obyvatel eské republiky. Ve s ítání lidu
v roce 2011 se jako „v ící“ ozna ilo 20,8 % obyvatel, jako „bez náboženské víry“ 34,5 % a položku
nevyplnilo 44,7 %. eská republika je tak považována za jednu z nejsekularizovan jších zemí na
sv t . Podle výzkum však v eské spole nosti i p es snižování po t v ících nedochází k odmítání
náboženství. Data vypovídají spíše o ur ité nechuti a o ned v e spole nosti k církevn
organizovanému náboženskému životu. Náboženství v eské republice asto nabývá privatizované
formy.65

Nejvíce lidí se v posledním s ítání p ihlásilo k ímskokatolické církvi (1 082 463 lidí, 10,9 %
obyvatel). Druhou církví s nejv tším zastoupením byla eskobratrská církev evangelická (51 858
lidí). Následovala Církev eskoslovenská husitská (39 229) a Pravoslavná církev v eských zemích
(20 533). Na pátém míst se objevili p íznivci Rytí Jedi (15 070). V po adí následovaly další
k es anské církve. K židovskému vyznání se ve s ítání p ihlásilo 1 474 obyvatel a za muslimy se
ozna ilo 3 358 obyvatel.66 Podle odhad Federace židovských obcí však v eské republice žije
15 000 až 20 000 Žid .67 Podobn odhady o po tech muslim v eské republice hovo í o 20 000 až
30 000 osobách r zné etnicity.68

5.2. Vztah eské ve ejnosti k národnostním skupinám
Pro zjišt ní vztahu eské ve ejnosti k národnostním skupinám žĳícím na území eské republiky
m žeme nahlédnout do zprávCentra pro výzkum ve ejného mín ní, které takto zam ený výzkum
každoro n provádí. Dosud poslední prob hl v únoru 2015. Do šet ení bylo zahrnuto 17 národností
žĳících na území eské republiky. Respondenti své sympatie i antipatie vyjad ovali pomocí
p tibodové škály, na které bod 1 znamenal „velmi sympati tí“, 2 „spíše sympati tí“, 3 „ani
sympati tí, ani nesympati tí“, 4 „spíše nesympati tí“ a 5 „velmi nesympati tí“.

63 Národnostní struktura obyvatel. eský statistický ú ad. [online] 30. 6. 2014. Dostupné 7. 7. 2015 z:
<https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf/d0d27736-ef15-4f4f-bf26-
e7cb3770e187?version=1.0>.
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Tab. 614c Obyvatelstvo podle v ku, náboženské víry a pohlaví. S ítání lidu, domu a byt 2011. eský
statistický ú ad. [online] 26. 3. 2011. Dostupné 8. 7. 2015 z: <https://www.czso.cz/csu/sldb>.
67 Statistika. Federace židovských obcí v R. [online] © 2010. Dostupné 8. 7. 2015 z: <http://www.fzo.cz/o-
nas/statistika/>.
68 POPOVOVÁ, Klára. Muslimové v eské republice. Muslimové o ima eských školák : Výzkumný
a vzd lávací projekt. [online] © 2015. Dostupné 8. 7. 2015 z: <http://muslimove.cz/muslimove-v-ceske-
republice/>.
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Výzkum uvádí, že nejv tší sympatie byly projevovány v i ech m (88 % zvolilo možnost „velmi
sympati tí“ nebo „spíše sympati tí“ a jen 1 % „spíše nesympati tí“) a k Slovák m (84 % sympati tí
/ 2 % nesympati tí). S jistým odstupem následovali Poláci, kterým projevila sympatie nadpolovi ní
v tšina (54 %) ve ejnosti proti o málo více než desetin (12 %) vyjad ujících nesympatie, dále to
byli ekové (37 % / 15 %), N mci (38 % / 25 %), Židé (31 % / 17 %), Ma a i (30 % / 18 %) a
Bulha i (27 % / 21 %). V p ípad Vietnamc (26 % / 31 %), Srb (19 % / 29 %) a í an (17 % /
34 %) již antipatie p evládly nad sympatiemi, i když nejv tší podíl tvo í neutrální hodnocení „ani
sympati tí, ani nesympati tí“. U Rus (19 % / 40 %), Ukrajinc (15 % / 46 %), Rumun (10 % /
47 %), Albánc (6 % / 53 %) a Arab (5 % / 70 %) již deklarované antipatie tvo ily relativn nejv tší
ást odpov dí, v p ípad Albánc a Arab dokonce absolutní v tšinu. Výrazn nejhorší vztah ob ané
deklarují v i Rom m, jimž nesympatie vyjád ily více než ty i p tiny (82 %) dotázaných, p i emž
polovina (51 %) zvolila odpov „velmi nesympati tí“, zatímco sympatie Rom m vyjád ila jen 4 %
dotázaných.69

Dále výzkum ukázal, že z hlediska v ku s jeho r stem se zhoršuje vztah k N mc m, ek m a
Arab m. S rostoucím vzd láním se vztah zlepšuje v p ípad N mc , ek a í an . Podle vzd lání
mezi absolventy vysokých škol je mén t ch, kterým jsou nesympati tí N mci nebo Vietnamci, a
naopak více t ch, kte í za sympatické ozna ují í any a Araby. Lidé se základním vzd láním pak
vyjád ili mén asto sympatie ve vztahu k Žid m.
Na Morav respondenti lépe vnímali Slováky, Poláky, Rusy, Ukrajince a Bulhary, v echách pak
byli relativn lépe p ijímáni Vietnamci. Z hlediska deklarované životní úrovn své domácnosti
sympatie s jejím zlepšováním rostou ve vztahu k N mc m, Žid m a Arab m. Z hlediska politické
orientace p i posunu od levice k pravici klesají sympatie v i Rus m a naopak rostou ve vztahu k
N mc m a Žid m.70

5.3. Postoje eské ve ejnosti k cizinc m
Centra pro výzkum ve ejného mín ní pravideln zjiš uje postoje eské ve ejnosti k cizinc m.
Poslední takový výzkum se konal v únoru roku 2015. Respondent m byla položena otázka, zda by
se cizinci žijící v R m li p izp sobit našim zvyklostem. Sedm z deseti eských ob an (70 %)
zastávalo názor, že cizinci by se m li co nejvíce p izp sobit našim zvyklostem, o nutnosti áste ného
p izp sobení byla p esv d ena více než tvrtina ob an (27 %) a pouhá 2 % obyvatel R mínily, že
cizinci by m li mít možnost žít zcela podle svých zvyklostí.
V otázce zam ené na vnímání cizinc žijících dlouhodob na území eské republiky bylo nejv tší
zastoupení souhlasných odpov dí u negativních názor . Jednalo se o tvrzení, že cizinci jsou p í inou
nár stu kriminality (souhlas vyjád ilo 66 % respondent ) a že zvyšují celkovou nezam stnanost
(65 %). Nesouhlas s t mito výroky vyjád ila pouze p ibližn desetina dotázaných. Nadpolovi ní
v tšina eských ob an se domnívala, že cizinci dlouhodob žijící v R znamenají zdravotní riziko
(57 %), nesouhlas vyjád ilo 15 % oslovených. Souhlas nad nesouhlasem p evážil také v p ípad
výroku, že cizinci ohrožují náš zp sob života – dv p tiny dotázaných (42 %) souhlasily, necelá
tvrtina nesouhlasila (23 %). U pozitivních výrok týkajících se cizinc dlouhodob pobývajících v

69 Vztah eské ve ejnosti k národnostním skupinám žijícím v R – únor 2015. CVVM SOÚ AV R, v.v.i.,
Naše spole nost 2. – 9. 2. 2015, 1069 respondent starších 15 let, osobní rozhovor. Dostupné 30. 6. 2015 z:
<http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7352/f3/ov150306.pdf>.
70 Ibid.
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R naopak p evládaly nesouhlasné odpov di. P evážná ást eské ve ejnosti nesouhlasila s tím, že
cizinci obohacují naši vlastní kulturu (souhlas vyjád ilo 22 % dotázaných, nesouhlas 46 %, což je
nevyšší podíl nesouhlasících ze všech položek), p ispívají k ešení problému stárnoucí populace
(souhlas 23 %, nesouhlas 39 %) a p ispívají k rozvoji hospodá ství (souhlas 16 %, nesouhlas 42 %).
V záv ru zprávy je uvedeno toto shrnutí: „Rozdíly v názorech na cizince z hlediska
sociodemografických ukazatel se projevují zejména v souvislosti s životní úrovní, politickou
orientací a áste n také s v kem. Vst ícn jší postoj k cizinc m mají ob ané s dobrou životní úrovní,
sympatizanti pravice a také ti, kte í mají mezi cizinci, jež v R dlouhodob žijí, p átele i známé.
Shovívav jší v i cizinc m jsou také lidé ve v kové skupin 15–29 let, ti jsou ast ji p esv d eni, že
cizinci obohacují naší kulturu, p ispívají k rozvoji hospodá ství, nejsou p í inou nár stu kriminality
a neznamenají ohrožení pro náš zp sob života. Naopak respondenti, kte í deklarovali špatnou životní
úrove , sympatizanti levice a lidé, kte í nemají mezi cizinci dlouhodob žijícími v R p átele nebo
známé, jsou v i cizinc m nalad ni spíše negativn .“71

5.4. Stav rasismu a diskriminace v eské republice
Stav rasismu a diskriminace v Evropské unii monitoruje nestatní nezisková organizace ENAR72

(Evropská sí proti rasismu). O stavu t chto jev v Evropské unii pravideln vydává stínové zprávy.
Každý rok je osloven národní autorský tým, který zpracuje téma rasismu a diskriminace z pohledu
nevládního sektoru do národní stínové zprávy a ENAR na základ t chto zpráv vypracovává
Stínovou zprávu o stavu rasismu a diskriminace v EU.
P edstavíme zde poslední dv vydané stínové zprávy mapující situaci v eské republice. První je
stínová zpráva Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic popisující situaci
v R v období od b ezna 2011 do b ezna 2012. Druhou zprávou je Racism and related discriminatory
practices in employment in the Czech Republic zabývající se obdobím od b ezna 2012 do b ezna
2013.
Starší zpráva v ásti nazvané „Shrnutí“ uvádí, že krom obecné analýzy rasismu a jiných forem
diskriminace se bude podrobn v novat tématu islamofobie. Píše se zde, že „ eská republika, na
rozdíl od mnoha západoevropských zemí, nezaznamenává ve vztahu k muslimské menšin závažn jší
problémy. Nižší naléhavost této otázky plyne z pom rn malého po tu muslim žijících v eské
republice a rovn ž ze skute nosti, že se v tšinou jedná o osoby s vysokoškolským vzd láním pracující
na vysoce kvaliikovaných pozicích. Latentní míra xenofobie a islamofobie je však v eské spole nosti
bohužel pom rn vysoká. Znalosti o islámu jsou velmi omezené a zpravodajství v médiích je asto
zavád jící a/nebo neinformované.“73

71 Postoje eské ve ejnosti k cizinc m – únor 2015. CVVM SOÚ AV R, v.v.i., Naše spole nost 2. – 9. 2.
2015, 1069 respondent starších 15 let, osobní rozhovor. Dostupné 8. 7. 2015 z:
<http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7350/f3/ov150303b.pdf>.
72 Na webových stránkách organizace m žeme íst: „ENAR is the only pan-European anti-racist network that
combines advocacy for racial equality and facilitating cooperation among civil society anti-racist actors in
Europe. The organisation was set up in 1998 by grassroots activists on a mission to achieve legal changes at
European level and make decisive progress towards racial equality in all EU Member States. Since then, ENAR
has grown and achieved a great deal.“ Dostupné 5. 7. 2015 z: <http://www.enar-eu.org/About-us>.
73 JANK , L., KNOB, M., KRAJ ANSKÝ, V. Rasismus a diskriminace v eské republice: ENAR Stínová
zpráva 2011–2012. Centrum pro lidská práva a demokratizaci. Dostupné 3. 7. 2015 z:
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Dále ve „Shrnutí“ zpráva uvádí nejzávažn jší problémy, které adí do šesti bod . V prvním bodu
hovo í o oživení a další posílení nap tí mezi majoritou a romskou menšinou. Toto nap tí se projevilo
v regionech potýkajících se s vysokou nezam stnaností s vyšším podílem romské populace. Krajn
pravicové skupiny zde organizovaly ve ejná shromážd ní. V n kolika p ípadech byl nutný zásah
policie, která zabránila eskalaci a násilným st et m.
V druhém bodu se zmi uje o tom, že v R došlo k n kolika násilným útok m jak v i Rom m, tak
ze strany Rom . Píše, že se objevily také falešné zprávy o útocích, které vyvolaly xenofobní nálady
ve spole nosti. Situaci zhoršila svým neprofesionálním zpravodajstvím zejména bulvární média,
která pouze opakovala ni ím nepodložené zv sti.
Dalším tématem je neúm rn asté posílání romských d tí do základních škol s omezenými
výukovými osnovami, což omezuje možnosti jejich dalšího vzd lávání a práce. Zpráva zde naléhá
na provedení systémové reformy eského vzd lávacího systému, p i emž konstatuje, že segregace
romské populace od v tšinové spole nosti za íná již od d tství a s postupem asu se dále prohlubuje.
Namísto dosavadních díl ích reforem je tedy t eba jasné systémové zm ny, která by zahrnula romské
d ti do standardního vzd lávacího procesu. Zmín na je také nutnost p esv d it romské rodi e o
nezbytnosti kvalitního vzd lání jejich d tí.
Následuje upozorn ní na celkov nízkou úrove dosaženého vzd lání u p íslušník romské menšiny,
která vede k jejich vysoké nezam stnanosti a obsazování mén kvalifikovaných pozic.
Zam stnavatelé se navíc zdráhají zam stnávat Romy a p i p ijímání nových pracovník nadále
dochází k diskriminaci. Zpráva upozor uje na pot ebu zlepšit dostupnost právní pomoci ob tem
diskriminace na trhu práce.
P edposlední bod hovo í o pokra ování nep íznivého procesu „ghettoizace“, kdy se Romové
p esouvají na periferie m st, z nichž se stávají oblasti s vysokou nezam stnaností, horší
infrastrukturou a zvýšeným výskytem kriminality. Zpráva naléhá na eskou republiku, aby rozvinula
ú innou strategii státního bydlení a zajistila ochranu p ed zneužíváním ze strany majitel ubytoven.
Poslední bod se zmi uje o pot eb umožnit migrant m p ístup k ve ejnému zdravotnímu pojišt ní.74

V ásti nazvané „Úvod“ se dozvídáme, že ve srovnání s minulými lety nedošlo k výrazným zm nám
ohledn ohrožených skupin, p i emž z stává nejzraniteln jší v i rasismu a diskriminaci romská
menšina. Mezi další ohrožené skupiny pat ili Rumuni, Albánci, Ukrajinci a muslimové. Níže se píše,
že zpráva se specificky v nuje otázkám rasismu a diskriminace v i muslim m, p i emž zpráva
konstatuje, že „v eské republice je pom rn rozší ená latentní islamofobie a p íslušníci muslimské
komunity elí negativním p edsudk m ze strany v tšinové spole nosti i médií. V obecné rovin však
islamofobie nepat í mezi témata s takovou spole enskou a politickou závažností jako problém
diskriminace a rasismu v i Rom m.“75

V páté kapitole „Zvláštní téma – islamofobie“ zpráva p ináší informace o postavení muslimské
komunity v eské republice, analyzuje r zné formy diskriminace a projev rasismu v i muslim m
a hodnotí p í iny a d sledky nep átelství v i této skupin .

<http://www.romea.cz/dokumenty/SR_CR-2012.pdf>. Anglická verze dostupná z: <http://www.enar-
eu.org/IMG/pdf/czech_republic.pdf>.
74 JANK , L., KNOB, M., KRAJ ANSKÝ, V, Rasismus a diskriminace v eské republice: ENAR Stínová
zpráva 2011–2012, s. 2.
75 Ibid, s. 3.
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Následují kapitoly rozebírající rasismus a diskriminaci v oblasti zam stnání, vzd lání, bydlení,
zdravotnictví, v p ístupu ke zboží a službám, v oblasti politické participace, v médiích i v oblasti
trestní spravedlnosti. Zakon ena je zpráva doporu ením.
Nejnov jší zpráva Racism and related discriminatory practices in employment in the Czech Republic
mapující období b ezna 2012 do b ezna 2012 kritizuje eskou republiku zejména za restriktivní
politiku v i cizinc m v oblasti zam stnanosti, dlouhodobé ne ešení problematiky nezam stnanosti
romské menšiny a nefungující mechanismy právní ochrany ob tí diskriminace v zam stnávání.
Ve st edu zájmu zprávy stojí dv skupiny – cizinci a Romové. Ob skupiny se setkávají
s diskriminací na trhu práce, která se asto projevuje už p i výb rovém ízení, kdy nap íklad dochází
k vy azení ú astníka na základ jeho p íjmení. Zpráva uvádí, že mezi nej ast jší projevy
diskriminace v zam stnání pat í nižší mzdy, nemožnost postupu, prekérní pracovní podmínky,
obt žování i neoprávn né propoušt ní.
Zpráva eské republice doporu uje zlepšit mechanismus sb ru dat, vytvá ení pracovních pozic pro
znevýhodn né skupiny, p ijetí zákona o bezplatné právní pomoci a sociálním bydlení, odklon od
restriktivní politiky v i cizinc m a rozvoj antidiskrimina ní legislativy, nap íklad zvýšením
pravomocí ve ejného ochránce práv p i odhalování diskriminace.76

6. Záv r
eská republika je zemí etnicky zna n homogenní. Podíl cizinc žijících v eské republice netvo í

ani 5 % obyvatelstva. P esto i práv proto cítí velká ást v tšinové populace v i cizinc m a
národnostním menšinám antipatie. Tradi n bývají ob mi rasismu a diskriminace Romové. eská
republika je pravideln kritizovaná za nedostate ná opat ení v boji s touto diskriminací ze strany
Evropské unie i r zných nestátních neziskových organizací. Tradi ní aniciganismus v poslední dob
však zasti ují obavy z uprchlík , které jsou spojené s již delší dobou v eské spole nosti p ítomnými
islamofobními náladami.

Do sou asných postoj ve ejnosti k cizinc m se promítá momentální uprchlická krize. V
eské spole nosti m žeme v této souvislosti vnímat zvyšující se nap tí. Danou situaci studie
nereflektuje z d vodu, že se jedná o n co, co probíhá práv te . Domníváme se, že situaci bude
možné hodnotit až s odstupem asu. P esto m žeme konstatovat, že ve spole nosti lze sledovat
množství obav a to jak na jedné stran z uprchlík , tak na druhé stran z nenávistných projev ásti
eské ve ejnosti v i imigrant m. Na tomto stavu mají sv j díl n která média, která p ijímají rétoriku
strachu z cizinc i dokonce ší í nepravdivé informace. V posledním m síci se v eské republice
uskute nilo n kolik demonstrací proti p ijímání uprchlík , na nichž se populisti tí politici snaží
získat politické body. Zdá se, že spole nost se polarizuje a asto dochází k slovním výpad m proti
t m, kte í mají odlišný názor. P ítomnost n kterých rasistických a xenofobních názor v hlavním
spole enském myšlenkovém proudu vnímáme jako velice nebezpe ný jev.

76 IŽINSKÝ, P., DUBOVÁ, A., HURRLE, J. Racism and related discriminatory practices in employment in
the Czech Republic: ENAR Shadow Report 2012–2013. Multicultural Center Prague. Dostupné 6. 7. 2015 z:
<http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/czech_republic.pdf>.
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1. VERŠE A SPOLE NÉ HODNOTY
1.1. Verše, které jsou p ímo spojeny s rasismem a xenofobií.
1.2. Verše, které souvisejí s faktory vedoucími k rasismu a xenofobii.

1.2.1. Pocit nad azenosti a chlubení se rasou.
1.2.2. Nedostatek kultury sdílení a solidarity; sobectví.
1.2.3. Nedostatek empatie.
1.2.4. Nezam stnanost a hospodá ské t žkosti.
1.2.5. Nedostatek pocitu tolerance a pokory.
1.2.6. Nedostatek seznámení s ostatními a kultura spole ného života a solidarity.
1.2.7. Nedostatek pojm rovnosti a bratrství lidstva.
1.2.8. Neschopnost využívat rozdíly, jako je jazyk, náboženství a barva pozitivním zp sobem.
1.2.9. Selhání p i potla ení emocí závisti a žárlivosti.
1.2.10 Nespravedlnost a smysl pro spravedlnost

1.3. Verše, které zd raz ují spole né jmenovatele
1.3.1. Víra v Boha
1.3.2. Víra v posmrtný život
1.3.3. Víra v Proroky

1.4. Verše, které ozna ují preventivní sílu morálních zásad proti zlu
1.4.1. Úloha morálních princip v lidských vztazích
1.4.2. Pokládání lidí a lidské d stojnosti za st ed všeho
1.4.3. lov k a jeho odpov dnost ve spole nosti

2. HODNOCENÍ

3. ODKAZY
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ÚVOD
Hodnota znamená abstraktní míru pro význam n eho, náhradu za n co, co stojí za to, a vysokou a
prosp šnou kvalitu. (Turecká jazyková spole nost, Turecký slovník, rasismus, 2005)
Hodnota je n co, co je považováno za dobré, p kné a správné v pohledu spole nosti nebo jednotlivce
nebo n co, co je obhajováno. (Grand Larousse, Rasism, 1986)
Hodnota je základní kritérium, které používáme k posuzování v cí a zjišt ní, co je správné nebo
špatné. Správnost a platnost hodnoty vychází ze skute nosti, že se spoléhá na v domosti a d kazy a
má vnit ní soudržnost a jejím cílem je zlepšení a je zdrojem prosp šného opat ení. Díky tomuto
rozsáhlému prost edí získají hodnoty univerzalitu. (Šaban Ali DÜZGÜN. Hz Peygamber ve nsan
Yeti tirme Düzeni (Prorok a systém pro vzd lávání lidí), D B Yayınları, Ankara 2015, s. 13.)
Hodnoty, které dávají lidem pravé lidské vlastnosti a které také podporují samotnou strukturu
spole ností lze rozd lit do dvou skupin:
Vysoké božské hodnoty a hodnoty vytvá ené lidmi.
Vysoké božské hodnoty jsou obecné, platné a univerzální. Pro srovnání, jen ást lidských hodnot je
univerzální. Sociální život má svou jedine nou dynamiku, protože se neustále m ní, rozvíjí a
obnovuje. Univerzální hodnoty mají tendenci být v tomto procesu stálejší. Je však t žké, aby lidé
udržovali univerzální hodnoty ve všech oblastech. Spole nost ovliv uje lidi, kte í jsou
spole enskými bytostmi, a utvá í je na základ rozhodujících hodnotových úsudk .
Náboženství významn p isp lo k formování univerzálních hodnot. Tyto hodnoty byly ú inné v boji
proti rasismu a xenofobii a s nimi spojenými formami násilí. P esto však dosud nebylo možné
p edcházet rasismu a xenofobii a formám násilí s nimi spojeným. Dnešní p ípady mobbingu, násilí a
zabíjení vyvrcholily v rasistickém kontextu.
Sd lovací prost edky p etékají zprávami o útocích na místa bohoslužby, hrozbách, provokacích,
rasistických demonstracích, pálení dom s lidmi v nich a žhá ství. To nazna uje pot ebu nových
opat ení proti rasismu. Proto jsou zapot ebí nové hodnoty. V tomto kontextu je tento projekt pokusem
o vy ešení problému. Naším cílem je p isp t k sou asnému úsilí v boji proti rasismu a xenofobii a
prosazovat spole ný evropský mír nejen tím, že vyjád í kritiku, ale také tím, že p ĳde s návrhy.
P i identifikaci verš byly up ednostn ny verše, které jsou p ímo spojeny s rasismem, a verše, které
se týkají faktor vedoucích k rasismu, byly poskytnuty v pozd jší fázi a spole né hodnoty byly
zaznamenány. Názory koránských komentátor a dalších u enc / odborník byly posuzovány v
sekci Komentá e.
Doufáme, že touto prací p isp jeme k mírovému soužití lidí.
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1. VERŠE A SPOLE NÉ HODNOTY
Islám je náboženství založené p edevším na Tawhide, ví e v jednotu Alláha (Boha). Islám v tomto
ohledu p edstavuje jedno spole né náboženství, které všichni proroci pocházející od Adama nabízejí
lidstvu. Korán uvádí, že všichni proroci zvou lidi na Tawhid. Islám je posledním kruhem tradice
náboženství založené na zjevení. Nepochybn je Tawheed esencí islámu. Korán však opakuje, že
víra ve vzk íšení, víra v proroctví, stejn jako víra, že Muhammad je poslední prorok, jsou také
pot ebné spolu s vírou v Tawhid.
Základní zásady islámské víry v Koránu ohledn víry, uctívání a morálky byly odhaleny, b hem
života proroka Mohameda (pbuh), díky tomu, že byl velkým vzorem pro používání mysli k
pochopení božských zjevení.
ProrokMuhammad (pbuh) odkazuje na ur ité vlastnosti p i popisování muslim . Podle tohoto popisu
je muslim ten, jehož jazyk a ruce jsou bezpe né; Kte í neulehnou nasyceni, zatímco jeho soused má
hlad; Který miluje pro druhé to, co miluje pro sebe; Kdo ví, že když íkáte hezká slova a usmíváte se
na jiné, je to jako dávat almužnu; A kte í mají slitování a úctu k lidem.
Islám, pokud jde o jeho poselství a ustanovení, je ur en všem lidem po celou dobu. Islám je
charakterizován dynamikou, jako je rovnováha, p evzetí st ední cesty, spravedlnost, norma a tak
dále. V islámu není místo pro excesy a nedostatky.
Hlavním zdrojem islámu je Korán. Korán je kniha, která nem že být pozm n na ani falšována do
Soudného dne. Všechny kopie Koránu po celém sv t jsou stejné.
Islám vytvá í harmonickou a vášnivou spole nost, jednající solidárn . Bratrstvo, solidarita, rovnost,
spravedlnost, povzbuzování k pravd a trp livosti, ší ení dobra a boj proti zlu tvo í základní
dynamiku této spole nosti, která je spojena s vírou, která chrání rasu, barvu, zemi a t ídu.
Islám odmítá nutit lidi, aby se stali muslimy. Islám p ijímá zásadu, že v náboženství neexistuje
nutnost. Je založen na ší ení dobytím srdcí. Ustanovení islámu jsou snadná. Problémy, které nelze
udržet, nejsou vymáhány.
Islám je založen na principu rovnosti a spravedlnosti. Každý, kdo vyznává islámskou víru, je
považován za muslima bez ohledu na jeho jazyky, rasu nebo pozadí.
Islám považuje strach z Boha za jediné opat ení nad azenosti. Proto jsou rasismus a xenofobie
odmítnuty. To je jasn uvedeno ve verších Koránu.
1.1. Verše Koránu, které jsou p ímo spojeny s rasismem a xenofobií:
Rasismus a xenofobie jsou stejn staré jako lidstvo. Rasismus je v podstat "znevažování t ch, kte í
nejsou jako my". Je to jednání s lidmi, jakoby byli jiní a jejich ponižování. Toto je zakázáno v mnoha
verších Koránu.
Korán:
“O lidské bytosti! Jist jsme vás stvo ili z muže a ženy. Ud lali jsme vás v národech a pokoleních.
Abyste se poznali navzájem. Jist , mezi vámi je p ed o ima Boha nejmocn jší lov k, který je
víc zbožný. Jist že Alláh je pozorovatel. (Šura al-Hujurah, 49:13)

Hodnoty:
1. Uv domování si toho, jak byl vytvo en lov a celé lidstvo.
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2. Uznání, že všichni lidé pocházejí z proroka Adama, a Evy a celé lidstvo má jednoho spole ného
p edka.
3. Seznámení se s ostatními prost ednictvím klan a kmen
4. Uv dom ní si vlastní ceny, stejn siln jako se bojíme Boha.
5. Vynikat ne rasou, ale dobrým chováním.
6. P ipojit se a obdivovat vlastní rasu bez rasismu.
7. Nez stávat ml enlivý tvá í v tvá zlým skutk m vykonávaným vlastní rasou.
Komentá ;
Islám zrušil um lé míry nadvlády v lidských vztazích a propagoval znalosti a zbožnost (taqwa) jako
jedinou míru nad azenosti. Lidé mají stejná práva z jejich povahy. Každá lidská bytost je
respektována bez diskriminace. Všichni lidé jsou potomci stejných rodi , a to Adama a Evy. Jako
taková nemá žádná rasa nárok na nad azenost nad jinými rasami.8. Nep istupovat k pronásledování,
p estože se provádí vlastní rasou.
Prorok Muhammad (pbuh):
“Každý, kdo podporuje rasismus, není jedním z nás. Každý, kdo bojuje za n jakou rasistickou
záležitost, není jedním z nás. Každý, kdo zem e za n jakou rasistickou v c, není jedním z nás
(muslim ). "Imám muslimský ( mare 53, Hadith . 1850)
Prorok Muhammad (pbuh):
“Ti, které Alláh nejvíce oce uje, jsou ti, kdo se nejvíce bojí Boha. Žádný Arab nemá v tší úctu
nad ne-arabským; ani ne arabská osoba nad arabskou osobou. Žádná osoba s ernou k ží
nemá v tší váhu nad osobou s bílou k ží; ani osoba s bílou k ží nad osobou s ernou k ží.
Nad azenost je pouze ve zbožnosti a pod ízení.” (Jam al-Fawaid, 1/510, hadith no: 3632)
Prorok Muhammad byl dotázán:
“M že být považováno za rasismus, když lov k miluje sv j národ?”
Muhammad (pbuh) odpov d l:
“Ne! P esto je to rasismus, když lov k podporuje svou rasu v útlaku.” (Ahmad Ibn Hanbal,
4/107,160)
Korán:
“V ící jsou pouze brat i. Ud lejte tedy mír mezi vašimi bratry. Bojte se Alláha! Abyste došli
milosti. (Surah al-Hujurah, 49: 10)
Hodnoty;
1. Být bratry v souladu s náboženstvím a p esv d ením.
2. U init mír mezi bratry.
3. Nep sobit nešt stí a zlo mezi bratry.

Komentá e;
Jedním ze základních zákon spole nosti je zajistit, aby láska a respekt ovládly sociální vztahy.
Komunita jednotlivc , kte í se milují, bude žít š astn . Tímto zp sobem lze dosáhnout jednoty a
soudržnosti.
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Svatý Korán:
“O, kdo v il! Nem la by se jedna skupina posmívat. Je možné, že vysmívaní mohli být lepší
než jiní. Ani ženy by se nem ly posmívat ženám. Vysmívaná by mohla být lepší než ta druhá.
Nem li byste se o iš ovat. Nenazývejte se navzájem p ezdívkami. Jaká je špatnost ve ví e! Ti
kdo ne iní pokání. Ti jsou tyrani.” (Surah al-Hujurah, 49: 11)
“B da všem druh m skandál ! Kdo shromáždil bohatství a po ítal to. Myslí si, že jeho
bohatství bude v né.” (Sura al- Humaza, 104: 1-3)
Hodnoty;
1. Nevysmívat se a d lat si legraci z jiné skupiny lidí.
2. Nezavrhovat se navzájem.
3. Nenazývat se navzájem nep íjemnými p ezdívkami.
4. Neutrhovat se na lidi.
5. Nev it, že bohatství m že koupit nesmrtelnost.
6. Nev it, že peníze mohou p inést nesmrtelnost.

Komentá e;
Pro islám jsou všechny lidské bytosti stejné. Islám doporu uje lidem, aby se navzájem milovali.
Zakazuje lidem, aby se pohoršovali nebo ponižovali ostatní lidi.
D lat si legraci z ostatních lidí je další forma zneužívání. Každá lidská bytost je vybavena jedine nou
osobností a d stojností. Jakýkoliv útok na osobnost lidí vyvolává reakci. Naše náboženství zakazuje
skutky zneužívání jiných lidí. D lat si legraci z jiných lidí nebo je ponižovat je akt, který lidé z
psychologického hlediska neschvalují.
Také hanobení nebo zesm š ování ostatních lidí a vyd lávání pen z nebo bohatství prost ednictvím
takového chování neud lá lidi v né ani nesmrtelné.
Prorok Muhammad (pbuh):
“Muslim je ten, v jehož jazyce a ruce jsou muslimové v bezpe í. Zatímco v ící je ten, komu
jsou sv eny životy a bohatství lidí.” (Sunan al- Nasa’i, Belief, 8)
“Vyšší lidská komunita založená islámem pod vedením Svatého Koránu má slavné chování. Každý
jedinec v této spole nosti má nedotknutelnou d stojnost. Tato d stojnost je synonymem d stojnosti
spole nosti. Jakákoli urážka na n jakém jednotlivci je jako sebevražda. Ve skute nosti je celé
spole enství jedno a celé a má spole nou d stojnost. "(Ve stínu Koránu, Komentá k 11. verši Sury
al-Hujurah, Sayyid Qutb)
Jednoho dne se Abu Dharr rozzlobil s Bilalem a vy ítal mu "Ó synu erné ženy!" Bilal šel k poslu
Božímu a st žoval si na to.
Prorok Muhammad (pbuh) ekl Abu Dharrovi:
-”Vy ítal jsi Bilaluovi, že jeho matka je erná? To znamená, že stále zachováváš standardy a
úsudky p ed islámských dn nev domosti. Žádný z nich není ctnostn jší než jiní, ti s bílou nebo
ernou k ží, krom spravedlivých skutk .”(Ahmed Ibn Hanbal, Musnad, Egypt 1313, V, 158.)
Korán:
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“Z Jeho znamení je Jeho stvo ení oblohy a zem a rozdíl jazyk a barev. Jist v tom jsou ur itá
znamení sv t .” ( Surah al-Rum, 30: 22)
Hodnoty:
1. Vezmeme-li v úvahu rozmanitost a rozmanitost jazyk jako d kaz existence Boží.
2. Vezmeme-li v úvahu rozmanitost a rozmanitost barvy jako d kaz Boží existence.
3. Uv domte si, že barevné a jazykové rozdíly nejsou kontrolovatelné
Komentá e;
B h vytvo il r zné jazyky, odlišné chování, jedine né zp soby, styly mluvení a dialekty i v
sousedních zemích. Tato rozmanitost v Božím stvo ení je projevem Jeho božského um ní. Je z ejmé,
že B h tuto r znorodost vytvo il jako ozdobu pro sv t.
"Pokud by tyto rozdíly neexistovaly a lidé byli vytvo eni v uniformit , nebylo by možné, aby sv t
byl sv dkem lidských vztah na této úrovni. Vzhledem k obtížím rozlišování mezi dv ma lidmi, kte í
nosí stejné oble ení, si m žeme p edstavit pohodlí rozmanitosti spole enského života. "(Kur 'an Yolu
Tefsiri, Sura al-Rum, komentá k 22. verši.)
Korán:
“O lidé! Bojte se Boha, který vás stvo il z jediného já a vytvo il z n j jeho partnera. A poté
muže a ženy rozptýlil. Bojte se Boha, skrze kterého jste zodpov dní jeden za druhého a stejn
jako jakékoliv vztahy p íbuzenstva. Jist , Alláh, nad vámi je Pozorovatel. (Sura al-Nisa, 4: 1).
Hodnoty;
1. V domí, že lidé jsou stvo eni z jediného lidského já.
2. P ijmutí, že všechny lidské bytosti jsou potomky stejných rodi .
3. Respektování práv p íbuzných.

Komentá e;
ekl Abu al-Hasan Harakani:

“Kdokoliv p ijede ke dve ím, dejte jim chléb a nikdy nezpochyb ujte jejich víru. Protože každý, kdo
je hoden nosit ducha p ed Bohem Všemohoucím, je dost hodný, aby jedl chléb na stole Abu al-
Hasana.” (Harakani, Harakani Association Publications, p. 19. Kars)
Korán:
“Z tohoto d vodu jsme o Izraelcích napsali, že jist ten, kdo zabije jednoho, pokud to není zabití
nebo korupce na zemi, jako by zabil celé lidstvo. Kdo jednoho udrží naživu, jako by zachoval
celé lidstvo. Náš posel k nim p išel s d kazy. Ale v tšina z nich, po tomto, na zemi jsou
p estupci.” (Maida surah 5\32)

Hodnoty;
1. Reagovat na zlo dobrotou.
2. Reagovat na dobré lepším.
3. Pocit, že zabití jedné osoby je jako zabití celého lidstva.
4. Pocit, že záchrana jedné osoby je jako zachra ování celého lidstva.
5. Nep sobení zmatku ve spole nosti.
6. Zdržet se extrém .
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7. Nedávat špatný p íklad.
8. Nepodporujte ostatní tím, že dáte špatný p íklad.

Komentá e:
Lidé jsou p irozen spole enskými bytostmi. To je samotný základ spole enského života.
Nepravidelnost vztah mezi lidmi má negativní dopad na spole nost. Korán povzbuzuje lidi, aby se
pokoušeli o dobrotu, krásu a spravedlnost. Lidé mají ur itá práva, která získají od narození. Ty jsou
nezcizitelná a nep evoditelná. Každý má nárok na tato práva bez ohledu na svou barvu, jazyk,
náboženství nebo rasu kv li své lidské povaze. Dnes jsou tato práva ozna ována jako lidská práva.
Právo na život si zasluhuje zvláštní zmínku mezi lidskými právy. Právo na život je nejzákladn jším
lidským právem. Porušení práva na život je považováno za zlo in v každé spole nosti nebo zemi.
Takové porušení znamená n jaký nebo jiný trest. lov k je nejcenn jší a nejvýznamn jší bytostí ve
vesmíru.
"Ten, kdo nedbale usmrtil, asto neuznal právo na život, dodával odvahu ostatním, aby zabili. "(Hak
Dini Kur 'an Dili, Elmalılı Hamdi Yazır).
Korán
“Až zatroubí Polnice, nebude žádný p íbuzenský vztah v ten den. Nebudou se ptát nikoho.”
(Sura al-Muminun, 23/101)
Hodnoty;
1. Aby nedocházelo k rozpor m nad rasou mezi lidmi.
2. Neptejte se a nepátrejte o ostatních mezi sebou.
3. Necht jte se chlubit a chvástat mezi sebou.
V Soudný den nem že nikdo ani rasa, ani jeho rodina zachránit lov ka. Jediná v c, která by byla
prosp šná, jsou dobré skutky vykonané ve jménu Boha.
Svatý Korán:
“Ur it jsme vytvo ili lidskou bytost v nejlepší podob .“ (Sura al-Tin, 95/4)
“Ur it jsme uctívali potomky Adama. Nosili jsme je na zemi a na mo i. Dali jsme jim výživu
z dobrých v cí. Vynikali jsme p es v tšinu z nich, které jsme vytvo ili s dokonalostí.” (Sura al-
Isra 17/70)
Hodnoty;
1. Lidské bytosti jsou vytvo eny v nejlepší a nejkrásn jší podob .
2. Stvo itel je ten, který formoval lidské bytosti zp sobem, jakým jsou vytvá eny.
3. Lidské bytosti mají p íležitosti na zemi i na mo i.
4. Každá lidská bytost je nad azená ostatním tvor m.

Komentá e;
Muhammad (pbuh) a jeho p átelé sed li, p ed nimi se procházel poh ební pr vod. ProrokMuhammad
(pbuh) se postavil. Pak se také postavili jeho p átelé. íkali:"Ó Proroku Boží! Toto poh ební procesí
nebyl jeden z muslim ; To byl poh ební pr vod nev ících (Žid v jiném vypráv ní).
- Muhammad (pbuh) odpov d l:
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- “Není to živá bytost / lov k?” (Bukhari, Janaiz, 651, Muslim, Janaiz, 24)
Prorok Muhammad (pbuh)
“Každý, kdo podporuje rasismus, není jedním z nás. Každý, kdo bojuje za n jakou rasistickou
záležitost, není jedním z nás. Každý, kdo zem e pro n jakou rasistickou záležitost, není jedním
z nás (Muslim ).” Imam Muslim (Hadith no. 1850)
Korán:
“Z jeho verš je to, že vás stvo il z p dy, pak jste se stali lidským rozptylem.”
(Sura al-Rum, 30: 20)
Hodnoty;
1. V domí, že lidské bytosti byly p vodn vytvo eny ze zem bez ohledu na jejich
2. V domí, že lidská bytost byla vytvo ena ze zem p edtím, než se ší í po celé zemi

Komentá e;
Alláh vytvo il vše ve vesmíru v náležitém m ítku a to platí pro Alláha. Ví, jak jsou lidé vytvo eni.
Ví, která pravidla mohou být použita k dokonalému lidskému životu. Je to proto, že stvo il všechno.
"Milujeme tvory, kv li Stvo iteli." Yunus Emre

1.2. Verše z Koránu vztahující se k d vod m, které vedly k rasismu a xenofobii:
D vody vedoucí k rasismu a xenofobii;
1.2.1. Pocit nad azenosti a vychloubání se (vychloubání se rasovým p vodem a pocitem
nad azenosti)
Islám nepodporuje to, pokud se lov k chlubí svou rasou nebo rodinou a považuje to za jeden z
faktor , které narušují mír mezi lidmi. Ve skute nosti je lov k vytvo en v nejlepším postavení.
Proto žádná rasa nem že uplat ovat nad azenost v i ostatním. Toto je zakázáno v mnoha verších
Koránu.
Korán:
“ íkají: "Pokud se vrátíme do Mediny, ti mocní vyženou ty špatné". Moc pat í Alláhovi a jeho
Poslu a v ícím. Ale pokrytci to nev dí. "(Surah al-Munaiqun, 63/8)
Takže and lé se úpln poklonili. Krom Iblisu. Ukázal nepokoru a stal se jedním z nev ících."
(Sura al-Sad, 38: 73-74)
"Neodvracej svou tvá od lidí. Necho po zemi s veselím. Alláhovi se nikdy nelíbí, kdo je
arogantní." (Sura al-Luqman, 31:18)
"Necho te po zemi v nadšení. Jist neza ídíte zemi a nikdy se nedostanete k horám ve výšce.”
“ Zlo všech t chto na stran vašeho Pána je znesv cením.” (Sura al-Isra, 17: 37- 38)
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D vody vedoucí k rasismu a xenofobii;
Hodnoty;
1. Vynechat pravidlo, že je n kkdo nad azen bohatstvím a majetkem, ale skutky p ed Bohem
p evažují.
2. Žádná nadvláda silných nad slabými.
3. Bohatství a hojnost zboží neposkytuje osob výhodu.
4. Neexistuje nad azenost rasy, ale víry.
5. Uv domte si, že slabost nebo síla neleží na rase, ale na chování.
6. Nenechat se zkrušit ustanoveními, ale být za n je vd ný.
7. Nebojte se, jak Satan íká, že ohe je siln jší než zem .
8. Vychloubat se svými vlastními iny, spíše než svou rasou.
9. Neopomínat jiné z d vodu své rasy nebo z jiných d vod .
10. Neotá et se k jiným z d vodu jejich rasy nebo z jiných d vod .
11. Nechodit po zemi a chlubit se svou rasou nebo z jiných d vod .
12. Nebýt jedním z t ch, kte í se chlubí nebo mají bludy o své rase nebo z jiných d vod .

Komentá e;
Zde je definováno chování muslim v souvislosti s životním stylem. Náboženské principy jsou dány.
Není možné v d t, co nás eká v budoucnu. Slepá víra v n co je špatná.
Prorok Muhammad (pbuh):
“Ten, kdo je zabit pod vlajkou lov ka, který je slepý ke své spravedlivé v ci a který vyvolává
rodinu nebo podporuje sv j vlastní kmen, um e smrtí toho, který pat í do dn Jahiliyy.”
(Muslim, Imara: 57)

1.2.2. Nedostatek kultury sdílení a solidarity; sobectví.
Jednou z charakteristik rasistických lidí je, že mají slabé emoce pro sdílení. Vidí cizince jako své
soupe e. Necht jí sdílet a za ínají projevovat rasistické chování v i cizinc m. Sdílení by však
p idalo nové hodnoty jak pro n , tak pro jejich adresáty.
Nap íklad p i sdílení informací se na horizontu objeví nová informace. Sdílení vynásobí radosti, ale
utlumí bolest.
Korán:
“Zeptají se vás, za co by m li utrácet. ekni: "Cokoliv dobré, co utratíš za rodi e, p íbuzné,
sirotky, opušt né a cestující, a to, co ud láš, Alláh to jist ví.’ (Sura al-Baqara, 2: 215)
“A uctívejte Alláha a nikdy s Ním nic nespojujte. A dobro rodi m a p íbuzným, sirotk m,
chudým a blízkému sousedovi a blízkému sousedovi a blízkému p íteli a cestujícímu a to, co
mají vaše pravé ruce (otrokyn ). Jist že Alláh nikdy nemá rád toho, kdo je snobský a pyšný.
(Sura al-Nisa, 4: 36)
Hodnoty;
1. Nebojte se sdílet.
2. Sdílení je ctností. Máme být ctnostní.
3. Být spravedlivý sdílením s p íbuznými, sirotky, chudými lidmi, cestujícími, žebráky a otroky.
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Komentá e;
"Nejd ležit jším ú elem nebo funkcemi sdílení materiál je zajistit sdílení emocí mezi jednotlivci a
skupinami a posílit v li k soužití tím, že pomáháme pot ebným lidem s jejich hmotnými pot ebami."
(Prorok a etika soužití) Tisíce v cí jsou 19. M. Ça ırıcı)
Prorok Muhammad (pbuh):
“Ten, kdo ned kuje lidem, ned kuje Bohu.” (Tirmidhi. Birr, 35)
Sdílení s p íbuznými, cestujícími a sirotky nikoho finan n neoslabí. Spíše jednoho obohatí
materiáln i duševn .
Dnes je neustále diskutováno globální sv tové ob anství, které je nevyhnutelné, aby lov k mohl
z stat v kontaktu s ostatními lidmi, kte í praktikují jiné náboženství. Díky technologickému pokroku
mohou lidé dnes denn cestovat z jednoho kontinentu do druhého a r znorodé komunity asto
navzájem spolupracují. To zase vede ke kultu e setkávání r zných spole ností.
"Základním motivem lidí, kte í se u í ve svých vztazích s praktikami jiných náboženství, stejn jako
s muslimy, je hledat nebo Boží spokojenost. To skute n vyplývá ze skute nosti, že bychom m li
milovat stvo ení kv li jejich Stvo iteli. Jak ekl Yunus Emre: P ednášíme Alefa a pokra ujeme ve
velkoobchodním prodeji našich aktiv.
Milujeme tvory, kv li Stvo iteli.
U enci se snaží ukázat, že je možné ovlivnit ostatní lidi tím, že s nimi vytvo í dobré vztahy bez
ohledu na jejich falešné p esv d ení, postavení, barvy, jazyky atd. "(H. Prorok a etika koexistence),
str. 19, D B Yayınları, 2015, Ankara)
Prorok Muhammad (pbuh):
“V ící jsou jako jedno t lo v milování se navzájem, projevující milosrdenství k sob navzájem a
laskavost k sob navzájem. Když orgán t la cítí bolest, cítí ji i jiné orgány.” (Muslim, Birr, 66;
Bukhari, Adab, 27)

1.2.3. Nedostatek empatie. (Co kdybych se narodil erný nebo žlutý!)
Jedním z d vod vzniku rasistické mysli je nedostatek empatie. První krok k odpušt ní spo ívá
porozum ní a vzájemném poznávání našeho mozku a srdce. Empatický postoj ned lá z rozmanitost
již hrozbou; P ipravuje cestu pro klidn jší a zdrav jší prost edí komunikace.

Korán:
“Jist Alláh p ikazuje spravedlnost a d lání dobra a dávání p íbuzným a zakazuje nerozhodnost a
bezbožnost a útisk. On vás upokojí, abyste se mohli nau it lekci." (Sura al-Nahl, 16:90)
“Váš Pán rozhodl, že neuctíváte nikoho krom n ho a že se chováte k rodi m s dobrou povahou.
Pokud se dostanou do starého v ku, jeden nebo oba, tak jim ne ekn te "fuj", ani se jim
nevyhýbejte. Ale ekn te jim velkorysé slovo.” (Sura al-Isra, 17: 23)
“Snižte pro n k ídla pokory milosrdenství a ekn te: "M j Pane! Dej jim milosrdenství, jako oni
se m zastali, když jsem byl mali ký.” (Sura al-Isra, 17: 24)
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Hodnoty;
1. Být spravedlivý ke všem.
2. Být laskavý a pomáhat druhým
3. Vyhýbat se pohoršení a hanebným záležitostem.
4. Ovládat svou povahu a odpoušt t
5. Soucítit se staršími, zvlášt v etn rodi a být zdvo ilý a poslušný.
6. Být pokorný v i starším lidem a chránit je.

Komentá e;
Osoba se od rasistického myšlení odkloní, pokud si ho uv domí. Bez empatie se ídí rasismem.
Prorok Muhammad:
“Ten, kdo pro svého bratra nechce, co chce pro sebe, nemá (pravou) víru.”(Bukhari, Iman: 7)
“Kdo m že spát s plným žaludkem, zatímco jeho bližní je hladový, není pravým v ícím. " (Hakim,
II, 15; Heysemi, VIII, 167)
„Bohu se t m že zželet a bude t zkoušet tou v cí.” (Tirmidhi, Sifat al-Qiyama: 54)
“Nesm jte se n emu špatnému, co se stane vašemu bratru. B h vás m že vyzkoušet s tou v cí.”
(Tirmidhi, Sifat al-Qiyama: 54)
“Nikdo není dokonalý fyzicky ani duchovn . Proto nikdo nem že hlásat nad azenost v i jiným
lidem. Všichni lidé jsou z hlediska svých práv a svobod rovnocenní, bez ohledu na jejich pohlaví,
t lesnou zdatnost nebo zdraví, bohatství, v k nebo rodinné vazby. Ukázat odpor, sobeckost nebo
nesnášenlivost v i lidem, které považujeme za nedokonalé nebo vadné, jejich výsm ch, popírání
nebo diskriminace na základ jejich barvy, náboženství, rasy nebo pohlaví p edstavuje porušení práv
jiných lidí nebo, jak je b žn v sou asném právu, porušování lidských práv. Porušení lidských práv
dnes p edstavuje jeden z hlavních právních a spole enských problém v mezinárodním programu.”
(Mohammed Altun, Ankara University, Social Sciences Institute, Master ’s Thesis, Ankara 2006)
“Prorok Muhammad, mír a požehnání jemu, ekl:
“Muž cestoval a byl žíznivý. Našel studnu. Šel k ní a pil vodu, a když vyšel ven, spat il psa,
který žíznil a olízl vlhkou p du. Muž si myslel, že pes trp l žízní stejným zp sobem jako on.
Takže šel ke studn a naplnil si botu vodou. Vyšli jsme tím, že jsme nosili botu v ústech a dali
vodu psovi. B h p ĳal jeho p íze a ukázal milosrdenství.”
Spole níci proroka se zeptali:
“Ó Posle Boží! B h nás odm ní za naše zacházení se zví aty? "Prorok (Pbuh) odpov d l:
“Pro nás je odm na za naši laskavost v i všemu živému.” (Muslim, Jihad, 44, Ibn Majah, Adab,
8)

1.2.4. Nezam stnanost a hospodá ské t žkosti.
V d sledku technologického vývoje za ali lidé z r zných národností pracovat na stejném pracovišti.
Problémy mezi nimi jsou velmi pravd podobné. Jak se tyto problémy zvyšují, lidé mohou za ít
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projevovat rasistické chování. Zahrani ní pracovníci tak mohou být vnímáni jako nep átelé, kte í
snižují pracovní p íležitosti.
Korán:
“P enechejte p íbuzným svá práva, a také t m, kte í jsou opušt ni, a cestujícím, ale
nerozhazujte zbyte n .” (Sura al- sra, 17: 26 )
“Nabídn te b hem známých, ur ených dn ob tní dobytek. On ho poskytl, tím, že jim požehnal
Alláhovým jménem. Jezte jejich maso a nakrmte lidi v tísni a chudé” (Sura al- Hajj, 22: 28).
“Nedotýkejte se majetku sirotka, s výjimkou toho, co je dobré, dokud nedosáhne své zralosti.
Dodržujte slib. Slib jist vytvá í odpov dnost. (Sura al-Isra, 17: 34)
Hodnoty;
1. Ned lejte špatné v ci se strachem z chudoby.
2. Nestrašte lidi strachem z chudoby.
3. Nenásledujte Satana a neskrblete.
4. Pomáhejte nemajetným, p íbuzným, chudým a cestujícím.
5. Dodržujte sliby

Komentá e;
V tomto verši jsou lidé upozorn ni na Satana, který nutí lidi, aby p ijali negativní postoj k
ekonomickým t žkostem a zapojili se do p estupk .

Prorok Muhammad (b h):
“O m j Alláhu, hledám v tob úto išt z chudoby, nev ry a chudoby” (Nasai, Sahw, 90, Ahmed b.
Hanbal, Musnad, V, 36, 39,)

1.2.5. Nedostatek pocitu tolerance a pokory.
Je nevyhnutelné, že ve spole nosti existují lidé s r znými p esv d eními a náboženstvími. To je
p irozený aspekt spole enského života a nem žeme s tím d lat nic. Nem žeme se rozhodnout, kde
se narodíme.
V této souvislosti jsou tolerance a pokora základními zdroji spole enského soužití. Bez tolerance a
pokory je pro lidi nevyhnutelné, aby se dopoušt li arogance, sebed v ry, namyšlenosti a dalších
negativních postoj a rasistických p ístup , xenofobie a náklonnosti k násilí budou nevyhnutelné.
Korán:
“Nepoužívejte o i k tomu, co jsme dostali jako dvojice. Nebojte se o n . Spus te k ídla k
v ícím.” (Sura al-Hijr, 15: 88)
“Služebníci milosrdných, kte í chodí na zemi v poko e, a když je nev doucí oslovují, íkají:
"Mír.’” (Sura al-Furqan, 25: 63)
Hodnoty;
1. Být pokorný v i p átel m a cestujícím. Nebýt arogantní.
2. Nevychloubat se.
3. Zdržovat se od žárlivosti. Být skromný.
4. Být tolerantní a chovat se s tolerancí;
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Komentá e;
Arogance nahrazuje toleranci a pokornost a m že být definována jako sebe pochopená nad azenost.
Jinými slovy, znamená to, že ostatní lidi považujeme za mén cenné. P da je symbolem pokory. Na
rozdíl od hor, nety í se s namyšleností. Je to pošlapaná všemi. Muslim by m l být jako p da v
toleranci. Jak íká Rumi, m l by být jako zem v poko e a skromnosti.
Prorok Muhammad (pbuh):
“Osoba nem že vstoupit do Ráje, pokud má ve svém srdci i jen unci arogance” (Muslim,
Iman, 147; Abu Dawud, Adab, 29, Tirmidhi, Birr, 61)
“Poskytování almužny nezmenšuje bohatství. Alláh zvyšuje d stojnost a est t ch, kte í odpoušt jí
jiným lidem. B h povznese toho, který ukazuje pokoru ve jménu Alláha. " (Muslim, Birr, 69)
Muž se t ásl strachem, když mluvil s prorokem, ale ekl:
“Zklidni se! Nejsem král, ale syn ženy, která jí sušené maso.” (Ibn. Majah, Sunan Etimah, 30)
“Tolerance znamená p ijetí rozmanitosti. Znamená to zdržet se zjina ování. Jak íká Rumi, tolerance
znamená zacházet se všemi lidmi jako s celkem. Tolerance znamená, že lov ka považujeme za
nejvýznamn jší ze všech bytostí a p ijímáme lidi bez ohledu na jejich víru, barvu nebo chyby. Skládá
se z toho, že nezlámeme jejich srdce. Je to podpora jednoty pro bratrství a mír. "(Süleyman Aslan,
Onların Vasıfları, s. 167)
Rumi ekl:
"Nebu povýšený, ale bu vd ný a pokorný. Neuvažujte sami o sob , jako o vás uvažuje Satan.
"(MasnaviI./3362)

1.2.6. Nedostatek seznámení s ostatními a kultura spole ného života a solidarity.
Reciprocita je jedním z nejd ležit jších princip islámu. Je jedním ze zdroj spole enského míru a
soužití. Lidé sotva splní své pot eby každý sám. Proto svou povahou mají lidé tendenci vytvá et
spole enství a vzájemn si pomáhat.
Korán:
"A uctívejte Alláha, nikdy s Ním nic nespojujte. A dobro rodi m a p íbuzným, sirotk m,
chudým a blízkému sousedovi a vzdálenému sousedovi a blízkému p íteli a cestujícímu a to, co
mají vaše pravé ruce (otrokyn ). Jist že Alláh nikdy nemá rád toho, kdo je snobský a pyšný.”
(Sura al-Nisa, 4: 36)
“Nedodržujte to, co neznáte. Jist je to ucho, zrak a srdce, všechny z n ho jsou zodpov dné.”
(Sura al-Isra, 17: 36)
Hodnoty:
1. Dobré chování k rodi m
2. Dobré chování k p íbuzným
3. Laskavost k chudým a sirotk m
4. Laskavost k blízkým a vzdáleným soused m,
5. Zodpov dnost v i soused m.
6. Laskavost k p átel m.
7. Laskavost k cestujícím.
8. Laskavost k zam stnanc m.
9. Nechvástejte se a ne chvalte se.
10. Vyhýbání se informací nebo znalostí, které p inášejí pokušení
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Komentá e:
Pojem koexistence platí nejen pro vztahy mezi r znými náboženstvími, ale také pro vztahy mezi
r znými etnickými skupinami a dokonce i pro r zné sekty a skupiny v rámci stejné víry. ( slam
Kültüründe Ho görü, Bir Arada Ya ama Tecrübemizin Esasları (Tolerance v islámské kultu e,
Principy našich zkušeností s koexistencí), Mehmet ÖZDEM R, D B Yayınları, Ankara, 2015)
Náš sv t dnes vidí mimo ádn rychlý vývoj v oblasti v dy a techniky. Existují významné pr lomy v
komunikaci a prost edky hromadné komunikace. Jelikož jsou k dispozici pro ve ejnou pot ebu,
cestování z jedné zem do druhé se rychle zvýšilo. Pohodlí na cestách mezi zem mi a kontinenty
naléhá na lidi, aby se spojili, poznali se a žili spolu.
Vzhledem k tomu, že zdá se, že fyzické hranice zmizely po celém sv t , lidé s r znými
náboženstvími, jazyky, rasami, barvami, zem mi, kulturami, vírou a sektou za ali žít spole n
tempem, které nikdy p edtím nevid li. Ekonomické, politické, náboženské a kulturní interakce se
projevily v celosv tovém m ítku, což následn vedlo k problém m s poznáváním více o ostatních.
Je pravda, že islám stanovil principy práva a etiky týkající se mírového soužití r zných odlišností,
jakož i zachování rozmanitosti jako identity.
Islámské spole nosti vždy dodržovaly ur ité míry a normy ve svých vztazích s nemuslimskými
spole nostmi od dob našeho Proroka (pbuh) až do sou asnosti. Tato opat ení jsou doporu ována
p ímo Koránem a prorokem (pbuh). Verše, které zakazují, aby byli lidé nuceni p estoupit na islám
(Baqara, 2: 256; Kahf, 18:29), znamená, že bychom m li u it pochopení praktikujících jiných
náboženství nebo jiné víry. První vztahy s k es any a židy za ínaly, respektive, s muslimy
migrujícími do Abyssinie a s muslimy, kte í migrují do Mediny, v dob Proroka (pbuh). Modelový
vztah byl založen s praktikujícími t emi božskými náboženstvími a mezi nimi byly uzav eny dohody
a byl vytvo en zákon koexistence, který byl uzav en Chartou Mediny. "(Peygamber ve Birlikte
Ya ama Ahlakı (Prorok a etika soužití), Mehmet GÖRMEZ, D B Yayınları, 2015, Ankara)

Prorok Muhammad (pbuh):
v ící." (et-Tergip ve’t-Terhip 3/358)
“Archand l Gabriel mi radil, abych bližním inil laskavost tak naléhav , že jsem myslel, že
d dictví bude p edstaveno mezi sousedy. " (Bukhari, Adab, 28; Muslim, Birr, 140-141).
“Pokud si n í soused není jistý, že mu ten lov k neublíží, pak tato osoba nem že vstoupit do
ráje” (Muslim, Iman, 73).
“Pro Boha je nejlepší p ítel ten, kdo je prosp šný. Stejn tak je nejlepším sousedem ten, kdo je
prosp šný. " (Tirmidhi, Birr, 28)
“Archand l Gabriel mi radil, abych bližním inil laskavost tak naléhav , že jsem myslel, že
d dictví bude p edstaveno mezi sousedy. “ (Bukhari, Adab, 28; Muslim, Birr, 140-141. (Tirmidhi,
Birr, 28)
“Vzhledem k tomu, že mezi sousedy není rozlišováno podle jejich víry, islámští u enci souhlasí s
tím, že i tito nemuslimští sousedé mají nárok na tato práva. (Acruni, I, 328.)
Korán:
“Dary jsou pro chudé, kte í se zavázali k cest Alláha a nemohou sejít z jejich aury. Nevystavují
lidem p etrvávající prosby. Cokoli darujete, Alláh o to jist ví. (Sura al-Baqara, 2: 273)

Hodnoty;
1. Pomáhat chudým lidem v okolí kv li sociální soudržnosti.
2. Mít kulturu života bez domýšlivosti a arogance.
3. Být vzorem slušnosti v chování lov ka.
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Komentá e;
M žete vid t známky chudoby v jejich chování. Mohou sotva n co žádat od jiných lidí, natož aby
byli naléhaví v jejich žebrání. Používají pouze nep ímé metody, aby lidé pochopili jejich situaci.

Prorok Muhammad (pbuh):
“B h je vlídný na Jeho stvo ení a miluje ty, kte í jsou vlídní. "Abu Dawud. Adab, 10) "Ten, kdo
ned kuje lidem, ned kuje ani Bohu." Tirmidhi. Birr, 35 "Každý p íjemný výrok je almužna.”
(Bukhari Adab, 34)
“Ten, kdo se raduje za to, že d lá lásku, a kdo je smutný, že d lá zlo.” (Ahmad Ibn Hanbal, Musnad
IV, 399.)
“V ící je ten, s kým m žete navázat p átelství. Osoba, která nekomunikuje s jinými lidmi a s níž
komunikace nem že být z ízena, je bezcenná.” (Ibn Hanbal, II, 400 side with the poor, laborers,
etc.)
1.2.7. Nedostatek pojm rovnosti a bratrství lidstva
V islámu je pojem bratrství jedním ze základních pilí soužití. Svatý Korán a asto používá tento
koncept k zd razn ní, že je to spole ná lidská hodnota. Islám p edstavil bratrství a rovnost mezi
lidmi, aby je spojili. Zrušila všechny formy diskriminace.
Korán:
“Ur it jsme vytvo ili lidskou bytost v nejlepší podob .” ( Surah al-Tin, 95/4)
“Ur it jsme uctívali potomky Adama. Nosili jsme je na zemi a na mo i. Dali jsme jim výživu
z dobrých v cí. Vynikali jsme p es v tšinu z nich, které jsme vytvo ili s dokonalostí.” (Surah al-
Isra, 17/70)

Hodnoty;
1. Lidské bytosti jsou vytvo eny v nejlepší a nejkrásn jší podob .
2. Stvo itel je ten, který formoval lidské bytosti zp sobem, jakým jsou vytvá eny.
3. Lidské bytosti mají p íležitosti na zemi i na mo i.
4. Každá lidská bytost je nad azená ostatním tvor m.

Komentá e;
Ve svém Kázání na rozlou enou náš Prorok shrnul všeobecnou hodnotu islámu, že všechny lidské
bytosti jsou si rovné od narození takto:
"Ó lidstvo! V z, že váš Pán je jeden. Vaši p edkové jsou jedni. Vy jste všichni d ti Adama a Adam
byl vytvo en ze zem . Arab nemá nad azenost nad ne-Arabem, ani ne arabština nemá n jakou
nad azenost v i arabskému; Také bílá nemá nad ernou nad azenost, ani erná nemá nad azenost
nad bílou.
Poh ební pr vod prošel kolem sedícího Proroka. Náš Prorok se postavil. Pak se také postavili jeho
p átelé. íkali:
Proroku Alláh v! Tento poh ební procesí není pro jednoho z muslim ; To byl poh ební pr vod
nev ícího (Žida v jiném vypráv ní).
Prorok odpov d l:
Není to lidská bytost? Není to živá bytost (duše)? (Bukhari, Janaiz, 651)

Po p emíst ní do Mediny náš Prorok (pbuh) podepsal dohodu s nemuslimy, která se nazývá Listina
Mediny. S touto dohodou náš Prorok položil morální a právní základy míru a soužití mezi r znými
náboženstvími a kulturami.
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1.2.8. Rozdíly v jazycích, náboženstvích a barvách.
Samotná rozmanitost jazyk a barev, sortiment postav a temperament a rozmanitost schopností a
dovedností nevyžadují konflikt ani konkurenci. Spíše na nás naléhají, abychom si navzájem pomáhali
p i pln ní našich povinností a uspokojování našich pot eb.

Korán:
“Z Jeho znamení je Jeho stvo ení oblohy a zem a rozdíl jazyk a barev. Jist v tom jsou ur ité
znamení sv t .” ( Sura al-Rum, 30/22)

Hodnoty:
1. Vezmeme-li v úvahu rozmanitost a rozmanitost jazyk jako d kaz existence Boží.
2. Vzhledem k rozmanitosti a rozmanitosti barvy jako d kazu existence Boží.
3. Uv domte si, že barevné a jazykové rozdíly nejsou kontrolovatelné

Komentá e:
Prorok Muhammad (pbuh):
“Ó lidstvo! Váš Pán je jediný a váš otec je jediný. "Arab nemá nad azenou nad ne-Arabem, ani
ne-arabština nemá nad azenost nad arabštinou; Také bílá nemá nad ernou nad azenost, ani
erná nemá nad azenost nad bílou.” (Ahmad Ibn Hanbal. Musnad, V, 411)
Jednoho dne se Abu Dharr rozzlobil na Bilalem a vy ítal mu: "Ó synu erné ženy!" Když to uslyšel
Prorok, rozzlobil na Abu Dharra:
“O Abú Dharre, obvinil jsi Bilala z toho, že jeho matka je erná? Stále žijete s myšlenkou v ku
nev domosti? "Abu Dharr položil hlavu na zem a ekl:
“Nezvednu hlavu, dokud mi Bilal nedá nohu na tvá .” (Bukhari Iman: 22) Prorok Mohamed (pbuh):

“Ti, které Alláh nejvíce oce uje, jsou ti, kdo se nejvíce bojí Boha. Žádný Arab nemá v tší úctu
nad ne-arabským; ani ne arabská osoba nad arabskou osobou. Žádná osoba s ernou k ží
nemá v tší váhu nad osobou s bílou k ží; ani osoba s bílou k ží nad osobou s ernou k ží.
Nad azenost je pouze ve zbožnosti a pod ízení.” (Jam al-Fawaid, 1: 510, hadith no: 3632)

Korán:
“On je Alláh, Stvo itel, Svatý tv rce (Kdo vytvá í bez jakýchkoliv vad), Všemocný. K N mu
pat í všechna krásná jména. Cokoliv je na nebesích a na zemi, ho oslavuje (prohlašuje, že je
vyvýšen nad jakékoliv vady). On je Svatý s neodolatelnou silou, Všev doucí.“ (Sura al-Hashr,
59: 24)

Hodnoty;
1. V d t, že Alláh vytvo il lidi s r znorodostí.
2. V domí, že to je Alláh, který vytvá el lidi ve stvo ení.

Komentá e;
Lidé nemají žádnou kontrolu nad jejich fyzickými vlastnostmi ve stvo ení. Alláh ur uje, jaké fyzické
vlastnosti mají lidé. Barva, tvar obli eje, postava atd. ostatních lidí jsou proto vytvo eny Alláhem.
Proto neexistuje žádný sociální nebo náboženský základ pro nárok na nad azenost. Nad azenost
m že být m ena pouze v jednom sm ru, v m ítku dobrých skutk .
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1.2.9. Selhání p i potla ení emocí závisti a žárlivosti.
Žárlivost je vrozená vlastnost lidských bytostí. Vzhledem k tomu, že B h ve stvo ení nám dává
n jaké pocity, žárlivost je vrozená emoce. Tento pocit v našem každodenním život zažíváme již od
d tství. D ležité je, abychom mohli žárlivost dob e využít. Korán zakazuje žárlivost negativním
zp sobem.

Korán:
“Mnoho lidí Knihy se cht lo vrátit zp t k nev e po vaší ví e, kv li závisti ve svém já, po
pravd , která jim byla jasná. Promi te a ignorujte to, dokud Alláh nep ivede své p ikázání.
Jist že Alláh je schopen všeho.” (Sura al-Baqara, 2: 109)
“Nebo oni závidí lidem, co jim B h dal z Jeho št drosti. Ano, opravdu jsme dali rodin
Abrahámovy knihy a moudrosti. A dali jsme jim velké království.” (Sura al-Nisa, 4: 54)

Hodnoty;
1. Žárlivost pohání konflikty mezi lidmi. Bujarost a hý ení vedou ke spor m.
2. Odpušt ní a tolerance zmír ují žárlivost.
3. Lidské t lesné já je náchylné k žárlivosti. Nejlepší je nevyvolávat ji.

Komentá e;
Prorok Muhammad (pbuh):
“Dejte si pozor na závist! Využívá dobré skutky, stejn jako ohe spot ebuje d evo.” (Abu
Dawud, Adab, 44)

Korán:
“Utráceli (z toho, co jim Alláh zajistil), a to jak v klidu, tak utrpení, stále potla ovali hn v (i
když byli provokovaní a schopni odvety) a odpoušt li lidem (jejich p estupky). B h miluje
(takové) lidi, kte í jsou oddaní d lat dobro, u v domí toho, že B h je vidí” (Al Imran, 134).

Hodnoty;
1. Ovládání hn vu, aby byl dobrým lov kem.
2. Mít ctnost odpušt ní, aby byl dobrým lov kem.
3. Pomáhat lidem jak v hojnosti, tak v úzkých odpov dn .

1.2.10. Smysl pro spravedlnost a nespravedlnost.
Nespravedlnost také vede k rasismu a xenofobii. Nespravedlnost, která se zam uje na skupinu, nutn
p ipraví cestu pro nenávist a rasismus.
Korán:
„Jist Alláh rozkazuje spravedlnost a d lání dobra a dávání p íbuzným a zakazuje neslušnosti
a bezbožnost a útisk. On vás upomíná, abyste se pou ili.” (Nahl surah 16/90)
“Dejte sirotk m sv j majetek a nenahrazujte dobrou v c špatnou. Neprojezte jejich bohatství
tím, že je smísíte s vaším bohatstvím, protože to je velké pobou ení.” (Sura al-Nisa, 4: 2)

Hodnoty:
1. Být spravedlivý.
2. D lat laskavosti.
3. Držet se stranou od hr zných záležitostí a zneužití.
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4. Být citlivý na to, co je nábožensky zakázáno a co je nábožensky povoleno.
5. Nepoužívat práva a majetek sirotk .
6. Nebýt chamtivý nebo špatný.
7. Nezískávat bohatství ve jménu ostatních

Komentá e:
Všichni jsou si rovni, pokud jde o práva a svobody. Ukázat nad ji, sobeckost nebo nesnášenlivost
v i lidem, které považujeme za nedokonalé nebo vadné, výsm ch, popírání nebo diskriminaci na
základ jejich barvy, náboženství, rasy nebo pohlaví, p edstavuje porušení práv jiných lidí nebo, jak
je b žn v sou asném právu, porušování lidských práv. Porušení lidských práv dnes p edstavuje
jeden z hlavních právních a spole enských problém v mezinárodním programu.

1.3. Verše, které zd raz ují spole né jmenovatele.
Zkoumání praktikujících t í hlavních náboženství v Evrop odhaluje, že v í v Boha, v posmrtný
život a proroky. To je fakt zaznamenaný na mnoha místech v Koránu.
1. V í v Alláha
2. V í v posmrtný život
3. V í v proroky

1.3.1. Víra v Alláha.
Korán:
“Ale kdo uv il v Alláha a držel se ho pevn , dostane od N ho milosrdenství a odm nu a povede
ho rovnou cestou k sob . (Sura al-Nisa, 4: 175)
179. Tak drž se od neposlušnosti Alláha, abys byl v úct k N mu, a poslechni m . (Sura al-
Shuara,26: 179)

Hodnoty;
1. Poznání Boha jako nejlepšího p ítele
Víra hlásá absolutní monoteismus: je jeden B h, Alláh a Mohamed
Je to jeho jediný prorok.
Duše je nesmrtelná a bude souzena Bohem, aby ji odm nil nebo potrestal. Ráj je druh zahrady, kam
si p jde odpo inout spravedlivý. Nev ící p jdou do pekla.
Jejich svatá kniha je Korán
Víra v Alláha je jedním z pilí islámské víry. To je zd razn no v recitování sv dectví o ví e

1.3.2. Víra v posmrtný život
Víra v posmrtný život je dalším spole ným aspektem t í náboženství. Svatý Korán, Bible a Tóra
obhajují víru v život po smrti.
Korán:
“Den, kdy vás svolá ke dni shromaž ování; Tento den Taghabun. Kdo v í v Boha a iní dobro,
zakryje své zlo, a dostane se do zahrad, pod kterými proudí eky, jakoby z stali v n m navždy.
To je velká spása.” (Sura al-Taghabun, 64: 9)

Hodnoty;
1. Nebýt jedním z t ch, kte í prohrají v Soudný den.
2. Být jedním ze š astných lidí tím, že d láte prosp šné skutky
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1.3.3. Víra v proroky
Víra v proroky je dalším spole ným aspektem t í náboženství. Tak, svatý Korán a
Bible a Tóra obsahují verše o ví e v proroky.

Svatý Korán:
"Posel a v ící v ili v to, co mu bylo sesláno od Pána jeho. Každý z nich v il v Boha a Jeho
and ly "Jeho knihy" (Sura al-Baqara, 2/285)
"Poslové, kte í p inášejí dobré zprávy a kte í varují, aby lidé nebyli proti Alláhovi, d kazem
po posly. Alláh je Mocný-moudrý. "(Sura al-Nisa, 4: 165)

Hodnoty;
1. Mezi proroky nerozlišujte.
2. V í v proroky, že p jdou p ímou cestou.
3. V í v proroky jako nositele dobrého vlivu a varování.

Komentá e;
Proroci jsou lidé, skrze které se Alláh rozhodl p edávat Boží p ikázání lidem. Jsou posly Alláha.
Prvním prorokem je prorok Adam a poslední prorok je Mohamed. Toto je uvedeno ve verších. Jako
posledním prorokem je Mohamed, nebude existovat žádný jiný prorok až do Soudného dne.
Muslimové v í nejenom v Proroka Mohameda, ale také ve všechny proroky, kte í jsou uvedeni ve
Svatém Koránu.
Jeden z pilí islámské víry je sv dectví víry: "Sv d ím o tom, že neexistuje jiné božstvo než Alláh
a také sv d ím o tom, že Muhammad je Jeho služebník a posel. "

1.4. Verše, které ozna ují preventivní sílu morálních zásad proti zlu
Je skute ností, že ur ité morální charakteristiky mají lidé vrozené, i ty morální principy získané
prost ednictvím náboženské a spole enské struktury odvracují špatné chování. Ty lze zkoumat ve
t ech skupinách:
1. Úloha morálních princip v lidských vztazích
2. Umíst ní lidí a lidské d stojnosti do centra
3. lov k a jeho odpov dnost ve spole nosti

1.4.1. Úloha morálních princip v lidských vztazích
R zná pravidla ovládají spole enský život i mezilidské vztahy. Dodržování t chto pravidel, které se
ídí náboženským a sociálním kontextem, je pro spole enský život nepostradatelné. Sociální
uspo ádání m že být zaru eno, pokud je lidé dodržují; V opa ném p ípad je sociální ád narušen.
"Jsem poslán k dokonalým dobrým zp sob m a mravnosti," ekl prorok a to znamená, že morální
principy jsou pro spole enský život velmi d ležité.
Korán:
“Nedodržujte to, co neznáte. Jist je to ucho, zrak a srdce, všechny z n ho jsou zodpov dné.”
“Nevycházejte na zemi v nadšení. Ur it neza ídíte zemi a nikdy se nedostanete k horám ve
výšce.” (Sura al-Isra, 17: 36-37)

Hodnoty;
1. Uv domuje si, že lidé jsou testováni s jejich skutky
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2. Dosažení nad azenosti pouze prost ednictvím našich skutk
3. Morální chování p i obchodování.
4. Nekonání na základ p edb žných poznatk nebo toho, co máme z doslechu. Nemít slepou víru.

Komentá e;
Prorok Mohamed (pbuh):
"Každý, kdo v í v Boha a Soudný den, nesmí rušit své sousedy. Každý, kdo v í v Boha a v Soudný
den, se má postarat o své hosty. Každý, kdo v í v Boha a Soudný den, mluví moud e nebo ml í
"(Bukhari, Nikah, 80, Adab, 31, 85, Riqaq, 23)
"V ící je ten, s kým se lov k m že sp átelit. Osoba, s níž nekomunikují jiní lidé a s níž
komunikace nem že být z ízena, je bezcenná. "(Ibn Hanbal, II, 400)
"Majetek, est a krev muslima jsou pro jiné muslimy nedotknutelné. Zlo ponižování muslimských
sester nebo bratr je natolik hrubé, že t m že poslat do pekla. "(Abu Dawud, Adab, 35)
"Alláh je dobrý a milosrdný. Up ednost uje lidi, kte í jednají slušn a soucitn ."
(Ibn Majah, Adab, 9, Hadith . 3689, 11, 1216)

Byli jsme zkoušeni od Boha skrze naše skutky. Každá dobrá innost, kterou vykonáváme, nás iní
nad azenými. Každý zlý in snižuje naši pozici. V tomto spojení:
"Takže kdo ud lal dobro do váhy jediného atomu, to uvidí. Kdo u inil zlo do váhy jediného
atomu, to uvidí. "(Sura al-Zilzal, 99: 7-8). Tyto verše nám p ipomínají, že jsme zodpov dní i za
nejmenší z našich skutk .
V našem náboženství je zakázáno používat špatný jazyk. Muslimové se odkloní od zu ivosti a
proklínání jiných lidí, i když jim p sobí zlo. Místo toho by jim m li radit, aby se zdrželi zlých skutk
a odpoušt t jim.
Rumi vid l, že se dva lidé hádají a používají proti sob špinavý jazyk. "Tak mi to íkáte? Pokud mi
ekne n co špatného, uslyšíte ode mne tisíckrát horší v c," íká jeden. Když to slyšel, Rumi mu ekl:
"Ne, ne íkejte mu nic. Poj a ekni to m . ekneš-li tisíc, ode mne neuslyšíš dokonce ani jedna. "V
tu chvíli se ti hádající se lidé usmí ili. (Mevlana C.Rumi, E. Yeniterzi, s. 24-25)
Prorok Muhamad (pbuh):

Je velkým h íchem používat proti muslimu zlý jazyk a je projev nevíry bojovat s
muslimem.(Bukhari, Iman, 36, Adab, 44)
"Nikdo by nem l prohlašovat jiného za zlo ince nebo nev ícího. Pokud takto obvin ná osoba
není zlo incem nebo nev ícím, pak se tyto obvin ní vrátí zpátky k tomu, kdo je vyslovil. "(Bukhari,
Adab, 44)
"Nedostatek slušnosti a špatný jazyk poškozují každého, kdo je má. Slušnost zkrášluje toho, kdo ji
má "(Tirmidhi, Birr, 47).
Neexistuje žádné ospravedln ní, pokud jde o používání špatného jazyka proti jiným lidem, a to ani
v p ípad , že mají falešné nebo pov r ivé p esv d ení.

1.4.2. Pokládání lidí a lidské za st ed všeho
lov k je stvo en v tom nejlepším postavení. To je jasn vyjád eno ve Svatém Koránu. Z tohoto

d vodu jsou lidské bytosti estné a nejd stojn jší ze všech tvor . Život, majetek, krev, est a
d stojnost každé lidské bytosti jsou respektovány, posvátné a nedotknutelné v islámu. Svatý Korán
zakazuje vše, co m že poškodit život, majetek, est a d stojnost lov ka a ú inn chrání lidské
bytosti.
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Korán:
1. Jist jsme vytvo ili lidskou bytost v nejlepší podob .
2. Pak jsme z n j ud lali nejnižšího z nejnižších.
3. S výjimkou t ch, kte í v í a konali dobro. Budou mít odm nu, která nikdy neubude."(Sura
al-Tin, 95: 4-6)
4. Jist lov k je velmi nevd ný svému Pánu.
5. A on sám je sv dkem toho.
6. A miluje náklonost k bohatství.
7. Ale myslí si, že as, kdy se zvedne vše, co je v hrobech nep ijde?
8. A když je vše, co je v prsou, odhaleno?
9. Jist jejich Pán v ten den bude skute n V d t. (Sura al-Adiyah, 100: 6-11)

Hodnoty;
1. V domí, že stvo ení je estné.
2. V domí, že lov k je pr b žn odm ován na základ svých skutk .

Komentá ;
Jednoho dne se Abu Dharr rozzlobil na Bilala a vy ítal mu "Ó synu erné ženy!" Bilal šel k poslu
Božímu a st žoval si na to.
Prorok Muhammad (pbuh) ekl Abu Dharrovi:
"Vy ítal jsi Bilalovi, že jeho matka je erná?" To znamená, že stále zachováváte standardy a úsudky
p ed islámských dn nev domosti. Žádný z nich není ctnostn jší než jiní, ti s bílou nebo ernou k ží,
krom spravedlivých skutk . "(Ahmed Ibn Hanbal, Musnad, Egypt 1313, V, 158.)

Život, majetek, krev, est a d stojnost každé lidské bytosti jsou respektovány, posvátné a
nedotknutelné. Po p emíst ní do Mediny náš Prorok (pbuh) podepsal dohodu s ne-muslimy, která je
ozna ována jako Listina Mediny. Touto dohodou náš Prorok položil morální a právní základy míru
a soužití mezi r znými náboženstvími a kulturami. Existuje právní a morální hodnota bratrství, která
vyplývá z naší identity jako lidských bytostí a jako muslim . Kv li našemu bratrství plynoucímu z
naší identity lidských bytostí je každá lidská bytost ohleduplná bez ohledu na své náboženství, rasu,
barvu nebo zemi. Z tohoto d vodu musíme zacházet s každým jako s lov kem. Nespravedlnost v i
lidem nebo jejich pronásledování je nep ijatelné.

1.4.3. lov k a jeho odpov dnost ve spole nosti
Lidé mají odpov dnost v i spole nosti a sv tu, po ínaje od rodiny. Tyto povinnosti jsou jasn
vyjád eny v Koránu. Lidem se p ipomíná jejich zodpov dnost, jako je d lat správné v ci, vytvá et
dobré p íklady v dobrých skutcích, radí dobrotu k ostatním lidem, uv domují si své povinnosti v i
svým rodinám a jsou odpov dní za ochranu a rozvoj zem , které vládnou, a je jim e eno, že budou
odm n ni, pokud splní své povinnosti.

Korán:
“P ísahám p i odpoledni, že ur it je lov k ztracen, s výjimkou t ch, kte í v í a d lají dobro,
a navzájem si p ipomínají pravdu a trp livost. (Sura al-Asr, 103: 1-3)
"Nenásledujte to, co neznáte. Jist je to ucho, zrak a srdce, všechny z n ho jsou zodpov dné.”
(Sura al-Isra, 17: 36)
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Hodnoty;
1. D lat dobré skutky. Informovat lidi o tom, co je správné.
2. Poradit lidem, aby byli trp liví tvá í v tvá událostem.
3. Nekonat nic bez znalosti.
Svatý Korán:
"Dobro a zlo nejsou stejné. Odmítn te s tím, co je lepší. Pak vidíte toho, mezi kterým a vámi
se d la zv rstva, že se stal, jako by v elým p ítelem. "(Sura al-Fussilah, 41:34)
"Cokoliv vás eká dobré, je od Alláha. Jakákoli špatná v c se vás dotkne, je od vás. Poslali
jsme vás k lidským bytostem jako posla. A Alláh je posta ující jako sv dek! (Sura al-Maida, 5:
79)
"Hromad ní vás odklonilo, abyste navštívili hroby." (Sura al-Taqasur, 102: 1-2)

Hodnoty:
1. Uv domte si, že dobré a zlé skutky nejsou stejné.
2. Najd te nejlepší zp sob prevence zla.
3. Necht jte se chlubit množstvím.
4. Využívejte as na podporu vaší kreativity, aniž byste cht li získat bohatství.

Komentá e:
Užívání si a propagace toho, co je správné a dobré, a rady proti zlu pat í mezi odpov dnosti všech
muslim . Toto je Luqmanova rada jeho synovi: "Ó, m j malý synu! Pomodli se.
Užijte si dobro a zakažte zlo a bu te trp liví proti tomu, co na vás padne. Jist tyto iny jsou
od t ch, které vyžadují odhodlání. "(Sura al-Luqman, 31:17).
V kontextu rady proti zlým skutk m náš prorok ekl: "Kdo by vid l zlý skutek, m l by ho
opravit svýma rukama, jazykem nebo srdcem, v závislosti na jeho schopnostech. "(Muslim, Iman,
78).
"P ísahám v Alláhu, že bu si užívejte to, co je správné a dobré, a zakažte, co je špatné a zlé, nebo
na vás Alláh sešle trest. Pak budete prosit a modlit se k Bohu, ale vaše modlitby nebudou
zodpov zeny. "(Tirmidhi, Fiten, 9)
Kdokoli, kdo m že používat sv j intelekt, m že rozlišovat to, co je dobré od toho, co je zlo. Je ctnost,
toto ud lat. Je velkou ctností zakázat to, co je zlé a špatné.

Svatý Korán:
"Nep ipojujte se k cizoložství. Jist to je neslušnost a zlá cesta. "
"Nezabíjejte duši, což Alláh zakázal, protože na to má právo. Kdo je zabit jako utla ovaný,
vlastn jsme tím dali jeho d dic m pravomoc. Ale d dicové by nem li p istoupit na vraždu.
Jist mu bude pomoženo.” (Sura al-Isra, 17: 32-33)

Hodnoty;
1. Držet se dál od hanebných záležitostí. Nepronásledovat lidi.
2. Nezapojovat se do zneužívání.

Komentá e;
Lidský život je nekone ný morální boj. Pokud lidské bytosti projeví náležitý boj, B h jim pom že v
tomto boji. Jako Alláh v kalif na Zemi je lov k vybaven možností volného výb ru a p evzal hlavní
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roli. Korán odkazuje na tuto roli vytvo ení spole enského ádu založeného na dobrých zp sobech a
spravedlnosti jako d v ry.
Prorok Muhamad se vždy snažil prosazovat spravedlnost a spravedlnost v lidských vztazích.
Nepoužil práva jiných lidí a neumožnil druhým zneužívat tato práva nespravedliv . Spravedlivé
chování je d ležitým spole enským zákonem, který posiluje sociální integraci a vzájemnou úctu
mezi lidmi. Spravedlnost je hlavním pilí em majetku, zatímco nespravedlnost ho podkopává.
Spravedlnost je morální princip, který zajiš uje ochranu nevinných.

2. HODNOCENÍ

Každá lidská bytost chce žít spole n . Soužití za íná porodem a pokra uje až do konce. To je n co,
co je lov ku vrozené. D ležité je, abychom dokázali zachovat rozmanitosti v jednot .
Bohužel, n které politické diskurzy mohou negativn ovlivnit lidi a zvýšit jejich sklon k rasistickým
diskurs m. Nedostatek d v ry v ur ité pom ry m že zp sobit nezodpov dné chování v i druhým.
Proto je nezbytné v této v ci investovat více asu a zdroj .

Zde je náš cíl podporovat a posilovat mír a soužití tím, že identifikujeme a prosazujeme hodnoty v
posvátných textech a bojujeme proti rasismu a xenofobii, což jsou p ekážky, které lidem brání v
dosažení cíle koexistence.

Hlavní faktory koexistence jsou uvedeny v posvátných textech. Soubor chování a hodnot
pocházejících z rodiny a vibrujících celou spole ností p edstavuje d ležité znaky a pilí e, které
povedou k mírovému soužití. Zde uvedené hodnoty nazna ují, že musíme zacházet s každým mile,
bez diskriminace založené na jejich rase, jazycích, náboženstvích apod. V záv re né analýze vidíme,
že B h nemá rád lidi, kte í znevažují ostatní lidi, ale milují jen sami sebe.

Prvotní vztahy s k es any a židy za ínaly, s muslimy migrujícími do Abyssinie a, respektive, s
muslimy, kte í migrovali do Mediny v dob proroka (pbuh). Byl založen modelový vztah s
praktikujícími t ech božských náboženství a byly uzav eny dohody a byl vytvo en zákon
koexistence, který byl uzav en Medinskou listinou.

Islám p edstavil solidní morální hodnoty týkající se soužití. Vytvo il kulturu míru, tolerance a
smí ení. K našemu zd šení však muslimský sv t dnes p ekypuje rozporem, rozd lením, konfliktem,
st ety, neshodou, násilím a terorem. Je z ejmé, že je to kv li nedostatku znalostí o hlavních zdrojích
našeho náboženství a nedostatku moudrosti, pochopení a u ení. Nevíme, pro to d lají a jaký je jejich
ú el. Ale víme, že tyto incidenty nemají nic spole ného se zdroji a kulturou islámu. Nemají vztah ke
svatému Koránu a k praktikám proroka (pbuh).

Vzhledem k výsledk m pr zkum o rasismu a xenofobii jsou v boji proti rasismu a xenofobii v
Evrop nezbytné úsilí o identifikaci a sestavení hodnot spole ných pro verše Koránu, Tóry a Bible.
Na základ t chto pr zkum musíme poznamenat, že rozvoj kultury spole ného života je jedním z
d ležitých krok k prevenci rasismu. Problémy stále p etrvávají p i p ijímání rozmanitosti i v dnešní
atmosfé e koexistence.
Slabost v koexistenci kultury nemuslimských spole ností se projevuje ve form islámofobiích politik
nenávisti a diskriminace a útok na mešity. Na druhé stran muslimské zem zažívají vnit ní
konflikty kv li sektá ství, rasismu a ideologické diskriminaci a b hem tohoto procesu umírají nevinní
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lidé. Historická a kulturní struktura m st je také zni ena. Zp sob prosazování míru, spravedlnosti a
ctnosti v této zemi a zem pisu je oživení kultury, práva a etiky soužití.

Každá lidská bytost je jedine ná. Každá lidská bytost je odlišná z hlediska pocit , myšlenek a
schopností. Každá lidská bytost je vzácná a má stejnou lidskou podstatu bez ohledu na jazykové,
rasové, genderové nebo národnostní rozdíly. Každá lidská bytost je estná a slušná. Život, majetek a
d stojnost každé lidské bytosti jsou nedotknutelné. Každá lidská bytost si zaslouží vést d stojný
život.

Jako výsledek pr zkum provedených v oblasti rasismu a xenofobie v p ti zemích - v Turecku, v
eské Republice, N mecku, Špan lsku a Bulharsku - byly získány následující pozoruhodné

výsledky.

1. Bylo z ejmé, že rasismus v zemích EU neustále stoupá.

2. Zd raznilo se, že rasismu používají politici.

3. Výsledky, které uvád jí, že "použití náboženských motiv zp sobilo d vody vedoucí k rasismu",
byly uvád ny tak asto, že nemohou být podce ovány.

4. Dalším významným zjišt ním bylo, že "lidé nemají dostate né znalosti o náboženských
principech", což je také jedním z d vod , které vedou k rasismu.

5. Bylo také vid t, že vnímání, že "rasismus koreluje s nízkou úrovní vzd lání a ekonomickými
p í inami", se stále ast ji rozši uje.

7. Bylo zd razn no, že existuje naléhavá pot eba reorganizace zákon o rasismu.

8. Rozvoj kultury spole ného života je jedním z d ležitých krok k prevenci rasismu.

9. V souvislosti s akcemi, které vyvolávají rasismus, je pozoruhodné, že útoky na náboženské
symboly a hodnoty jsou nejvýznamn jší.

10. Rasistický diskurs používaný politiky a skute nost, že se takový diskurs koná ve sd lovacích
prost edcích, byl jedním z nejpozoruhodn jších z t ch akcí, které byly považovány za spoušt jící
rasismus.

11. Bylo z ejmé, že útoky na náboženské hodnoty v zemích Evropské unie již probíhaly s vysokou
etností.

12. Bohužel, zpravodajství a obrazy v médiích o rasismu byly vnímány jako spouš mezi t mi s
rasistickými myšlenkami a t mi, kte í mají tendenci k rasismu.

Jak je patrné z výsledk pr zkumu, média pat í mezi ty, které nejvíce vyvolávají rasismus.
Zde je jasné, že náboženské faktory a význam, který lidé k t mto faktor m p ikládají, mají zna ný
vliv.
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Když jsou posuzovány hodnotové úsudky v Turecku, pro muslimy jsou nesmírn d ležité verše
svatého Koránu "zakazující rasismus a slova proroka Muhammada týkající se rasismu.

ZÁV REM
Je to trapné, když jsou lidé vystaveni rasismu a xenofobii jako trestnému inu z nenávisti. Boj proti
t mto nelidským in m, které mají hluboký dopad na jednotlivce i spole nost, má klí ový význam.
Je humanitární povinností bojovat proti rasismu a xenofobii. Snažit se uhasit ohe nenávistných
zlo in spojením lásky a spole ných hodnot, je d ležitým zp sobem, jak bojovat proti tomuto
nenávistnému ohni.
Následujme Yunuse Emreho, který íká: "Milujeme stvo ení kv li Stvo iteli" a vid l všechny národy
jako jedno spole enství a Rumi, který íkal: "Poj , poj znovu, a už p ĳde cokoliv, - h íšný, h íšný
modlá i, p ij / p ij , i když jsi stokrát porušil své sliby / Naše není brána zoufalství nebo bídy /
P ij , i když jsi zlomil své sliby stokrát. "Abu al-Hasan Harakani, jeden z duchovních architekt
Karsu, ekl:"Kdokoliv p ijede ke dve ím, dejte mu chléb a nikdy nezpochyb ujte jeho víru. Protože
každý, kdo je hoden nosit ducha p ed Bohem Všemohoucím, je dost hodný, aby jedl chléb na stole
Abu al-Hasana "(Harakani, str. 19). V domí toho, že lov k je nejcenn jší ze všech stvo ení, je
nezbytné, abychom s lidskými bytostmi zacházeli s láskou.

Rasismus ur it popírá r zné barvy a r zné národnosti. M lo by však být poznamenáno, že r zné
barvy a národnosti existují, a už jsou popírány nebo ne. V íme, že r zné barvy p inášejí barvu do
života, ale lidé s rasistickými názory mají k této slavnosti barev daleko. Abychom se mohli t šit z
této oslavy barev, musíme bojovat proti rasismu a musíme najít nové cesty v tomto boji. Bohužel,
n které politické diskurzy mohou negativn ovlivnit lidi a zvýšit jejich sklon k rasistickým
diskurs m. Nedostatek víry ur ité osoby m že zp sobit nezodpov dné chování v i druhým. Proto
je nezbytné v této v ci investovat více asu a zdroj .

Stru n e eno, rasismus nelze bránit na žádném základ a spo ívá pouze v zkorumpované
filozofii, která znamená zni ení lidské d stojnosti a poškození a zni ení lidské cti, rozd lení a
fragmentaci spole nosti od sebe navzájem. Takže rasismus nem že být p ijat civilizovanými
národy. P ijetí lidí jako lidí je nutností lidstva.
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ÚVOD

1. VERŠE A SPOLE NÉ HODNOTY
1.1. Verše, které jsou p ímo spojeny s rasismem a xenofobií.
1.2. Verše, které souvisejí s faktory vedoucími k rasismu a xenofobii.

1.2.1. Pocit nad azenosti a chlubení se rasou.
1.2.2. Nedostatek kultury sdílení a solidarity; sobectví.
1.2.3. Nedostatek empatie.
1.2.4. Nezam stnanost a hospodá ské t žkosti.
1.2.5. Nedostatek pocitu tolerance a pokory.
1.2.6. Nedostatek seznámení s ostatními a kultura spole ného života a solidarity.
1.2.7. Nedostatek pojm rovnosti a bratrství lidstva.
1.2.8. Neschopnost využívat rozdíly, jako je jazyk, náboženství a barva pozitivním zp sobem.
1.2.9. Selhání p i potla ení emocí závisti a žárlivosti.
1.2.10 Nespravedlnost a smysl pro spravedlnost

1.3. Verše, které zd raz ují spole né jmenovatele
1.3.1. Víra v Boha
1.3.2. Víra v posmrtný život
1.3.3. Víra v Proroky

1.4. Verše, které ozna ují preventivní sílu morálních zásad proti zlu
1.4.1. Úloha morálních princip v lidských vztazích
1.4.2. Pokládání lidí a lidské d stojnosti za st ed všeho
1.4.3. lov k a jeho odpov dnost ve spole nosti

2. HODNOCENÍ

3. ODKAZY
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ÚVOD

Hodnota znamená abstraktní míru pro význam n eho, náhradu za n co hodnotného, a vysokou a
prosp šnou kvalitu. (Turecká jazyková spole nost, 2005)

Hodnota je n co, co je považováno za dobré, p kné a správné v pohledu spole nosti nebo jednotlivce
nebo n co, co je obhajováno. (Grand Larousse, 1986)

Hodnota je základní kritérium, které používáme k posuzování v cí a zjiš ování, co je správné nebo
špatné. Správnost a platnost hodnoty vychází ze skute nosti, že se spoléhá na v domosti a d kazy a
má vnit ní soudržnost a jejím cílem je zlepšení a je zdrojem prosp šného opat ení. Díky tomuto
rozsáhlému prost edí získají hodnoty univerzalitu. (Šaban Ali DÜZGÜN, Peygamber ve nsan
Yeti tirme Düzeni (Prorok a systém pro vzd lávání lidí), D B Yayınları, Ankara 2015, s. 13.)
Musí být u in ny rozsáhlé komentá e ohledn spole ných hodnotových verš v Bibli v p ehledu
RASISMUS A XENOFOBIE, kterou p ipravila Nadace pro formální a neformální vzd lávání v
Turecku. Doufám, že toho bude v budoucnu dosaženo, pokusím se shrnout své názory obecn v
n kolika v tách.
Rád bych vám pogratuloval a vyjád il vd nost t m, kte í tento soubor p ipravili, vybrali tyto verše
a všechny ty, kte í se na tomto d ležitém projektu podíleli. Cht l bych vám všem pod kovat.

Jak bylo jasn vid t v pr b hu d jin, lidstvo nemohlo z stat bez náboženství a víry od po átku. Takže
lidé existují, aby mohli prožívat spravedlnost a svobodu.
Lidské bytosti o sob vždy pochybovaly, po ínaje svou existencí, hledají svou vlastní zemi a
budoucnost. Jsem volný? Jsem v ze ?
Podle zákon p írody jsou lidé svobodní; P esto jsou to války, které z lidí d lají v zn . Lidé se
vzdávají zlu, zatímco Stvo itel projevuje milosrdenství lidem. Jinými slovy, nespravedlnost (h ích)
p ivádí lidi k postavení v z (Evangelium Jana 8,34).

V prvních stoletích k es anství nebyla asto ozna ována etnická identita související s t ídou. V Bibli
a svatém Pavlovi neexistuje rasová diskriminace. Lidské bytosti jsou považovány za celé, bez ohledu
na to, zda jsou svobodné nebo v zajetí (Galatským: 3.1-29).
Sou asný sv t je charakterizován odcizením od vrozených duchovních hodnot, které p edstavují
lidský kolektivní život a s nedostatkem zvýšené nesnášenlivosti." (Zástupce patriarchy Monseigneur
François YAKAN)
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I. VERŠE A SPOLE NÉ HODNOTY

1.1. Verše, které jsou p ímo spojeny s rasismem a xenofobií:
Rasismus a xenofobie jsou stejn staré jako lidstvo. Rasismus je v podstat "znevažování t ch, kte í
nejsou jako my". Je to jednání s lidmi jako s jinými a jejich ponižování. To je zakázáno v mnoha
verších Bible.

Nový zákon,
Dopis svatého Pavla k Kolosan m 3.11-17 Kapitola 3. Verše 5-14:
5 Zostudí tedy své leny, kte í jsou na zemi; smilstvo, ne istota, nep irozená náklonnost, bažení
a lakomství, což je modlá ství:
6- Pro ež p ijde hn v Boží na syny neposlušnosti,
7 Ve kterém jste chodili po n jaké dob , když jste v nich žili.
8 - Ale nyní také vy adíte všechny tyto; vztek, hn v, zlost, rouhání, zlá slova z vašich úst
9-10 Nelžete jeden druhému, protože jste odložili starého lov ka s jeho skutky; a oblékli
nového lov ka, který se obnovuje v poznání podle obrazu toho, který ho stvo il.
11 - Tam, kde není ani ek, ani Žid, ob ezaní ani neob ezaní, barbar, skýtský, otrok ani
svobodný, ale Kristus je vše a ve všech.
12-14. Oble te si proto, jako vyvolení bohem, svatí a milovaní, roh hojnosti, laskavosti, pokory
mysli, klidu, dlouho trpící, snášející jeden druhého, a odpoušt jící jeden druhému, jestliže
n kdo má spor s n kým, stejn jako Kristus odpustil vám, odpoušt jte i vy. And nad všechny
tyto v ci dejte charitu, která je spojením dokonalosti.

Hodnoty:
1. Zdržet se ambicí a špatné touhy.
2. Vyvarovat se lží, barbarství a rasové diskriminace.
3. Být odpoušt jící, milosrdní a pokorní k sob navzájem.
4. Spojeni láskou.
Nový zákon Galatským, kapitola 3, verše 7-9, 28-29
7. Znáte tedy, že ti, kte í jsou z víry, jsou synové Abrahamovi.
8. A Písmo, které p edpokládá, že B h ospravedlní pohany skrze víru, kázal p ed Abrahamem
evangelium a ekl: "V tob budou požehnány všechny národy.
9. Tak ti, kte í jsou z víry, jsou požehnáni v rným Abrahamem.
28. Neexistuje ani Žid, ani ek, není svaz ani svoboda, není muž ani žena, protože všichni jste
v Kristu Ježíši.
29. A jestliže jste Kristovi, pak jste Abrahamovo semeno a d dici podle zaslíbení

Hodnoty:
1. Setkání v abrahamské genealogii.
2. Víra, že se všechny národy setkávají u Abrahama a jako takové jsou požehnány.
3. Zdržet se rasové diskriminace a být jedním v Ježíši Kristu.
4. Být d ti Abrahama
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Komentá e:
V prvních stoletích k es anství nebyla asto ozna ována etnická identita související s t ídou. V Bibli
a svatém Pavlovi neexistuje rasová diskriminace. Lidské bytosti jsou považovány za celé, bez ohledu
na to, zda jsou svobodné nebo v zajetí (Galatským: 3.1-29).

Starý zákon; Genesis 3/20
"Ten muž nazval jeho ženu jménem Eva, protože byla matkou všech živých"
Interpretace:
Podle Spojených národ pro výchovu, v du a kulturu (UNESCO) se uvádí, že „všichni lidé pat í ke
stejnému druhu a mají stejný p vod“ (Deklarace o rasách a rasových p edsudcích, 1978).
Nový zákon, Sk 17/26
"A u inil z jednoho muže všechny národy lidstva, aby žili na celé zemi, když jim ur il
vym enou dobu a hranice jejich obydlí" (Sk 17,26)
Starý zákon ísla 16:22
"A padli na tvá e a ekli:" Bože, Bože všeho živého, jestliže jeden lov k zh eší, rozhn váš se
na celé shromážd ní? "(Numeri 16:22)

Nový zákon, Hebrejc m 12:9
“Krom toho jsme m li pozemské otce, kte í nás napomínali a respektovali jsme je. Nem li bychom
tím více podléhat Otci duševnímu a žít?” Hebrews 12:9
Nový zákon, Efezským 3 / 14,15
"Od kterého je každá rodina v nebi a na zemi pojmenována" Efezským 3:15
"Proto kle ím p ed Otcem, od kterého každá rodina v nebi a na zemi získává své jméno."

Hodnoty;
1. Uv domovat si skute nost, že všechny rasy pocházejí ze stejných p edk .
2. Uctívat ty, kte í pocházejí ze stejných p edk .

Výklad:
Nejprve víme, že všechny rasy pocházejí ze stejného spole ného p edka.
Nevíme p esn , jak Boží proz etelnost pracovala na barevných rozdílech v rasách, ale m žeme
pochopit, jak pracovali lidé. Ší ili se po celá staletí a rozvíjeli r zné kultury. Ne, nicmén pod plášt m
zvyk mají všichni stejnou povahu, schopnost milovat, pocit odpov dnosti, sv domí a hluboký smysl
pro respektování spravedlnosti a práva. Samoz ejm , bývalé v ci jsou asto deinovány jinak.
Proto je prvním krokem k p ekonání rasismu rozší ení našeho kruhu o všechny rasy a národy, které
usilují o pochopení jejich p vodu, kultury, zp sobu myšlení a života. S více pochopením se budeme
divit, že jiné rasy a národy jsou více jako my, než jsme o ekávali, se spole ným charakterem aspirací
a nad jí.

Nový zákon Galatským 3 / 27-28
"Nebo mnozí z vás, kte í byli pok t ni od Krista, jste oblékli Krista. Neexistuje ani Žid, ani

ek, není ani otrok ani svobodný, není žádný muž a žena, nebo jste všichni v Kristu Ježíši."
Galatskýn 3: 27-28
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Efezským 2 / 14-16
"Nebo on sám je náš pokoj, který z nás u inil obojí a rozd lil se v jeho t le, rozd lující st nu
nep átelství tím, že zrušil zákon p ikázaný ob adech, aby vytvo il v sob jednoho nového
lov ka místo t chto dvou, abychom u inili mír a mohli bychom s námi spojit Boha v jednom

t le skrze k íž, ímž zabijeme nep átelství." Efezským 2: 14-16

Nový zákon, Skutky apoštol 10 / 34-35
"34 Petr otev el ústa a ekl: "Skute n chápu, že B h neukazuje žádnou p edpojatost, 35 Ale
v každém národ je pro n ho p ijatelný každý, kdo se ho bojí a iní to, co je správné" (Skutky
10: 34-35)

Nový zákon, íman m 2/11
"Nebo B h neukazuje žádnou p edpojatost." íman m 2:11

Hodnoty;
1. Nediskriminace mezi lidmi založená na náboženství.
2. Nediskriminace mezi lidmi na základ pohlaví.
3. Zbavování se nep átelství mezi lidmi a jeho odstran ní, pokud existuje

Výklad
Musíme se nau it chápat ostatní a nést následky.
Proto pokud chceme Boha pot šit, nemáme mít žádné rasové p edsudky proti druhým, naopak se
snažíme je pochopit a vycházet jim vst íc.
Bez ohledu na to, v jaké sociální situaci jsme, jestliže chceme, aby se s námi nakládalo v duchu
spravedlnosti, laskavosti, soucitu a milosrdenství, musíme nejprve usilovat o to, aby to d lali
ostatním. Pokud to ud láme, bez ohledu na to, co d lají ostatní, budeme Bohu pot šením v tom, že z
našich život byly odstran ny p edsudky zlomyslného rasismu.

1.2. Verše, které souvisejí s faktory vedoucími k rasismu a xenofobii v Bibli:
D vody vedoucí k rasismu a xenofobii;

1.2.1. Pocit nad azenosti a chvástání a sobectví. (Pyšní se rasovým p vodem a má p vod v
pocitu nad azenosti)

Nový zákon, Skutky apoštol 10 / 25-28

25. Když Petr vstoupil do domu, setkal se s ním Cornelius a padl v úct k nohám.
26. Ale Petr ho zvedl. "Postav se," ekl, "já sám jsem lov k."
27. Když s ním promluvil, Peter vešel dovnit a našel velké shromážd ní lidí.
28. ekl jim: "Víš dob e, že je proti našemu zákonu, aby se Žid sdružoval nebo navšt voval
pohana. Ale B h mi ukázal, že bych nem l nazývat nikoho ne istým i nemravným."

Nový zákon, Skutky apoštol 10 / 34-35
"34-35. Pak Petr za al mluvit: "Te si uv domuji, jak je pravda, že B h nevykazuje
p edpojatost, ale p ijímá od každého národa toho, kdo se ho bojí a iní to, co je správné."
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Hodnoty;
1. Neponižovat žádnou osobu v souvislosti s její rasou.
2. Neoslovovat nikoho tak, jak se mu nelíbí.
3. Nediskriminovat mezi lidmi na základ pohlaví.
4. P ijmout lidi bez ohledu na jejich rasu.

1.2.2. Nedostatek kultury sdílení a solidarity; sobectví.
Jednou z charakteristik rasistických lidí je, že mají slabé emoce pro sdílení.
Vidí cizince jako své soupe e. Necht jí sdílet a za nou projevovat rasistické chování v i cizinc m.
Sdílení by však p idalo nové hodnoty jak pro n , tak pro jejich adresáty.
Nap íklad p i sdílení informací se na horizontu objeví nová informace. Sdílení vynásobí radosti, ale
uleví bolesti.

Nový zákon
Evangelium Matouše: 8,20 a 25,35
Kapitola 25, verše 34-40
"34. Tedy praví král t m po své pravici: Poj te, požehnaní od Otce svého, zd díte království,
kteréž bylo p ipraveno pro vás od založení sv ta.
35. Nebo jsem byl hladový a dali jste mi jídlo. Já jsem žíznil a dali jste mi pít, byl jsem cizinec
a vy jste se m ujali,
36. Byl jsem nahý a oblékli jste m ; byl jsem nemocný a navštívili jste m ; já jsem byl ve v zení
a vy jste p išli za mnou.
37. A odpovídají jemu spravedliví, kouce: Pane, když jsme t vid li hladového a krmili
t ? Nebo žíznivého, a dali ti pít?
38. Kdy jsme t vid li jako cizince a ujali se t ? Nebo nahého, a oblékli t ?
39. Nebo kdy jsme vid li, že jsi nemocný nebo ve v zení, a p išli jsme k tob ?
40. A král jim odpoví a ekl jim: Amen pravím vám, že jste to u inili jednomu z t ch nejmenších
z mých brat í svých, u inili jste to m . "

Hodnoty:
1. Nakrmit hladové.
2. Obléknout pot ebné.
3. Navštívit a ochra ovat nemocné.

1.2.3. Nedostatek empatie (Co kdybych se narodil erný nebo žlutý!)
Jedním z d vod vzniku rasistické mysli je nedostatek empatie. Prvním krokem k odpušt ní spo ívá
v porozum ní a vzájemném poznávání naší mysli a srdce. Seznámení se s myslí a srdcem znamená
soucit se srdcem druhých a myšlení s mozky druhých. Pouze tímto zp sobem m žeme znát jiné lidi
a to je to, o em je empatie. Stejn tak ukazuje porozum ní postoj, který se projevuje empatií.
Empatický postoj ned lá z rozmanitost již hrozbou; p ipravuje cestu pro klidn jší a zdrav jší
prost edí komunikace.
Nový zákon
Skutky apoštol 10 / 25-26
"Když Petr vstoupil do domu, setkal se s ním Cornelius a v úct mu padl k nohám. Ale Petr ho
zvedl. "Postav se," ekl, "já sám jsem lov k.
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Hodnoty:
1. Podporovat lidskou d stojnost.
2. Chovat se k ostatním s empatií.

Nový zákon Matouš 7/12
"Takže, co chcete, aby vám ostatní ud lali, ud lejte jim také, nebo toto je zákon a proroci.
"Matouš 7:12
"Stru né shrnutí lidského chování, které vyžaduje B h od po átku sv ta" (WaynePartain,
Poznámky Mateo)

Hodnoty;
1. P átelství s lidmi.
2. Konat s empatií.

Výklad
Musíme se nau it chápat ostatní a nést následky. Proto pokud chceme Boha pot šit, nemáme mít
žádné rasové p edsudky proti druhým, naopak se snažit je pochopit a d lat jim to, co cht jí dostat.
Bez ohledu na to, v jaké sociální situaci jsme, jestliže chceme být chápáni v duchu spravedlnosti,
laskavosti, soucitu a milosrdenství, musíme nejprve usilovat o to, abychom to ud lali ostatním.
Pokud to ud láme, bez ohledu na to, co d lají ostatní, budeme Bohu pot šením v tom, že z našich
život jsou odstran ny p edsudky zlomyslného rasismu.

1.2.4. Nezam stnanost a ekonomické problémy
V d sledku technologického vývoje za ali lidé z r zných národností pracovat na stejném pracovišti.
Problémy mezi nimi jsou velmi pravd podobné. Nap íklad zam stnanec, který je nucen se pod lit o
svou práci, projeví negativní postoj v i cizinc m, pokud je rozdíl mezi platy nebo pokud na
pracovišti dochází k propoušt ní. Jak se tyto problémy zvyšují, lidé mohou za ít projevovat rasistické
chování. Zahrani ní pracovníci tak mohou být vnímáni jako nep átelé, kte í snižují pracovní
p íležitosti.
Lidé zde za ínají být znepokojeni tím, že jsou nezam stnaní a elí finan ním potížím. Je z ejmé, že
nezam stnanost a hospodá ský nepo ádek nutn snižují kvalitu života lidí, a tím se dostanou do
finan ních a psychologických problém . Nezam stnanost a ekonomické obtíže jsou do asné, ale
hodnoty jsou v né.

Nový zákon
Evangelium Matouše: 8,20 a 25,35
Kapitola 25, verše 34-37
34. Král jim tedy praví: "Poj te, požehnaní mého Otce, zd díte království, které je pro vás
p ipraveno od založení sv ta:
35. Nebo jsem byl hladový a dali jste mi jídlo. Já jsem žíznil a dali jste mi pít, byl jsem cizinec
a vy jste se m ujali,
36. Byl jsem nahý a oblékli jste m ; byl jsem nemocný a navštívili jste m ; byl jsem ve v zení a
p išli jste ke mn
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Hodnoty:
1. Nakrmení hladových.
2. Oble ení pot ebných.
3. Návšt va nemocných a jejich ochrana.

1.2.5. Nedostatek pocitu tolerance a pokory.
Je nevyhnutelné, že ve spole nosti existují lidé s r znými p esv d eními a náboženstvími. To je
p irozený aspekt spole enského života a nem žeme s tím d lat nic. Nem žeme se rozhodnout, kde
se narodíme. Nutn se stáváme jednotlivci uvnit spole ností, kde se narodíme. V této souvislosti
jsou tolerance a pokora základními zdroji spole enského soužití.

Bez tolerance a pokory je pro lidi nevyhnutelné, aby se dopoušt li arogance, sebeuv dom ní,
vychlouba ství a dalších negativních postoj a rasistických p ístup , xenofobie a náklonnosti k násilí
budou nevyhnutelné. Z tohoto d vodu bude hodnota tolerance a pokory zachována, pokud budou
aplikovány na celý náš život. Být tolerantní v ur itých oblastech života, zatímco nechat intoleranci
ovládat jiné oblasti, je nep ijatelné.

Nový zákon
LIST ST. PAVLA KOLOSSAN M 3.11-17
Kapitola 3. Verše 5-14:
"5 Zostudí tedy své leny, kte í jsou na zemi; Smilstvo, ne istota, nep irozená náklonnost,
bažení a lakomství, což je modlá ství:
6- Pro ež p ijde hn v Boží na syny neposlušnosti,
7 Ve kterých jste také chodili po n jaké dob , když jste v nich žili.
8 - Ale nyní také vy adíte všechny tyto; Hn v, zlost, rouhání, zlá slova z vašich úst.
9-10 Nelžete jeden druhému, protože jste odložili toho starého lov ka s jeho skutky; A oblékli
nového lov ka, který se obnovuje v poznání podle obrazu toho, který ho stvo il.
11 - Tam, kde není ani ek, ani Žid, ob ezaní ani neob ezaní, barbar, otrok ani svobodný, ale
Kristus je vše a ve všech.
12-14. Protož, jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, mísy plné požehnání, oble te se v laskavosti,
milosrdenství, pokoru mysli, dlouhou trp livost; podporujte se navzájem a odpoušt jte si,
jestliže n kdo má proti n komu spor, tak jako vám odpustil Kristus, tak i vy. A p edevším se
od jte v lásku, která je spojením dokonalosti.

Hodnoty:
1. Zdržet se ambicí a špatné touhy.
2. Vyvarovat se lží, barbarství a rasové diskriminace.
3. Být odpoušt jící, milosrdní a pokorní k sob navzájem.
4. Spojeni láskou.

Nový zákon
Matouš 7: 1,2"
1. Nesu te, abyste nebyli souzeni."
2. Nebo podle toho, jak soudíte, budete souzeni; a podle vašeho m ítka se m í i vám
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Nový zákon, Matouš 7/12 7:12)
"12. Takže, cokoli chcete, aby vám ostatní ud lali, ud lejte jim také "(Bible, Matt)

Hodnoty;
1. Zdržet se zaujatosti v našich vztazích s ostatními lidmi.
2. V d t, jak být milý v i ostatním lidem.
3. Být odm n n za své chování.

Nový zákon, Sk 17:26
Lidé jsou z jedné krve, všechny národy
"A u inil z jedné krve všechny národy lidí, kte í bydleli na celé ploše zem , a stanovil jim as,
který p edtím ustanovil, a hranice jejich bydlišt "

Hodnoty;
1. V domí, že lidé nemají žádnou kontrolu nad místem a asem svého narození.
2. Být tolerantní v i všem t mto znalostem.
3. Nedostatek seznámení s ostatními a kultura spole ného života a solidarity.
Lidé sotva splní své pot eby sami. Proto svou povahou mají lidé tendenci vytvá et spole enství a
vzájemn si pomáhat.

LUKÁŠOVO EVANGELIUM, KAPITOLA 17, verše 1-4
"1. ekl tedy u edník m: Není možné jinak, ale p ijdou p estoupení, ale b da tomu, skrze
kterého p ĳdou!
2. Bylo pro n j lepší, aby mu na krku visel mlýnský kámen a byl vržen do mo e, než aby urazil
jednoho z t ch malých.
3. Dávej pozor na sebe: Jestliže tv j bratr zh eší proti tob , pokárej ho, a když u iní pokání,
odpus mu.
4. A jestliže on se proh ešil proti tob sedmkrát za den a sedmkrát za den se obrátil k tob a
ekl: "Odpus mi," Odpustíš mu.

Hodnoty;
1. Varujte každého, kdo spáchá zlo in, i když je vaším bratrem
2. Neodmítejte pokání bez ohledu na množství zlo in .

Nový zákon, Evangelium Jana 8.34, kapitola 8, verš 343.4.
Ježíš jim odpov d l: Amen, amen, pravím vám: Kdo iní h ích, je služebníkem h íchu.

Hodnoty:
1. Vyvarovat se h íchu.

Komentá e:
Podle zákon p írody jsou lidé svobodní; P esto jsou tu války, které lidi v zní. Lidé se vzdávají zlu,
zatímco Stvo itel projevuje milosrdenství lidem. Jinými slovy, nespravedlnost (h ích) p ivádí lidi do
stavu v z (Evangelium Jana 8,34).
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Starý zákon Exodus 20 / 12-17
Verš 12 Cti svého otce a matku svou, abys dlouho žil na zemi, kterou Hospodin, tv j B h, ti
dává.
Verš 13 Nezabiješ.
Verš 14 Nebudeš cizoložit.
Verš 15 Nebudeš krást.
Verš 16 Nevydáš o bližním k ivé sv dectví.
Verš 17 Nepožádáš domu svého souseda, nebudeš žádati ženu svého bližního ani služebníka
jeho ani jeho otrokyn ani jeho vola, ani osla jeho, ani ni eho, co je bližního vašeho.

Hodnoty;
1. Respektování rodi .
2. Nezabíjet nikoho.
3. Nekrást.
4. Ne íkat lži soused m
5. Varovat se kriminality.
6. Nebažit po rodin nebo majetku soused .

Komentá e:
Nádherné souhrnné a systematické vysv tlení základních morálních hodnot lidí; Navrhuje život bez
h íchu a dobré vztahy mezi lidmi;
Obsahuje morálku a chování, jimž nedokáže žádná legislativa na sv t odolat;
Normy týkající se vztah mezi lidmi jsou p ijímány všemi zákony ve sv t ;
První písemné zákony, které lidská spole nost zná.

Starý zákon, Kapitola 3, P ísloví 29 ".
"29. Neintrikujte proti vašemu sousedovi, nebo bydlí s vámi kv li bezpe nosti“

Hodnoty:
Vyhn te se zlu a bu te dob í.
Nezneužívejte d v ru lidí.

Starý zákon, Kapitola 4, P ísloví 24
"24. Odstra od sebe podvodná ústa a daleko od sebe dej zvrácené rty. "

Hodnoty:
Bu up ímný.
Vyhn te se pokrytectví a lži.
Respektujte lidi. Nemluvte o zlu u ostatních.

Starý zákon, Kapitola 10, P ísloví 12
"12. Nenávist vzbudí spory, ale láska zakrývá všechny h íchy.

Hodnoty:
Vyhn te se nenávisti. Nenávist je škodlivá, vede ke st etu a dokonce k zlo inu.
Reagujte na nenávist láskou. Láska je kreativní, m že opravit to, co nenávist ud lala.
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Starý zákon, Kapitola 25, P ísloví 28
"28. Ten, kdo nevládne svým vlastním duchem, je jako m sto rozbité a bez zdí."
Starý zákon, Kapitola 26,
P ísloví 27
"Kdo kope jámu, sám do ní spadne, a tomu, který kamenuje, se to vrátí."

Hodnoty:
Potla te sv j hn v a emoce.
Bu te zdrženliví.
Zamyslete se, než vypustíte špatné slovo. Vyhn te se nenávisti a zlým myšlenkám. Neplánujte zrady
a ohavnosti a d lejte dobro.

Nový zákon
Petr 2 / 16,17, kapitola 2, verš 16
"Jako svobodní, nepoužívejte svou svobodu na zlovolnosti, ale jako Boží služebníci."
Kapitola 2
"Ct te všechny muže. Milujte bratrství. Bojte se Boha. Ct te krále. "

Hodnoty:
1. Milujte svobodu, ale nebu te osobou milujícím svobodu.
2. Nepoužívejte špatn svou svobodu.
3. Milujte a respektujte lidi, i ty odlišné od vás.

Nový zákon, Peter 4 / 8-10, Kapitola 4, Verš 8-10
"8. A p edevším máte mezi sebou vznešenou lásku, nebo láska zakryje množství h ích "
"9. Využijte pohostinnosti jeden druhého bez stížností. "
"10. Tak jako každý lov k dostal dar, i vy tak služte jeden druhému jako dob í správci rozmanité
milosti Boží. "

Hodnoty:
1. Láska porazí zlo.
2. Bu te pohostinní ke všem lidem.
3. Nest žujte si.
4. Respektujte své kolegy, bez ohledu na jejich víru. Starozákonní p ísloví, 31,25:

"25. Ona je oble ená v d stojnosti a moci a m že si dovolit smát se zít ku. "

Hodnoty;
1. Být estný.
2. Dívat se do budoucnosti s d v rou.

Nový zákon, Galatským 5/22, 23
"22. A ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, v rnost, jemnost a sebeovládání.” Pro takové v ci
neexistuje žádný zákon. "
Starozákonní p ísloví 11, 28
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"28. Kdo by v il ve své bohatství, padne, ale spravedliví rozkvetou jako zelené. "

Starozákonní p ísloví 11, 30
"30. Ovoce spravedlnosti je strom života. "

Nový zákon Židé 10, 35:
"35. Neodhazujte svou d v ru, která p inese velkou odm nu. "

1.2.7. Chybné porozum ní rovnosti a bratrství. (Zdržet se být bok po boku s chudými, d lníky
apod.)

Nový zákon 1
1.2.7. Nedostatek pojm rovnosti a bratrství lidstva. Písmo sv. Jana
3.7-8 Kapitola 3, verše 13-16
"13. Nebojte se, moji brat i, pokud vás sv t nenávidí.“
14. Víme, že jsme prošli od smrti k životu, protože milujeme bratry. Ten, kdo nemiluje svého
bratra, z stává ve smrti.
15. Kdo nenávidí svého bratra, je vrah, a vy víte, že žádný vrah nemá v ný život v n m
16. Tímto vnímáme lásku Boží, protože nám dal život pro nás; a my bychom m li položit náš
život za naše bratry. "

Hodnoty:
1. Pokládat všechny lidi za bratry.
2. V d t, že nenávid t jednoho bratra je jako zabít lov ka.
3. Milovat a chránit bratry k smrti.

Nový zákon, Titus
Kapitola 2, verše 11-13
"11. Boží milost, která p ináší spásu, se ukázala všem lidem,
12-13. U í nás, že popíráním bezbožnosti a sv tské touhy, m li bychom žít skromn , spravedliv
a zbožn , v tomto sou asném sv t ; Hledáme tu požehnanou nad ji a slavné zjevení velkého
Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista "

Hodnoty:
1. Zdržet se z p estupk a jiných sv tských p ání.
2. Sout žit v míru a laskavosti.

Komentá e:
V k es anství založil Ježíš Kristus solidaritu založenou na lásce bez diskriminace a toto bratrství je
viditelné všude v Bibli. Boží milost, která p ináší spásu, se zjevila všem lidem (Titus 2,11-12).

1.2.8. Rozdíly v jazycích, náboženstvích a barvách
Samotná rozmanitost jazyk a barev, sortiment postav a temperament a rozmanitost schopností a
dovedností nevyžadují konflikt ani konkurenci. Spíše na nás naléhají, abychom si navzájem pomáhali
p i pln ní našich povinností a uspokojování našich pot eb.
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Barva, rasa, jazyk, vlast nebo jiné hodnoty nejsou pro Boha d ležit jší než tyto hodnoty. Lidská
bytost je nad azená jiné pouze podle hodnot, které mají hodnotu pro Boha. Vzhledem k tomu, že B h
vytvo il všechny rozdíly, podpo í, že budou zdrojem nep átelství nebo nenávisti? Spíše nám B h
na izuje, abychom se navzájem poznali, sjednotili jsme se užite nými iny a jednali ve spolupráci,
abychom mohli spole né hodnoty zavést do praxe. Pokud lidé dosáhnou této úrovn v domí, d vody
konfliktu a nep átelství budou na Zemi vymazány.

Nový zákon, Koloským 3 / 9-11
"Nelžete si navzájem, protože jste se vzdali svého starého já a od li se v nové, které se obnovuje
v poznání svého Stvo itele. Neexistuje zde žádné pohlaví ani Žid, ob ezaný nebo neob ezaný,
barbarský, skýtský, otrok nebo svobodný, ale Kristus je vše a je ve všem.

Hodnoty;
1. Opušt ní špatných návyk .
2. Nediskriminace mezi lidmi.
3. Selhání potla it emoce závisti a žárlivosti.

1.2.9. Potla ní emocí ze závislosti a žárlivosti
Žárlivost je vrozená vlastnost lidských bytostí. Vzhledem k tomu, že B h nám ve stvo ení dává
n které pocity, žárlivost je vrozená emoce.

Tento pocit v našem každodenním život zažíváme již od d tství. D ležité je, abychom mohli
žárlivost dob e využít.

1.2.10. Smysl pro spravedlnost a nespravedlnost
Existuje p ísloví: "Ovoce spravedlivého lov ka je stromem života." Nový zákon Petr 3/15

"15. Bu te p ipraveni na p evzetí odpov dnosti v i každému, kdo požaduje vysv tlení o
nad ji, která je uvnit vás."
Nový zákon, Skutky, 26, 1:

"1. Agrippa ekl Pavlovi: "Máte naše svolení mluvit sami o sob ." Pak Pavel vztáhl ruku a
p ijal jeho zodpov dnost. "(Martin Luther, jiní:" za ali svou obranu ")

Nový zákon, Mark 10, 31:
"31. Ale mnozí, kte í jsou první, budou poslední a poslední první."
Starý zákon, Jeremiáš 39, 18

"18. Jist t osvobodím, a nepadneš skrze Slovo, ale dostaneš sv j život, protože jsi mi v il. "
Starý zákon, Izajáš 11/4:

"4. Ale spravedliv bude soudit chudé a pokárá spravedliv pokorné zem . A on ude í zemi
holí svého slova a dechem jeho úst zabije bezbožné.
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1.3. Verše, které zd raz ují spole né jmenovatele
Zkoumání praktikujících t í hlavních náboženství v Evrop odhaluje, že v í v Boha, ve
zmrtvýchvstání a proroky.

1. V it v Boha
2. V it v posmrtný život
3. V it v proroky

Krom toho m žeme uvést hodnoty a prost edky spole né k es anství, islámu a judaismu jak
následuje:Víra ve vyššího boha: náboženství za íná vírou v nejvyššího boha, lov k se cítí p inucen
reagovat na výzvu od Boha. To je rozdíl mezi polyteistickými náboženstvími a náboženským
monoteismem. Existence kultu a ob ad : blízkost božského lov ka vede k dosažení Nejvyššího
Boha skrze uctívání, adoraci, petici, dík vzdání, ob ti apod.

Sleduje morální agendu: víra v nejvyššího Boha probouzí v lov ku pot ebu vyrovnat se správn s
Bohem. Víra v život po smrti: existence Boha odhaluje lov ku, že jeho osobní život je
transcendentální a musí trp t až za smrt. Sociální vlivy: R zná náboženství ovliv ují nejen
jednotlivce, ale koexistenci mezi lidmi. Morální povinnosti vyplývající ze spole nosti, harmonogram
a seznamy svatých dn .

Vytvo ení kultury: Náboženství vytvo ilo v pr b hu asu kulturní projev ve všech um ních. Musí
být p idány lidské a etické hodnoty, které utvá ejí kulturu národ .

1.3.1. Víra v Boha.
K es anství je náboženství založené na božském zjevení; B h poslal své zjevení lidským bytostem,
než ony za aly hledat Jeho.
Božská proz etelnost je základem k es anství.

BIBLE SV. JAMESE Kapitola 2 Verš 14"
14. Co je prosp šné, moji brat i, když n kdo íká, že má víru, ale nemá skutky? M že ho víra
zachránit? "

Kapitola 2 také 26.
"26. Nebo jako t lo bez ducha je mrtvé, tak víra bez skutk je mrtvá.”

Hodnoty:
Skutky jsou d ležit jší než víra.
Víra je dokázána pouze prost ednictvím dobrých skutk .
Vyvarujte se výmluvnosti o ví e

1.3.2. Víra v posmrtný život
Víra v budoucnost je dalším spole ným aspektem t í náboženství. Svatý Korán,
Bible a Tóra obhajují víru v budoucnost.
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1.3.3. Víra v proroky
Víra v proroky je dalším spole ným aspektem t í náboženství. Svatý Korán, Bible a Tóra tedy
obsahují verše o ví e v proroky. Nový zákon, Efezským 2 / 17-22
"17. A p išel a kázal vám pokoj, t m, kte í jsou daleko a pokoj k t m, kte í byli blízko.
18. Nebo skrze n ho my oba máme p ístup k Otci.
19 Takže už nejste cizinci ani vet elci, ale vy jste spoluob ané se svatými a leny domu Božího,
20 postaveného na základ apoštol a prorok , sám Kristus Ježíš je základním kamenem,
21 v n mž se celá struktura, která je spojena, stane svatým chrámem v Pánu.
22 V n m také budete spole n postaveni do obydlí pro Boha skrze Ducha. "Efezským 2: 17-22

VÝKLAD
Musíme rozlišit, co od nás o ekává B h, rozvíjíme toto vnímání v i našim soused m.
Když byl sv t plný korupce a násilí, B h si vybral lov ka s velkou vírou, která mohl sv t
požehnávat.
Bylo nutné, aby se stalo množství zázrak apoštolovi Petrovi a ostatním, kte í byli s ním, byli
p esv d eni, že oba národy Žid jsou p ijímány jako fakt, Kristovou krví v Božím lidu.
B h neovliv uje t ídu nebo rasové rozdíly, aby vyjád il sv j souhlas.
Nemá žádné t lesné preference. B h se nedívá na rasu, barvu, národnost, formální vzd lání, bohatství
nebo chudobu, aby n koho schvaloval nebo neschvaloval.

1.4. Verše, které ozna ují preventivní sílu morálních zásad proti zlu
Je skute ností, že ur ité morální charakteristiky mají lidé vrozené, i ty morální principy získané
prost ednictvím náboženské a spole enské struktury, které odvracejí špatné chování. Ty lze zkoumat
ve t ech skupinách:
1. Úloha morálních princip v lidských vztazích
2. Umíst ní lidí a lidské d stojnosti do centra
3. lov k a jeho odpov dnost ve spole nosti

Nový zákon
Efezským 6: 1-4
"1. D ti, poslouchejte své rodi e v Pánu, nebo je to správné. "
2. Ct te svého otce a matku "což je první p ikázání se zaslíbením
3. aby se vám dob e da ilo a abyste si užili dlouhého života na zemi "
4. Otcové, nedrážd te své d ti; místo toho je vychovejte v na ízeních našeho Pána ".

1.4.1. Úloha morálních princip v lidských vztazích
R zná pravidla ovládají spole enský život i mezilidské vztahy. Dodržování t chto pravidel, které se
ídí náboženským a sociálním kontextem, je pro spole enský život nepostradatelné. Sociální
uspo ádání m že být zaru eno, pokud je lidé dodržují; V opa ném p ípad je sociální ád narušen.

1.4.2. Umíst ní lidí a lidské d stojnosti do centra všeho
lov k je vytvo en v nejlepším postavení. Nový zákon, Kolosským 3 / 12-14

"12. Proto, jako Boží vyvolený lid, svatí a draze milovaní, oblékn te se soucitem, laskavostí,
pokorou, jemností a trp livostí.
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13. Snášejte se navzájem a odpus te jeden druhému, pokud n kdo z vás má stížnost proti
n komu. Odpus te si, jak vám odpustil Pán.
14. A nad všemi t mito ctnostmi m jte lásku, která je spojuje v dokonalé jednot . "

1.4.3. lov k a jeho odpov dnost ve spole nosti
Lidé mají odpov dnost v i spole nosti a sv tu, po ínaje rodinou. Lidem se p ipomíná jejich
zodpov dnost, jak d lat správné v ci, vytvá et p íklady dobrých skutk , radit dobro ostatním lidem,
uv domovat si své povinnosti v i svým rodinám a svou odpov dnost za ochranu a rozvoj zem ,
které vládnou, a je jim e eno, že budou odm n ni, pokud splní své povinnosti.

Starý zákon, Kapitola 1, P ísloví 22
"22. Jak dlouho, jednoduší, budete milovat jednoduchost? Nebo posm vá ci mají zalíbení ve
svém posmívání, a hlupáci nenávidí moudrost?”

Hodnoty:
Nezakládej sv j život v nev domosti. Samolibost ni í lov ka.
Znalosti a moudrost získáš jen u ením.
Znalost nás u í pochopit pou ení života a rozpoznat, co je dobré a co je zlo.
Moudrý lov k chápe p ísloví a radu moudrých a jejich sd lení. Je to jen chytrý lov k, který m že
init moudré a správné rozhodnutí.

Starý zákon Kapitola 3 P ísloví 27
"27. Neber dobro t m, kterým je ur eno, pokud je v tvé moci tak u init"

Hodnoty:
1. Konejte dobro, bu te milosrdní.
2. Neposílejte pry osobu v nouzi.
3. Pomozte lidem, kdykoli m žete.

Starý zákon, Izajáš, 32, 17:
"17. A dopadem spravedlnosti bude mír a ú inkem spravedlnosti klid a jistota na v ky."

Hodnoty;
Být spravedlivý v míru a bezpe í a nezbavovat se pravdy.

2. HODNOCENÍ
Hodnocení provedená partnery projektu na konci práce na verších a spole ných hodnotách jsou
uvedeny níže: A.M.E.F.E Malaga / ŠPAN LSKO
VÍRA VE VYŠŠÍHO BOHA: Náboženství za íná vírou v nejvyššího Boha, lov k se cítí p inucen
reagovat na výzvu od Boha. To je rozdíl mezi polyteistickými náboženstvími a náboženským
monoteismem.
Existence kultu a ob ad : Blízkost božského lov ka vede k dosažení Nejvyššího Boha
prost ednictvím uctívání, adorace, petice, dík vzdání, ob tí atd.
Sledování morální agendy: Víra v nejvyššího Boha probouzí u lov ka nutnost dosáhnout
Boha.
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Víra v život po smrti: Existence Boha odhaluje lov ku, že jeho osobní život je transcendentální a
musí vydržet až za smrt.
Sociální vliv: R zná náboženství ovliv ují nejen jednotlivce, ale i koexistenci mezi lidmi. Morální
povinnosti vyplývající ze spole nosti, harmonogram a seznamy svatých dn .
Vytvo ení kultury: Náboženství vytvo ilo v pr b hu asu kulturní projev ve všech um ních. Musí
být p idány lidské a etické hodnoty, které utvá ejí kulturu národ .
N které z nejv tších tragédií, které nás denn postihují, jsou p edsudky, ned v ra, nenávist a
konflikty rasismu a xenofobie.
Víra se za íná rozši ovat.
Každý z nás se nau il nakreslit kruh kolem sebe. V tomto kruhu jsme nau ili uzav ít všechna práva
a výsady, které chceme jen pro sebe, aniž by nám tam ostatní vnikli a vzali to, co je naše.
Dále tento okruh, který zahrnuje rodinu, bezprost ední p íbuzné a p átele, kmen nebo klan, národ a
jeho folklór.

V praxi se dozvídáme a schvalujeme pozadí a kulturu vlastní rasy, národa a kmene, s jejich touhami,
zp sobem myšlení a jednáním podez ívav p ed t mi, kte í p inášejí nové zvyky a zp soby.
Dále je zde mezera ve vzd lání a osobní majetek za zdí p edsudk , který má tendenci zho knout. Ti
s v tšími sociálními dávkami mají sklon k pohrdání nebo ponižování t ch, kte í mají mén .
Chudí lidé asto závidí s velkou nelibostí a dokonce nenávidí, bohaté a vzd lané.
Tyto postoje vedly k tomu, že n kolik národ zkolabovalo do t ídního boje a rasové segregace.
Zaprvé, víme, že všechny rasy pocházejí ze stejného p edka.

Nevíme p esn , jak Boží proz etelnost pracovala na barevných rozdílech v rasách, ale m žeme
pochopit, jak to d lají lidé. Ší ili se po celá staletí a rozvíjeli r zné kultury. Nicmén pod nánosem
zvyk mají všichni stejnou povahu, schopnost milovat, pocit odpov dnosti, sv domí a hluboký smysl
pro respektování spravedlnosti a práva. Samoz ejm , bývalé v ci jsou asto deinovány jinak.
Proto je prvním krokem k p ekonání rasismu rozší ení našeho kruhu o všechny rasy a národy, které
usilují o pochopení jejich p vodu, kultury, zp sobu myšlení a života. S více porozum ním budeme
p ekvapeni, že jiné rasy a národy jsou více jako my, než jsme o ekávali, se spole ným charakterem
aspirací a nad jí.

ZÁV RE NÉ ZAMYŠLENÍ: skon í n kdy rasismus a xenofobie?

„Stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude ustanovena jako nejvyšší z hor
a bude vyvýšena nad kopci; A všecky národy k ní dojdou" (Izajáš 2: 2)
P i pohledu na vážné rasové nap tí se mnozí lidé ptají, zda skute n pokro ili v boji proti rasismu.
N kte í v í, že nikdy nem žeme vyhrát, ale v íme, že nakonec zvít zí.

EDU Centrum. Dob ichovice / ESKÁ REPUBLIKA
eská republika je Evropskou zemí s nízkým po tem osob, které prohlašují, že pat í k n jaké církvi

nebo náboženské spole nosti, za Estonskem, které má druhé nejnižší procento ob an , kte í se
hlásí k náboženské nebo církevní p íslušnosti.

V období 1991-2001 klesl po et v ících (32,14% populace). B hem s ítání lidu v roce 2011
celkový po et v ících op t klesl na celkem 2 175 087 (20,6 % populace).
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V žádné oblasti eské republiky "v ící" netvo í v tšinu místních obyvatel.
Základním prvkem každého morálního principu je "nikomu neškodit", p ípadn p edcházet
poškození druhým, asto vyjád ený jako ada jednoduchých zákaz .
Klasickou formou obecných morálních zásad je takzvané Zlaté pravidlo. Zlaté pravidlo je
jednoduché. Zásada vzájemnosti v jednáních mezi lidmi.

Marie e. V. Berlín / NÉMECKO
D stojnost a mír jsou dva d ležité pojmy. Ty jsou vyjád eny v posvátných textech takto:
"Úsp ch a bohatství lov ka jsou v Božích rukou a on žehná spravedlivým." (Sir.10, 5) Mír
"B h vás chrání a žehná a Hospodin vám osvítí tvá a bude vám milostivý; Pane, bu milosrdný a
pokoj s tebou. "(Mo 6,24-26) Ten, kdo mluví o svém p íteli špatn , zkazí p átelství." "Nestydím se
za to, že stojím p i svém p íteli a já ho neopustím. "(Sir 22, 25)

ASPECT. Plovdiv/BULGARIA
Snažili jsme se dát lov ka do centra, aby ukázal, že morální poselství posvátných spis má
univerzální charakter. Poznejme se navzájem prost ednictvím náboženství. Pokus lov ka pochopit
sv t kolem n j, jeho místo v n m, postoje a síly, které jím pohybují. Náboženství stimuluje rozvoj
morálky a vrozené touhy u lidí, aby se zlepšili. Toto zlepšení zahrnuje všechny vznešené aspirace -
na pravdu, dobro a krásu a co je nejd ležit jší - snaží se dokonalejší a dokonalý život.
Náboženství je duchovní kvalita lov ka. Výše uvedené p íklady ukazují, že;
Morální u ení posvátných spis r zných náboženství má univerzální charakter. Toto je v ná
moudrost t chto knih.
Náboženství spojuje; Nerozlišuje lidi, pokud se nepoužívá pro politické ú ely. Balkánská historie je
p íkladem tohoto tvrzení.
Pokud lidé poslouchají své srdce a sledují poselství svých posvátných knih, budou schopni žít spolu
bez ohledu na náboženské rozdíly. P íklady ukazují, že náboženství nás u í: toleranci, soucitu,
lidskosti, solidarit . Kultura spole ného života bez ohledu na jazyk, náboženství a barvu. Zbavte se
hn vu, emocí, žárlivosti. Pomozte a ochra ujte chudé a slabší. D ležitost a síla univerzálních a
morálních zásad ve vztazích lidí. Význam vzd lání a síly, které mají vzd laní lidé k p ekonání
rasismu a xenofobie.
Nezneužívat d v ry lidí. Milovat svobodu, ale ne být lidé milující svobodu. Žít v míru a vzájemném
porozum ní.

TOYEV. Ankara/TURECKO Monseigneur François YAKAN
Duchovní v dce Turecké asociace chaldejsko-asyrské komunity a zástupce Patriarchy (Istanbul)
Jak bylo jasn vid t v pr b hu d jin, lidstvo nemohlo z stat stranou od náboženství a víry od po átku.
Takže lidé existují, aby mohli prožívat spravedlnost a svobodu.

Lidské bytosti vždy pochybovaly, po ínaje svou existencí, hledajíce svou vlastní zemi a budoucnost.
Jsem volný? Jsem v ze ?
Podle zákon p írody jsou lidé svobodní; P esto jsou tu války, které d lají z lidí v zn . Lidé se
vzdávají zlu, zatímco Stvo itel projevuje milosrdenství lidem. Jinými slovy, nespravedlnost (h ích)
p ivádí lidi do postavení v z (Evangelium Jana 8,34).
V prvních stoletích k es anství nebyla asto ozna ována etnická identita související s t ídou. V Bibli
a svatém Pavlovi neexistuje rasová diskriminace. Lidské bytosti jsou považovány za celé, bez ohledu
na to, zda jsou svobodné nebo v zajetí (Galatským: 3.1-29).
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Sou asný sv t je charakterizován odcizením od vrozených duchovních hodnot, které p edstavují
lidský kolektivní život a nedostatkem zvýšené nesnášenlivosti.
Neschopnost abrahámských náboženství p izp sobit se rychlému pokroku moderního sv ta, si vybírá
svou da v nedostatku spole ných hodnot a spole ného života. Tyto univerzální hodnoty zahrnují
p edevším rovnost, spravedlnost a svobodu v život lov ka, kterého B h stvo il podle svého obrazu.
Pokud lidstvo nedokáže ocenit a implementovat tyto t i koncepty, výsledná prázdnota dláždí cestu
rasismu a násilí a sv tový mír je ohrožen. P esto všichni proroci propagují a prohlašují rovnost lidí.
Božská náboženství jsou v podstat a p vodn stejná. Všechna t i abrahamská náboženství jsou v
podstat stejná. Praktikující t chto t í náboženství skute n v í v jednoho Boha. Desatero p ikázání
ukazuje univerzální morální principy a jsou stejné v judaismu, k es anství a islámu. Lidé by proto
m li zažívat víru se zam ením na integritu a svatost. Lidské bytosti by m ly být respektovány za
svou lidskou kvalitu.
Jsme d dici d dictví proroka Abrahama, takže shromaž ování kolem jeho v ného stolu, který byl
otev en všem, by m lo sloužit jako zdroj inspirace pro co nejlepší život.
V k es anství založil Ježíš Kristus solidaritu založenou na lásce bez diskriminace a toto bratrství je
viditelné všude v Bibli. Boží milost, která p ináší spásu, se zjevila všem lidem (Titus 2,11-12).
Záv rem, nejlepší na ízení pro boj s rasismem, xenofobií a násilím je vytvo ení vzd lávacího
systému založeném na spole ných hodnotách božských náboženství co nejd íve.
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ÚVOD

1. VERŠE A SPOLE NÉ HODNOTY
1.1. Verše, které jsou p ímo spojeny s rasismem a xenofobií.
1.2. Verše, které souvisejí s faktory vedoucími k rasismu a xenofobii.

1.2.1. Pocit nad azenosti a chlubení se rasou.
1.2.2. Nedostatek kultury sdílení a solidarity; sobectví.
1.2.3. Nedostatek empatie.
1.2.4. Nezam stnanost a hospodá ské t žkosti.
1.2.5. Nedostatek pocitu tolerance a pokory.
1.2.6. Nedostatek seznámení s ostatními a kultura spole ného života a solidarity.
1.2.7. Nedostatek pojm rovnosti a bratrství lidstva.
1.2.8. Neschopnost využívat rozdíly, jako je jazyk, náboženství a barva pozitivním zp sobem.
1.2.9. Selhání p i potla ení emocí závisti a žárlivosti.
1.2.10 Nespravedlnost a smysl pro spravedlnost

1.3. Verše, které zd raz ují spole né jmenovatele
1.3.1. Víra v Boha
1.3.2. Víra v posmrtný život
1.3.3. Víra v Proroky

1.4. Verše, které ozna ují preventivní sílu morálních zásad proti zlu
1.4.1. Úloha morálních princip v lidských vztazích
1.4.2. Pokládání lidí a lidské d stojnosti za st ed všeho
1.4.3. lov k a jeho odpov dnost ve spole nosti

2. HODNOCENÍ

3. ODKAZY
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ÚVOD

Hodnota znamená abstraktní m ítko pro význam n eho, náhradu za n co, n co, co má cenu, a
vysokou a prosp šnou kvalitu. (Turecká jazyková spole nost, 2005)

Hodnota je n co, co je považováno za dobré, p kné a správné v pohledu spole nosti nebo jednotlivce
nebo n co, co je obhajováno. (Grand Larousse, 1986)

Hodnota je základní kritérium, které používáme k posuzování v cí a zjiš ování, co je správné nebo
špatné. Správnost a platnost hodnoty vychází ze skute nosti, že se spoléhá na v domosti a d kazy a
má vnit ní soudržnost a jejím cílem je zlepšení a je zdrojem prosp šného opat ení. Díky tomuto
rozsáhlému prost edí získají hodnoty univerzalitu. (Šaban Ali DÜZGÜN, Peygamber ve nsan
Yeti tirme Düzeni (Prorok a systém pro vzd lávání lidí), D B Yayınları, Ankara 2015, s. 13.)

P ed posouzením pohledu na jiné judaistické spole nosti, známého jako monoteistické náboženství,
které seslal B h lidstvu, se nejprve pokusíme porozum t perspektiv jeho vlastní spole nosti.

Stejn jako v p ípad jakéhokoli systému víry, praktikující nebo len náboženství má formu nejen
p izp sobení se chování spole nosti, ale také odchodu ze spole nosti a nedodržování pravidel. To
znamená, že jedinec s touto vírou m že dodržovat obecná pravidla nebo se m že rozhodnout, že je
dodržovat nebude. Takového lov ka však z tohoto d vodu nelze vylou it z této spole nosti.

Jak je uvedeno v Exodu, osoba, která má v úmyslu konvertovat z jiného náboženství na judaismus,
má být v souladu s požadavkem "ob ízky". Ob ízka je symbolem dohody mezi Bohem a Prorokem
Abrahamem a je to nejd ležit jší požadavek na konverzi. Osoba, která spl uje tento požadavek, se
stává sou ástí spole nosti a jako každý oby ejný lov k se stává oprávn ným jíst maso pesachové
ob ti. Je t eba dodat, že uctívání ob ti bylo provád no v chrámu v Jeruzalém a bylo ukon eno
zni ením chrámu.

Ve spojitosti s lidmi s r znými p esv d eními, kte í se rozhodli z stat u židovské komunity bez
p echodu na judaismus, Exodus 22/20 zní: "Nezneužívejte ani neutla ujte cizince, protože jste byli
cizinci v Egypt ." Podobná v ta se nachází v Leviticus 19/33: "Když cizinec pobývá mezi vámi ve
vaší zemi, neubližujte mu." Další p íkaz k téže záležitosti naleznete v ísle 9/14: "Musíte mít stejná
pravidla jak pro cizince, tak i pro místní lid." Ve stejném kontextu zní: Deuteronomium 10/19:"A
milujete ty, kte í jsou cizinci, nebo jste byli cizinci v Egypt ."

Je z ejmé, že diskriminace je zakázána nejen, pokud jde o uctívání ob ti, která byla povinná na
Velikonoce, ale také proti "cizinc m", kte í žijí ve stejné zemi. Citlivost v tomto sm ru je navíc
požadována zd razn ním toho, ím Hebrejové prošli v Egypt .

Zákony seslané na poloostrov Sinaj byly aplikovány Izraelci, kte í p išli a usadili se v Zaslíbené
zemi pod vedením Joshuy na Boží p íkaz.
Slovo "ger" v Tó e se v Bibli používá jako "uprchlík nebo žadatel o azyl". Slovo "ger tsedek" se
používá k ozna ení lidí, kte í p ijali židovskou víru. Za tímto ú elem by m ly být spln ny požadavky
na ob ízku, p ijetí soudních p íkaz a micva.
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1.1. Verše, které jsou p ímo spojeny s rasismem a xenofobií.
Rasismus a xenofobie jsou stejn staré jako lidstvo. Rasismus je v podstat "znevažování t ch, kte í
nejsou jako my". Je to jednání s lidmi, jakoby byli jiní a jejich ponižování. Toto je zakázáno v mnoha
verších Tóry. N které z t chto verš jsou uvedeny níže:
Starý zákon, Exodus 12/48.
"Cizinec, který bydlí mezi vámi a chce oslavit Pánovu velikono ní pastvu, musí mít všechny muže
ve své domácnosti ob ezané; Pak se m že ú astnit jako lov k narozený v zemi. Žádný neob ezaný
muž nem že jíst. "
Starý zákon, Exodus 12/49
"Stejný zákon platí jak pro rodáka, tak pro cizince, který je mezi vámi."

Hodnoty.
1. Dodržování pravidel.
2. Nevytvá et diskriminaci mezi cizinci nebo rodilými lidmi p i uplat ování

Komentá e:
Stejn jako u jiných náboženství, mohou existovat i lidé, kte í se vzdají konverze na judaismus. Podle
Shulchan Aruch (Yoreh De'ah, 268/2), popisující pravidla pro obrácení se na židovskou víru, je
otázka k budoucímu konvertitovi: "Jaký je váš d vod pro konverzi k této ví e? Co zamýšlíte
dosáhnout tím, že se obrátíte na judaismus, který trpí a zažívá t žké asy po celém sv t ? "
V pravidlech týkajících se velikono ního svátku, slavení odchodu z Egypta, Tóra p ináší následující
požadavek t m, kte í se cht jí obrátit v Exodu 12/48): "Cizinec, který se mezi vámi nachází, který
chce oslavit Pánovi velikonoce, musí mít všechny muže v jeho rodin ob ezané; Pak se m že ú astnit
jako lov k narozený v zemi. Žádný neob ezaný muž nem že jíst."
Jak je uvedeno v Exodu, osoba, která má v úmyslu p ejít z jiných náboženství na judaismus, má být
v souladu s požadavkem "ob ízky". Ob ízka je symbolem dohody mezi Bohem a Prorokem
Abrahamem a je to nejd ležit jší požadavek konverze. Osoba, která spl uje tento požadavek, se
stává sou ástí spole nosti a jako každý oby ejný lov k se stává oprávn ným jíst maso pesachové
ob ti. Je t eba dodat, že uctívání ob ti bylo provád no v chrámu v Jeruzalém a bylo ukon eno
zni ením chrámu.
Starý zákon Exodus 22/20
"Nezneužívejte ani neutla ujte cizince, protože i vy jste byli v Egypt cizinci."

Hodnoty;
1. Ne init cizinc m žádnou nespravedlnost.
2. Nevytvá et tlak nebo rozkazovat cizinc m.
3. Konat s empatií v i cizinc m.

Komentá e:
Tato fráze je používána ve spojení s lidmi s r znými p esv d eními, kte í se rozhodli z stat s
židovskou komunitu bez p echodu na judaismus.
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Podobná v ta se nachází v Leviticus 19/33, 34. Starý zákon, Leviticus 19/33, 34:
33. "Když cizinec bydlí mezi vámi ve vaší zemi, neubližujte mu.“
34. Cizinec, který má bydlišt mezi vámi, musí být považován za našince. Milujte je jako sami
sebe."
Starý zákon, Numeri 9/14
14. Cizinec, který je mezi vámi, má také slavit Pánovi velikonoce podle pravidel a p edpis .
Musíte mít stejná pravidla jak pro cizince, tak pro domácího."
Starý zákon, Deuteronomie 10 / 17-19
17. "Nebo Hospodin, tv j B h, je B h boh a Pán pán , velký B h, mocný a úžasný, který
nevykazuje žádnou p edpojatost a nep ĳme žádné úplatky.
18. Obhajuje zájmy sirotka a vdovy a miluje cizince, který bydlí mezi vámi, a dá jim jídlo a
oble ení.
19. A milujete ty, kte í jsou cizinci, nebo i vy jste byli cizinci v Egypt .
Hodnoty;
1. Žít pospolu.
2. Nechovat se k cizinc m špatn .
3. Milovat cizince stejn , jako sami sebe.
4. Soucítit s ostatními lidmi.
5. Uplat ovat pravidla stejn pro všechny.
6. Nep ijímat úplatky.
7. Být spravedlivý a nikomu nestranit.

1.2. Verše, které souvisejí s faktory vedoucími k rasismu a xenofobii.
D vody vedoucí k rasismu a xenofobii;
1.2.1. Pocit nad azenosti a vychloubání se rasou. (Chlubit se rasovým p vodem a mít pocit
nad azenosti)
Jak je uvedeno v p vodních verších Tóry, všichni lidé jsou potomci Adama a Evy. Adam se odvolal
na svou ženu Evu jako "em kol hay", což znamená "matka všech lidí". O deset generací pozd ji bylo
celé lidstvo zni eno v Potop a lidstvo pochází od Noema a jeho rodiny. Job 31 / 13-15 zní
následovn :
"Jestliže jsem odmítl spravedlnost n kterému z mých služebník , muž i žen, když m li
stížnost proti mn , co budu d lat, když m B h konfrontuje? Co budu odpovídat p i volání k
soudu? Neu inil m ten, kdo m ud lal v l n ? "
Starý zákon Leviticus 19/33, 34
33. "Když cizinec bydlí mezi vámi ve vaší zemi, neubližujte mu.
34. „Cizinec, který má bydlišt mezi vámi, musí být považován za našince. Milujte ho jako sami
sebe, nebo i vy jste byli v Egypt cizinci."

Hodnoty;
1. Nezacházet s cizinci špatn .
2. Nepovažovat se za nad azené ostatním a milovat cizince stejn jako sami sebe. Komentá e:
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Komentá e:
Jak je zde vid t, je velmi d ležité ukázat milosrdenství všem Božím tvor m a jednat v dobré ví e. To
se týká všech t ch, kte í pocházejí z jiných systém víry.
Tóra udává p íb hy o první generaci jen krátce. Hovo í o v dci doty né generace a nerozvíjí se o
jiných. Po období Abrahama se informace stávají podrobn jšími. Mluví nejen o Hebrejcích, ale i o
dalších spole nostech. V knize Genesis je napsáno, že Abraham v první syn Ismail a Isaac v syn
Ezau mají dvanáct syn . K dispozici jsou také podrobné informace o tom, kdo byli a kde žila Ezauova
krevní linie. Tóra tedy poskytuje informace o spole nostech, které v té dob žily.
Tóra má negativní poznámky k ur itým lidem, zatímco dává pozitivní informace o ostatních.
Nap íklad v setkání mezi Abrahamem a egyptským faraonem je faraon vykreslen jako negativní
osobnost. Tóra však íká o Avimelechovi z Geraru toto: "Ano, vím, že jste to ud lal s istým
sv domím, a tak jsem vás nenechal h ešit proti mn ." Tóra se nep kn zmi uje o Amelekitech,
protože oni zradili Izraelity, zatímco opoušt li Egypt. Na druhé stran chválí Mojžíšova tchána Jethra
a dává jeho jméno jedné z týdenních sekcí.

1.2.2. Nedostatek kultury sdílení a solidarity; sobectví.
Jednou z charakteristik rasistických lidí je, že mají slabé emoce pro sdílení. Sdílení a vzájemná
pomoc jsou doporu ovány a vysv tleny p íklady v Tó e.
Starý zákon, Leviticus 19/10
10. Nep echázejte svou vinici podruhé, nebo nesbírejte spadlé hrozny. Nechte je pro chudé a
cizince. "
Starý zákon, Leviticus 25/35
35. "Jestliže n kdo z tvých syn Izraelit zchudl a nem že se vzpamatovat, pomoz jim jako bys
pomohl cizinci a neznámému, aby mohli i nadále žít mezi vámi."

Hodnoty;
1. Být ohleduplný v i cizinc m p i sklizni.
2. Poskytovat chudým a cizinc m ádný podíl na sklizni.
3. Pomáhat lidem, kte í zchudli.

1.2.3. Nedostatek empatie. (Co kdybych se narodil erný nebo žlutý!)
Jedním z d vod vzniku rasistické mysli je nedostatek empatie. První kroky pro odpušt ní se skládají
z ukázání porozum ní a vzájemného poznání mozkem a srdcem.
Empatický postoj již ned lá rozmanitost hrozbou; P ipravuje cestu pro klidn jší a zdrav jší prost edí
komunikace.
Tóra naléhá na lidi, aby si to uv domili a jednali podle toho.
Starý zákon, Leviticus 19/33, 34
3.3. "Když cizinec pobývá mezi vámi ve vaší zemi, nechovejte se k n mu špatn .“
3.4. Cizinec, který má bydlišt mezi vámi, musí být považován za našince. Milujte je jako sami
sebe, nebo i vy jste byli v Egypt cizinci."
Starý zákon, Leviticus 19 / 16-18
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16. Nesmíš ší it pomluvy mezi lidmi. Ned lejte nic, co by ohrozilo život vašeho souseda. Já jsem
Pán.
17. "Nechovej nenávist k synu Izraele ve svém srdci. Pokárej svého souseda up ímn , abys
nem l podíl na jeho vin .“
18. Nesnažte se pomstít nebo nenávid t n koho mezi svým lidem, ale milujte svého bližního
jako sami sebe. Já jsem Pán.

Hodnoty;
1. Nechovat se k cizinc m špatn .
2. Chápat cizince.
3. Soucítit s ostatními lidmi.
4. Nepoškozovat sousedy. Varovat sousedy, v p ípad pot eby.

Komentá e:
Na základ verše: "Neutiskujte cizince; vy sami sebe víte, jak se cítí cizinci, protože jste byli v Egypt
cizinci," lze íci, že Židé tvo í komunitu lidí bez identity, osobnosti nebo práv. Doktrína, že mají
v d t dob e, jaký je to pocit, je p evládající mezi moudrými. Talmud u í, že židovští v ící mají
podporovat lidská práva a jejich uplatn ní v zemi, kde žijí.

1.2.4. Nezam stnanost a hospodá ské t žkosti.
V d sledku technologického vývoje za ali lidé z r zných národností pracovat na stejném pracovišti.
Problémy mezi nimi jsou velmi pravd podobné. Nap íklad zam stnanec, který je nucen se pod lit o
svou práci, projeví negativní postoj v i cizinc m, pokud je rozdíl mezi platy nebo pokud na
pracovišti dochází k propoušt ní. Jak se tyto problémy zvyšují, lidé mohou za ít projevovat rasistické
chování. Zahrani ní pracovníci tak mohou být vnímáni jako nep átelé, kte í snižují pracovní
p íležitosti.
Lidé zde za ínají být znepokojeni tím, že jsou nezam stnaní a elí finan ním potížím. Je z ejmé, že
nezam stnanost a hospodá ský nepo ádek nutn snižují kvalitu života lidí, a tím se dostanou do
finan ních a psychologických problém .
Nezam stnanost a ekonomické obtíže jsou do asné, ale hodnoty jsou v né.
Starý zákon, Leviticus 19 / 13-15
13. "Nepodvád jte ani neokrádejte své bližní. Nezdržujte mzdy zam stnance p es noc.“
14. Neproklínejte hluchého nebo neházejte slepýma pod nohy klacky, ale bojte se svého boha.
Já jsem Pán.
15. "Neopoušt j spravedlnost; Neukazuj p edpojatost v i chudým nebo nenadbíhej mocným,
ale su svého souseda spravedliv .“

Hodnoty;
1. Nebažte po majetku soused .
2. Chovejte se p kn ke zdravotn postiženým osobám.
3. Pla te mzdy pracovník m bez prodlení.
4. Nediskriminujte mezi lidmi na základ bohatství.
1.2.5. Nedostatek smyslu pro toleranci a pokory.
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Je nevyhnutelné, že ve spole nosti existují lidé s r znými p esv d eními a náboženstvími. To je
p irozený aspekt spole enského života a nem žeme s tím d lat nic. Nem žeme se rozhodnout, kde
se narodíme. Nutn se stáváme jednotlivci uvnit spole ností, kde se narodíme. V této souvislosti
jsou tolerance a pokora základními zdroji spole enského soužití. Bez tolerance a pokory je pro lidi
nevyhnutelné, aby se dopoušt li arogance, povýšenosti, vychloubání a dalších negativních postoj a
rasistických p ístup , xenofobie a náklonnost k násilí budou nevyhnutelné. Z tohoto d vodu bude
hodnota tolerance a pokory zachována, pokud jsou aplikovány na celý náš život. Být tolerantní v
ur itých oblastech života, zatímco nechat intoleranci ovládat jiné oblasti, je nep ijatelné.

Starý zákon, Ezechiel 21/26
Toto praví Pán svrchovaný: "Sejm te turban, odstra te korunu. Nebude to tak, jak to bylo:
nízký bude vyvýšený a povýšený bude ponížen."

Starý zákon, Zephaniah 2/3
"Hledejte Pána, všichni pokorní zem , ty, co d láš to, co se má. Hledejte spravedlnost, usilujte
o pokoru; Možná budete uchrán ni v den Hospodinova hn vu."

Starozákonní žalmy 149/4, 18/27, 25/9
"Nebo Hospodin má pot šení ve svém lidu; Korunuje pokorného vít zstvím. (149: 4) "Ušet íš
pokorného, ale sesadíš ty, jejichž o i jsou povýšené." (18: 27) "On vede pokorné v tom, co je
správné, a ukazuje jim cestu." (25: 9)

Starozákonní p ísloví 3/34
"Posmívá se pyšným posmíva m, ale ukazuje milosrdenství pokorným a utla ovaným." (3:34)

Hodnoty;
1. Získání Pánovy p ízn tím, že jednáme s pokorou.
2. Hledání spravedlnosti a pokory.
3. Nebýt arogantní a posm va ný.

1.2.6. Nedostatek seznámení se s ostatními a kultura spole ného života a solidarity.
Lidé sotva splní své pot eby každý sám. Proto svou povahou mají lidé tendenci vytvá et spole enství
a vzájemn si pomáhat.

Starý zákon, Leviticus 19/13, 15-17, 18, 33, 34
13. "Nepodvád jte ani neokrádejte své bližní. Nezadržujte mzdy zam stnance p es noc.“
16. Nesmíš ší it pomluvy mezi lidmi. Ned lejte nic, co by ohrozilo život vašeho souseda.
17. Nechovej nenávist k syn m Izraele ve svém srdci. Pokárej svého souseda up ímn , abys
nem l podíl na jejich vin .
18. Nesnažte se pomstít nebo nenávid t n koho mezi svým lidem, ale milujte svého bližního
jako sami sebe.
33. Když cizinec pobývá mezi vámi ve vaší zemi, nechovejte se k n mu špatn .
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34. Cizinec, který má bydlišt mezi vámi, musí být považován za našince. Milujte je jako sami
sebe. "

Starý zákon, Numeri 9/14:
"Musíte mít stejná pravidla jak pro cizince, tak pro našince."

Starý zákon, Deuteronomia 10/19:
"A milujte ty, kte í jsou cizinci, nebo i vy jste byli cizinci v Egypt ."

Starý zákon Exodus 20 / 12-17
"Desatero p ikázání", formulované v Bibli, "Exodus" Kap. 20:

Verš 12 Cti otce svého a matku svou, aby byly dlouhé tvé dny na zemi, kterou Hospodin, tv j B h,
ti dá.
Verš 13 Nezabiješ.
Verš 14 Nebudeš cizoložiti.
Verš 15 Nebudeš krást.
Verš 16 Nepodáš k ivé sv dectví proti bližnímu.
Verše 17 Nepožádáš domu svého bližního, ani jeho manželky, ani služebníka, ani služebnice, ani
vola, ani osla, ani ni eho, co je tvého bližního.
Nádherné souhrnné a systematické vysv tlení základních morálních hodnot lidí; Navrhuje život bez
h íchu a dobré vztahy mezi lidmi;
Obsahuje morálku a chování, kterým nedokáže žádná legislativa na sv t odolat; Normy týkající se
vztah mezi lidmi jsou p ijímány všemi legislativami ve sv t ;
První písemné zákony, které lidská spole nost zná.

Hodnoty;
1. Ne init nespravedlnost soused m a nebažit po rodin nebo majetku soused .
2. Nezrazovat sousedy a zdržovat se k ivosti.
3. Nekonat nespravedlnosti v soudních procesech.
4. Varovat sousedy p ed jejich chybami.
5. Ctít cizince.
6. Milovat sousedy jako sami sebe.
7. Dodržovat pravidla koexistence.
8. Nikoho nezabíjet.
9. Zdržovat se od zla a cizoložství.

Komentá e:
Je z ejmé, že diskriminace je zakázána nejen, pokud jde o uctívání ob ti, která byla povinná pro
Velikonoce, ale také proti "cizinc m", kte í žijí ve stejné zemi. Citlivost v tomto sm ru je navíc
požadována zd razn ním toho, ím Hebrejové prošli v Egypt .

Starý zákon Exodus 4/18
"Mojžíš se vrátil k Jethrovi, svému tchánovi a ekl mu: "Nech m navrátit ke svému lidu v
Egypt , abych zjistil, jestli n kdo z nich ješt žije."
Jethro ekl: "Jdi, a p eji ti hodn št stí."
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Hodnoty:
1. Nebýt p ekážkou míru.
2. P át si mír a pohodu.

1.2.7. Nedostatek pojm rovnosti a bratrství lidstva. (Zdržet se toho být bok po boku s
chudými, d lníky apod.)

Starý zákon, Numeri 9/14:
"Cizinec, který je mezi vámi, má také slavit Pánovi velikonoce podle pravidel a p edpis .
Musíte mít stejná pravidla jak pro cizince, tak pro našince."

Hodnoty;
1. Uplat ovat pravidla stejn všem a podporovat rovnost.
2. Nediskriminovat cizince a místní p i rozhodování.

Tóra také vyvrací dvojité standardy mezi r znými komunitami. V této souvislosti Leviticus
24/22 zní: "Máte stejný zákon pro cizince a místního. Já jsem Pán, tv j B h."

1.2.8. Neschopnost využívat rozdíly, jako je jazyk, náboženství a barva pozitivn .

Samotná rozmanitost jazyk a barev, sortiment postav a temperament a rozmanitost schopností a
dovedností nevyžadují konflikt ani konkurenci. Spíše na nás naléhají, abychom si navzájem pomáhali
p i pln ní našich povinností a uspokojování našich pot eb.
Tóra také vyvrací dvojité standardy mezi r znými komunitami. P íslušné p íkazy lze nalézt v
Leviticus 24/22:

Starý zákon, Leviticus 24/22:
"Musíte mít stejný zákon pro cizince a místního. Já jsem Pán, tv j B h."

Starý zákon, Žalmy 75 / 4-7
"Arogantnímu íkám:" Už se nevychloubej, "a v i bezbožným:" Nezvedejte své rohy.
Nezvedejte své rohy proti nebi; Nemluvte tak vzdorovit : "Nikdo z východu, ze západu nebo z
poušt se nem že povýšit. Je to B h, který soudí: Srazí jednoho, povýší druhého."(Žalmy, 75 /
4-7).

Hodnoty;
1. Nebýt arogantní nebo se vychloubat na západ nebo východ .
2. P ijmout Boží úsudek jak pro západ, tak pro východ nebo pro oba, nebo pro pouš nebo hory.

1.2.9. Selhání potla it emoce závisti a žárlivosti.
Žárlivost je vrozená vlastnost lidských bytostí. Vzhledem k tomu, že B h nám ve stvo ení dává
n které pocity, je žárlivost vrozená emoce. Tento pocit v našem každodenním život zažíváme již od
d tství. D ležité je, abychom mohli žárlivost dob e využít.

Starý zákon, Job 5/2
"Nenávist zabíjí hlupáka a závist zabíjí jednoduché."
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Starý zákon P ísloví 11/5, 6
"Spravedlnost bezúhonných narovnává jejich cesty, ale bezbožníci padnou díky své vlastní
bezbožnosti”. (11: 5)
Spravedlnost spravedlivých jim pomáhá, ale nev rní jsou uv zn ni ve zlých touhách. (11: 6)

Hodnoty;
1. Nebýt žárlivý.
2. Být ctnostný a ovládat své ambice.

1.2.10. Smysl pro spravedlnost a nespravedlnost.
Smysl pro spravedlnost a nespravedlnost m že nakonec vést k rasismu. Rasismus m že p ijít do
prost edí, kde se zákony neuplat ují stejn , a existuje nespravedlnost.

Starý zákon, Leviticus 24/22
"Musíte mít stejný zákon pro cizince a našince. Já jsem Pán, tv j B h."
Starý zákon, Žalmy, 85: 10-11
"10. Láska a v rnost se scházejí spole n ; Spravedlnost a pokoj se políbí navzájem.“
11. Milosrdenství a pravda se setkávají spole n : spravedlnost a mír se políbí navzájem."

Starý zákon, Jeremiáš 39: 18:
"18. Jist t osvobodím, a nepadneš skrze Slovo, ale dostaneš sv j život, protože jsi mi v il."
Starý zákon, Izajáš 11/4
"A dopadem spravedlnosti bude mír a ú inek spravedlnosti ticho a v rohodnost navždy."

Starý zákon, Leviticus 19 / 35-37
"P i m ení délky, hmotnosti nebo kvantity nepoužívejte ne estné standardy.
36 Použijte poctivé váhy a estné váhy, estnou efi a estný hin. Já jsem Hospodin, váš B h,
který vás vyvedl z Egypta.
37 Uchovávejte všechna má na ízení a všechny mé zákony a sledujte je. Já jsem Pán."

Starý zákon, Leviticus 19/15
"Neobracejte spravedlnost; Neukazujte p edpojatost v i chudým nebo pochlebování
mocným, ale su te svého souseda spravedliv .“

Starý zákon, Ezechiel 45/9
"Toto praví Hospodin Pán:" Došli jste daleko, knížata Izraele! Vzdejte se násilí a útisku a
d lejte to, co je spravedlivé a správné."

Starý Zákon, Amos 5 / 15-24 (5:24)
"Nenávi te zlo, milujte dobro; Zachovávejte spravedlnost na soudech. "(5/15) Ale nechte
spravedlnost p echázet jako eku, spravedlnost je jako neustávající potok!“
Starý zákonl, Zachariáš 8/16, 17
"Toto jsou v ci, které musíte ud lat: mluvte pravdu navzájem a i te pravdivé a pevné soudy
na vašich dvorech; nepleticha te proti sob a nem jte zalíbení ve falešné p ísaze. Nenávidím to
všechno, " íká Pán."
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Starý zákon, Exodus 23 / 1-3, 6-8
"Neši te falešné zprávy. Nepomáhejte viníkovi k ivým sv dectvím. (23/1)
Nep ipojujte se k davu, když páchá zlo. Když podáváte sv dectví v soudním ízení,
nezneužívejte spravedlnosti tím, že se obrátíte s davem (23/2) a nenadržujte chudé osob v
soudním ízení. (23/3)
Neodpírejte spravedlnost vašim chudým lidem v soudních sporech. (23/6)
Nem jte co do in ní s falešným obvin ním a nevydejte nevinného ani estného lov ka na
smrt, nebo já o istím viníky. (23/7)
Nep ijm te úplatek, protože úplatek oslepí ty, kte í vidí a zkroutit slova nevinných. "(23/8)
Neutiskujte cizince; Vy víte, jak se cítí cizinci, protože jste byli v Egypt cizinci."

Hodnoty;
1. Uplat ování stejných zákon bez diskriminace.
2. Vážení a m ení bude rovnováha a spravedlnost.
3. Uchování spravedlnosti.
4. Nediskriminovat chudé.
5. Nestranit mocným lidem.
6. Být spravedlivý u soudu.

1.3. Verše, které zd raz ují spole né jmenovatele
Zkoumání praktikujících t í hlavních náboženství v Evrop odhaluje, že v í v Boha, v posmrtný
život a Proroky. To je fakt zaznamenaný na mnoha místech v Koránu.
1. V it v Boha
2. V it v posmrtný život
3. V it v proroky

1.4. Verše, které ozna ují preventivní sílu morálních zásad proti zlu
Je skute ností, že ur ité vrozené morální charakteristiky, stejn jako i ty morální principy získané
prost ednictvím náboženské a spole enské struktury dokáží odvrátit špatné chování. Ty lze zkoumat
ve t ech skupinách:
1. Úloha morálních princip v lidských vztazích
2. Umíst ní lidí a lidské d stojnosti do centra
3. lov k a jeho odpov dnost ve spole nosti

1.4.1. Úloha morálních princip v lidských vztazích
R zná pravidla ovládají spole enský život i mezilidské vztahy. Dodržování t chto pravidel, které se
ídí náboženským a sociálním kontextem, je pro spole enský život nepostradatelné. Sociální
uspo ádání m že být zaru eno, pokud je lidé dodržují; V opa ném p ípad je sociální ád narušen.

Starý zákon, Žalmy 84/10, 11

"Rad ji bych byl v dom svého boha vrátným, než abych žil ve stanech bezbožných. Pán B h
je slunce a štít; Pán dává p íze a ctnost; Nic dobrého není up eno t m, jejichž ch ze je
nevinná."



Turkey-Spain-Bulgaria-Germany-CzechRepublic

163

Hodnoty;
1. Zdržet se zla.
2. Žít estný život.

1.4.2. Pokládání lidí a lidské d stojnosti za st ed všeho
Lidé se od sebe neliší stvo ením. Starý zákon, Žalmy 119/130, 144, 169 (130) "Rozvíjení vašich
slov dává sv tlo; To dává pochopit jednoduché.
Váš postoj je vždy spravedlivý; Dejte mi pochopení, že mohu žít. (144) Mé volání p jde p ed
tebou, Pane; Dej mi porozum t tvému slovu. (169)

Starý zákon, P ísloví 3/7, 4/11, 5/1, 2, 9/8, 9, 9/12, 13
"Nebu te moud í ve svých vlastních o ích; Bojte se Pána a vyhýbejte se zlu. (3: 7)

Dávám vám cestu, cestou moudrosti a povede vás rovnými cestami. (4: 11)
Synu m j, poslouchejte mou moudrost, obra te své ucho k mým slov m, abyste si zachovali
uvážení, a vaše rty zachovají poznání. (5: 1-2)
... Pokárejte moudré a budou vás milovat. Instruujte moudré a budou moud ejší; U íte
spravedlivého a on to p idá ke svému u ení. (9: 8-9)
Pokud jste moud í, vaše moudrost vás odm ní; Pokud jste posmíva , sám trpíte. (9:12)
Hloupost je jako bláznivá žena, je prostá a nic neví. (9:13)
Moud í uchovávají znalosti, ale ústa blázna p inášejí zkázu. (10: 14)
Ovoce spravedlivých je stromem života a ten, kdo je moudrý, zachrání život. (11:30) 20)
Cho te s moudrými a stanete se moudrými, protože spole ník hlupák utrpí škodu. (13:
Posmíva hledá moudrost a nevidí žádnou, ale poznání p ichází snadno k hledajícím. (14: 6)
Držte se dál od blázna, nebo na jeho rtech nenajdete poznání. (14: 7)

Hodnoty;
1. Získejte vzd lání od správných lidí a poskytn te vzd lání správným lidem.
2. P ikládejte d ležitost moudrosti a moudrým.
3. Vybírejte správné p átele v sociálním život .
4. Používejte rozumu moud e.

1.4.3. lov k a jeho odpov dnost ve spole nosti
Starý zákon, Kapitola 1 P ísloví 22
"22. Jak dlouho, vy jednodušší, budete milovat jednoduchost? Nebo posm vá ci mají zalíbení ve
svém posmívání, A hlupáci nenávidí v d ní?

Hodnoty:
Neztrácejte život v nev domosti. Nedbalost ni í lov ka.
Pouze skrze u ení získáte znalosti a moudrost.
Znalost nás u í pochopit pou ení života a rozpoznat, co je dobré a co je zlé.
Chytrý lov k chápe p ísloví a rady moudrých a jejich sd lení.
Je to jen chytrý lov k, který m že init moudré a správné rozhodnutí.

Starý zákon, Kapitola 3 P ísloví 27
"27. Neupírej dobro t m, kterým je ur eno, když je to v tvé moci."
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Hodnoty:
1. Konejte dobro, bu te milosrdní.
2. Neodhán jte osobu v nouzi.
3. Pomozte lidem, kdykoli to dokážete.

Starý zákon Izajáš, 32-17:
"17. A dopadem spravedlnosti bude mír a ú inek spravedlnosti klid a v rohodnost navždy. "

Hodnoty;
1. Být spravedlivý v míru a bezpe í a nevyhýbat se pravd .

2. HODNOCENÍ
Stejn jako u jiných náboženství, mohou existovat i lidé, kte í se vzdají konverze na judaismus. Podle
Shulchan Aruch (Yoreh De'ah, 268/2), popisující pravidla pro obrácení se na židovskou víru, je
otázka k budoucímu konvertitovi: "Jaký je váš d vod pro konverzi k této ví e? Co zamýšlíte
dosáhnout tím, že se obrátíte na judaismus, který trpí a zažívá t žké asy po celém sv t ? "

V pravidlech týkajících se velikono ního svátku, slavení odchodu z Egypta, Tóra p ináší následující
požadavek t m, kte í se cht jí obrátit v Exodu 12/48): "Cizinec, který se mezi vámi nachází, který
chce oslavit Pánovi velikonoce, musí mít všechny muže v jeho rodin ob ezané; Pak se m že ú astnit
jako lov k narozený v zemi. Žádný neob ezaný muž nem že jíst. "

Jak je uvedeno v Exodu, osoba, která má v úmyslu konvertovat z jiného náboženství na judaismus,
má být v souladu s požadavkem "ob ízky". Ob ízka je symbolem dohody mezi Bohem a Prorokem
Abrahamem a je to nejd ležit jší požadavek na konverzi. Osoba, která spl uje tento požadavek, se
stává sou ástí spole nosti a jako každý oby ejný lov k se stává oprávn ným jíst maso pesachové
ob ti. Je t eba dodat, že uctívání ob ti bylo provád no v chrámu v Jeruzalém a bylo ukon eno
zni ením chrámu.
Jak je uvedeno v p vodních verších Tóry, všichni lidé jsou potomci Adama a Evy. Adam se odvolal
na svou ženu Evu jako "em kol hay", což znamená "matka všech lidí". O deset generací pozd ji bylo
celé lidstvo zni eno v Potop a lidstvo pochází od Noema a jeho rodiny. Job 31 / 13-15 zní
následovn : "Jestliže jsem odmítl spravedlnost n kterému z mých služebník , muž i žen, když m li
stížnost proti mn , co budu d lat, když m B h konfrontuje? Co budu odpovídat p i volání k soudu?
Ne inil m ten, kdo m ud lal v l n ? "

Jak je zde vid t, je velmi d ležité ukázat milosrdenství všem Božím tvor m a jednat v dobré ví e. To
se týká všech t ch, kte í pocházejí z jiných systém víry.
Ten, kdo utla uje cizince, porušuje t i Boží zákazy. To je vysv tleno v
Exodu 22/20, "Neubližujte nebo neutiskujte cizince, protože jste byli cizinci v Egypt ", v Leviticus
25/17, "Nezneužívejte jeden druhého, ale bojte se svého boha", v Exodu 23/9 "Neutiskujte cizince"
a Bava Metzia 59/2.

Na základ verše: "Neutiskujte cizince; Sami víte, jak se cítí cizinci, protože jste byli cizinci v Egypt
", lze íci, že Židé tvo í komunitu lidí bez identity nebo osobnosti nebo práv. Doktrína, že mají v d t
dob e, jaký je to pocit, je p evládající mezi moudrými. Talmud u í, že židovští v ící mají podporovat
lidská práva a jejich uplatn ní v zemi, kde žĳí.
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N kdy Tóra obsahuje velmi drsné zn ní ve spojení s pohanskými lidmi žijícími v zaslíbené zemi. Je
z ejmé, že jsou p ijata ur itá krutá opat ení, která zajistí, aby pohanští lidé neovliv ovali
monoteistické izraelity. Tato opat ení se nevztahují na cizince nebo pohanské lidi žijící mimo
zaslíbenou zem. "Shema," úst ední princip judaismu, naléhá na lidi, aby milovali Boha celým srdcem
a duší. Tato v ná láska se odráží ve slov "Šalom", což znamená "mír", který ovládá každodenní
život židovského v ícího a každodenní praxe pozdravu, stejn jako p ípadné požehnání modlitby
Amidah, je považována za úst ední modlitbu židovské liturgie.

Rabbi Kook poukazuje na to, že, i když je Izrael vyvolený národ, neznamená to, že Izraelci mohou
z stat stranou od jiných národ nebo je ignorovat. Jejich povinností je spíše osv žit lásku v jiných
spole nostech a jednat s láskou. V "Orot Izrael" je napsáno, že pokud se všechny spole enství
shromáždí a jednají s láskou a úctou, p inese to sv tu mír, požehnání a blahobyt a lidé s židovskou
vírou mají v tomto ohledu d ležité povinnosti. Podobné zdroje nazna ují, že svatost m že být
dosažena pouze prost ednictvím p irozených skutk morálních hodnot.

Každá lidská bytost je stvo ena, aby uctívala Boha. V kapitole Talmud "Sanhedrin" je napsáno, že
pokud se cizinec u í zákony a u ení Tóry, toto posune jeho úrove nahoru. V pou ení, že lidé, kte í
se ídí t mito pravidly, budou žít spole n , Tóra neur uje víru t chto lidí a jako taková zd raz uje
d ležitost být lov kem.

Pro lidi židovské víry, láska k jejich koreligionist m zahrnuje i lásku k ostatním lidem už jen kv li
tomu, že jsou to také lidé. Moud í lidé nás u í, že pokud n jaká ást lidského t la ukrývá nenávist,
znamená to, že tato osoba nebyla o išt na a jeho duše nedosp la dostate n . Je velmi t žké, aby se
takový lov k mohl spojit s Božskou láskou. Nejd ležit jší syntéza lásky je p ijmout celé lidstvo
najednou. Spravedlivý lov k nenechá nenávist nebo nep átelství aby ho ovládly. lov k, který cítí
istotu vnit ního sv tla, je domovem božského sv tla.
Nejlepší cestou je vid t krásu mimo judaismus. V opa ném p ípad to m že p ivést lidi do temnoty.

(Zdroj: kompilace Yaron ben Naeh, p eklad: Rabbi zak Peres) Yusuf ALTINTA (Kanclé lavního
Rabína Turecka) Turecká židovská komunita

Koncept judaismu zahrnuje (a) náboženství, tradice, ilozofii a kulturu; A (b) totality židovského
lidu. Židovské náboženství je nejstarší monoteistické, abrahamské náboženství. Má své ko eny jako
strukturované náboženství na St edním východ v dob bronzové. P ibližn 13,5 až 15 milion lidí
na celém sv t se k n mu zavázalo. V tšina z nich žije v USA a Izraeli, nikoliv v Evrop . B hem
n meckého národn socialistického teroristického režimu v letech 1933 až 1945 bylo zavražd no 6
milion Žid .

Stejn jako u náboženství k es anství a islámu, judaismus p edpokládá, že existuje pouze jeden b h.
Zásadní význam má i víra v smlouvu nebo druh smlouvy, která je uzav ena mezi Bohem a mužem /
ženou. B h je laskavý, n kdy rozzlobený, ale je dobrý k lidem. Z tohoto d vodu v ící dodržují Boží
zákony a snaží se ocenit Boha a ve všech svých každodenních innostech a dát sv j život, život jako
celek, zvláštní hodnotu.

Judaismus je písemné náboženství. "Doktrína" se vydává v r zných knihách:
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(A) Tóru, P t knih Mojžíšových, jak lze p e íst v hebrejské Bibli nebo Starém zákon
(V k es anských termínech),
B) Talmud, který obsahuje diskuze a p ipomínky Tóry. Talmud se na druhé stran skládá z Mishny,
první hlavní ásti ústní Tóry a Gemary, vysv tlení, komentá a dopl k k Mishn ,
C) Halachah, který zahrnuje židovský zákon. Vychází z Mishny a Gemary. Rabbinic

Všechny zákony také p icházejí do Halachah, nap . které byly u in ny a které se staly p íkladem pro
porozum ní židovskému právu. Na rozdíl od mnoha jiných náboženství, židé neznají pevné dogma
a katechismus.

D ležitý je dobrý vztah k Bohu, který se projevuje v "dobrém život ". To znamená, v orientaci na
spravedlnost, pravdu a lásku, a tedy na skute nost, mén už na "opravdovou" víru v jisté, kdysi
založené, náboženské myšlenky. Tím se otevírá prostor pro r zné interpretace p esv d ení a tím i
filosofická úvaha o náboženských otázkách. To znamená, že v judaismu existuje možnost uplatn ní
pluralitní diskusní kultury. Stejn jako u všech ostatních náboženství existují r zné tendence
(konzervativní, ortodoxní a reformní, humanistický judaismus, chasidismus atd.). V judaismu hraje
d ležitou roli také historie. Zejména v Tó e je vztah k Bohu zakotven v dlouhé historii zkušeností s
Bohem.

Na rozdíl od k es anství není myšlenka misie v židovském náboženství problémem. V synagoze se
konají náboženské ob ady. ídí je rabín ("u itel", m že to být muž nebo žena) a kantor (zp vák).
Nejd ležit jším dnem v týdnu je sobota. Za íná v pátek ve er a kon í západem slunce v sobotu.
Sabat je v nován míru, reflexi o Bohu a spo inutím spolu v rodin a / nebo s p áteli. Existují také
r zné židovské svátky. Nejd ležit jší jsou Pesach (Pesach), Rosh Hashana (Novoro ní svátek), Yom
Kippur (Festival usmí ení) a Chanuka (Festival sv tel).

Sophia BICKHARDT - Marie e.V.
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Klí ová e sympozia

Pane rektore, pane d kane, p edsedové zasedání,
významní hosté, milí studenti, všechny vás zdravím s
úctou. Chvála m že dostat lidi do složité situace.
N kdy se lov k m že cítit zodpov dn . Dnes je to
t etí p íležitost, kdy jsem p išel na tuto fakultu. Léka i
mi nedoporu ují, abych se ú astnil t chto program .
Ale skute nost, že jsem se narodil a vyrostl do zralosti
na této fakult , m ní všechno.
Takové instituce jsou skute n pot ebné. Dokonce,
pokud se budeme zabývat tímto tématem a
zorganizujeme nový program, tématem, o kterém
budeme diskutovat, bude d ležitost náboženské
výchovy. Do jaké míry naše náboženské vzd lávání a
školení poskytuje informace a nabízí možnost
informací s p ihlédnutím k mezinárodním hodnotám?
Tohle je velmi d ležité. Ve skute nosti zna ná ást
problém , se kterými dnes žijeme, m že být
p ipisována náboženské výchov . Pokud jedete do Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Former State Minister)

USA, m žete to vid t v postojích t ch protestant kolem Washingtonu. A soust edíme-li se na náš
region a úsilí zam ené na islám, m žeme rozlišit vážné problémy v náboženské výchov . To je bod,
který jsem odhalil svým koleg m.
Jako osoba, která na této fakult vyu ovala, musím p iznat, že v mé dob existovaly nedostatky a
stále existují. Dovolte mi poznamenat jednu z nich. "Kolik profesor je na fakult ?" Zeptal jsem se
našeho d kana. ekl, že je tu 60 profesor . Takže jsem dosp l k záv ru, že tato fakulta by m la
produkovat 20-30 knih ro n . Toto není omezeno pouze na tuto fakultu. To se týkalo všech fakult v
Turecku. Ud lal jsem doktorát ve Velké Británii. Katedra m la jednoho profesora a t i docenty.
Vydávala minimáln jednu knihu ro n . N kdy byly publikovány dv knihy. Navzdory t mto
nedostatk m lidé, kte í v Turecku získali náboženské vzd lání, nezabíjejí ostatní lidi ve jménu
islámu. V Turecku neexistuje žádná taková v c. To stále znamená, že jsme na správné cest . íkám
to, protože to bylo hlášeno v tisku. O náš model imam hatipových škol a teologických fakult se
zajímali Pákistán, Afghánistán a n které zem St edního východu. Osobn jsem v noval významnou
ást svého života tomuto tématu.
Turecko se snaží vstoupit do Evropské unie. Jednání bym la za ít. Byli jsme sou ástí tohoto projektu
již od šedesátých let. Nicmén , z n jakého d vodu nejsme tam, kde bychom m li být. Od po átku
roku 2003 jsme v této nabídce vynaložili velké úsilí. Cílem bylo, aby proces byl dokon en. Za t i
roky jsem navštívil 170 míst. Byla to místa v zahrani í. Asi 50 nebo 60 z nich bylo ve velkých a
st edních zemích, jako je Francie, N mecko a Nizozemsko. Jaký byl náš zám r? Naším cílem bylo
toto: pokud se vám to líbí, dovolte mi, abych vám ekl další odkaz: s naším tehdejším p edsedou
vlády a sou asným prezidentem jsme navštívili Holandsko za ú elem podpory. S tehdejším
holandským premiérem, nizozemským ministrem, tehdejším p edsedou vlády a velvyslancem jsme
se setkali v místnosti na našem velvyslanectví. V místnosti nebyl nikdo jiný. Ministr ekl:
- Existují viditelné p ekážky k tomu, aby Turecku bylo umožn no zahájit jednání. Existují také
neviditelné p ekážky. Problémy, které musíme diskutovat, jsou to aktuální, silné problémy.
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To znamená, že Turecko neprošlo renesancí. Neprošlo osvícením. Bylo p irozené, že neprošlo
renesancí, protože ta se vztahovala k náboženství. Turecko je v Evrop , ale není evropské. Je tedy
Evropa jen geografie? Nebo je to sv t hodnot?
Je-li to geografie, co je d ležité, jak se Kypr stal sou ástí Evropy? Pro Turky není nemožné p ijmout
tyto hodnoty. P inesli by další oblasti. Byli zde od 60. let, ale nikdy nebyli jako my. Cht jí být
moderní, ale nenabízejí evropskou osobnost. K es anství je však sou ástí evropské osobnosti. Její
sou ástí je i židovsko-k es anská tradice. Proto za ínám innost pro tyto hodnoty. Zorganizuji velmi
vysoké akademické sympozium. Pomozte nám v této v ci. A náš p edseda vlády ekl:
- To je náš kolega, který se t mito záležitostmi zabývá. On je s námi. Zdvo ile odpov d l:
- Znám ho osobn . Návrh by však m l pocházet od vás jako od p edsedy vlády. Tato sympozia se
konala v sedmi nebo osmi evropských hlavních m stech. Na jedné z t chto konferencí bývalý
francouzský prezident a já jsme p ednesli klí ové projevy. Ve svém projevu bývalý francouzský
prezident asto odkazoval na evropské hodnoty. A já jsem mu ekl:
- Paní p edsedající, opakovan mluvíte o evropských hodnotách. Mohli byste mi íct n které z t chto
hodnot?
Byl p ekvapen. Mluvil o spravedlnosti. Spravedlnost je základním morálním pojmem. Jednotlivci
za ínají tím, že jsou spravedliví v i sob . Jednotlivci musí být spravedliví v i sob . "Postupovali
jsme po stopách našeho t la a ubližovali jsme si," íká prorok Adam a Eva v dob potíží. "Ubližovat
si" je velmi zajímavý koncept. Tento koncept je rozší en p edevším v naší geografii. Nespravedlnost
je odmítnutí dát n komu, co mu pat í. To je ešeno v kontextu vztah . P esto je uvnit nás já / já a
uvnit nás je cesta. Jak Yunus Emre uvedl, je to já / já uvnit m , a jestli jsem to nezabil, tak by se
m to zeptalo na m j projev v noci. "Ne íkal jsi pravdu," íkám. Ale pokud odmítám to znovu a
znovu poslouchat, nemoc z stane. Pak bude moje osobnost jiná ve dne a jiná v noci. To jsem tam
ekl. Pak, kdykoli jsme se navzájem setkali na jiných setkáních, odkazoval-li se na evropské hodnoty,
když m uvid l, zm nil to na spole né hodnoty.
Každá kultura má hodnoty. Evropa dosud úsp šn ji uplat ovala hodnoty. Pokud porovnáme Západ
a Orient, Orient byl úsp šn jší. Mezi tyto hodnoty pat í koda ská kritéria. Když jsme vyhlásili sv j
zám r vstoupit do Evropské unie, ekli nám, abychom ud lali jisté v ci. Prošli jsme 14 balí k za
ty i roky. Každý balí ek obsahoval 14 lánk . Naše zákony a postupy týkající se t chto hodnot byly
za úrovní, které byly uplat ovány v Evropské unii.
Mluvíme o hodnotách. Dovolte mi vyjmenovat n které z nich:
1. Respektování lidské d stojnosti,
2. Právní stát, stát ízený právním ádem,
3. Spravedlnost,
4. Zodpov dnost. Budete p edvoláni se zodpovídat a zodpov dní ti odpov dí. To je hodnota. Toto je
a Sine qua non element demokracie.
5. Transparentnost. To znamená, že musíme vid t sami sebe. Budeme spravedliví a nebudeme
nespravedliví. Nepracujeme dob e z hlediska transparentnosti. St edoevropské zem jsou v tomto
ohledu pokro ilejší než my. Je to proto, že v t chto zemích byla dob e zavedena odpov dnost; Lidé
absolvovali školení o odpov dnosti; V dí, jak povolat dot ené osoby k zodpov dnosti, za své iny.
V Belgii lidé diskutovali o zm n zatá ky, která zp sobila mnoho dopravních nehod. Pracoval jsem
tehdy na univerzit . Diskuse trvaly jeden nebo dva m síce. To znamená, že se zdrží toho, aby n co
u inili, než o tom p esv d í komunitu.
Musíme vid t v tšinu. P edpokládejme, že o tom víme a pochopili jsme to. Jak tedy budeme
prosazovat pravdu a napravovat špatné praktiky? To by m lo být provedeno zákonem a politikou.



Turkey-Spain-Bulgaria-Germany-CzechRepublic

171

Tyto hodnoty jsou základem demokracie. Pak by m la být politika použita k realizaci z ejmého
sociologického pozorování. To vyžaduje toleranci. Tolerance je jednou z nejd ležit jších hodnot. Do
jaké míry ji má Evropa? To je zcela samostatná záležitost. Tyto hodnoty vlastn p edstavují ideály.
Nikdy nem žete tvrdit, že jste dosáhli nejvyšší úrovn spravedlnosti, abyste už nepot ebovali více
spravedlnosti. Vždy bude možné dosáhnout pokroku.
Egypt je první, pokud jde o pot ebu spravedlnosti. Jsme v horší pozici ve srovnání s ním. To je proto,
že máme vícemén demokracii. Turecko nemá žádnou jinou možnost než úsp šné uplat ování
demokracie. Pokud se to nepoda í, nep íznivé d sledky nás ovlivní. Nikdy jsme neprokázali, že jsme
modelem pro arabské zem . "Máme zkušenosti a jsme p ipraveni to sdílet s našimi bratry," byla v ta,
kterou jsem ekl. Kdyby tento národ vládl jiným národ m po dobu sedmi nebo osmi století, pak by
m l vykládat pokorn jší tvrzení.
Žádná zem by se nem la stát u itelem jiných zemí. To je to, co jsem trvale zd raz oval na západ .
Komisa pro rozší ení EU uvedl jinou poznámku:
- Dovolte, abychom ješt jednou diskutovali o nabídce Evropské unie a dali Turecku datum.
Prohlašujeme, že pokud se uskute ní ur ité v ci ... Osoba, která se asto odvolávala na v ci, které je
t eba ud lat, byla sou ástí konference v Belgii do konce roku 2004. Náš premiér tam byl také. íkali:
- U balí k jste byli velice úsp šní. Myslím, že problém skon il. A poslal jsem mu poznámku:
Venku jsou zástupci asi 120 tiskových organizací. Všechny mezinárodní sd lovací prost edky jsou
zde. M žete ohlásit, jaké rozhodnutí bylo rozhodnuto? Chvíli zaváhal. Bylo snadné mluvit uvnit .
Tam bylo šest lidí. "Prohlásím to," ekl a vyšel ven a ekl:
- Byly spln ny všechny kritické podmínky v etn koda ských kritérií.
Byla to dobrá propagace pro celý sv t. Velmi dob e jsme je podporovali a tyto v ci jsme prožili. M li
bychom být v úct všude, kam jdeme. M žete získat odm nu, pokud investujete úsilí do ehokoliv.
V tomto ohledu samoz ejm nebudeme d lat z Evropy idol. Je t eba poznamenat, že stále existují
skupiny, které stále v í v p vodní h ích. To znamená, že se to znovu dostalo do programu. Když se
rasismus ukázal jako problém, n kte í lidé nazna ují, že p vodní h ích by m l být p ehodnocen.
Ne íkáme tomu p vodní h ích. To se nehodí teologii.
Jsem ohromen tím, co se d je na Západ . Mají ur ité požadavky. Mohu si tyto požadavky
poslechnout. M žu n které z nich považovat za rozumné. Byl jsem v politice dev t let. Vím, co je
politika. Ale existují ur ité události, které m d sí. Nem ly by existovat v Evrop . Víte, která z nich
je v pop edí? Bylo to Nizozemsko. Pokud se m zeptáte, kte í Turci jsou š astn jší, eknu, že ti, kte í
žĳí v Nizozemsku, jsou š astn jší. Doufám, že jejich št stí se nezm ní ve srovnání s ostatními.
Doufám, že se jejich št stí nezm ní.
V roce 1967 jsem se dostal do vlaku. Byl jsem s hsanem Süreyyaem Sırmou. Z stal v Pa íži a já
odešel do Velké Británie. V té dob jsme se odkazovali na Mnichov, hlavní m sto Bavorska, jako
61. provincii Turecka. To znamená, že jsme vystoupili z vlaku vMnichov , m sto s mnoha tureckými
expatrioty. Máme p t nebo šest hodin p ed zm nou vlak . Uv domil jsem si, že všichni mluví v
ture tin . "Bože m j, jsme jako v Anka e nebo v Istanbulu," ekl jsem si. Stál jsem vedle osoby.
"Co tu d láš?" Zeptal jsem se.
"Dnes jsme nepracovali. Setkáváme se s našimi p áteli. Shromaž ujeme se, abychom dostali zprávy
od lidí jako ty, kte í pocházejí z Turecka," ekl.
V té dob byla komunika ní za ízení omezená. Vzali m na místo. Bylo tam 40 lidí. Odkazovali na
n j specifickým jménem. Nebrali s sebou své d ti. To, co jsem tam vid l, m velmi rozrušilo. Neznali
jazyk a kulturu. P edtím se jim v Turecku dostalo velmi málo výuky. "Pro by potomci t ch, kte í
vládnou sv tu po dobu 600 let, m li být v takové situaci?" Myslel jsem si.
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M l bych za ít u sebe. Pokud m 100 lidí nebude milovat, pak bych se m l za ít ptát: "Co jsem
ud lal, aby m t ch 100 lidí nenávid lo?" Sebekritika je posvátná. Velcí lidé to d lají. Zbab lci se
snaží skrýt, snaží se podvád t.
O p t let pozd ji jsem se vrátil s manželkou a p ijeli jsme do Mnichova. Informoval jsem moji ženu
o situaci, kterou jsem d íve zaznamenal. Když jsme vystoupili z vlaku v Mnichov , rozhlédl jsem se
a uvid l mnoho obchod se zna kami "export". "Co se v t chto obchodech prodává?" Zajímalo m
a vstoupil jsem. Byly tam televizory, rádia, vše. Naši ture tí expatrioti již tam nehledali n koho z
Turecka. A já ekl své žen :
-Tato integrace je u konce.
P ed dv ma lety m n mecký parlament vyznamenal za mé p ísp vky k integraci.
ekl jsem tam ten p íb h.

Muž, který zažil ty dny a jehož synové se stali inženýry, za al nahlas plakat. ekl:
- Vyjád il jste nejlépe naše utrpení.
Podle mého názoru n kte í lidé se špatnými úmysly sejí semena zu ivosti kv li jejich starosti o
budoucnost t í generací. Navšt vují školy a jsou dob e vzd laní. N kte í z nich jsou leny
parlamentu. Ayla byla jedním z t ch, kte í byli úsp šní. Nemluví dob e o Turecku. Znal jsem ji roky.
Její rodi e byli d lníci, ale nyní má velkou odpov dnost.
Je lepší odkazovat na hodnoty jako mezinárodní hodnoty. Každý ví, co jsou tyto hodnoty na
ontologické úrovni. Musíme se zam it na tuto snahu v oblasti vzd lávání, když se zam íme na naše
úsilí v posledních ty ech až p ti letech. Sv t je opravdu malý. Bez závislosti na lidské d stojnosti,
pravidlech práva, spravedlnosti, odpov dnosti za transparentnost a toleranci demokracie nem že
existovat. Nic dobrého nevyjde z místa bez demokracie.
Evropské zem jsou velmi citlivé na práva žen. Otázka hijabu byla vy ešena b hem mého funk ního
období. Ale sami znáte, rozhodnutí, která soudy vydaly ohledn šátk . Jak je tato otázka za azena do
agendy? N kdo se zlobí. Lidé by se na sebe nem li hn vat? To je taková v c.
M li by se zapojit do sebekritiky. Lidská práva by m la být podporována v každé ásti zem . M li
bychom je také internalizovat. Proto zd raz uji dva body. Nejprve je musíme internalizovat v našich
vnit ních sv tech. Za druhé, musíme prosazovat právní stát a institucionalizaci. Dnes v Evrop ,
zejména v N mecku, existují právní texty ve ty ech nebo p ti polích. Když se v souvislosti s n jakou
záležitostí jedná muslimský Turek, tamní ú edník podkopává lidskou d stojnost, aniž si to všimne.
Je to proto, že tato instituce je tím prodchnutá. Tato diskriminace, tj. neviditelný rasismus, pronikla
do této instituce. M žeme kritizovat Západ. Západ pot ebuje naši kritiku.
Mluvím se vzrušením, a pokud m m j léka uvidí v tomto stavu, bude se hn vat. Proto, pane
p edsedající, se ú astním setkání jen dopoledne, po kterém budu muset odejít. Rád bych vám moc
pod koval za vaše pozvání.
Vzdávám úctu všem.

Prof. Dr. Mehmet AYDIN
(Former State Minister)
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VÝCHODO-ZÁPADNÍ KONFRONTACE JAKO UM LÝ PROBLÉM

Prof. Dr. Erdal TOPRAKYARAN
Univerzita v Tübingenu, Centrum islámské teologie.

Tübingen/N MECKO

ÚVOD
Po útoku z 11. zá í 2001 za ala intenzivní debata o dichotomii východu a západu. Ale lze pozorovat,
že v tšina probíhajících diskusí, které trvají až dodnes a které se z asu na as projevují fyzickou
silou, nejsou konstruktivní povahy, ale spíše destruktivní a polemické. Z v deckého hlediska víme,
že objekty, jmenovit jevy, jsou m nitelné a plynulé. Proto ani východ ani západ nejsou monolitické
(jednozna né, v p ísném smyslu, ost e vymezené). Krom toho víme, že významy p ipisované
symbol m a objekt m jsou také m nitelné a plynulé. Jak se m žeme nau it z dekonstruktivistických
analýz, pojmy jako "východ" a "západ" v t chto rozpravách jsou fikcionalizovány zp sobem, který
je obecný a zjednodušuje se nad rámec míry. Ve skute nosti je možné najít západ na východ a na
východ na západ. Jako p íklad lze uvést, že evropská kultura nebyla formována jen indickými,
eckými, ímskými, k es anskými a židovskými tradicemi, ale zárove i islámskými tradicemi.
Islámská kultura byla formována n kolika r znými tradicemi. V 7. století se náboženské, filozofické,
ekonomické a kulturní myšlenky a stejným zp sobem i výrobky putovaly ze Špan lska do íny a
dokonce i zp t, protože náš sv t byl v té dob už globalizován1
Krom faktu raného globalizmu nám historická perspektiva ukazuje další pravdu: ne kultury nebo
náboženství, ale zájmové skupiny se st etávají. Nanešt stí dodnes m žeme sledovat tyto rozporuplné
zájmy, které jsou v tak ka nacionalistickém, náboženském nebo etnickém hábitu v tém všech
koutech našeho sv ta. Skupiny, které jsou v konfliktu mezi sebou, se pohybují od vytvá ení
spole ných hodnot na spole ném základ . Polarizace každé strany vytvá í vlastní racionalitu a vlastní
realitu a obvi uje druhou stranu ze ší ení falešných zpráv. Pro popis tohoto zp sobu byl v posledních
letech vytvo en nový termín, postfaktisch (post factum nebo post-pravda) v N mecku. Ale bude
jednou možné úpln obejít tento druh polarizace? Do jisté míry je jist p ekonatelná, ale tento lid
musí zvolit cestu rozumu a znalosti (tariq al-ilm), stejn jako cestu srdce a lásky (tariq al-ishq).
Pokud m žeme najít a rozložit rovnováhu mezi rozumem a láskou, mnoho krizí v našem sv t m že
být p ekonáno. V tomto lánku se zam ím spíše na lásku než na rozum, jako ve vztahu mezi láskou
a rozumem, láska musí nakonec p evažovat. Bezstarostný chytrý lov k m že poškodit celý náš sv t,
ale bláznivý milenec m že nejvíce ublížit sám sob .

Význam lásky a jednoty v mysticismu
Z pohledu islámského mysticismu a gnóze se východ a západ neovliv ují pouze navzájem, ale tvo í
ontologickou jednotu. Sufis (také nazývaní gnostici nebo milovníci) vždy pozorují jednotu (vahdat)
z hojnosti (kathrat) stvo ení2 Dnes musíme op t zd raznit d ležitost návratu k základním hodnotám,
které jsou univerzální jednotou, božskou krásou a pravdou a nekone nou lásku (ishq, hubb, mahabba,
mawadda).

1 See Peter Frankopan, The Silk Roads. A New History of the World, Bloomsbury 2016.
2 For detailed information see Be ir Ayvazo lu, A k Esteti i, Ankara 1982.
3 Mu yi´ddîn Ibn Al-`Arabî, The Tarjumân al-Ashwâq. A Collection of Mystical Odes, ed. and transl. by Reynold A. Nicholson, London
1978, p. 19 and 67
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Tyto hodnoty jsou vyjád eny v básni Muhyiddina Ibn Arabiho (d. 1240), také známého jako Shaykh
al-Akbar, ve svém Tarjumân al-Ashwâq:
Moje srdce na sebe bere všechny formy:
Jedná se o pastvu pro gazely a klášter pro k es anské mnichy
a chrám pro idoly a poutní Ka'ba,
A tabulky Tory a knihy Koránu.
Sleduji náboženství lásky (din al-hubb),
Jakýkoliv zp sob lásky mají velbloudi, to je moje náboženství a moje víra3

Podobn Mawlana Jalaluddin Rumi (d. 1273) ve své druhé knize Mathnawi ve verši 1770 íká, že
náboženství lásky je velmi jedine né:
Náboženství lásky (millat-i ishq) se liší od všech ostatních náboženství.
Náboženstvím a zákonem milovník je B h.
Skute nost, že Ibn Arabi a Rumi odkazují na náboženství lásky, neznamená, že se ídí novým
náboženstvím sv ta. Navíc zd raz ují lásku jako samotné jádro a základy islámu. Cestou proroka
Mohameda je cesta lásky a je milovaný Boží (habib Alláh) a pán milovník (sayyid al-ashiqin). První
suisté Dhun-Nun Misri (d. 861) a Abu'l-Hasan Harakani (d. (1033) nazývali Boha, „m j milovaný"
b hem svých modliteb. Mansur Hallaj (r. 922) dokonce p ijal popravu, aby byl sjednocen s jeho
božským milovaným a stal se tak známým jako mu edník lásky (shahid al-ishq). Ahmad Ghazali (d.
1126), bratr Abu Hamida Ghazaliho, je uznáván jako zakladatel školy lásky mezi sufisty. Jeho adept
Ayn al-Qudat Hamadani byl jako Mansur Hallaj brutáln popraven 1131, když projevoval
nadm rnou p edstavu v lásce a jednot .

Dalšími p edstaviteli této lásky, které lze jmenovat, jsou Najmaddin Kubra (1221), Muinuddin
Chishti (1236), Hacı Bekta -i Veli (d. 1271), Lal Shahbaz Qalandar (1275) Yunus Emre (d. 1320
[?]), Hafiz-i Shirazi (d. 1390 [?]), Seyyid Nesimi (popraven v roce 1417), Hacı Bayram-i Veli (1429-
30), E refo lu Rumi (d. 1469-70), Ömer Ru eni (1487), smail Ma uki (popraven v roce 1528), Vizie
Kaygusuz Alaeddin (1562-63), Niyazi Mısri (1694), eyh Galib (1799), eref Hanım (D. 1861) a
Inayat Khan (1927). N kte í z lidí lásky a srdce (ahl al-ishq, ahl al-dil) by se mohli dostat do formální
hierarchie náboženství až na samý vrchol; Osmanský Shaykh al-Isláms Zekeriyyazade Yahya Efendi
(1644) a Bahai Mehmed Efendi (d. 1654) jsou dva p íklady.

Aby zd raznil d ležitost božského milovaného, zmín ný exetický derviš Viziel Kaygusuz Alaeddin
napsal: "Když p ijde láska k pravd (tj. B h) / není tam žádný prostor pro právo, náboženství a víru"
4. Niyazi Mısri, který byl p inejmenším tak extatický jako Vizeli Kaygusuz Alaeddin prohlašuje, že
láska je pr vodce všemi proroky a p áteli Boha: "ONiyazi, sleduj lásku, když hledáš duchovní u itele
na této cest / Láska je pánem Prorok a Božích p átel.“ 5 V jiné básni Niyazi Mısri, abychom
potvrdili výše uvedená slova Ibn Arabiho, lov k, jehož srdce je plné lásky, m že projevit silnou
empatii v i celému stvo ení, všem lidem a všem náboženstvím a kulturám. Takový lov k se s nimi
m že dokonce identifikovat a roztát se ve v domí jednoty: "N kdy se stanu rostlinou, n kdy zví etem
a n kdy i lidskou bytostí / N kdy jsem Nazarénem, n kdy Žid, n kdy k es an, n kdy Zoroastrian /
N kdy jsem se stal šíitským a n kdy i sunnitským muslimem." 6

Až do tohoto okamžiku se všichni tito lidé lásky a srdce pokoušejí vysv tlit ostatním lidem, že pravá
láska je p ed rozumem, spravedlností, zákonem a náboženstvím. Základem a jádrem všeho by m la
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být láska, protože pravá láska je božská. V tomto smyslu napsal Hilmi Ziya Ülken ve své knize Etika
lásky (A k Ahlâkı), že základem etiky není d vod, ale láska:
Pravá etika musí vycházet z vášn a lásky. Pokud ud láme n co, aniž bychom o ekávali jakýkoli
prosp ch nebo uspokojení, pokud je in vykonáván pouze silou nadšení, která pochází z našeho
nejvnit n jšího, tento in by mohl být nazván jako skute n etický. Velcí idealisté jsou ti, kte í
dosahují etiky lásky. 7

ZÁV R
Stojíme p ed dichotomií východu a západu jako naprosto vykonstruovaném problému. To, že je tento
problém vykonstruován, neznamená, že nemusí být brán vážn , protože m že vést k nebezpe né
polarizaci, jak se to stalo v minulosti mnohokrát. Nejú inn jší metodou, jak zabránit této polarizaci,
je aktualizace ned litelných, ale sjednocujících myšlenek a ideál . Nap íklad ideál lásky a jednoty,
který je jádrem islámského mysticismu, by m l být nejcenn jším darem, který m žeme nabídnout
sv tu. Osoba, která získává pravou lásku, nalezne jednotu v hojnosti a m že zažít, že vesmír a všichni
tvorové ve vesmíru ho odráží. Pro n ho nez stává východní nebo západní a jak Yunus Emre ekl,
za ne milovat všechny tvory v zájmu Stvo itele. Nebo jako Niyazi Mısri íká, že pronikne východ i
západ:

Nechte vn jší formu, vyhledejte vnit ní smysl.
Ponechte atribut, pono te se do mo e podstaty.
O Niyazi, proniká východem a západem.
Nedívejte se na ostatní, zeptejte se sami sebe, a najd te se. 8

4 Abdülbâki Gölpınarlı, Kaygusuz Vize´li Alâeddin, Istanbul 1932, p. 57.
5 Niyâzî Mısrî, Niyâzî Divânı, Istanbul 1963, p. 31.
6 Ibid. p. 109.
7 Hilmi Ziya Ülken, A k Ahlâkı, Istanbul 2010, p. 49-50.
8 Niyâzî Mısrî, ibid. p. 106
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MYŠLENKA MAQ SIDU-SHARI’A A JEJÍ POTENCIÁL K ROZVOJI ZÁKLADNÍCH
PRÁV A SVOBOD

Asst. Prof. Dr. Dr. Yusuf SU ÇMEZ
Blízkovýchodní univerzita, katedra teologie,

Lefko e / TRNC

ÚVOD
Neexistuje shoda ohledn deinice a rozsahu maq sid šaría (hlavní cíle náboženství). V definicích
maq sid je ochrana dávek a p edcházení škodám brána jako obecná opora 9 Tak je t eba zd raznit,
že každé rozhodnutí, které nahrazuje spravedlnost nespravedlností, milosrdenství opa ným, spole né
dobro nepo ádkem nebo moudrost nesmyslem, je rozhodnutí, které nepat í do Shari'ah, i když je to
podle n jakého výkladu tvrzeno. U enci klasifikovali maq sidy do t í kategorií v sestupném po adí
významu. Tyto jsou:
1. Nezbytnosti (ad-daruriyyat): To jsou v ci, kterých se lidstvo nem že vzdát, bez ohledu na
okolnosti. Nejd ležit jší z nich je p t univerzálních pot eb, o nichž budeme diskutovat.
2. Pot eby: Jsou to v ci, které vyžadujeme ke spln ní d ležitých životních požadavk , jejichž
nep ítomnost vede k utrpení a poruchám, ale které samy o sob nevedou k ukon ení života. Co se
tý e základních pot eb (hajiyyat), jejich význam spo ívá v tom, že jsou požadovány tak, aby se
dosáhlo možnosti a odstran ní omezení, které obvykle vedou k obtížím a útrapám a jsou doprovázeny
ztrátou požadovaného p edm tu. Když tyto pot eby nejsou zachovány, jsou subjekty jako celek
postiženy obtížemi a t žkostmi. Nicmén takové utrpení nedosahuje úrovn normálního zni ení
o ekávaného v p ípad (p ti) obecných zájm .
3. Luxusy: Cíle na úrovni luxusu jsou "zkrášlující ú ely" (tahsmiyyat), v tradi ním výrazu.11
Pot eb jako celku je p t. Jedná se o zachování Din, života, pokolení, bohatství a intelektu. Právníci
uvádí, že to jsou zájmy zachovávané a chrán né každým národem
V této práci se zam íme na pot eby pouze kv li jeho univerzálnosti a významu v život . Obecn
platí, že maq sid Šarí'ah je založen na výhodách jednotlivce i spole nosti a že jeho zákony jsou
navrženy tak, aby jim pomohly zlepšit a zdokonalit podmínky lidského života na Zemi.
Shari'ah je obecn zam en na ochranu p ínos jednotlivce a spole enství a jeho zákony jsou
zamýšleny takovými výhodami a usnad ují zlepšování a dokonalost podmínek lidského života na
Zemi. Maq sids jsou univerzální principy odvozené z Koránu a Sunny a mají své ko eny ve všech
náboženstvích. Myšlenka na maq sid založená na spole n sdílené smyslové filozofii. Tento zdravý
smysl má vzít v úvahu vzájemnou psychologii a vlastní sdílené hodnoty v tomto vesmíru.13 Je
zd razn no, že ilosofové a islámští zákoníci se shodují na existenci t chto univerzálních hodnot.14

9 Haçkalı, Abdurrahman, Theory of maslaha according to Izzuddin b. Abdisselam, (phd dissertation), Samsun Nineteen May University
(OMÜ) Social Sciences Institute Department of Basic Islamic Sciences, Samsun, 1999, s. 6-9; Yusuf Ahmed Muhammed al-Badri,
Maq sidu’s-sharia inde Ibn Taymiyyah, Daru’n-nafais, Jordan, s. 43-52; Ziyad Muhammed Ahmaydan, Maq sidu’s-sharia el- slamiyye,
Muassatu’r-risale, Beirut, 2004, 16-24.
10 Auda, Jasser, Maq sid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach. International Institute of Islamic Thought
(IIIT), 2008, P. 20.
11 Auda, Jasser.Maq sid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach, p. 4.
12 Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim, al-Muwafaqat fî Usûl al-Sharî’ah, Beirut: Dar al-kutubi’l-ilmiyya, II, 8.
13 Erdo an, Mehmet, âtıbî’nin El-Muvâfakât’ını Yeniden Okuma ve Anlama El-Muvâfakât (Fî Usûli’ - erî’a), s; 549;
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Podle Iz Ibn Abdissalam, B h dal schopnost v p írod lidem a lidským bytostem p irozen mít
schopnost v d t, co je dobré.15 Ibn Âshûr jiný islámský u enec poukázal na to, že lidská p irozenost
p edstavuje božský systém, z tohoto d vodu chce boží zákon chránit a obnovit do p vodního stavu.16
Když z tohoto pohledu zvažujeme maqasit, m žeme íci, že myšlenka spole ných hodnot existovala
jako výsledek spole né teorie p írody. Islámští u enci se tedy shodli, že islámské p edpisy nikdy
neodporují lidské p irozenosti.17 Rozpory o lidské p irozenosti však vyvolaly pochybnosti o platnosti
a použitelnosti této teorie.18
Stav p írody je termín, který popisuje p irozený stav lidstva a odkazuje se na filozofické tvrzení
týkající se stavu lidí p ed zavedením sociálních faktor , a snaží se tak popsat "p irozenou podstatu"
lidské p irozenosti. V širším smyslu je stav p írody podmínkou p ed tím, než vzniknou vlivné
spole enské faktory.19 Vzhledem k tomu, že se projevují sociální podmínky, argument za íná
úvahami o povaze d v ry ve vztah mezi hodnotami a lidskou p irozeností.
Neexistuje žádná dohoda mezi v dci o koncepci lidské p irozenosti, takže existují r zné filozoie
založené na rozlišných p ístupech ke stavu p írody. Základní otázka, kterou mají všichni filozofové
položit, je "jaká je povaha a kone ný význam lov ka ve stavu p írody a jak odpov di ovliv ují
spole né sdílené univerzální hodnoty filosofie". Jak se vyvíjela filozofie, objevily se t i tábory: byli
to lidé, kte í tvrdí, že lov k ve stavu p írody je lov k neodmysliteln dobrý; Ti, kte í se domnívají,
že ve stavu p irozenosti lov ka, je být ve válce všech proti všem a t m, kte í tvrdí, že v p írodním
stavu není nic fixního. 20 Tyto t i odlišné p ístupy k p írodnímu stavu mají odlišné dopady na
maq sidské teorie.
Podle t ch, kte í vidí lidskou p irozenost ve stavu p írody jako dobrou, jako je John Locke, al-Farabi,
akceptují lidskou p irozenost, dobrou a schopnou zvolit si dobré nebo zlé. Proto se snaží bránit
povaze lov ka p ed zavedenými nebo zavád jícími myšlenkami, které by jí mohly poškodit.
Empatie je základní charakteristikou této filozofie. Kdo se tedy pokouší dostat druhé do své absolutní
moci, dostává se do stavu války.21 Filozofie maq sid tedy vyžaduje svobodnou v li a spole né
p írodní a sdílené univerzální hodnoty.
Vzhledem k tomu, že pojem maq sid bude pro nás velice d ležitý, je t eba se ptát: Je sv t vytvo en
v hodnotách nebo je v cí p edstavivosti? Dalším zp sobem, jak tuto ontologickou otázku položit, je
ptát se na vztah mezi "maq sidem" a "p írodou". Maq sid (cíle), které jsou p edm tem zkoumání,
jsou dvou typ : První se týká v le Boží; A druhá souvisí s v lí lov ka. Z tohoto pohledu lze íci, že
spole né hodnoty celého lidstva vznikají spole nou povahou lidstva.22 Ve skute nosti se uvádí, že
islám nem že p inést žádné ustanovení, které by bylo v rozporu s povahou lidstva. Tak m žeme íci,
že obecná ochranná pravidla p edstavují Boží v li v jeho stvo ení, takže porušení Božích v le bude
mít za následek potrestání.

14 Boynukalın, Ertu rul, “Makasıdu’ - eria”, TDV A, XXVII, 423.
15 Boynukalın, Ertu rul, “Makasıdu’ - eria”, TDV A, XXVII, 423.
16 Boynukalın, Ertu rul, “Makasidu’ - eria”, TDV A, XXVII, 424.
17 Boynukalın, Ertu rul, “Makasıdu’ - eria”, TDV A, XXVII, 424.
18 entürk, Recep, “Farklı Dünya Medeniyetlerinde nsan Hakları: nsan Hakları Bildirgelerine Dayalı Kar ıla tırmalı Bir
nceleme”, s. 22-26.
19 Suiçmez, Yusuf. “State of nature theories and their reflections on education policies.” Procedia-Social and Behavioral
Sciences 1.1 (2009): 1936-1938., p. 1936.
20 Suiçmez, Yusuf. “State of nature theories and their reflections on education policies.” Procedia-Social and Behavioral
Sciences 1.1 (2009): 1936-1938., p. 1936.
21 Suiçmez, Yusuf. “State of nature theories and their reflections on education policies``, p. 1937.
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Zdá se, že tyto t i p ístupy se p ekrývají pouze s p iblížením hodnot ve vnit ním sv t lov ka a že
hodnoty jsou zam eny na ochranu lidských práv. Samoz ejm podle této myšlenky je existence
t chto hodnot v lidské podstat také založena na myšlence, že maq sidy jsou slu itelné s lidskou
p irozeností a snaží se je chránit.
Mekasidova šaría je rozd lena do dvou skupin amm (obecné ú ely) a hass (speciální ú ely). Obecné
ú ely islámského šaría mají plnit povinnosti ochrany zájm zem , zachování ádu života, zachování
v né rehabilitace obyvatel, spravedlnosti a sm ru.23
Ti, kdo se poprvé zmínili o tomto tématu, jsou Kaffal, Cuvayni a Ghazzali. To znamená, že maq sids
myšlenka souvisí s diskusí o Kelam a filosofii.24Ve skute nosti, bylo uvedeno, že se filozofové a
p íznivci Maqasid schází na stejném míst , pokud jde o zásadní výhody.25 V této práci nebudeme
vstupovat do ilozofických debat, budeme zvažovat pouze budování spole ných hodnot ve formování
náboženského vnímání.
Maq sidy se staly výrazem p ti obecných cíl náboženství jako rozší eného použití po Ghazali. A
poukázal na to, že tyto obecné cíle jsou spole né a souhlasné mezi všemi náboženstvími.26 S ohledem
na to, že lze tvrdit, že otázky šarí'a mimo t chto p ti princip , jsou regionální nebo osobní.
Zde je p t spole ných cíl (maq sid al-Shariah). Jedná se o zachování:
Náboženství / Víra (din)
Života (nafs)
Rodu / Potomstva (nasl)
Intelektu ('aql)
Nemovitostí / bohatství (mal)
P i pohledu na t chto p t cíl se zdá, že jsou také považovány za základ v p ijatých všeobecných
základních lidských právech. Z tohoto chápání je konstatováno, že náboženství nesmí ovládat lidi,
nýbrž je chránit.27 Právníci uvádí, že jsou to zájmy zachované a chrán né každým národem.28
Imám Cuveyni zmínil pouze ty i univerzální spole né cíle a jeho student Imám Ghazali p idal
"náboženství" jako pátý cíl.29 Than Tusi a Subki p idali ochranu lidské cti jako šestý cíl. A myslím
si, že ochrana životního prost edí a p írody musí být p idána jako sedmý spole ný cíl.
Maq sid byl systematizován Imátem Shatibi. Po Imámovi Šatibi se tento p edm t stal novým
zp sobem pochopení pro islám a obecn pro náboženství.30 Když se podíváme na náboženství z
celosv tového hlediska, uv domujeme si, že ve všech náboženstvích je t chto sedm cíl spole ných,
takže zp soby p enosu do praxe se m ní v ase. Tyto spole né cíle mají za cíl chránit kvalitu života
normalizací vztah . Proto jsou tyto cíle základními lidskými právy zahrnutými do všech všeobecných
prohlášení o lidských právech.

24 Yılmaz, Ömer, The emergence of the theory and the irst maq sid references, (phd dissertation), Marmara university Social
Sciences Department of Divinity, stanbul, 2010, s. 6.
25 Boynukalın, Ertu rul, “Mekasidu’ - eria”, TDV A, XXVII, 423.
26 bn Ashur, Maq sidu’s-sharia, I-III, Vez retu’l-evkaf ve uunil’l- sl miyye, Qatar, 2004, I, 12.
27 Al-Sh b , Ab Ish q Ibr him, al-Muw faq t f Us l al-Sharia’s, I-IV, D ru’l-kutubi’l-ilmiyye, (INTRODUCTION) s. 3.
28 Al- Sh b , Ab Ish q Ibr him, al-Muw faq t f Us l al-Shar ’ah, II, 10.
29 Ziy d Muhammed Ahmeydan, Maq sidu’s-sharia al-Isl miyye , s. 85.
30 Erdo an, Mehmet, âtıbî’nin El-Muvâfakât’ını Yeniden Okuma ve Anlama El-Muvâfakât (Fî Usûli’ - erî’a), D NÎ VE FELSEFÎ
MET NLER Y RM B R NC YÜZYILDA YEN DEN OKUMA, ANLAMA VE ALGILAMA SEMPOZYUMU, Bildiri Kitabı,
Sultanbeyli Belediyesi, Kültür Yayın No: 8 , II, 548.
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Zde je n kolik slavných prohlášení o lidských právech:
1) Všeobecná deklarace lidských práv OSN (1948)
2) Mezinárodní pakt o ob anských a politických právech
3) Evropská úmluva o lidských právech (1953)
3) Mezinárodní pakt o sociálních, ekonomických a kulturních právech
4) Latinskoamerická úmluva o lidských právech
6) Africká charta o lidských a národních právech
7) Asijská charta lidských práv
8) Všeobecná islámská deklarace lidských práv (1981)
9) Káhirská deklarace lidských práv v Islámu (1980)
10) Arabská charta lidských práv
11) P epis Gülhane, Královský edikt reformy a osmanský základní zákon
12) Prohlášení ke globální etice.31
Když analyzujeme tato prohlášení, vidíme, že sdílené spole né univerzální cíle jsou hlavní motiva ní
silou pro všechny. Zde se budeme zabývat t mito cíli po jednom.
Ochrana náboženství
Jak jsme již zmínili, Ghazali p idal tento cíl a ve skute nosti má za cíl chránit první ty i cíle. Protože
muslimští badatelé v í, že ty i základní cíle nemohou být chrán ny bez ochrany víry. Z tohoto
d vodu Imám Ghazali považuje ochranu náboženství za d ležit jší než základní ty i základy a je
možné zabít za víru.32 Je tedy t eba objasnit, zda tato myšlenka zahrnuje ochranu jiných náboženství.
Existují r zné myšlenky, ale v Koránu je ochrana r zných náboženství zmín na jako božská
povinnost33 a donucení k náboženství je zakázáno.34
V této souvislosti deklarace OSN o lidských právech ukazuje, že svoboda náboženství byla ešena v
širším kontextu, zahrnujíc všechna náboženství. lánek 18 Deklarace íká: "Každý má právo na
svobodu myšlení, sv domí a náboženství, toto právo zahrnuje svobodu zm nit své náboženství nebo
víru a svobodu, a to samostatn nebo ve spole enství s ostatními a ve ejn nebo soukrom , projevovat
jeho náboženství nebo víru ve vyu ování, praxi, uctívání a dodržování." V evropské deklaraci o
lidských právech bylo zahrnuto podobné ustanovení a krom toho bylo uvedeno, že z d vod
náboženské víry lze pop ít vojenskou službu.35 lánek 14/3 zd raz uje, že každý má právo na
vzd lání v souladu s jeho vírou.
Když se podíváme na Deklaraci lidských práv islámu, lze vid t, že ustanovení o svobod náboženství
jsou obsažena v láncích 12 a 13. Tato ustanovení chrání právo každého žít podle svých
náboženských p esv d ení a myšlenek, s tím, že ženy nemohou být ponižovány. Ale není jasné, zda
koncepce Shari'a zahrnuje i jiné náboženství nebo ne.

31 entürk, Recep, “Farklı Dünya Medeniyetlerinde nsan Hakları: nsan Hakları Bildirgelerine Dayalı Kar ıla tırmalı Bir
nceleme”, s. 28, 32, 35.
32 Yılmaz, Ömer, The emergence of the theory and the irst maq sid references, s. 156; Ziy d Muhammed Ahmeydan, Maq sidu’s-
shariati’l- sl miyye, s. 85-87.
33 Holy Quran 22/40.
34 Holy Quran 2/256.
35 Article 10/1, 2.
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Další otázkou, o níž se diskutuje v kontextu lidských práv v rámci svobody náboženství, je právo lidí
zm nit náboženství. S ohledem na rétorické komentá e o náboženství se rozumí, že zm na
náboženství nebyla uznána jako právo. V moderním období se však stala kontroverzním tématem.
Jak se ateismus a deismus stávají rozší enými, tak se tato otázka dostává do v tší agendy.
Interpretace náboženství zp sobem, který ospravedl uje útisk mimo právo na pozvání a oznámení
náboženství, není slu itelný s lidskými právy ani se šaríí makasidu. Vražda odpadlíka byla ovšem
hodnocena také v rámci náboženské ochrany.36
Ochrana života
Ochrana života je p edepsána a toto je univerzální, jak je zám rem šaríi; Následn je p edepsáno
odškodn ní pro ochranu života p i poprav lov ka v odvet a to odpovídá zamýšlené ochran .37 Ve
skute nosti je v rozporu s duchem tohoto lánku vysv tlovat zásadu ochrany života rozsudkem smrti.
Existuje však mnoho varování o ochran lidského života v Koránu a v haditech.
Ve všech p esv d eních a mezinárodních textech existuje zásada ochrany lidského života. Pravidla
trest se m ní z kultury na kulturu. A ochrana života není omezena na lidský život. Zahrnuje ochranu
života všech bytostí, s výjimkou nezbytnosti.
Ochrana mysli
Zdá se, že ochrana mysli je interpretována stejným zp sobem v souladu se zachováním právní
jurisprudence spíše než s univerzálními hodnotami. V souladu s tímto principem bylo zmín no
zneužívání obecných nápoj a podobných lék .38 Nicmén v Koránu se mysl nevztahuje pouze na
tyto. Svoboda myšlení a e i by m la být zmín na na prvním míst pod ochranou mysli. Protože
mysl je základní myšlenkou a svobodou myslitele. Omezení myšlení a svobody názoru by m lo být
zvažováno pouze ve vztahu k princip m ochrany svobod.
Ochrana zboží / majetku
Trest beztrestnosti byl v této oblasti hodnocen. To zahrnuje právo na vlastnictví, zákaz práce a
kolonialismus. Tahir b. Ashur zd raznil, že je kladen d raz na spole enský aspekt záležitosti, aby
bylo chrán no zboží, aby se zabránilo toku národního bohatství jiným národ m a aby byla chrán na
každá jednotlivá nemovitost p ed plýtváním.39 Nelze íci, že toto vysv tlení je dosta ující, je nutné
provést univerzální interpretaci tohoto univerzálního p ístupu tím, že se vezmeme v úvahu
ekonomiku a rozvíjíme mezinárodní obchodní právo.
Ochrana potomk / rodokmenu / d dictví
Ochrana potomk v klasických zdrojích byla vyhodnocena jako prevence cizoložství, ochrana rodiny
a zvýšení po tu obyvatel zachováním manželství.40
Cíl ochrany potomk musí být interpretován podle zdravého rozumu ve form prevence genocidy,
zachování kulturní rozmanitosti. Ve skute nosti se uvádí, že kulturní rozdíly jsou slu itelné se
stvo ením. Je proto chrán n náboženstvím.
Ochrana cti
Myslím, že princip spravedlnosti, který vyjad uje spole nou est a est lidstva, právo na ochranu a
rozvoj duchovní osobnosti každého lov ka a svobody usilovat o práva prost ednictvím zákona a
skute nost, že ženy nejsou p edm tem diskriminace na základ pohlaví v oblasti základních práv a
svobod, by m ly být zahrnuty do tohoto cíle.

36 Ziy d Muhammed Ahmeydan, Mekasidu’ - eriati’l- slamiyye, S. 128, 129; Yusuf Ahmed Muhammed al-Badri, Meqasidu’s-
sharia’inde bn Taymiyye, D ru’n-naf is, Jordan, 2000, S.63, 64; http://www.maqalaty.com/3109.html
37 Al-Sh ib , The Reconciliation of Fundamentals of Islamic Law, II. 45; Yusuf Ahmed Muhammed al-Badr , Meqasidu’s- sharia’inde
bn Taymiyye, s. 64.
38 Yusuf Ahmed Muhammed al-Badr , Maq sidu’s-shar a inde bn Taymiyye, s. 65
39 Yılmaz, Ömer, The emergence of the theory and the irst maq sid references, s. 31.
40 Yusuf Ahmed Muhammed al-Badr , Maq sidu’s-sharia’inde bn Taymiyye, s. 65
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Ochrana p írody a životního prost edí
Prost edí a p íroda jsou spole ným živým prostorem lidstva. Musí se zapojit do obecných
ochranných cíl , protože jsou spojeny se všemi t mito právy. Jedním z nejv tších problém , které
dnes ohrožují lidstvo, je zne išt ní životního prost edí a zhoršení p írodní rovnováhy. V p ípad
Koránu a Sunny je možné se setkat s mnoha verzemi a událostmi souvisejícími s tímto tématem.
Procesy a odpov dnosti lov ka se netýkají pouze rodu, ale také životního prost edí a p írody. Dnes,
samoz ejm , každá víra a civilizace nalezená v univerzálních tvrzeních musí mít ochranné hodnoty
pro životní prost edí a p írodu. V rámci islámské víry a kultury existuje silný potenciál p isp t k
budování t chto hodnot.

ZÁV R:
Muslimové se pokoušeli vyvíjet alternativy, jako jeMedinský zákon, Kázání na rozlou enou a návrat
do prvních let proroka Mohameda, podobn jako myšlenka maq sid. Kázání na rozlou enou má být
všeobecn p ijato na mezinárodní úrovni, ale n které zprávy jsou adresovatelné pouze muslim m.
Asríaadete nemá potenciál vrátit se k obecnému p ijetí lidstva stejným zp sobem jako myšlenka.
Tento nápad m že také vést k odmítnutí akumulace civilizace, kterou muslimové dosud vytvo ili.
Navíc odborníci na tento subjekt nemohou dosáhnout skute nosti, protože hranice a hodnoty jména
jsou založeny na textech psaných pozd ji. Není možné toho dosáhnout s texty psanými ve velmi
pozdním období a nesoucí problémy své doby. Je také n co jiného, že deset p ikázání, které n kte í
muslimové p ijali ve velké mí e, jsou považovány za spole né hodnoty všech náboženství. Není
vhodné zacházet se všemi t mito rozkazy uvedenými v Tó e jako univerzáliemi, v etn obecných
morálních hodnot, jako je zabíjení, nebo krádež. Protože n které z t chto hodnot jsou ist ze
židovské víry a kulturních hodnot. Nejvhodn jším p ístupem, pokud jde o možnost správného
porozum ní náboženství a p isp ní k rozvoji lidských d jin a civilizace pozitivn v rámci t chto
alternativ, je p ístup makasidu a šaría.
Tento p ístup má potenciál p isp t k budování zdrav jších vztah , nebo má potenciál oslovit
spole nou moudrost a sv domí celého lidstva, stejn jako p inášet muslim m a islámu p vodní rysy.
Je t eba poznamenat, že obrana t chto p ti univerzál je také d ležitá pro existenci a nezbytnost
univerzál . V naší práci jsme se nezabývali ilozoickými diskusemi o p edm tu, protože jsme
p esv d eni, že univerzální hodnoty jsou nezbytné k ochran kvality života v této práci. Když je
Maslowova hierarchie pot eb zkoumána, je z ejmé, že obsahuje p t maq sid .41 Jak jsme již zmínili
v t chto šesti univerzálech, musíme jako sedmý cíl p idat ochranu životního prost edí a p írody.
A koli se tyto cíle nacházejí ve všech p esv d eních, m žeme íci, že systemizace t chto cíl jako
obecného zdravého rozumu je úsp chem muslimských u enc a p ispívá k budování lidské
civilizace. Tato myšlenka má sílu apelovat na spole nou moudrost lidí, je vid t, že provedené
interpretace jsou z velké ásti historické. Výsledn , a koliv principy jsou univerzální, je známo, že
praktiky vyjad ují pocity, myšlenky a zkušenosti individuálních spole ností. Lze íci, že myšlenka
maq sid je založena na zachování t chto sedmi zásad, v souladu s podmínkami, které se ve
skute nosti m ní asem.
Když vezmeme v úvahu koránský verš: "Každému lov ku (byl poslán) posel: když p ijde ten posel
(1439), záležitost bude souzena mezi nimi spravedliv a nebudou se stíhat" m žeme íci, že všechny
národy organizovaly a zachovaly životy spole ností sm rem k t mto cíl m. Samoz ejm , pokud je
zrušení interpretováno jako nové uspo ádání, ne zrušení, je t eba dále diskutovat o legální hodnot
starých p edpis .42
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Hodnoty jsou také úzce spjaty s filozofií života. Maq sid souvisí s myšlenkou, že determinanty
vztah jsou univerzální hodnoty, nikoliv moc. PRÁVNÍ MAXIMY, které se vyvíjely zejména v
k es anské kultu e a civilizaci, p ipomínají všechny podobnosti jako myšlenku maq sidových
myšlenek, ale ty jsou více podobné qavaid m v islámském myšlení, které mohou být univerzální a
místní.
Organizace islámské spolupráce vydala nové prohlášení o lidských právech na základ toho, že
porušování lidských práv v zemích, kde žijí muslimové, je na velmi vysoké úrovni. Organizace pro
islámskou spolupráci vyjád ila sv j závazek doplnit lidská práva OSN, nikoliv jako alternativu k
tomuto prohlášení
Je t eba zd raznit, že muslimové musí p ispívat k rozvoji lidských práv. Krom toho je t eba íci, že
musí p evzít ješt v tší odpov dnost za vývoj a uplat ování t chto práv než za spor. Musí být
provád ny se smyslem pro božskou a lidskou zodpov dnost, ne jako nutnost vn jšího tlaku.
Existují dv r zné filozofické interpretace náboženství. Jednou z nich je morální imperativ existence
a zachování hodnot; Druhým je to, že uchování hodnot není morálním imperativem, ale hodnoty jsou
sou ástí boje v p írod .
Podle druhé interpretace jsou náboženství prost edky, které lidé nebo komunity používají k dosažení
svých osobních cíl . Takže je to druh ospravedl ujícího nástroje. Náboženství nejsou samy o sob
cenné. Podle prvního výkladu náboženství vyjad uje morální zákony stvo ení, které udržují život v
rovnováze a harmonii ve jménu Alláha. S touto vírou museli muslimové v novat zvláštní pozornost
ochran základních lidských práv a svobod.
Tento cíl, pokud se posuzuje spole n s pozd jšími prohlášeními o lidských právech, chápe, že má
potenciál stav t spole ný pokojný a bezpe ný sv tový život budováním spole ných lidských hodnot.
Když spolu s r znými lidskoprávními projevy a studiemi meQasid p emýšlíme, m žeme íci, že toto
úsilí má potenciál stav t na n m sv tovou ústavu a Sv tový soud pro lidská práva, který v budoucnu
p edstavuje spole né právo v závislosti na zdravém rozumu a morálním rozvoji lidstva.

41 Maheran Zakaria and Nur Ain Abdul Malek, “Effects of Human Needs Based on the Integration of Needs as Stipulated in Maq sid
Syariah and Maslow’s Hierarchy of Needs on Zakah Distribution Eficiency of Asnaf Assistance Business Program”, Jurnal Pengurusan
40(2014) 41 – 52, s. 44 42 Suiçmez, Yusuf, “Abrogation in Hadith”, JOURNAL OF HADITH STUDIES (HTD), X, 2012, s. 33-56.
43 Ergün, Ergil, “Yeni Bir Uluslararası nsan Hakları Mekanizması: T Ba ımsız Daimi nsan Hakları Komisyonu”, TAAD, Yıl:5,
Sayı:19 (October 2014), s. 493.
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SETKÁNÍ S ODLIŠNOSTÍ

Prof. Dr. Ernest Wolf-GAZO
Americká univerzita v Káhi e, Filosofická fakulta

Káhira/EGYPT

ÚVOD
Téma této prezentace se zabývá fenoménem ODLIŠNOSTI. To znamená, jak ho poznáváme a jaký
vztah k n mu máme? Je nejvyšší as s ohledem na migra ní krize na po átku 21. století, na které
zam ujeme naše chápání toho, že se setkáme s ODLIŠNOSTMI; Porozum t tomu, co znamená
interagovat s ostatními, analyzovat formy, pojmy a sociální interakce, ve kterých dochází k tomuto
setkání a interakci. Je nejvyšší as, abychom vylepšili a zdokonalili nástroje našich intelekt ,
abychom se vyrovnali s touto novou migrací, zejména v rámci rychlosti a sp chu masivních lidských
hnutí, zejména z Blízkého východu a Afriky do Evropy. Co nám nabízí, jsou obecn fotky, obrázky,
klipy, zoufalé lidi, kte í prost cht jí uniknout jisté smrti, mu ení, v zení a hladov ní. Televizní a
sociální média prezentují toto drama s vysoce emocionalizovanými komentá i a titulky. V sou asné
dob je zapot ebí poskytnout analytické nástroje, nové koncepty a p ístupy, které nám umožní nejen
pochopit fenomén migrace, ale pozitivn je zvládnout. V této prezentaci to obecn nazýváme toto
setkáním s ODLIŠNOSTÍ.
V tomto globaliza ním v ku, spojeném s revolu ním p sobením komunika ních technologií od
konce 20. století, je AS podstatou. Letecká p eprava umož uje každému, kdykoli, být na jiném
míst b hem n kolika hodin, což by mohlo trvat m síce a týdny, kon m, ko árem nebo na velbloudu.
Fotografie, klipy a dokumentární ilmy však nevy eší praktický problém, ale velmi asto se používají
na opa ný ú el: podpora emocí, které vyvolávají negativní reakce, jako je strach z neznámého,
ODLIŠNÉ. Pot ebujeme vážné porozum ní z hlediska analýzy a historické analogie, jakož i
srovnávací systematické posouzení povahy masivního pohybu národ . Nem žeme si dovolit myslet
v jednoduchých ernobílých kategoriích, ale musíme hledat širší strategii, jak se setkávat s ostatními.
Moderní sv t, ozna ovaný také jako postmoderní, se stal komplexním organismem, jehož
hospodá ské vazby jsou zvlášt propojeny. Musíme vytvo it nové kategorie, ve kterých myslíme,
zprost edkované audiovizuální a výpo etní technologií, s migrací (Voelkerwanderung), která
vyvolává naše zdravé pochopení toho, co je "normální". Ob sv tové války zp sobily masivní
pohyby národ , uprchlíky p ed válkou a ni ením a mohly by být "chápány" z hlediska zdravého
rozumu, zejména proto, že migrace probíhala v rámci sociokulturní hranice, ve které jazyk, etnicita
a náboženství souvisely, zajisté v Evrop . V sou asné migra ní krizi, zejména v Evrop , se však
jedná o lidi, kte í se setkávají s jinými národy s velmi odlišným zázemím, kulturními tradicemi,
ne kuli náboženstvím. Skute ným úkolem v tomto okamžiku je, jak se setkávat s dalšími kulturami,
které byly popsány koncem 20. století jako st et civilizací. 1 Krom toho moderní komunika ní
technologie zesiluje toto setkání takovým zp sobem, aby byla rychlá odezva na migraci
ODLIŠNÉHO. Jednoduše ukázat úsm v nebo tvá , odmítnutí nebude fungovat; Musí být vytvo ena
strategie a taktika, která podporuje civilizované setkání s ostatními. Jedná se o p íb h moderního
cizince, nebo, jak jsme ho nazvali moderním ODLIŠNÝM.
Naši prezentaci a její téma je t eba chápat jako experimentální v tom smyslu, že chce najít platformu,
z níž bychom mysleli na strategii a taktiku, abychom se p iblížili k setkání a spole enské interakci
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mezi cizími lidmi. Setkat se s rodinným p íslušníkem, kterého jsme nevid li už mnoho let, nebo se
školou, není stejné jako setkání s jiným cizincem, ale s rodinným p íslušníkem nebo p ítelem. Tyto
rozdíly jsou d ležité a jsou základem našeho chápání lidské p irozenosti. Tato prezentace, p edtím,
než p edloží n jaké systematické zamyšlení nad daným tématem nebo historickými p íklady, nám
chce p ipomenout, že pot ebujeme definici lidských bytostí, jako p edpoklad pro toto setkání. M li
bychom si p ipomenout, že máme co do in ní s lidskými bytostmi, a nikoliv s položkami nebo
v cmi. Proto je d ležité, abychom m li civilizované chápání sebe a ostatních jako lidí.
Je dob e známo, v zaznamenané historii, že vn jší skupina, ti, kte í nepat í k p vodnímu obyvatelstvu
nebo spole nosti, byli ozna ováni jako barba i. Starov ké ecko a ímská íše se odkazovaly na
n koho, kdo nepat il k m stskému státu Atény nebo íši, jako "Barbaroi", odkazující na n mecké
kmeny a franky. Barbar nevypadal jako typický ek nebo íman, ale s divokými blond vlasy,
obzvlášt ženské vlasy byly posílány jako suvenýr ímskými vojáky svým blízkým dom . Barbar
m l n jaký exotický vzhled, který fascinoval, ale také vzbuzoval obavy. To je základní lidská
psychologie, ODLIŠNÉ vždy vytvá í strach. Strach je v podstat lidský, m že být pozitivní, v tom
smyslu, že jeden musí cítit, kdo je p ítel, kdo je nep ítel. Ovšem strach m že být také zavád jící a
využíván ke zlým ú el m, jako je vymývání mozk domorodc m a strašení cizinci. Proto musíme
mít jasnou p edstavu o tom, co je lidská bytost jako p edpoklad, pokud jde o zacházení se strategií a
taktikou setkání s druhým. Dokonce i promotér evropského osvícenství Rousseau hovo il o
Vznešeném Divochovi, když se odkazoval na lidi, kte í nebyli Evropané, chápaní jako ekvivalentní,
že nejsou civilizovaní. Net eba dodávat, že si musíme p ipomenout, jaké zlo bylo vytvo eno v centru
vysoce gramotné spole nosti, jako je N mecko, s pojetím rasy (Rasse) a supermana (Uebermensch),
které skon ily v táborech zni ení a smrti. Radikální pojetí rasy jako kategorie vylou ení zanechala
svou destruktivní cestu v pr b hu celého 20. století spolu s fantastickými technologickými inovacemi
a spole enskou organizací. Národní stát ve form nacistického N mecka však ukázal obrovskou
destruktivní sílu v i jinému. P ipomínka je vždy nezbytná, aniž by lov ka poškozovalo, co se m že
stát, pokud rasový motiv vede stát a není kontrolován a moráln odsouzen jako prost nelidský a
špatný.
Naše prezentace je pon kud filozofická a sociologická. Nehled na lepší definici lov ka p ijmeme
Aristotelovu slavnou deinici lov ka (Anthropos) jako racionálního zví ete (zví ecí rozum).
Rozhodující rozdíl mezi lov kem a zví etem je p esn racionalita, v domé myšlení, poznávání
rozdíl . D vod, pro iniciujeme naše úvahy Hegelovou p edstavou o ODLIŠNÉM, ve své klasické
práci Fenomenologie Ducha, konkrétn kapitola o sebe-v domí (Selbstbewusstsein). Tento
hegelovský koncept má moderní historii, se kterou se setkáváme v marxismu a feminismu, ale také
v sociologii, sv tových d jinách a psychologii.
Od Hegela se dostáváme k sociologi t jší analýze v duchu Georga Simmela, který spolu s Maxem
Weberem nám poskytl klasický popis a analýzu moderního sv ta. Podíváme se na r zné formy
spole enské interakce s ostatními v sociálních rolích jako cizinci, turisté, hosté, imigranti nebo
uprchlíci. Budeme chtít najít antropologickou konstantu v setkání s druhým, abychom se vyrovnali
se strachem a nenávistí, kterou jiný produkuje v domorodcích nebo místních. Jaký sociální typ
produkuje ODLIŠNÉ? D ležité je, abychom se vypo ádali s r znými spole enskými typy, jako jsou
chudí, bohatí, kriminálníci, neš astníci, vojáci, sportovci, prostitutky, policisté nebo diktáto i. Je
na ase, abychom p ehodnotili sociální role a funkce zejména v interakci s ostatními.
Musíme p idat historickou dimenzi, abychom se vyrovnali s r znými reakcemi na drastické sociální
a hospodá ské a politické zm ny. Zm n zpravidla tleskají myšlením mladí lidé budoucnosti,
nicmén je také vid na s obavami starší generace a etablovaného místního obyvatelstva. Tato reakce
není neobvyklá. Je to však v dob drastické zm ny, jako tomu bylo v raném v ku 21. století, že
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tendence národ , zejména v místní populaci, sm uje k extrém m nebo k formám reakcí a myšlenek
minulosti. Anglické p ísloví: m j domov je m j hrad, je takový pojem, nebo vysoké ploty jsou
dobrými sousedy. To p edpokládá, že lov k má pozemky a d m, n co, cizinec, cestovatel nebo
prost jiný, nezapadá. B hem rozkv tu turecké migrace z Anatolie do Západního N mecka v
padesátých a šedesátých letech švýcarský dramatik Max Frisch stru n ekl: "Cht li pracovat, ale
lidé (Menschen) se objevili." Samoz ejm , v dob , kdy t etí generace Tureckých rodin pobývala v
N mecku, místní obyvatelstvo, nemluv o oficiální politice, za alo dostávat lidskou tvá . Byli jsme
sv dky transformace z Odlišného jako pracovního stroje, do Odlišného jako krajana. Tato
transformace pomalu ustoupila mladší generaci, jejíž setkání s jiným, díky n mecké zázra né
ekonomice, bylo schopné nalézt více p átelskou tvá v i druhému, ve vzhledu tureckého hostujícího
pracovníka.
Tuto prezentaci, jak bylo poznamenáno, je t eba chápat jako experimentální ve svém odrazu, co lze
pochopit a co lze d lat v našich dnech radikálních zm n a as . Výzvou je bezpochyby to, že
z stáváme civilizovaní, že podporujeme racionalitu toho, co je lov k. Aristotelova deinice musí
být bezpochyby rozší ena a rafinována, ale as je podstatný, aby se našla adekvátní strategie a taktika
p i setkávání se s ODLIŠNÝM.
Poslední položka by m la být uvedena v jednání s ostatními v moderním sv t , jmenovit
NEZÁJEM. Je dob e známo, že m stský život, který brzy bude zahrnovat polovinu sv tového
obyvatelstva, se bude muset vypo ádat s tímto jevem. Jinými slovy, je dob e známo, že pokud
cestujeme ze severní Evropy do jižní Evropy, tedy na St edním východ , zjistíme, že osobní setkání
mezi národy je obecn p átelské a otev ené. Jist , v zemi, jako je Egypt, lidé mají zájem o problémy
a sliby ostatních v tom smyslu, že osobní problémy lov ka jsou zaznamenány jako osobní záležitost,
která ovliv uje druhého. Ze západního hlediska je to asto zaznamenáno jako zasahování do
soukromí; To znamená, že severní Evropa a v tšina západních zemí rozlišují soukromí a ve ejnost.
P es sociální média a moderní komunika ní technologie se toto chápání nezm nilo; Aby se otázka
zjednodušen ešila, vzájemné p sobení mezi lidmi v západních spole nostech je rozd leno mezi
soukromé osoby, které zahrnují rodinu a možná i velmi blízké p átele, ale vylu uje všechny ostatní
osoby a ve ejnost, smysl, chování a komunikace jsou p izp sobeny t mto hlavním sférám
vzájemného p sobení. Vztahem k druhému, jako neznámý, cizinec, nebo nepat ící do skupiny nebo
spole enského klubu, je lhostejnost. Namísto averze, nebo averze, emocionální výbuchy nebo
negativní mimické projevy jsou v západní st edostavovské spole nosti považovány za postoje nižší
úrovn a ne vybrané chování. Jazyk, který se používá, projevuje lhostejnost, má z stat "chladný",
nebo sledovat "sklen ný strop". Jedná se o jazyk bez závazk . M stský život, p inejmenším v
západních a dáln -východních m stech, podporuje lhostejnost v i všemu, co není v rodinném
zájmu. Zvlášt urbanizace poskytuje spole enský stav pro formalizovanou interakci. Jakékoli
zkušenosti ve ve ejné doprav , a už je to metro nebo cestování letadlem, projevují lhostejnost,
jakmile je as cesty uzav en. Je to druh životního stylu, o n mž Max Weber hovo il jako o "železné
kleci" formalizované sociální interakce, podle harmonogramu a asu organizované interakce. as
jsou peníze, a peníze jsou as, je další rovnice, která vyjad uje m stský život z hlediska osobní
lhostejnosti. V m stském prost edí je každý jiný a formální vyjád ení vým ny zboží, služeb a
myšlenek je nazna eno kvantitativn . Akciový trh je základem takového projevu života vým ny
zboží a služeb. Pen žní sv t je lhostejný k osobním problém m, protože p sobí v kvantitativním
m ítku na logiku nabídky a poptávky. Stará slova "peníze nemají pocity" je p esn p ísloví, které
vyjad uje abstraktní a prom nlivou povahu pen z: nejsou osobní a mohou kdykoli zm nit majitele a
nejsou chápány jako osobní odm na. Od každého se o ekává, že bude sledovat dopravní zna ku,
o ekává se, že každý bude mít formální kód chování podle pravidel a p edpis nebo nepsaných
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kodex chování. V tomto druhu sv ta se osobnost omezuje na formální a kvalitativní aspekty,
laskavosti se snižují na formální etiketu. Pot esení rukou v bezpe né vzdálenosti je západní normou,
myšlenkou je nebýt p íliš blízko k jiné osob , nemluv o setkání mezi muži a ženou, s jejich
nepsanými pravidly a rituály v západním prost edí a ješt pevn jší a tradi n orientované zapojení
specifického chování ženy k muži, v podstat omezené na kontakt s rodinou. Moderní život
podporuje lhostejnost, a to zejména v m stském prost edí, kde peníze hrají klí ovou úlohu p i
regulaci, podle logiky nabídky a poptávky, sociálních interakcí národ . Základní otázka v tomto
kontextu, jaký je status ostatních v moderním životním stylu? Zdá se, že ironií a paradoxem je, ím
více se propaguje urbanita, tím více se stává standardem sociální interakce. Odlišný, který se stává
standardem a p ebírá "normální" roli, odstra uje vše ostatní, které je osobní, obrací formální funkci
vým ny. Stru n e eno, co se stane, když se zm níme na Odlišného? Jak se setkáme s tím ostatním,
v tom smyslu, že lhostejnost p ebírá normální zp sob chování! To je d vod, pro sondu do Hegelovy
p edstavy o jiném (das Andere), abychom porozum li dynamickému pohybu spole enské interakce
mezi námi a n kým jiným a za ali chápat vzájemný ú inek vzájemné interakce.

HEGELOVO ODLIŠNÉ (Anderssein)
Abychom pochopili hlubokou a kritickou diferenciaci Hegelovy p edstavy o jiném (das Andere),
musíme vzít v úvahu p esný význam jeho N mce. N mecký koncept Bytí (Sein) je zahrnut v pojmu
Ostatní. Bytí, v existenciálním smyslu je pro Hegelovo chápání lidské bytosti základem. Nicmén , v
procesu poznání druhého, musíme se nejprve vyrovnat s naší vlastní existencí, naší vlastní Sein. To
znamená, že Hegel navrhuje, abychom prost neexistovali jako jedine ná fyzická entita, ale abychom
se chápali jako spole nost, musíme dosáhnout úrovn v domí. Op t platí, že n mecký výraz je
výrazn jší, konkrétn je to Bewusstsein, jednoduše v eštin , když si uv domuji svou existenci.
P esto, když si uv domuji svou v domou bytost, nelze to ud lat jako monolog, ale musí to být v
dialogu; Stru n e eno, mé v domí, naše v domí musí být dosaženo prost ednictvím dialogu s
dalším v domím. Ve filozofickém jazyce: mé v domí musí být zprost edkováno prost ednictvím
jiného v domí, aby mi bylo jasné, abych dal jasn najevo druhému, že jsme si v domi toho, že jsem
si v dom, to znamená, že existuji. Toto nov dosažené v domí existence, Hegel nazývá sebev domí
(Selbstbewusstein), p eloženo do angli tiny jako v domí mé vlastní bytosti, když si uv domuje další
bytost. To vše se zdá být jako triviální jazykové triky, ale na hlubší úrovni Hegel chápal, že jazyk je
jediným základním komunika ním za ízením, metodou m kkých nástroj jako lidských bytostí,
která umož uje vyjád it sebe sama a umožnit vyjád ení toho, co si myslíme, že bychom mohli být.
Aristotelova logika nebo biologická klasifikace nám dává ur itou orientaci, ale víme, že je to jen
základní platforma, z níž lze za ít hledat. Hledání m že být neur ité, ale je to hledání, které udržuje
naši zv davost, která nám jako lidské bytosti p ináší zájem o sv t, zájem o nás, který je nezbytný pro
rozvoj civilizovaného života, pokud nejsme spokojeni se životem živo ich . Net eba dodávat, že
hledání toho, jak se setkáváme s druhým, se stává jemnou a zrádnou cestou nejen v tom, jak poznat
n koho jiného, ale také v tom, jak se tam dostat, bez jakéhokoli podnikání. V tomto smyslu nám
Hegel poskytuje m kký analytický nástroj, který byl dosud velmi produktivní. Poskytoval nejen silné
sv tové historické konstrukce, jako je marxistické myšlení, které zm nily sv t, k lepšímu, i horšímu,
a moderní rozvoj v domí o úloze a funkci ženy naší doby, ženy ve sv tových d jinách. Oba,
marxistické myšlení a feministická agenda od dob n meckého romantismu, využily Hegelovu
p edstavu o Odlišném a jeho platform .
Abychom byli p esn jší a použili Hegela, je d ležité pochopit, jak p esn p izp sobil jeho analýzu a
porozum ní vývoji v domí, sob sta nému v domí sm ujícímu ke svému cíli, sm rem k
absolutnímu ukon ení, totiž k osobní identit . Hegel dob e zná Aristotela, zvlášt jeho poezii De
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Anima (Na duši). Tam Aristoteles hovo í o Negaci, to znamená, že schopnost negovat nám dává klí
k poznání rozdílu. Znát rozdíl není prost v domí, že erná je z bílé, je to úrove v domí o jiném
stavu bytí. Hegel p edstavil chytrý vzorec, negaci negace, což znamená, jakmile poznáme tento
rozdíl, sami se odmítáme, že tím, že poznáme rozdíl ODLIŠNÉHO, POZNÁME SAMI SEBE.
Dynamiku takového procesu, nazýváme dialektickou, filozofickou nebo sociální interakcí, pokud jde
o spole enskou schopnost. Pojem spole enská schopnost je pon kud nep íjemný z toho d vodu, že
vyjad uje n meckou koncepci "Vergesellschaftung", koncepci v Hegelovi i Marxovi, stejn jako
vývoj moderní sociologie od Ibn Khalduna až po Maxe Webera.7 Op t se pot ebujeme obrátit se na
Hegela, protože chceme zajistit vým nu zboží a služeb, která se rozši uje podle logiky nabídky a
poptávky, tím více konceptuálního nástroje, který nám dává p ednost tomu, abychom pochopili, jak
se lidské bytosti prolínají v samotném procesu spole enského života (Vergesellschaftung).
Aristotelova jiná definice lidských bytostí jako politického zví ete nazna uje toto spojení. V
Hegelovi najdeme velkolepý projekt, v n mž je tento druh druh , Mensch, obsazen v rámci
sv tových d jin; ve svých projektech publikovaných jako Fenomenologie ducha (Geist) v roce 1806
nalezneme popis Menschu a jeho vlastní totožnost, poznáváme-li se jako lidská bytost v kontextu
sv tových d jin. Stru n e eno, Odlišný se objevuje jako produkt dlouhého procesu v domého
vývoje, z genealogického hlediska, který v moderní dob nazýváme vývojovou psychologií.
Ve slavné Fenomenologii sekcí A (v domí, Bewusstseina) a B (sebev domí, Selbstbewusstsein)
nalezneme zdroj Hegelova popisu kognitivního procesu dosažení sebe ur itosti prost ednictvím
dialektiky rozpoznání v domí druhého. Stru n e eno, Jiný se ukáže být sám, zprost edkovaný
prost ednictvím Druhého, uznávajícího druhou ást sebe sama, jinak bychom my, nebyli schopni
získávat páku našeho vlastního v domí (být si v domi vlastní existence, jako NAŠÍ VLASTNÍ
existence). To se zdá být tém schizofrenním jevem, ale není, pokud se nebudeme zabývat
skute nou léka skou diagnózou. Jsme to, jak to Hegel podává, náš vlastní dvojník (Doppelgaenger),
to znamená, že m žeme dosp t k našemu pravému pochopení, jen pokud dokážeme poznat Druhého,
nejen jako Druhého, ale také jako Našeho. Jinými slovy, my jsme jiní a jiní jsou já, my. Toto je
samoz ejm zvídavý jazyk, ale popisuje vývojovou psychologii z hlediska dialektického vztahu
nebo, v moderním sociologickém jazyce, se zapojujeme do spole enské interakce. Muži a ženy se
sami navzájem nestýkají, aby se rozmnožovali, ale navzájem se uznávají jako ostatní a sou asn s
ostatními ve mn v nás. Samoz ejm mohou existovat i jiné varianty stejného tématu, ale základní
psychologický proces komplementarity funguje. Nikdo není ostrov, jak se íká doslovn . To je
d vod, pro je iluzí ukon it sebe jako nezávislé v ci, jako jediná t la, která nejsou p íbuzná žádnému
jinému t lu ani duši. Dynamika vzájemných vztah však vždy pracuje tak, že sociální interakce m že
probíhat na základ svobodné v le, nuceného nebo utla ovaného nebo boje na život a na smrt.
V sekci B Fenomenologie najdeme slavnou v tu: "Das Selbstbwusstein erreicht seine Befriedigung
nur in einem anderen Selbstbewusstsein" - "Sebev domí odvozuje své uspokojení pouze v jiném
sebev domí". To znamená, pokud mohu, popírám jiné, u iním tím sám ze sebe p edm t, když si
uv domím, že jsem pop el druhého, odmítám sebe, získám pocit sebed v ry (v dom si své existence
a existence druhého). To je proces hraní dvojníka (Doppelgaenger), který dosáhl pocitu, že existuje,
stejn jako druhý. Toto je první fáze kognitivního procesu objektivní identity. Hegel chápe tento celý
proces jako proces tohoto druhu, jako druh, který pracuje na nalezení niky v p írod , jako Mensch.
Pokud ten druhý u iní totéž, ímž si uv domí sebe, sebe sama, pak oba dosáhnou pocitu sebed v ry
a tím uspokojí pot ebu uznání a identity. Sou asn však i já i druhý lov k dosahujeme pocitu osobní
identity, z staneme odlišní, navzájem a od ostatních lidských bytostí. Tato dynamika p ebírá dvojí
role a stavy a není vždy pochopena. Existuje dobrá šance, že n které znalosti z neurologické oblasti
p i ešení schizofrenie a bipolární poruchy mohou mít náznaky, jak funguje tento proces
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sebehodnocení v racionálním stavu. To je však spekulativní a vyžaduje další výzkum. Bez toho,
abychom urazili starší lidi, když léka ská profese prohlásí, že pacient je senilní nebo dementní,
znamená to, že uznání Ostatních, v etn len rodiny, už není možné, znamená, že tato osoba není
schopná rozpoznat sebe sama. Jakákoli diferenciace je neplatná, jakýkoli rozdíl, už není rozdíl, vše
je jedno, zmenšené na pouhý obecný pocit a smyslový dojem. To m že být vysv tleno neurologicky,
ale v našem p ípad , jak se setkáváme s druhým, odkazujeme na filozofický jazyk.
Posledním slovem o významu Hegelovského Odlišného: jakmile poznáváme druhého v nás a
identifikujeme druhého jako zprost edkování, abychom se pochopili, za íná sociologie, spole enská
schopnost (Vergesellschaftung). Za ínáme se vzájemn srovnávat, vzájemn si konkurovat,
vzájemn spolupracujeme, vzájemn se rozmnožujeme, a p itom zárove dochází k boji o zachování
sebe sama. Pokud postavíme proces socializace do historického kontextu, jak to d lá Hegel, pak
najdeme r zné formy setkání s druhým, založené na podmínkách, ekonomických, spole enských,
politických, v ur itém století nebo v epoše, ve kterém toto setkání s Jiným probíhá. V dob Hegela
byla velkou událostí francouzská revoluce a její následky. Hegel byl myslitel, který pochopil nejen
d sledky francouzské revoluce, ale i nástup pr myslové revoluce v Anglii a N mecku a okamžit
pochopil sv tový historický význam Ameriky, severu, který byl kolonizován, jih byl dobyt, zbytek
ukázala sv tová historie. Sociabilita v Hegelov chápání moderního v ku byla koncepce práce
(Arbeit), která by definovala status, roli, funkci Odlišného. Pochopil d sledky d lby práce, NÁSTUP
železnice, telegrafu a nových zdroj energie, páry a uhlí.
V kontextu uznání Odlišného Hegel p edstavuje jeho slavný sv tový historický model boje na život
a na smrt mezi mistrem a otrokem (Herr und Knecht). Marx m l toto paradigma využít a popisovat
sv tový historický proces ve smyslu otroka: v okamžiku, kdy otrok rozpoznává Pána jako mistra, on,
Otrok získává v domí své existence a za íná se vzpírat proti jeho stavu jako v ci (Legáln otrok);
Mistr za íná rozpoznávat p íslušnou práci otroka, který je nositelem své zem , kterou vlastní, ale
otroky obléká a poskytuje jim pot ebnou práci. V pravé poledne, p ichází doba revoluce, když si
Mistr a Otrok uv domili prost ednictvím sebev domí, že jejich p íslušný stav není udržitelný: za íná
boj na život a na smrt. V historii reálného sv ta jsme vid li, jak se americká ob anská válka p esn
zabývala otázkou hegelovské otázky života a smrti, otroctví a svobody. Tato historická paradigma
vstoupila do moderních d jin a mnohokrát se opakují v r zných zemích a národech. Krom toho,
místo toho, že používáme termíny mistr a otrok, používáme termíny emancipace z útlaku, nebo boje
za lidská práva, za d stojnost všech lidských bytostí, a to nejen pro vyvolené. Net eba dodávat, že
hegelovské téma a problémy jsou stále s námi formulovány v modern jší terminologii a jazyce, ale
setkání s ostatními, náhle v našich dnech. Sou asnou migra ní krizi lze obecn chápat jako setkání s
odlišným. Zdá se, že se musíme znovu pou it ze sv tových d jin. St ety civilizací nejsou vzdáleny a
musíme se nau it a rozum t tomu, jak zvládnout a ídit nový sv tový ád, který uznává ostatní, jako
rovné sob samému, uznáváme, že démoni, které pronásledujeme a které jsou vlastní našemu Já, jako
Odlišné.

O FORMÁCH SOCIÁLNÍ INTERAKCE S ODLIŠNÝM
Na po átku 21. století, vzhledem k revolu nímu rozvoji komunika ních technologií, se zdá, že vztahy
mezi lidmi nevycházejí ze sklonu k mírovému soužití. Naopak, ob as se zdá, že spole enská
interakce nepokro ila za dobu kamennou. Zejména setkání s jiným v podob cizího lov ka p ijalo
atavistické formy egocentrismu. To, že tato mezera, otev ené tajemství mezi našimi technickými
schopnostmi komunikovat kdykoli a odkudkoliv, je ohromující, avšak zvládání vztah , zejména ve
form hromadných demonstrací v jakékoliv form , je šokující. Zdá se, že každý chce postavit zdi a
ploty, aby se cítil "bezpe ný" p ed neznámým. Ironií je, že ím soistikovan jší technologie, tím více
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strachu se vytvá í. A jak je dob e známo, strach je velmi špatný pr vodce p i hledání ešení v oblasti
lidských záležitostí. Není nic špatného se zdravým pocitem, že se bojíte, být opatrní, být rozvážný,
rodi e to íkají svým d tem po celou dobu, než opustí domov. Nadm rný strach je však také zdrojem
p edsudk v i komukoli, kdo nepat í do bezprost edního okolí osobní domácnosti nebo rozší ené
rodiny. Znovu se vra me ke slavné definici Aristotela, že jsme lov kem: racionálním zví etem. Tím
jsme se zabývali, když jsme použili Hegelovu koncepci Odlišného na historické formy setkávání se
s Odlišným. V Aristotelovi však také nacházíme ekvivalentní definici individuálního lov ka,
jmenovit , že i lidské bytosti jsou spole enské zví ata. Na základ pe livého pozorování,
historického srovnání, jako jsou r zné ústavy eckých m stských stát , vyvíjí sv j velmi obdivovaný
projekt v politice, který se zabývá interakcí mezi muži a ženami, domácnostmi a komunitami
(politeia), aby nabídl analýzu života lov ka (Anthropos) ve m st (Polis), který tvo í politiku. To je
jen jedna strana mince, v Aristotelovi najdeme také ostré pozorování o etice, formách morálního
života, který je pro lidskou bytost nezbytný, rozvinout se do zralého lov ka. Mluví o r zných
formách p átelství (philia), které tvo í základ pro lidskou asociaci. Zmoderního pohledu však existují
ur ité pochybnosti: staré ecko a mnoho dalších spole ností považovalo za záležitost p írody, jak se
lov k narodí, je svobodným lov kem nebo otrokem. Otrocká práce byla považována za "normální"
a lidé se nerodili rovnoprávní. Aristoteles si uv domuje, že tento rozpor mezi p írodou a spole ností
by mohl být p eklenut ádným p idružením ve form p átelství. Op t se ženy, d ti a cizinci nemohli
stát ob any polisu. Toto bylo považováno za zcela "p irozené", jak to stojí v textu, "podle p írody".
Lidské bytosti mají tendenci up ednost ovat sv j druh: ve vzhledu, ve zvycích, v jazyce,
pocházejícím ze stejného prost edí, regionu, m sta nebo zem . Existuje základní pot eba p ipojit se
k n komu jako rodi e, p átelé a sousedé. Tato p íloha je základem pro lidský spole enský a
psychologický život: každá ztráta tohoto vztahu má vážné d sledky pro zdravý stav lov ka,
nemluv o vážné psychické dysfunkci v d tství. To je d vod, pro narození dít te, nový život byl
oslavován a ztrátu života, které se odehrála, je t eba ešit s náležitou pé í ve správné podob
rozlou ení, v ádné form soust ed ní, s bezprost edními rodinnými p íslušníky zesnulého. Má také
funkci obnovy rodinných vazeb, d vod, pro spole enství sledují tradici, specifické zp soby smutku
nebo v mnoha ástech Evropy, "oslavují" po poh bu je, že se znovu setkávají na spole né ve e i.
Všechny tyto innosti jsou provád ny za ú elem posílení sociálních a psychologických vazeb
skupiny, lidí, kte í jsou p íbuzní krví nebo s atkem. Skupina ve skupin vyvíjí rituály, které slouží
skupin a jejímu chování v i sob a morálnímmaxim m, které je t eba dodržovat. Net eba dodávat,
že každý, kdo nepat í do skupiny, je považován za Odlišného, cizince, outsidera. Jiný, v tomto
okamžiku slouží d ležitému ozna ení nebo hranici mezi skupinou a mimo skupinu: zasv cenec a
outsider. Sociální interakce tedy p ijímá formy etnické identity (ve skupin ), aby zejména b hem
náboženských a národních svátk posilovala tradice uvnit skupiny, každoro n oslavuje zvláštní
dny, které všem p ipomínají, když se domnívají, že pat íme ke skupin (na mezinárodní úrovni),
komu pat í a kdo jsou. Ostatní, cizinec, neznámý, turisté i hosté nejsou sou ástí tohoto rituálu. Host
m že být pozván do skupiny, ale vždy bude p ipomenuto, že je host a není ádným lenem skupiny.
Zatím jsme se zabývali antropologií, která, jak se zdá, že vytvá í povahu lidské bytosti kdekoli. Je
d ležité p ipomenout si základy v ase, protože se zdá, že navzdory komunika ní technologii a
soistikovanosti techniky asociace zapomínáme ve form virtuální reality, základ lidské
p irozenosti a jejích pot ebných interakcí s ostatními lidmi. Tento požadavek lidí, kte í se zabývají a
komunikují s jinými lidmi, m žeme nazvat "spole enskou"; Nacházíme se v p vodním pojetí v
n meckém jazyce "Geselligkeit", který má dva smyslové významy, odkazující na spole enské
shromážd ní, avšak v závislosti na situaci a stavu spole enského setkání m že také znamenat jakousi
formu hry sdružení. Obsahuje prvky nezbytnosti, Aristotelovo spole enské zví e, p esto by mohlo
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znamenat hraní, stejn jako ve sportu, nebo jemn jší formy erotické hry, koketování, sociologická
hrací forma mezi mužem a ženou. Cizinec však p evezme zvláštní postavení, roli a funkci v rámci
spole enskosti. Je mu p id lena role, která musí být vykonávána, stejn jako ve filmu, podle pravidel
a norem. Sociabilita velmi pe liv definuje, kdo je zp sobilý a kdo není zp sobilý "hrát hru".
Nicmén , stejn jako v emkoli, existují dv strany mince: ve fotbalovém zápase máme dva týmy
jako odp rce, ne nep átele, a máme speciální místo, stadion, bu domácí tým, nebo hostující tým, a
diváky. Tento zápas vyjad uje moderní podobu spole enskosti, ve které se setkáváme s cizinci
(týmem hosta) a místními týmy (diváci) a diváky rozd líme na místní fanoušky a ty, kte í fandí
hostujícímu týmu. Nezapome te na rozhod í, kte í interpretují pravidla hry. Ve skute nosti se
ocitáme v moderní situaci, ve které jsou si všichni navzájem cizí, a zárove tak blízko. Aby bylo
všechno jasné hrá m i divák m, rozhod í uplat ují pravidla pro setkání mezi hosty a hostitelskou
skupinou. Je zajímavé, že termín "pohostinnost" pochází z latiny, odkazuje se na "hospes", správce,
ale také se zabývá ko enovým pojmem "hostitelé", odvozujícím pojem nep átelství. Net eba dodávat,
že každý, kdo n kdy sledoval fotbalový zápas, byl sv dkem toho, jak hra m že za ít s p átelskými
podmínkami a p em nit se na nep átelské zp soby hn vu nebo dokonce na fyzický útok. Lekce je
jasná, hosté musí dodržovat pravidla angažovanosti, stejn jako správce, jinak bude role hosta
interpretována jako by byl nevítaný vet elec.
Základní setkání v sociální interakci spo ívá ve dvojí povaze spole nosti (Vergesellschaftung). Tento
termín byl používán klasickou sociologií od Marxe, Simmela k Maxovi Weberovi. Kant si již všiml,
že lidé mají problém ve vzájemném setkání: na jedné stran hledají a pot ebují spole enský styk nebo
spole enské vazby, na druhé stran se obávají spole nosti t ch, kte í nepat í do jejich skupiny.
Cizinec se rodí, jako ostatní. Dialektika mezi mnou a druhým já je vždycky p ítomna, ale jak m žeme
komunikovat s druhým, bez fyzického násilí nebo nep átelství. Op t v této spole enské scén není
nic p irozeného, každý aspekt je p edepsán. D vod je jasný: zabezpe ení. Lidé mají základní pot ebu
cítit se bezpe n , nejprve s vlastním druhem, s jejich skupinou, do které pat í, pak s rodinou a doma:
vše ostatní je ostatním. To je d vod, pro byla pravidla jednání a setkání vyvíjeny po generace v
rámci r zných tradic, jak provád t spole enskou interakci v rámci lidských záležitostí. P áním je mír,
ale pro podporu nedorozum ní, pravidel a p edpis jsou nezbytné instituce, které poskytují sociální
základnu.
Není p ekvapením, že v moderních velkom stech, jako je Káhira, Istanbul nebo Bombaj, vyrostly
komunity elitních p íslušných spole ností; To je zdokonalená verze starého "zlatého ghetta". Proso
systém v osmanské spole nosti m l stejný ú el: každé náboženství, etnická menšina, mohla ídit své
vlastní záležitosti a zabývat se právními otázkami týkajícími se této skupiny, dokud tato skupina
nesladila svou loajalitu se sultánem. V osmanském systému pravomocí by se i outsider mohl stát
d v rníkem, když budeme sledovat vývoj jani á e. To bylo také pravdivé ve Weimarské republice v
kulturním kontextu, jak poznamenal pozdn americko-n mecký historik Peter Gay, ve své známé
práci, odpovídající danému tématu.
Dalším aspektem d ležitým pro pochopení spole enské interakce je p evládající stav spole nosti. To
znamená, v jaké situaci se spole nost nachází, je sou asná nebo v historickém kontextu? To je
d ležitá otázka, jak se vyrovnat s obecným setkáním s ostatními. V relativn homogenních
spole nostech je fenomén p edsudk a nesnášenlivostí obvykle nízký, protože neexistují žádné
referen ní body o cizin nebo odlišném. P edsudek se objeví ast ji, jakmile se spole nost rozší í do
heterogenní struktury; Etnická orientace se stává hlavním sm rem pro v tšinu, pokud jde o jejich
vymezení v i Ostatním, cizinc m, neznámým, host m, migrant m, uprchlík m a exilu. Strach z
podivnosti, známý podle jeho eckého ko ene, xenofobie, je všude. Tento strach má dvojí povahu,
posiluje ve skupin nebo v tšinu v jejích nad azených zp sobech a sou asn Odlišný poskytuje
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zna ku nebo hranici, co je místní a co ne. Je to op t dvojitá hra identity. Cizinec poskytuje
domorodc m jednu polovinu své etnické identity, což je d vod, pro cizinec musí hrát roli
Odlišného. Znovu, jiný poskytuje domorodc m svou totožnost, aby domorodec mohl poznat své
p íslušnost. Tato zajímavá situace se zdá být logická, protože domorodec, v závislosti na tom, kde se
nachází, v jiné zemi, prost edí, je vždy potenciální cizinec. Stru n e eno, domorodec a cizinec,
místní a jiný, se vždy nacházejí v dialektické spole enské h e, protože každý z nich je potenciáln
jiný.
Pokud jde o rychlou spole enskou zm nu, jaké jsme sv dky po átku 20. století, stejn jako na
po átku 21. století, nebezpe í etnického centrismu není nikdy daleko. Etnická orientace v i
Odlišným se projevuje ve vyhýbání se, vylou ení, slovním odmítnutí, nep átelství, segregaci, v
pov rách a drbech. Sociálním reflexem je vybudování plot a zdí. Není tedy p ekvapující, že n kte í
navzdory obrovskému rozvoji komunika ních technologií cht jí vybudovat zdi a podporovat
bezpe nost pro skupinu. Net eba dodávat, že abychom se vyrovnali s r znými formami sociální
interakce, zvlášt v kontextu setkání s cizincem, druhým, musíme se soust edit na asnou osobnost
a formaci lov ka. Obecné vzd lávání od po átku d tství musí být zam eno na nápravu
nev domosti a strachu z cizince. To samoz ejm vyžaduje mnohem propracovan jší projekt a
program extrapolovaný formálními institucemi, jako jsou mate ské školy, školy, univerzity a vláda;
Avšak ješt d ležit jší je domov.14 Pocit bezpe í, pocit p ipoutanosti, musí být brán vážn a všemi
s ním zacházeno s pé í a empatií, a to možná potrvá n kolik generací. Nejt žší otázkou, která se týká
sociální povahy lidí, jsou jejich zvyky. Bezpochyby se návyky rozrostly po staletí a generace,
prakticky tak, aby p ežila skupina. Ibn Khaldun to dob e pochopil, když vysv tlil jeho pojem
"asabiya", který je soupravou a cementem, který udržuje náklonnost a loajalitu ve skupin . Toto
samoz ejm je založeno na kmenové spole nosti a stále je relevantní v mnoha komunitách, a koli ve
skute nosti moderní doba klepe na dve e, nebo Evropa se musí v roce 2015 nebo ve virtuální realit
globáln setkat. Skute nost, že více než polovina sv tové populace žije v m stských oblastech a do
budoucna uvidíme, že globální mega-m sta jako Káhira jsou spole ným místem, "asabiya" nesta í.
V m stských oblastech, ve kterých se všichni setkávají jako ostatní, pravidla a p edpisy, dopravní
zna ení, nepsané zákony, etiketa, ur ená pro m stské prost edí, je pot eba. Je to p esn takový druh
"životního stylu", který se každý musí u it, aby se setkal s Odlišnými, v etn sebe sama. 15

O BLÍZKOSTI A VZDÁLENOSTI V SETKÁVÁNÍ SE S ODLIŠNÝM
Toto speciické téma je zvlášt d ležité vzhledem k tomu, že globální sv t se pohybuje sm rem ke
globálnímu m stskému prost edí. P ed sto lety, dokonce i ve Spojených státech a Evrop , v tšina
národ žila na vesnici a v malých m stech, menšina obyvatel ve m stech. Demografický vývoj v
západním sv t se za al m nit do urbanismu a spolu s ním p išel nový zp sob sociální interakce a
setkávání se s ostatními. V tomto okamžiku nemáme prostorový luxus 18. a 19. století z dob evropské
kolonizace velkých ástí sv ta. Vzhledem k historickému pozadí mnoha íší, jako je osmanská,
habsburská rakousko-uherské císa ství, Rusko Romanovc po katastrofální první sv tové válce,
pojem národního státu a nacionalismus každé barvy p evzal etnocentrické melodie. S Pr myslovou
revolucí a vývojem do m stského života, nap íklad Pa íže, Londýna, New Yorku, Berlína, je
nesmírn d ležitý smysl pro blízkost a vzdálenost k národ m, zvlášt k Jinému. Istanbul nap íklad
m l mén než jeden milion obyvatel v roce 1960, s nádherným portrétem, který nám p edvedl
Nobelovy ceny za literaturu 2006, Orhan Pamuk. Stará generace si pamatuje vzpomínky na život v
Istanbulu, místní tvrti a jeho národy, vypráv ných s velkým zápalem Pamúkem. Nehovo íme o
Anka e, vesnici ve dvacátých letech minulého století s vážnými problémy v oblasti životního
prost edí, v etn hrozného smogu, ješt v pozdních osmdesátých letech, jak si to pamatujeme.
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Ankara se mezitím rozrostla do vysp lého moderního m sta s ur itým druhem moderního životního
stylu, stále s n kterými kapsami, které drží tradi ní zp soby života. Vezmeme-li v úvahu vše ostatní,
p esto se modernita dostala do Istanbulu a Ankary a do mnoha dalších tureckých m st, a to navzdory
obrovské nedokonalosti východní ásti Turecka. Modernita ne eká, as je na její stran . Stru n
e eno, je zapot ebí nový sociologický model setkání, ve kterém každý je n kdy Odlišný n kdy cizí
ve vlastním rodném m st .
V jednom okamžiku, na po átku raného novov ku až do francouzské revoluce bylo n mecké
po ekadlo "Stadtluft macht frei" (m stský vzduch je zdarma). Samoz ejm , byl to metaforický výraz,
který íkal, že pokud se dostanete do m sta a usadíte se, jste ve srovnání s venkovskou zemí volná
osoba. Rozvoj m sta v moderních evropských d jinách hrál d ležitou roli p i vytvá ení svobody
jednotlivce. Jednotlivec se ješt nenarodil; pomalu, po francouzské revoluci a pr myslové revoluci,
a nezapomínejme ani na reformaci Martina Luthera a otev ení amerických kontinent , poskytlo
prostor a nové možnosti pro spole enskou interakci. Kolem roku 1900 bylo m sto Berlín na cest
stát se nejmodern jším sociálním prost edím na sv t . Místní profesor a sociolog Georg Simmel
okamžit pochopili význam d sledk rychlého demograického vývoje Berlína a jeho forem nové
sociální interakce. Téma blízkosti a vzdálenosti bylo nesmírn d ležité pro jeho myšlení, také pro
nov vznikající akademické pole nazvané sociologie. Simmel a Max Weber pochopili význam
nových forem spole enského života v moderním životním stylu m sta.
Kv li prostoru a asu se soust edíme na dv zajímavé citace z práce Simmela: "Jednotlivec je
obsažen ve spole nosti (Geselligkeit) a sou asn se ocitá v konfrontaci s ní." Toto je jádro a podstata
spole enského Paradoxu st etu s ostatními; Pot ebujeme spole enský vztah, ale také se obáváme
spole enské jednání ve form Odlišného. Sociální život, zkrátka, je rozporem v pojmech a p ipomíná
nám rodi e, které milujeme, ale doufáme, že pochopí, kdy je as je opustit. Dít je také
konfrontováno s dynamikou a protikladem lásky a strachu. V evropské literatu e, jako je Thomas
Mann nebo Virginia Woolf, zobrazuje vzpouru mladého muže proti jeho otci a uctivou dceru, která
se snaží emancipovat jako mladá žena. V sou asné situaci migrace po celém sv t je diktum Simmela
velmi relevantní: „… ve vztahu k n mu (cizinec), vzdálenost znamená, že on, který je blízko, je
daleko, a zvláštnost znamená, že on, kdo je také Daleko, je vlastn blízko. "
Být cizím lov kem znamená být konfrontován s uvítacím znamením a sou asn se setkat s
nep átelstvím a odmítnutím. Cizinec a místní se setkávají, ale zdá se, že si nerozum jí, že se setkávají
"navzájem". Dialektický vztah mezi nimi je možná skrytý a zdá se, že nerozumí tomu, že se ocitli v
situaci, kdy by zvít zili, kdyby pochopili jejich setkání. Historicky se cizinec objevil jako obchodník,
podobn jako arabský námo ník, který cestoval z Arabského poloostrova do Indie, dále do Acehu,
dnešní severní špi ky Indonésie. Obchod a podnikání podporovaly blízkost a vzdálenost, p esn tak
jako v m stském život . Základní interakce v m stském život je vým na v podob podnikání a
obchodu. Nabídka a poptávka diktuje sociální formy setkání mezi místními, domorodými a cizími.
Je to tato m stská dialektika a paradox, že je blízko a p esto vzdálený, který je podporován finan ní
ekonomikou. Co Simmel pozoroval v roce 1900, v Berlín se stalo skute ností ve všech m stských
prost edích: peníze diktují rytmus, životní styl všech obyvatel Metropolisu, jak slavný film z roku
1929 vykresluje scenérii. Emocionální život se zintenziv uje, o ekávají se rychlé reakce a zvyšuje
se konlikt. Vznikají ekonomické vzorce: vým nná hodnota diktuje praktický život, nedostatek a
touha pracovat bok po boku, touha po pot šení zprost edkovaná prací za plat, nebo zisky z investic
na akciovém trhu podporují vládnutí kapitálu. M sto a m stský život podporují abstrakt, výpo et,
p esnost, dochvilnost. Existují limity, ale nemohou být vid ny pouhým okem, protože jsou nazývány
"sklen né stropy", pr hledné, ale neviditelné. Sociability (Vergesellschaftung) je celkem: neexistuje
žádné soukromé soukromí, naopak k ve ejné reklam . P estože m stský život d lá individualitu
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možnou, otázkou je, jaká je její cena? D lba práce ve m st ukazuje svou krajní hranici, p esto lidé
sledují starou st edov kou píse : koho chléb jíš, toho píse zpívej ("Wes 'Brot ich ess', des Lied ich
sing").
M sto produkuje agonistické hry, ve kterých peníze fungují jako zprost edkování, studené,
vy íslitelné, nesouhlasné a necítící. Zvlášt je nejd ležit jší atmosféra lhostejnosti, jako sklen ný
štít, který chrání p ed nežádoucími setkáními. Lhostejnost se ukáže jako taktika m stského
obyvatelstva proti každému, koho nechce potkat nebo se setkat, a to ani náhodou. V atmosfé e
lhostejnosti se každý stane cizím, nebo jiným, v tom smyslu je blízkost a vzdálenost zárove . Jedná
se o INDIFFERENTNÍ ŽIVOTNÍ STYL, protože peníze jsou neemo ní, kvantitativní vyjád ení
hodnoty pen z v závislosti na nabídce a poptávce nebo na holé pot eb .
Simmel pochopil ilozofické téma, že je akutním sociologickým pozorovatelem Metropolis, že
úst ední boj m sta je mezi p írodou a kulturou. Jedná se o boj na život a na smrt, abychom vyjád ili
to proti e ení, které je vždy doprovázeno lidmi, a to rozpor mezi impulzem a um ním, p írodou a
kulturou. Migrant je ízen impulsem života, aby z stal naživu a bojoval o lepší život svých d tí. Toto
je zkušenost z po átku 21. století, dokonce ani st ny a ploty nemohou zabránit migrant m. Je to život
nebo smrt, nic mezi tím. Bez pochyby, m sto s jeho pen žní kulturou, isté, se zdá být velmi daleko
od tohoto zápasu o život, ale ve skute nosti je to m stský vzduch, co migrant doufá, že dosáhne,
stejn jako jeho p edch dce v ran moderní evropské historii, m sto a peníze, znamenají individuální
svobodu. Tato individuální svoboda má své limity, je diktována pen žní ekonomikou. Ironií situace
je, že existuje analogie mezi povahou pen z a setkáním s ostatními: ob v ci, peníze a setkání,
projevují lhostejnost, vykazují kvantitativní hodnotu a zajiš ují blízkost a / nebo vzdálenost v
závislosti na cen Setkání.

O ODLIŠNOSTI SEBE SAMA: ZRCADLOVÝ OBRAZ
K uzav ení této prezentace, pro nedostatek prostoru a asu, m žeme dosp t k p edb žnému záv ru.
Je to ironie skute ného života, že dosp lí nikdy nepoznají své rodi e jako mladé lidi. Spoléhají se na
staré fotografie a p íb hy starších rodinných p íslušník nebo p átel školy rodi . Stejn tak lidé
nejsou nikdy schopni vid t sebe, jak se zdají jiným. To znamená, že vidím sebe v zrcadle, ale vím,
že je to jen zrcadlový obraz sebe sama, zrcadlová kopie, ale ne m j skute ný obli ej. To m že být
d vodem, pro pot ebujeme spole enskou interakci, abychom zažili naše skute né já; ale pro to,
abychom si zažili skute né a rozvíjeli pocit toho, kdo skute n jsme, je nutné mít silnou vazbu s,
obvykle naším bezprost edním, prost edím, rodi i a rozší enou rodinou.
Stru n e eno, sociální interakce s ostatními a ODLIŠNÝMI není nic jiného než interakce a ob asná
konfrontace se sebou. Reálný život znamená, abychom byli konfrontováni sami s našimi protiklady,
dialektickou jemností a setkávali jsme se s ostatními, s jiností našeho JÁ. Modernost produkuje
muzea, turisty a cizince. Musíme se s tím vypo ádat, jinak modernita vyvrátí naše vlastní p etvá ení
do neexistující entity. Moudrost Maxe Webera nám íkala, že se ocitneme v "železné kleci", není to
tak, že se t ší na tento typ moderního životního stylu, p esto musíme usilovat o nalezení nového
klí e, který by odhalil tuto železnou Klec, aby našel nový typ života bez klece, ale s významem, který
zp sobí, že život bude stát za to. Tento podnik bude pot ebovat zna né úsilí a práci, aby našel zp sob,
jak se setkat s Odlišným lidským zp sobem, protože nakonec jsme to my sami, s ím se musíme
vypo ádat.
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ZDROJE
Cf. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York:
Touchstone Book 1998; in conjunction with this work see Henry Kissinger, World Order. New York:
Penguin Books 2015.
See Rudolf Stichweh, Der Fremde: Studien zu Soziologie und Sozialgeschichte. Berlin: Suhrkamp
2010.
Cf. G.W.F. Hegel, Phaenomenologie des Geistes. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1986.
Cf. Georg Simmel, On Individuality and Social Forms. Edited and with an INTRODUCTION by
Donald N. Levine. University of Chicago Press 1971; complementary volume on Weber, H.H. Gerth
and C.Wright Mills, From Max Weber: Essays in Sociology. London: Routledge 1991.
See Stichweh op.cit. , Chapter 11: Fremdheit in der Weltgesellschaft, pp. 162-176; relevant to the
theme, Hartmut Rosa, Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung. Berlin: Suhrkamp 2012.
Op.cit. Hegel, pp. 137ff. Op.cit. Simmel, pp. 127ff. Ibid. Hegel, p. 144.
Ibid. Hegel, p. 145f. : “Selbststaendigkeit und Unselbststaendigkeit des Selbstbewusstsein;
Herrschaft und Knechtschaft.”
Ibid. Stichweh, p. 75f.: “Die Semantik des Fremden in der Genese der europaeischen Welt.”
See the outstanding study by Suraiya Faroqhi, Artisans of Empire: Crafts and Craftspeople under the
Ottomans. London: Tauris 2009; and her work, The Ottoman Empire and the World around it.
London: Tauris
2004; relevant Halil Inalcik, Turkey and Europe in History. Istanbul: EREN Press 2006;
complementary
Ilber Ortayli, Ottoman Studies. Istanbul Bilgi University Press, 2nd edition, 2007; and Ahmet
Davutoglu,
Civilizational Transformation and the Muslim World. Kuala Lumpur: Mahir Publications 1994.
Cf. Peter Gay, Weimar Culture: The Outsider as Insider. New York: Torchbook 1996; and his
summary of the modern world, Modernism: The Lure of Heresy from Baudelaire to Beckett and
Beyond. London: Vintage Books 2007.
Still a relevant classic, see Gordon W. Allport, The Nature of Prejudice. New York: Anchor Book
1958; Cf. chapter 3: “Formation of the In-groups”, p. 28 ff.
Ibid., Allport, p. 372 ff. see Chapter 25: “The Prejudiced Personality”.
Cf. Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An INTRODUCTION to History. Translated from the Arabic
by Franz Rosenthal. Princeton University Press, Bollingen Series, 1970; relevant Allen James
Fromherz, Ibn Khaldun: Life and Times. Edinburgh University Press 2010; and Jaraslav Pelikan,
The Excellent Empire: The Fall of Rome and the Triumph of the Church. Yale University Press 1985.
Op.cit. Simmel, p. 17. Ibid. Simmel, p. 403.
Ibid. Simmel: two essays relevant, “The Metropolis and Mental Life” (1903), p. 324 ff., and “The
Conflict in Modern Culture” (1918), p. 375 ff.
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ROZSAH ÚTOK NA MEŠITY V N MECKU A JEJICH SOCIÁLNÍ CONTEXT.
OVLIV UJE PRAVICOVÝ POPULISMUS ÚTOKY NA MEŠITY?

Ulrich PAFFRATH
Výzkumník, Ditib-Academy Cologne

Tubingen/GERMANY

ÚVOD
Vyhrožující dopisy, grafity svastiky a žhá ské útoky. Mešity budou opakovan cílem (v tšinou
rasistických motivovaných) agresivních in . 251 útok na mešity bylo napo ítáno v N mecku v
období 2014 až 2016. Je podez ení, že tato erná ísla budou výrazn vyšší. 44
Tyto útoky jako sou ást problému xenofobie / islámofobie mají d sledky a zahrnují zprávy
adresované lidem, v tomto p ípad lidem s islámskou vírou. Nejsou to jen špatné vtipy, ale jsou
sou ástí fenoménu, který poškozuje spole enský klid spole nosti a ohrožuje základní spole enské
hodnoty soužití a demokracie. Útoky na mešity posílají zprávy jako "Nepat íte sem, nejste sou ástí
naší spole nosti, vy a vaše náboženství budeme vnímat jako cizí nebezpe í". V d sledku toho se
komunity mešity cítí diskriminovány a odmítány. Nej ast jším motivem je nep átelství v i
menšinovým skupinám, které budou považovány za cizince bez ohledu na to, zda se tito lidé narodili
v N mecku. Zde byl bývalý nep átelský obraz tureckého zahrani ního pracovníka nahrazen
muslimským obrazem.
V rámci útok v mešitách pozorujeme dichotomii "my" proti "jiným". Tato dichotomie se postupn
objevuje v r zných diskurzech o integraci, imigraci, islámu v N mecku a tak dále (je d ležité zmínit,
že v N mecku najdete diskuse o islámu bez populismu a pravicového nep átelství). R zné pravicové
skupiny a strany se snaží tyto diskuse ovliv ovat pravicovými populistickými tématy a snaží se z
nich profitovat.
Jak vidíme, útoky na mešity musí být zvažovány v r zných kontextech na r zných analytických
úrovních. Máme fenomén "Odcizování" na makroúrovni, pravicové populistické demonstrace na
masové úrovni a mešity na mikroúrovni. Proto tento fenomén nelze analyzovat bez jeho sociálních
kontext .
Tento lánek se zabývá n kterými relevantními p í inami a ovliv ujícími faktory týkajícími se útok
na mešity bez záruky úplnosti. Tento jev je složitý, a proto se zde soust edíme jen na n které faktory
a mechanismy. Zvlášt otázka možné korelace mezi pravicovými populistickým diskurzem a útoky
na mešity.
Tento lánek má následující strukturu.
Nejprve popisujeme d ležité transforma ní procesy a mechanismy (p e-) budování identity skupiny.
To je d ležité, protože téma tohoto lánku "útoky na mešity" je sou ástí zásadního sociologického
jevu.
Za druhé, na st ední úrovni, uvádíme v N mecku n kolik p íklad pravicového populismu, který se
zam uje na islám a muslimy. Takže velmi krátce popíšeme demonstrace Pegida v Dráž anech ( íjen
2014 - Jan 2015), demonstrace a násilnosti HoGeSa v Kolín , násilnosti mezi sympatizanty PKK /
YPG a salafisty nap íklad v Hamburku (oba v íjnu 2014) Takzvanou "diskusi o uprchlících" od
kv tna 2015.

44 Paffrath, Ulrich (2016): Moscheeübergriffe als Teil von Diskriminierung in Deutschland. Darstellung erfasster Übergriffe
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Za t etí, zam ujeme d sledky na mikroúrovni, popíšeme fenoménové útoky na mešity v N mecku
a p edkládáme údaje z období od roku 2014 do roku 2016.
Za tvrté se snažíme najít ukazatele korelace mezi pravicovým populizmem a jeho diskurzem a útoky
na mešity.
Makro úrove : Transforma ní procesy, identita skupin a islámofobie
Co je p í inou obav pro islám a muslimy v západních spole nostech a útoky na mešity jako jejich
d sledek?
Existuje mnoho v deckých vysv tlení a výzkum , a proto nabízíme pouze jejich vý ez. Zam ujeme
se na transforma ní procesy a jejich vliv na skupinu a vnímání menšinových skupin.
Od 90. let studujeme mnoho transforma ních proces v západních spole nostech. Setkání
východního a západního N mecka, konec studené války, globalizace obchodu a komunikace,
transformace významu religiozity v západních spole nostech a tak dále. Další d ležitou událostí byla
migrace pracovník od šedesátých let, zejména imigrace tureckých muslim do N mecka. V pr b hu
let se stal islámský život stále více viditelný.
Všechny tyto transforma ní procesy a jejich d sledky v tšinou p icházejí spole n se strachy,
protože známý status quo se zdá být ukon en a p ínosy zdroj se zdají být ohroženy. Lidé navíc
nemohou identifikovat odpov dnou skupinu, osobu a vývoj za procesy, které m ní jejich životy a
jejich interpretaci spole nosti. Procesy jsou p íliš složité pro identifikaci jedné zodpov dnosti.
P ed rokem 2001 byla typická a utla ovaná sociální menšina "Cizinci". S hroznými d sledky, až po
vraždy a žhá ské útoky na po átku 90. let
Po teroristických útocích v roce 2001 v New Yorku studujeme zm nu vnímání / výstavby
menšinových skupin. Lidé - zejména ture tí lidé - kte í pocházeli z islámských zemí, by už nebyli
považováni za cizince. Stali se muslimy.
Uvedené transformace vedou ke zm n sebeuv dom ní jednotlivc a skupin. Jak již bylo zmín no,
dob e známé orientace se vy eší samy, zm ny se stávají rychlejšími a rychlejšími, složitost nar stá.
Stru n : známá identita se stane zmatená. N kte í sociální v dci to nazývají "poškozenou
identitou".46 Poškozená identita je disharmonický stav a jednotlivci a sociální skupiny se ji snaží
vy ešit. Jak jsme vid li, jeden zp sob ešení je p inést hranice mezi menšinovými a v tšinovými
skupinami. ásti v tšinové skupiny se pokouší postavit skupinu "my" na hranici menšinové "jiné
skupiny". Cílem je zajistit vlastní známé pojmy Identity. D sledky jsou hrozivé, až k nep átelskému
vnímání "jiné skupiny", vyvarování se, diskriminaci a nep átelství.
Ú inky skupinových hranic v "My-" a "Jiné-Skupiny" se nazývají "Odcizování". Jiný popisujeme
jako d sledek globalizace, migrace pracovník a strachu z terorismu.
Dalším velmi d ležitým d vodem pro ostatní efekty je však zajišt ní výhod v tšinových len
skupiny. To znamená, že útlak len menšinových skupin bude interpretován jako boj o moc o
omezené zdroje uvnit spole nosti
Jaké jsou sociální mechanismy Odcizování? Jak budou „Jiní“ vykonstruováni?
Za prvé: Menšinová skupina bude p edstavována jako jednotná spole enská skupina, jako "Cizinci"
v letech 1990. To je d ležitý bod. Minoritní skupina bude sjednocena, což znamená, že heterogenita
ve skupin bude zcela vybledlá. Nap íklad: všichni muslimové jsou stejní a mají všichni stejné
vlastnosti.

45 Han, Petrus (2010): Soziologie der Migration. Stuttgart: UTB Verlag. pages 286-287
46 Goffman, Erwing (2010): Stigma: Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Berlin: Suhrkamp Verlag
47 Abels, Heinz (2004): Einführung in die Soziologie. Band 2: Die Individuen in der Gesellschaft. Wiesbaden: VS Verlag. Page 300
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Za druhé: ásti v tšinové skupiny se snaží posilovat sebepoznání tím, že p ipisují špatné
charakteristiky menšinové skupin / druhé skupin . P edsudky, stereotypy a strašlivé vnímání budou
promítnuty do "jiné skupiny".
Za t etí: Procesy Odcizování pot ebují viditelné nebo p edstavované charakteristiky nebo symboly.
Lidé mohou být identifikováni jako lenové jiných skupin. Nap íklad: barva pleti, jiný jazyk,
specifické (náboženské nebo tradi ní) od vy, mešity a tak dále. ím více rozdíl je vid t, tím
snadn jší je proces Odcizování.
Za tvrté: P inejmenším se vnímání skupiny m že zm nit. P ipome me prosím zm nu muslimských
cizinc .
V p ípad muslim v západních spole nostech pozorujeme viditelnost (šátky, mešity a tak dále).
Dále máme spoustu velmi starých historických p edsudk , stereotyp a strach ohledn islámu v
západních spole nostech. Jak jsme již vid li. Obecný strach z terorismu v rámci 11. zá í se spojil se
starými obavami z islámu a muslim , protože teroristé byli vnímáni jako muslimové.
Tyto podmínky podporují muslimy, aby se stali ob mi jiných proces .
Pohled na makroúrovni je velmi d ležitý pro pochopení pravicového populismu proti islámu a
muslim m a útok m na mešity, nap íklad v N mecku. Snažili jsme se ilustrovat islámofobii a útoky
na mešity v rámci globálních sociologických jev .
V následující kapitole uvádíme n kolik krátkých p íklad pravicových populistických skupin a akcí
v N mecku, které se zam ily zejména na islám a muslimy. Jedna událost je zde výjime ná.48
St ední úrove : pravicový populismus na p íkladu Pegidy, AfD, HoGeSa a "uprchlické rozpravy".
Co je pravicový populismus? Fenomén je charakterizován souborem nep átelských, agresivn -
autoritá ských a antidemokratických postoj . Rozdíl mezi pravicovým populismem a pravicovým
extremismem je v p ijetí násilí, ale vidíme stále více p ijímání násilí i v pravicovém populismu.49
Pro pravicový populismus jsou typické dv dimenze. Vypráv ní "Velkých hlav" a "nás tady dole" a
vypráv ní "My" proti "ostatním" 50. To zd raz uje d ležitost p edchozí analýzy fenoménu
"Odcizování".
Pravicový populismus se pokouší poskytnout snadné odpov di na popsané transforma ní procesy a
jejich d sledky ší ením propaga ní re-nacionalistické, anti-EU a proti politické elitní propagandy,
budováním nep átelských obraz proti muslim m a dalším menšinovým skupinám. To bude
kombinováno s nárokem na návrat ke konzervativním hodnotám.
Islámofobií vnímání islámu a muslim , m žete studovat v pravicovém populismu, lokalizuje
muslimy do region s nízkou ekonomickou silou a vysokou kriminalitou. Je prokázáno, že to není
správné. Tato skute nost byla prokázána pro všechny následující p edsudky týkající se islámu a
muslim :
Islám je (politická) ideologie, ne náboženství; Muslimové mají vyšší plodnost a snaží se proniknout
do západních spole ností s vyšší mírou porodnosti ("islamizace"); Muslimové mají nižší vzd lání;
Muslimové se pokoušejí zneužívat systém zdravotní a sociální pé e; muslimové se necht jí
integrovat do západních spole ností kv li své odlišné kultu e a náboženství;

48 The rampages between PKK/YPG sympathizers and Salaists for example in Hamburg cannot be seen as an event of right wing
populism in Germany. However, it´s an important event that influenced right wing groups, for example Pegida
49 Zick, Andreas / Küpper, Beate / Krause, Daniel (2016): Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme
Einstellungen in Deutschland 2016. Bonn: J.H.W. Dietz Verlag. pages 121-122
50 Zick et al. 2016. page 114.
51 Foroutan, Naika (2012): Muslimbilder in Deutschland. Wahrnehmungen und Ausgrenzungen in der Integrationsdebatte. Bonn:
Friedrich-Ebert-Stiftung. pages 23 ff.; Shooman, Yasemin (2014): >>…weil ihre Kultur so ist<< Narrative
des antimuslimischen Rassismus. Bielefeld: transcript Verlag. page 54 ff.; Attia Iman (2014): Antimuslimische Argumentationsweisen,
in: Attia, Iman / Häusler, Alexander / Shooman, Yasemin (2014): Antimuslimischer Rassismus am rechten Rand. Münster: Unrast Verlag.
page 14-29
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Muslimové se snaží p ekrýt své skute né (anti-západní a anti k es anské) cíle (taqiyya vina); Islám
je neslu itelný se západními myšlenkami demokracie a svobody; Scharia je brutální systém trestu
(sekání rukou atd.) A muslimští muži jsou násilní.51.Existují r zné pravicové populistické skupiny a
strany, které se pokoušejí získat tím, že používají tyto rozší ené p edsudky v islámofobních
kampaních.
Nejprve se zmíníme o "Alternativ pro N mecko (AfD)", která byla založena v dubnu 2013.52
Historie vývoje jde až do 90. let.53.Bebnowski identifikuje t i ideologické složky v AfD.
Konzervatismus, tržní liberalismus a populismus. Tyto t i složky pokrývají široké spektrum témat.
Strana se v N mecku stala úsp šnou v kontextu tzv. "Euro krize" a politických ešení kanclé ky
Angely Merkelové. AfD by se mohla stát alternativou k politice "Euro krize" Angely Merkelové, pro
niž CDU / CSU nemá alternativu. B hem tohoto období vedli p ední ekonomové jako Bernd Lucke
a Hans-Olaf Henkel. Jako typické pro pravicové strany, pozorujeme boj o moc. Nejd ležit jším
bojem byl Bernd Lucke a Frauke Petry, kte í reprezentují více pravicová populistická témata, jako
jsou antiislámská a protiimigra ní témata.
Petry zvít zil v tomto boji a AfD se zm nilo z (populistického) ekonomického zam ení na pravicové
populistické zam ení, které se zvlášt zabývá islámofobiím agitacemi. Protagonisté tohoto kurzu
jsou Frauke Petryová, Bjorn Hocké, Alexander Gauland a Beatrix von Storch.54 Vlastní koncept
strany je konzervativní alternativou k pravé stran CDU / CSU, ale m žeme jasn pozorovat pravé
k ídlo populistické strategie, která obsahuje agitaci proti politickým elitám (tzv. "staré strany"),
disident m a menšinovým skupinám (zejména muslim m).
AfD je atraktivní pro lidi, kte í souhlasí s konzervativními hodnotami. Tyto hodnoty, které tradi n
reprezentuje CDU / CSU, tvrdí, že jsou ohroženy politikou Angely Merkelové. Takže najdete mnoho
zklamaných konzervativních voli CDU / CSUmezi voli i AfD. Krom toho by mohla AfD pomoci
mobilizovat p íslušnou velikost skupin bez voli . Tato strana je také atraktivní pro lidi, kte í
souhlasí s pravicovými populistickými postoji. Politi tí p edstavitelé p edpovídají, že AfD dosáhne
ve federálních volbách v zá í 2017 zhruba 10 až 15%. Nepochybn , AfD má relevantní vliv na
politickou agendu a úsp šn umístí pravicová populistická témata do politických diskurz .
AfD a Pegida se ideologicky p ekrývají zejména s ohledem na antiislámská a proti imigra ní témata.
Pegida znamená "vlastenecký Evropan proti islamizaci západu". Toto protestní hnutí - ovládané
pravicovými postoji, zejména xenofobií a islámofobií - zahájilo první demonstrace v íjnu 2014.
Vyvrcholení t chto demonstrací byl dne 12. ledna 2015 s p ibližn 25 000 ú astníky v Dráž anech.
Zajímavé je, že Pegida je v Dráž anech (Sasko) místním fenoménem.
lenové Pegidy jsou muži st edního v ku, kte í nejsou p íliš nábožní. Mají vyšší vzd lání a mají

zam stnání.55 V rámci demonstrací Pegidy existuje široké spektrum témat. Od konspira ních teorií,
jako je "islamizace" (a další) k protiimigra ním a proti Angele Merkelové. Stejn jako v názvu, pro
Pegidu se stala "islamiza ní" a antiislámská témata základem. Tyto agitace se dostaly na
transparenty, v nichž je islám považován za rakovinu.
Lutz Bachmann, jeden ze zakladatel hnutí Pegida, uvedl, že jedna událost byla nezbytná pro
založení hnutí Pegida. ekl, že násilnosti mezi sympatizanty PKK / YPG a salaisty, nap íklad v
Hamburku v íjnu 2014, byly pro n j a další zakladatele šokem.

53 Bebnowski, David (2015): Die Alternative für Deutschland. Aufstieg und gesellschaftliche Repräsentanz einer rechten populistischen
Partei. Wiesbaden: VS Verlag. page 30
Bednowski 2015. pages 19-25
55 Geiges, Lars / Marg, Stine / Walter, Franz (2015): Pegida. Die schmutzige Seite der Zivilgesellschaft. Bonn: Bundeszentrale für
politische Bildung. Pages 63-64
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Tyto násilnosti získaly celostátní pozornost a reakce byly velmi vzrušené u v tšiny obyvatel. Je
d ležité zmínit tuto událost, a koli to není pravicová populistická událost, kv li celostátním
negativním reakcím. Dále je to zakládající mýtus o hnutí Pegida.
Hnutí Pegida b hem posledního roku oslabuje. Avšak její témata a postoje nejsou pry , jak
pozorujeme v r zných výzkumech.56 V tšina len Pegidy bude hlasovat pro stranu AfD, která
zd raz uje ideologický p ekryv.
Rovn ž pozorujeme p ekrývání demonstrací HoGeSa v Kolín nad Rýnem. HoGeSa je zkratka
"Hooligans proti salafist m". Byla to volná koalice r zných fotbalových skupin a pravicových
extremist , kte í se mobilizovali v rámci spole enských mediálních platforem, jako je Facebook.
Dne 26. íjna 2014 v Kolín demonstrovalo p ibližn 4000 lidí hnutí HoGeSa. R zné násilnosti se
objevily a ú astníci prohlašovali antiislámské, antiimigra ní a jiná xenofobní hesla.
Poslední "událostí" je takzvaná "debata o uprchlících", která vyšla v kv tnu 2015. Tento diskurz byl
v podstat ovlivn n pravicovými populistickými tématy a AfD, Pegida a další skupiny m ly z ejm
velký vliv na tato témata. Zkušen využili obavy ve spole nosti vyvolané migrací uprchlík . V rámci
debaty o uprchlících nalezneme xenofobní agitace a islámofobií agitace. Nap íklad pravicový
populista položil otázku, pro byla v tšina uprchlík mladými muslimy, a tvrdil, že to je známka
"islamizace" evropských spole ností.
Všichni tito pravicoví populisté se snaží p esunout hranice xenofobních a islámofobních prohlášení
a postoj p ímo ke st edu spole nosti. Tím se utvrdí jako jediní autenti tí p edstavitelé
konzervativismu a jeho hodnot. Tato strategie má d sledky, jak vidíme v dohodách o xenofobních a
islámofobiích prohlášeních uprost ed spole nosti.58 Zick také zm il silnou vazbu mezi xenofobií a
islámofobií.59 Postoje však nejsou samostatné. Xenofobní a protiislámské klima ve spole nosti m že
povzbuzovat n které lidi k nep átelským in m. Zde m žeme zmínit útoky proti uprchlickému
ubytování, které vyvrcholily v roce 2016 v 921 útocích.60 Policie p edtím neznala mnoho pachatel .
Jak jsme ukázali, pravicové populistické diskurzy nejsou jen xenofobní, v tšinou obsahují
islámofobní témata. Takže záv r k naší diplomové práci je, že islámofobní diskurzy na mezo úrovni
vedou ke zlo in m z nenávisti proti muslim m a / nebo symbol m islámu jako jsou mešity na mikro
úrovni.
Micro úrove : Ú inky pravicového populismu - útoky na mešity v N mecku v období 2014-2016
Pravicové populistické diskurzy ovliv ují míru útok na mešity. To je naše východisko. P edevším
je d ležité poskytnout p ehled.
Datibský antirasistický a antidiskrimina ní ú ad od roku 2013 shromaž uje útoky na mešity. Jaká je
naše definice útok na mešity?
Každá událost nebo útok na budovu mešit, modlitební místnosti a / nebo budovy kolem komplexu
mešit považujeme za útok na mešitu. Je d ležité shromaž ovat iny proti mešitám jako symbolech
islámu jako útoky na mešity. Shromaž ujeme všechny formy útok , od žhá ských útok až po
výhružné dopisy. A už jsou krimináln relevantní (p estupky) nebo ne. Nap íklad: výhružný dopis
v karikaturách Mohameda není nutn trestný. Nicmén má dopad na komunitu v mešit (masivn
urážlivé), takže takovéto události také shromaž ujeme.

56 Zick et al. 2016; Bertelsmann Stiftung (Religionsmonitor) 2015
57 Zick et al. 2016. Page 146
58 Zick et al. 2016. Pages 44-45
59 Zick et al. 2016. Page 163
60 http://www.tagesschau.de/inland/bka-fluechtlingsunterkuenfte-statistik-101.html
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Prezentovaná kompilace dat spojuje vlastní shromážd ní s údaji Federální kriminální policie. Jaké
jsou výsledky?
V letech 2014 až 2016 jsme v N mecku shromáždili 268 útok na mešity.

Zdroj: Ditib Antiracism and Antidiscrimination office, údaje z února 2017

Jak vidíme, v tšina útok jsou provokace, hrozby nebo urážky. Mají rozsah od výhružných dopis
po hlavou prasete p ed mešitami nebo graffity svastiky. Tento typ incident se od roku 2014 neustále
zvyšuje.

P íklady:

Swastika graffiti from 09.07.2015, Welzheim

Threatening letter from 20.06.2014, Cologne

typ události/útoku 2014 2015 2016 Výsledek
urážka / výhružka / provokace 33 47 48 128

vniknutí / loupež / poškození 34 38 38 110
násilí / násilný útok 6 14 9 29
jiné 1 1
celkový výsledek 73 99 96 268
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Source: Ditib Antiracism and Antidiscrimination office, updated Feb. 2017

Žhá ské útoky dominují v kategorii "násilí / násilné útoky". 17 z 29 útok , které p ímo využívaly
násilí, byly žhá ské útoky.
P íklad žhá ského útoku:

Žhá ský útok z 14.12.2015, Stuttgart-Feuerbach

Po et útok na mešity p etrvává na vysoké úrovni od roku 2015 (2015: 99/2016: 96). Pokud se
soust edíme na trestné iny (trestné iny) v rámci našich shromážd ných útok na mešity
(nezapome te, že shromaž ujeme i trestné iny), je jasné zvýšení. Oficiální údaje Federální
kriminální policie tuto skute nost potvrdily. Ú ad shromáždil 91 trestných in proti mešitám v roce
2016 (2014: 60/2014: 75), což p edstavuje nár st o 30 procent ve srovnání s rokem 2015.61
Nem žeme schvalovat trvalé zvyšování útok na mešity od roku 2014, ale nár st trestných in v
rámci akcí proti mešitám. Trestné iny vyvrcholily v roce 2016.
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Jaké jsou d vody zlo in proti mešitám? Je d ležité v d t, že klasifikujeme pouze motivy, pokud
jsou zcela jasné. To vysv tluje vysokou míru nevyjasn ných motiv zlo in proti mešitám.

Motiv zlo inu 2014 2015 2016 Výsledek
Xenofobní / pravicový extremismus 26 38 37 101

Islámofobní 18 13 20 51
Fundamentalistické (salafisté) 1 1 2
Žádný islámofobní motiv 7 1 8
Zatím nebylo vyjasn no 9 35 11 55
Konflikt PKK 9 10 19
Politicky motivované (zahrani ní
zázemí)

4 1 3 8

Politicky motivované (levicový
extremismus)

2 1 3

Politicky motivované (jiné) 7 2 12 21
Celkový výsledek 73 99 96 268

Zdroj: Ditib Antiracism and Antidiscrimination office, údaje z února 2017

Více než polovina útok byla motivována xenofobií nebo islámofobií.
"Hotspoty" útok na mešity na ízené federálními státy jsou Severní porýní-Westfálsko (88 incident
2014-2016), Dolní Sasko (37 incident 2014-2016), Bádensko-Württembersko (27 incident 2014-
2016) a Bavorsko (24 incident 2014-2016).

Federální stát 2014 2015 2016 výsledek
Baden-Württemberg 3 17 7 27
Bavorsko 10 9 5 24
Berlin 5 3 2 10
Brandenburg 4 4
Hamburg 6 5 11
Hessia 3 5 7 15
Mecklenburg-Hither Pomerania 2 2
Lower Sachsony 8 9 20 37
NorthRhine-Westphalia 25 38 25 88
Rhineland-Palatinate 6 3 3 12
Saarland 3 2 5
Sasko 3 4 10 17
Sachsony-Anhalt 2 2
Schleswig-Holstein 3 1 7 11
Thuringia 1 2 3
Celkový výsledek 73 99 96 268

Zdroj: Ditib Antiracism and Antidiscrimination office, údaje z února 2017
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Mohlo by být zajímavé podívat se na míru incident v Sasku. Celkem máme 17 incident od roku
2014 do roku 2016, ale vývoj je zajímavý. 3 incidenty v roce 2014, 4 incidenty v roce 2015 a 10
incident v roce 2016. Po et útok na mešity stoupá stále více v roce 2016. To podtrhuje naše teze
populistického diskurzu a událostí (v tomto p ípad zejména Pegida) motivovat lidi k útoku na lidi
nebo p edstavy Islámu (jako mešity).
M žeme také nalézt náznaky vlivu pravicových populistických diskurz a událostí na útoky na
mešity?
Srovnání pravicových populistických diskurz / událostí a útok na mešity v N mecku v období
2014-2015
Toto srovnání jsme provedli pro období 2014 až 2015. Srovnání pro rok 2016 je zatím neukon eno
a soust edíme se na období 2014-2015.
Musíme mít odpovídající grafiku pro naši práci. Nejprve se podíváme na útoky na mešity v období
2014-2015 se azené po m sících.

Pozorujeme koncentraci útok na mešity b hem m síc íjna 2014 (14 útok ) a ledna 2015 (18
útok ).
Nyní se podívejme na pravicové populistické události v tomto období. Nejprve jsme m li st ety mezi
sympatizanty PKK / YPG a salafisty 10. íjna 2014. Zmínili jsme se o tom, že to byl zakladatelský
mýtus hnutí Pegida. Takže Pegida zahájila demonstrace od íjna 2014 až do svého vyvrcholení v
lednu roku 2015. Za druhé jsme m li demonstrace a násilnosti HoGeSa, zejména 26. íjna 2014 v
Kolín nad Rýnem. Absolutní vyvrcholení útok na mešity pozorujeme v lednu roku 2015. To se
shoduje s vyvrcholením demonstrací Pegidy dne 12. ledna 2015, kdy bylo po ítáno kolem 25 000
ú astník . Toto spojení mezi uvedenými událostmi a vyvrcholením útok na mešity nem že být
náhoda.
Podle našeho názoru však nazna ují vliv pravicových populistických incident na útoky na mešity.
Jinými slovy: nenávistná e vede k zlo inu z nenávisti, d íve i pozd ji.
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Dalším ukazatelem byl náš p edpoklad. Jedná se o "debatu o uprchlících", která za íná v kv tnu
2015. Noviny "Süddeutsche Zeitung" provedly výzkum, který analyzoval "provoz" na facebooku
Pegidy. "Debat o uprchlících" v síti Facebook Pegida dominovala xenofobní a islámofobní
prohlášení a témata. 62
Reporté i analyzovali po et komentá , po et sdílení a po et komentujících. Publikovali následující
graf na období roku 2015:

Zdroj:http://www.sueddeutsche.de/politik/ein-jahr-pegida-pegida-auf-facebook-hetze-im-sekundentakt-1.2806271

Co jsme ud lali je, že jsme dali po et útok na mešity na vrchol tohoto grafu, abychom analyzovali
náznaky podobností

Zdroj: vlastní
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ervený graf ukazuje tvar k ivek útok na mešity do roku 2015. Až na dv výjimky (duben a íjen)
pozorujeme podobný tvar k ivky mezi provozem na facebooku Pegidy, (který reprezentuje pravicové
populistické online diskurzy) a útoky na mešity.
Interpretaci výsledk prezentovaných srovnání interpretujeme jako ukazatele vztahu mezi úrovní
postoj a diskurz a úrovní akcí (zejména zlo in z nenávisti proti mešitám).
Datová situace je p íliš slabá na to, aby prokázala korelaci nebo p í innou souvislost. Ale výsledky
jsou znatelné. Je d ležité provést více výzkum , abychom dokázali naše výsledky.

ZÁV R

Pravicové populistické diskurzy a demonstrace ovliv ují útoky na mešity jako akt diskriminace
okamžit . Tato práce je výsledkem našich výzkum . Útoky na mešity a pravicový populismus jsme
kontextualizovali s fenoménem skupinového vnímání, skupinovou identitou (odcizování) a procesy
sociálních a technických transformací. Na této analytické makro úrovni je to globální jev. Vidíme
skute n posílení populistických hnutí v mnoha zemích, v reakci na zásadní zm ny uvnit spole ností
a jejich hodnot.
Odcizování v souvislosti s globálními transformacemi je problém, jestliže je spojeno s (rasistickým)
vnímáním nerovností mezi "kulturními" nebo "etnickými" skupinami.
N kdy vzniká dojem, že pravicový populismus a islámofobie neustále rostou. To však není jasn
potvrzeno v deckými výzkumy.63 Situace je složit jší. Nap íklad pravicoví extremisté se radikalizují
a stanou se na ve ejnosti hlasit jší (nap . demonstrace Pegidy). To by vysv tlovalo náš dojem o
zvyšování pravicového populismu. Navíc pozorujeme strategii, kdy pravicoví aktivisté, který se
snaží prosadit hranice povolených postoj a témat, takže misantropní obsah narušuje stále více
diskurz . Navíc d ležitý jev, který je dosud zanedbávaný, je posun konspira ních p esv d ení do
st edu spole nosti. Toto
interpretujeme jako druh spoušt cího mechanismu pro pravicový populismus, extremismus a
islámofobii. Ve sv t globalizované komunikace a kontrapozice na internetu se zdá, že tento fenomén
skute n nar stá.
Všechny tyto ovliv ující faktory (mimo jiné) povzbuzují n které lidi ke zlo inu z nenávisti. Útoky
na mešity jsou jen jeden p íklad.
Islámofobie, pravicový populismus a mešity však nejsou masovým jevem. Možná m žeme
argumentovat optimismem: tyto jevy jsou do asné, zp sobené transforma ními procesy a vy eší se
za pár let. Nicmén tento názor je p íliš optimistický. Musíme být pozorní.
V tšina lidí v N mecku sdílí svobodné a demokratické hodnoty. Pravicový populismus a islámofobie
jsou menšinové postoje, ale jsou pro spole nost ohrožením. Celá spole nost musí garantovat
rovnocennou ú ast všech len spole nosti. Postoje proti menšinám a diskriminaci považujeme za
p ekážku.
Mimo jiné musíme elit problému posilováním hodnot rovnosti, respektu a spravedlnosti v rámci
demokratických diskurz . Jedná se o jedinou strategii mezi davem, stejn tak pozorujeme mnoho
v deckých (a n kdy i odlišných) p ístup k vysv tlení fenoménu, jako je pravicový populismus a
islámofobie. Proto jsme p edstavili pouze vý ez fenoménu.
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MEZINÁBOŽENSKÉ U ENÍ V KONTEXTU MULTIKULTURNÍHO VZD LÁVÁNÍ.
D SLEDKY MEZINÁRODNÍHO PROGRAM ERASMUS + PROJEKT

Prof. Dr. Cemal TOSUN
Univerzita v Anka e, Teologická fakulta

Ankara/TURECKO

ÚVOD
Sv t se prom nil v místo, kde se setkávají lidé s r znorod jšími náboženstvími a kulturami. To zase
nutí lidi lépe poznat lidi, s nimiž se setkávají a žijí. Domníváme se, že ešením je vytvo it prost edí,
kde se lidé s r znými kulturami mohou zapojit do u ení se o sob navzájem a, nejlépe spole n , se
seznámit s r znými kulturami a náboženstvími v t chto prost edích. R zné národní a mezinárodní
projekty jsou vedeny k podpo e kultury míru a podporují v domé tolerování t ch, kte í jsou od nás
odlišní. Jedním z nich je projekt Erasmus + s názvem "Náboženské vzd lávání a mezikulturní u ení",
který byl zahájen v roce 2014 za ú asti dvou škol a dvou fakult ze t í zemí. 64 -65
V rámci projektu bylo uspo ádáno sedm setkání za ú asti u itel a akademických pracovník ze ty
vzd lávacích institucí. Na t chto setkáních a seminá ích odborníci z hostitelské zem p edávali své
znalosti a zkušenosti na téma náboženské výchovy a mezikulturní náboženské výchovy ú astník m
a probíhaly diskuse. Byly podniknuty aktivity na podporu mezikulturního u ebního prost edí, jako
je vým na studentských skupin mezi školami.
Cílem této prezentace je zhodnotit kulturní setkání v rámci projektu náboženské výchovy a
mezikulturního u ení z pohledu v dce náboženské výchovy.
Zkušenosti získané v souvislosti s projektem odhalily, že interkulturní setkání, nedokáže sjednotit
lidi; Je stejn d ležité ídit proces správn . Krom toho, ur ité zkušenosti, které dokládají, že reálná
politika ovládá vzd lávací vývoj, jsou pou né, protože vyžadují pot ebu vzájemné dobré v le a
up ímnosti v kulturních setkáních. Stejn tak bylo zjišt no, že mohou existovat r zné faktory, které
ovliv ují nastavení kulturních setkání. Domníváme se, že tato pozorování budou prosp šná p i
rozvoji ur itých princip p i setkáních mezi r znými kulturami a p i ízení procesu.

"PROJEKT NÁBOŽENSKÉHO VZD LÁVÁNÍ A INTERKULTURNÍHO U ENÍ"
Podrobnosti o titulu, ú elu, realpolitikových d vodech a procesu realizace projektu usnadní
interpretaci zkušeností.

Projekt a ú el
Název projektu je "Religiöse Bildung und Interkulturelles Lernen / Náboženská výchova a
mezikulturní u ení". Projekt za al 1. zá í 2014 a plánuje se dokon it 31. srpna 2017.

64 See Mualla Selçuk, “Birlikte Ya amaya Kur’ani bir yakla ım Tearuf” (A Qur’an-centered approach to coexistence: taarruf), in
Kültürel Çe itlilik ve Din (Cultural Diversity and Religion) (ed. Remziye Yılmaz), Sinemis Yayınları, Ankara, 2005, pp. 229-242.
65 See Nurullah Alta , Çokkültürlülük ve Din E itimi (Multiculturalism and Religious Education), Nobel Yayınları, Ankara, 2003.
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Cílem projektu je spojit školy a univerzity, tzn. praktikující a teoretiky, aby spole n zajistili vým nu
zkušeností a znalostí o náboženství a vzd lávání jako záležitostech, kterým byla v posledních letech
v nována velká pozornost. Cílem je vypracovat jednu nebo dv teoretické a praktické práce o
náboženské výchov a interkulturním vzd lávání v d sledku t íleté vým ny a spole né práce.
P vodní plán m l zve ejnit jednu akademickou práci ve dvou jazycích, a to n m in a ture tin .
Nicmén kv li finan ním omezením byla zve ejn na pouze v n m in .

Ú astníci a realpolitika od vodn ní projektu
Poskytnutí informací o partnerech projektu pom že identifikovat nejen je, ale i realpolitické
od vodn ní projektu.
Partne i projektu jsou z N mecka, Lichtenštejnska a Turecka. Projekt je vlastn n institutem
Europäisches Institut für interkulturelle und interreligiöse Forschung (Evropský institut
mezikulturního a mezináboženského výzkumu), který je založen v Lichtenštejnsku, vedený
evangelickým kn zem.
Jedna ze dvou zú astn ných škol je Oberschule Eschen, která se nachází v Eschenu v
Lichtenštejnsku. Tato škola je st ední škola poskytující základní vzd lání od nejnižšího stupn po
gymnázium. Tato škola se zam uje na p ípravu svých student na odborné vzd lávání ve ty letém
programu a její absolventi mohou navšt vovat instituci odborného vzd lávání nebo vyšší st ední
školu. Škola má 36 u itel a 160 student (2016). Studenti jsou z více než 10 národností a jedna
t etina student nejsou Lichtenštejnci. Podobn jedna t etina student jsou muslimové. Jsou zde i
studenti z jiných náboženství. Vzhledem k této bohaté kombinaci národností, kultur a náboženství je
ve škole prioritou trénink tolerance a koexistence. Toto školení je plánováno a realizováno také jako
školení pro rozvoj osobnosti.
Ve škole se vyu uje kurz "Náboženství a kultura" v rámci náboženské výchovy a interkulturního
u ení a je povinný pro všechny studenty. Tento kurz p ijímá antropologický p ístup a snaží se
poskytnout student m informace. Cílem je tedy zajistit, aby všichni studenti byli informováni o všech
náboženstvích, zejména o vzájemných náboženstvích. Krom toho se vyu ují elektivní kurzy
náboženství sektá ské / doktrinální. Krom kurz jsou organizovány r zné spole enské a vzd lávací
aktivity na podporu mezikulturní interakce a soudržnosti. N které z t chto inností jsou tyto: Den
p ipomínky holocaustu (27. ledna), který se konal s cílem zvýšit pov domí o lidských právech,
svobod a demokracii; "Mezikulturní ob dové aktivity", ve kterých studenti sdílejí jídla, hudbu a hry
atd .; Projekt o innosti s názvem "škola projeví sv j soucit", která usiluje o usnadn ní
spole enských setkání mimo školu; Projekty "dobrých p átel" a "dramatické" aktivity, kde starší
studenti poskytují poradenství mladším. (Informace poskytla paní editelka Carolin Meierová)
Další ú astnící se škola je Schillerschule Karlsruhe z n meckého Karlsruhe. Tato škola se skládá ze
základní a st ední školy / Werkrealschule. V akademickém roce 2016-2017 má 320 student - 150
na základní škole. Studenti pocházejí z 60 zemí a po et nek es anských student je pom rn vysoký.
Studenti jsou praktikující r zných náboženství a po et muslim mezi studenty základních škol je
34%. Kurz islámského náboženství se vyu uje na základní škole po dobu 6 let. editel se domnívá,
že výuka kurzu islámského náboženství ve škole pomohla muslimským student m cítit se jako
sou ást školy a komunity. Díky tomuto kurzu poznamenává, že muslimští studenti mají pocit, že jsou
s jejich náboženstvím vítáni ve škole. Tato škola také p ikládá velkou d ležitost školení o toleranci,
respektování a zdržování se užívání hrubé síly a vytvá ením t chto kvalit jako sou ásti osobností
student . Za tímto ú elem je organizována ada osv d ených vzd lávacích aktivit.
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Tyto aktivity a projekty zahrnují "hudbu jako spole ný jazyk", "sv tovou cestu" (r zné aktivity ve
škole z r zných kultur), "barvy mé vlasti" a "kalendá náboženských svátk ".
Jedním z ú astník na úrovni fakulty byl Institut islámské teologie a náboženské výchovy,
Pedagogická škola, Univerzita Karlsruhe, N mecko. A koli byl tento institut nedávno založen, hrál
významnou roli p i p íprav a realizaci zkušebního modelu pro kurz islámského náboženství, který
se vyu uje na školách ve stát Bádensko-Württembersko a poskytuje dobrovolník m z ad
existujících muslimských u itel v jiných oborech - služební školení pro výuku kursu islámského
náboženství a nakonec v postupu od zkušebního modelu, ke skute nému modelu a p íprav osnov.
Kurz islámského náboženství prošel v tomto institutu svou modelovou fází, do dosp losti a jeho
založení bylo dokon eno soub žn s tím, že tento kurz získal sv j primární status. Nicmén je t eba
poznamenat, že ústav je stále ješt v plenkách, pokud jde o personál a vzd lání. Jedná se o jednu z
institucí, které vzd lávají u itele islámského náboženství a nachází se ve stát BW.
Partnerem programu z Turecka je Univerzita v Anka e. Profesor Dr. Cemal Tosun, p ednášející na
Teologické fakult , p evzal funkci editele a referenta jménem rektora. N kolik mých
spolupracovník se také podílelo na projektu a p isp lo k n mu. Na seminá ích, které jsme uspo ádali
na naší fakult , jsme m li možnost diskutovat a propagovat náboženské vzd lání v naší zemi a
vzd lávací program na naší fakult . Mezitím jsme sdíleli naše zkušenosti, produkty, myšlenky a
úsp chy ve vzd lávání a výuce v kontextu náboženské výchovy a mezikulturní výchovy. Do knihy,
která bude zve ejn na na konci projektu, jsme p isp li ty mi lánky.
Podíváme-li se na stav partner projektu ohledn náboženského pluralismu, zjistíme, že elí
skute ným pot ebám a p ípad m souvisejícím s náboženstvím a mezikulturním u ením. Víme, že
Rada Evropy, Evropská unie, a tudíž i lenské zem , v etn N mecka, se zam ují, rozvíjejí a
podporují politiky pluralismu v náboženském a kulturním vzd lávání. Krom toho m žeme poznat,
že projekt má ur ité realpolitikové základy z hlediska jeho p edm tu a ú elu. V tomto ohledu má
Turecko zvláštní místo jako zem . Takový program náboženské a kulturní rozmanitosti neexistuje
na Teologické fakult Ankarské univerzity ani v Turecku. Vysoký podíl muslimských Turk v
programech kulturní a náboženské rozmanitosti ve škole nebo v sociálním život v N mecku, nebo
v Lichtenštejnsku vyvolává pot ebu zkušeností Turecka v oblasti náboženské výchovy. Všeobecná
teologická odbornost naší fakulty a její akademické znalosti v oblasti náboženské výchovy mohou
p isp t k hledání Evropy a úsilí o náboženské vzd lávání a mezikulturní u ení.

Fungování projektu
Dále lze íci o aktivitách provád ných v rámci projektu: Pro dosažení cíl projektu se konaly
nadnárodní shromážd ní a setkání. Tato shromážd ní byla ve dvou r zných formátech, pokud jde o
jejich ú astníky. Akademici, školní manaže i a u itelé se zú astnili setkání prvního typu, která se
konala sedmkrát, zatímco shromážd ní druhého typu se konala ve form vým n student mezi
školami. U itelé a výzkumný pracovník doprovázeli vým nné programy pro studenty.
Krom toho se také konala sch ze za ú asti pouze akademik v Karlsruhe. Ze setkání s obecnou
ú astí se t i konaly v N mecku, jedna v Lichtenštejnsku, jedna v Rakousku a jedna v Turecku. Ve
skute nosti neexistuje projektový partner z Rakouska. VeVídni se však konalo setkání, které zajistilo
vým nu informací s institucemi souvisejícími s islámem a islámským vzd láváním v Rakousku,
vzhledem k bohatým zkušenostem v zemi, pokud jde o právní institucionalizaci muslim a pokrok
dosažený v kurzech islámského náboženství. V rámci obohacení zkušeností byla navštívena také
protestantská Teologická fakulta v Curychu v souvislosti se shromážd ním v Balzers v
Lichtenštejnsku.
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B hem této návšt vy jsme našli p íležitost získat informace o kurzu "Náboženství a kultura", který
se povinn vyu oval na školách v kantonu v Curychu, stejn jako o perspektivách a práci fakulty v
souvislosti s kurzem "Náboženství a kultura" a náboženská výchova a mezikulturní u ení . Je
zajímavé poznamenat, že obecný kurz "Náboženství a kultura", který byl naplánován po roce 2004,
nahradil volitelný kurz sektá ské náboženství a nikdo nevznesl námitky - nap íklad zahájením
soudního procesu proti n mu - v etn církví.

Nadnárodní shromážd ní
Nadnárodní shromážd ní se konala formou dvou- nebo t ídenních zasedání, výlet a návšt v. Na
jednáních se diskutovalo o zkušenostech, problémech a ešeních týkajících se náboženské výchovy
a interkulturní výchovy ze zú astn ných zemí obecn a zejména škol a fakult. Požadavky na
akademické výzkumy byly zjišt ny a ú astníci s akademickými zkušenostmi, jakož i n kte í další
akademi tí pracovníci, byli zajišt ni k tomu, aby si v t chto oblastech vym nili lánky. P edm ty
t chto lánk byly sdíleny a diskutovány na seminá ích nejd íve o jejich abstraktech a pak o jejich
plných textech a byly sestaveny do knihy.

Studentské vým nné aktivity
V rámci projektu se uskute nily studijní vým nné aktivity mezi ob ma zú astn nými školami. Spolu
se svými u iteli navštívili studenti z Karlsruhe Schillerschule koncem íjna 2015 návšt vu
Oberschule Eschen v Lichtenštejnsku a v prosinci 2015 se uskute nil vým nný pobyt. Návšt vy byly
kompletn nato eny a byly upraveny tak, aby vytvo ily krátký film, který byl prezentován a
publikován na YouTube. Na seminá i týkajícím se tohoto filmu bylo namítáno, že byly shromážd ny
nedostate né údaje a nebylo možné identifikovat typy u ení v kontextu náboženské a kulturní
výchovy, a proto bylo uspo ádáno t etí setkání na neutrálním míst (Lindau, za átek ervence 2016).
Na tomto setkání byl p ijat cíl dosažení výsledk , které by byly v souladu s projektem tím, že budeme
pracovat s lepším naplánováním.
Ve vým n student se ob skupiny skládaly ze 14 osob. Padesát procent t chto skupin pocházelo z
p ist hovalc . M li r znorodé etnické a náboženské vztahy. Z hlediska mate ského jazyka to byli
ture tí, arabští, polští, britští, somálští, špan lští, chorvatští, ruští a albánští studenti. Z hlediska
náboženství bylo 53,6% k es an , 39,3% muslim a 3,6% praktikujících jiných náboženství. P esto
se prakticky všichni studenti narodili v N mecku a / nebo Lichtenštejnsku a jsou ob ané t chto zemí.

Mezikulturní setkání a zjišt ní
V hodnoceních u in ných v souvislosti se studentskými vým nnými aktivitami i p i kulturních
setkáních, k nimž došlo b hem projektu, je t eba poznamenat dva pozoruhodné body:
Významné faktory v mezikulturních setkáních
Po áte ní reakcí student b hem vým nných aktivit student bylo poznání se zv davostí. V tomto
okamžiku bylo zjišt no, že p vod, náboženství nebo sekty nehrály žádnou roli. Je zajímavé
poznamenat, že mladí lidé s velmi podobnými zájmy se mohou snadno spojit s pomocí ur itého
jazyka specifického pro mládež. Ale brzy za ali srovnávat mezi prost edím, ve kterých byli
vychováni a žili. Nap íklad Lichtenštejnsko bylo vnímáno jako více venkovské navzdory vyšší
úrovni p íjm , zatímco Karlsruhe bylo vid no jako více m stské i p es nižší úrove p íjm . Bylo
zjišt no, že studenti diskutovali o záležitostech jako o pracovních p íležitostech nebo možnostech
kariéry v p íslušném prost edí.
V t chto setkáních však rozdíly vyplývající ze zemí p vodu jejich rodi nebyly za azeny na po adu
jednání. Všichni studenti se považovali za p íslušníky m st, kde se narodili a mluvili n mecky. V
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tomto procesu setkávání, kde nebylo žádné konkrétní setkání ešeno, nebyly do agendy za azeny
náboženské nebo sektá ské rozdíly a v procesu setkávání nehrály žádnou roli. Skute nost, že
muslimové nejí vep ové maso, byl dob e známý a nem l žádný vliv na setkání. Stejn tak studentky
v šátku neovlivnily agendu, protože to bylo považováno za normální.
Na záv r lze poznamenat, že na krátkodobých setkáních student st edních škol byly porovnávány
p edevším školy, zem a m sta, tj. to, co bylo vlastn no a co nebylo, spíše než mezi etnickými,
náboženskými i kulturními rozdíly. Jeden z d vod , pro studenti nedokázali srovnávat vzájemné
náboženské a kulturní rozdíly, m že být dlouhodobá životní zkušenost, kterou získali p i ú asti ve
stejné t íd . Mohlo by se také tvrdit, že neformální vzd lávání m že být ú inn jší než formální
vzd lávání p i zajišt ní mírového soužití r zných náboženství a kultur. Diplomová práce, v níž jsem
se v této v ci zabývala v Hatay, kterou jsem dohledovala, zjistila, že ú inek a o ekávání
náboženského kurzu vyu ovaného ve škole o koexistenci je minimální, zatímco rodina a sousedské
vztahy mají v tší vliv. M ly by být provedeny nové výzkumy, aby se zjistilo, jaké faktory mohou
nastat v p ípad v kové diferenciace a p i delších setkáních a zda náboženství m že v t chto
setkáních hrát ur itou roli. 66

Dopad politiky na náboženské vzd lávání a mezikulturní u ení
Nakonec bych cht l poznamenat, že dva faktory, které jsou rozhodující pro interkulturní aspekty
náboženské výchovy a mezikulturních vztah , jsou politická a spole enská realita, která ur uje
realpolitiku. Sociální realita m že být efektivní, pokud jde o uznání pot eb, ale politické postoje a
vývoj na ni m že p sobit tlaky. Tento p ípad byl pozorován b hem projektu. Ú inky nap tí mezi
n meckou kanclé kou Angelou Merkelovou a tureckým prezidentem Recep Tayyipem Erdo anem
na ob any nap íklad negativn ovlivnily projekt, i když byl o mezikulturním u ení. Druhé
shromážd ní plánované v Turecku bylo zrušeno kv li tomuto politickému nap tí, spolu s obavami z
možných teroristických útok v zemi. N kte í partne i projektu uvedli, že necht jí cestovat do
Turecka kv li strachu a obavám. V d sledku toho se shromážd ní konalo v Lichtenštejnsku za ú asti
jedné osoby z Turecka.
Stru n e eno, lze tvrdit, že v d sledku skute ných situací spole enského života se jako pot eba
objevuje mezikulturní u ení i náboženské vzd lávání a zem se cítí nuceny rozvíjet politiky, které
by tuto pot ebu ešily. Obecné politické vztahy se však v tomto procesu mohou projevit více
dominantn .
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P ÍSP V K NÁBOŽESTVÍ FENOMENOLOGIE VE SMYSLU ODLIŠNÉHO. P ÍKLAD
NINIANA SMARTA

PhD. Výzkumný asistent Sevket ÖZCAN
Univerzita v Kırıkkale, Fakulta islámských studií.

Kırıkkale/TURECKO

ÚVOD
V dnešním sv t je z ejmé, že lidé z r zných ras, národ , náboženství a barev žijí spole n nebo
musí žít spole n . Negativní chování, jako je rasismus a xenofobie, se však také podílejí na této
koexistenci. Lze íci, že r zné formy vnímání "jiných" a rozdíly a diskriminace mezi "já" a "on / ona"
nebo "my" a "oni" leží v jádru takových negativism . Je proto možné íci, že jedním z
nejd ležit jších faktor , který vyvolává takové negativity, je falešné a neúplné porozum ní nebo
p edsudky o náboženství nebo náboženských identitách, a proto jsou n kdy konflikty mezi lidmi
provád ny prost ednictvím náboženství. V tomto okamžiku je z ejmé, že lidé pot ebují, aby si
vzájemn porozum li nebo se snažili si vzájemn rozum t, aby mohli žít klidn ve stejném dom ,
okolí, vesnici, okrese, m st a zemi nebo krátce, ve stejném sv t . Vzhledem k tomu, že náboženství
je d ležitým aspektem / rozm rem lov ka, je také d ležitou úlohou pro budování mírumilovných
spole ností vícerozm rná / vícenásobná entita, pochopení náboženské víry oddaného a následn jeho
p iblížení se k respektu a toleranci.67 Fenomenologie náboženství, která se pohybuje ve sm ru t chto
cíl a které Ninian Smart ukládá jako povinnost porozum t druhému / zbožnému (v it v jakékoliv
náboženství), má kvalifikaci disciplíny, jejíž téma je jiným / zbožným a má za cíl porozum t. Nejprve
je vhodné se dotknout obecných charakteristik fenomenologie náboženství.

Obecná charakteristika fenomenologie náboženství
Fenomenologie náboženství se vztahuje k disciplín , která tím, že uvede své p edsudky do závorek
a zam uje se na názor v ícího, se snaží, aby výzkumník chápal náboženské praktiky a zkušenosti
v ícího a postupoval podle toho.
V sou asnosti se fenomenologie náboženství chápe jako samostatná a originální disciplína d jin
náboženství a je vnímána jako disciplína, která kategorizuje všechny jevy, které se objevují v
náboženství systematickým a srovnávacím zp sobem, snaží se jim "rozum t" a "interpretovat je". 70
Je však obtížné stanovit základní rysy fenomenologie náboženství. Vzhledem k tomu, že náboženští
u enci obecn uznávají obecné p esv d ení, že od jeho emergence až po dnešní dobu existují chápání
fenomenologie náboženství stejn jako fenomenologové náboženství. Nicmén lze íci, že existují
n které rysy fenomenologie náboženství, jako je použití metod epoche a empatie, s nimiž se
náboženští u enci v tšinou ztotožnili.
Zatímco fenomenolog náboženství uznává odhalení významu náboženských jev pro sv j základní
úkol, nezohled uje referen ní body, z nichž vychází náboženské p esv d ení, a netýká se toho, zda
náboženské p edpisy mají objektivní skute nost, nebo spadají do legislativy filosofie náboženské
ortheologie.71 Proto se do pop edí dostávají epoche a empatie z hlavních metod používaných ve
fenomenologii náboženství, aby lépe porozum ly ostatním / náboženským.
67 Sevket Ozcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, Ankara University Institute of SocialSciences,(Unpublished Doctorate Thesis),
Ankara, 2016, p. I.
68 Ninian Smart, “Religious Studies and the Comparative Perspective”, The Forum Journal of Geneva Theological College in United
Kingdom, 2 (1), 1986, p. 7.
69 Ozcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, p. 367- 368.
70 Mustafa Alıcı, “Kutsal’a Giden Yol: Dinler Tarihi’nde Metodolojik Bir Yakla ım veya Bir Bilim Olarak Din Fenomenolojisi”,
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Koncept epoche, který Husserl použil k vyjád ení všech p edsudk , myšlenek a p esv d ení lov ka,
aby získal p ístup k významu jev , je odvozen z epecho v e tin , což znamená "já stojím zpátky",
abych vyjád il význam pozastavení se nebo nechání si odstupu.72 V této souvislosti m že být epoche
popsáno jako "pozastavení všech p edsudk o jevech, což umožní jev m mluvit samy za sebe".73
Fenomenolog náboženství, který zahrnuje tuto metodu, by m l dovolit náboženským fenomén m
mluvit tím, že vezme p edchozí ideje, myšlenky, p esv d ení a víru s odstupem. Nap íklad, jestliže
k es an, který v í, že Ježíš Kristus je pravdivé a úplné Boží zjevení, m l by mít p edsudky, které
má tzv. v závorce, a dovolit náboženským jev m mluvit v jejich zájmu, aniž by se uchýlili ke
k es anským p edsudk m. Nap íklad p i hodnocení šátk používaných muslimskými ženami, od
fenomenologa náboženství, který používá metodu epoche, se o ekává, že se zam í na význam
tohoto ádu nebo praxe pro "muslima, který používá šátek", tím, že zabra uje p edsudk m
náboženského soudu, tj. zda je tato praxe skute n na ízena náboženstvím. Také se o ekává, že
vyhodnotí p ípad šátku z místa v ícího (muslimského). Podobn , skute nost náboženských
zkušeností, jako je odhalení Mohamedovo nebo osvícení Buddhy, je záležitostí, která má být p ijata
v závorce. Holandský u enec William Brede Kristensen (1867-1953) shrnul tuto situaci slovy:
"v ící má vždy pravdu." 75 Použitím této metody v církevních studiích je cílem zabránit
charakterizování víry a v rohodnosti v ících jako inovace, marnost a pov ry na jedné stran , a
zabrán ní tomu, aby v ící byl vystaven negativním p ídavným ú el m, jako je bezbožnost, nevíra
nebo kací ství na stran druhé. Protože se má za to, že schopnost toho dosáhnout pom že lidem
rozvíjet kult soužití a vytvo it tak mírumilovné a tolerantní spole nosti tím, že porozumí tomu
druhému / zbožn nebo tím, že ho pochopí lépe než d íve.
Ve fenomenologii náboženství, druhou metodou jak porozum t jiným / oddaným nebo dosáhnout
významu náboženských jev je empatie. V tomto kontextu je empatie, vyjád ená také jako
spole enstvo, definována jako rozumové pochopení oddaných emocí a vnit ní tvá e tím, že se postaví
na místo, aby pln porozum li náboženskému zážitku oddaného lov ka.76 Protože podle
fenomenologie náboženství, náboženské chápání jev bude možné tím, že budeme empatizovat s
náboženskými zkušenostmi, myšlenkami, pocity, nápady atd.
Tato metoda je samoz ejm nutná, protože náboženské víry a praktiky oddaných nejsou jen formy.
Z tohoto d vodu je z ejmé, že r zné kritiky sm ovaly k tomu, že v náboženských studiích nebyla
použita metoda empatie. V tomto kontextu kanadský v dec Wilfred Cantwell Smith (1916-2000)
nap íklad p irovnává výzkumníky, kte í nepoužívají tuto metodu k tomu, že se pohybuje v akváriu a
p esn a úpln pozoruje ryby v akváriu (poskytuje mnoho informací o p edm tu), ale nikdy se neptá,
jaké to je být akvarijní ryba. V tomto sm ru poukazuje na nezbytnost metody empatie tím, že
p edkládá zásadu, že "jakékoliv prohlášení o náboženství není platné, pokud nem že být uznáno
v ícími tohoto náboženství". 78

71 Ursula King, “Din ncelemesinde Tarihsel ve Fenomenolojik Yakla ımlar”, Dinler Tarihi ncelemelerinde Ça da Yakla ımlar
(1945’ten
Günümüze), Trans. Fuat Aydın, Ankara: Eskiyeni Yay., 2013, p. 27.
72 Alıcı, “Kutsala Giden Yol”, p. 77; Thomas Ryba, “Phenomenology of Religion”, The Blackwell Companion to the Study of Religion,
Ed. Robert E. Segal, UK: Blackwell Publishing, 2006, p. 103; Douglas Allen, “Din Fenomenolojisi”, Trans. Mehmet Katar, AÜ FD, C.
XXXV, p. 442; Cox, A Guide to the Phenomenology of Religion, p. 31.
73 Mariasusai Dhavamony, Phenomenology of Religion, Gregorian University Press: Rome- 1973, p. 17.
74 Cox, Kutsalı fade Etmek: Din Fenomenolojisine Giri Trans. Fuat Aydın, stanbul: z Yay., 2004, p. 50.
75 William Brede Kristensen, The Meaning of Religion: Lectures in the Phenomenology of Religion, Trans. John B. Jarman, Netherlands:
The Hague, 1960, p. 14.
76 Unal, Din Fenomenolojisi, p. 78.
77 Dhawamony, Phenomenology of Religion, p. 18- 19.
78 Wilfred Cantwell Smith, “The Comparative Study of Religion”, Inaugural Lectures, Monreal: McGill University, 1950, p. 42.
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V ícím pomáhá empatická metoda vyjád it význam náboženských p esv d ení a praxí k pochopení
sv ta významu druhého. S touto metodou lze nap íklad d kladn popsat nebo alespo víc než
p edtím, co modlitba znamená pro muslima, jóga pro hinduistu, eucharistie pro k es ana nebo
velikonoce pro žida. Pro výzkumného pracovníka, který považuje muslima za odlišného stejným
zp sobem, m že tato metoda umožnit vid t, že pou není jakousi p epravou v ícího, a uv domuje
si, že má pro n j hlubší význam. Tímto zp sobem m že mít tolerantn jší postoj v i v ícím, kte í
jsou špatn pochopeni, protože jejich náboženské p esv d ení a praktiky mohou být rozvíjeny jak v
individuálním, tak ve spole enském smyslu.
Ve všeobecném smyslu, ve fenomenologii náboženství, osvobozujícím se p ed p edsudky a v
empatickém stylu, se plné pochopení zbožného / jiného projevuje jako obecný princip. Hlavní rozdíly
v chápání fenomenologie náboženství lze také vyjád it tak, že se objevily, aby lépe porozum ly
náboženství / jinému. V tomto sm ru lze jako obecný rys fenomenologie náboženství použít slogan
"Všechno je pro pochopení náboženství / jiného lepší". V tomto okamžiku bude diskutováno
porozum ní fenomenologii náboženství odhalené Ninianem Smartem, aby bylo možné porozum t
druhému a sloužit tak pro vytvo ení pokojného sv ta.

Fenomenologie náboženství podle Niniana Smarta
Ninian Smart (1927-2001), považovaný za jednoho z nejd ležit jších a nejvlivn jších náboženských
v dc druhé poloviny 20. století, byl akademikem v Kalifornii (Santa Barbara) a Lancaster
University a pr kopníkem p i z izování odd lení pro náboženská studia na r zných univerzitách.
Historie náboženství, fenomenologie náboženství a filozofie náboženství jsou pro n j
nejd ležit jšími obory. Mezi jeho nejd ležit jší práce pat í díla "Náboženská zkušenost lidstva
(1969)", "Fenomén náboženství" (1973), "Rozm ry posvátného (1996)" a "Sv tové náboženství
(1998) "79 Navíc, od sedmdesátých let jeho fenomenologie náboženství byla velmi ú inná p i ší ení
náboženské výchovy mezi náboženstvími ve školách ve Velké Británii.
Smart si myslí, že pro lepší porozum ní druhému / oddanému je nutné uznat náboženství, ke kterému
pat í. Smart nazna uje, že náboženství je velmi bohatý a složitý fenomén, poukazuje na to, že
náboženství musí být studováno jak na vnit ní, tak na externí úrovni. Smart, který si myslí, že tento
úkol lze dosáhnout zobrazením náboženských zkušeností v ících s empatickým porozum ním, které
je daleko od všech p edsudk , nazna uje, že vyžaduje citlivou a um leckou metodu. Domnívá se, že
tato metoda m že být nejvhodn jším zp sobem navržena fenomenologií náboženství.81 V tomto
kontextu Smart, který obecn deinuje fenomenologii náboženství jako "pokus o osvobození od
osvobození" 82, jeho základní metody porozum ní druhému a jeho p ísp vky k pochopení druhého
se dostanou do kontaktu.

Metodika metodologického agnosticismu
Nejvýznamn jším rysem Smartovy fenomenologie náboženství je, že je to "agnostický postoj".
Protože, oproti zahájení ateistické nebo teologické / metafyzické rétoriky náboženských studií, Smart

79 Ursula King, “Smart, Ninian”, The Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones (Editor in Chief), Second Edition, USA: Macmillan
Reference, Vol. XII, 2005, p. 8442- 8445; Ozcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, p. 87- 88.
80 Recep Kaymakcan, Günümüz ngiltere’sinde Din E itimi, DEM Yay., stanbul- 2004, p. 78; For comprehensive information on the
impact of Smart’s phenomenological understanding on religious education in UK schools see. Vahdeddin Simsek, ngiltere’de Devlet
Okullarında Okutulan Din E itimi (Re) Dersi ile Türkiye’de Devlet Okullarında Okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8)
Ö retim Programlarının Kar ıla tırılması, Ankara University Institute of Social Sciences(Unpublished Master Thesis),Ankara, 2014.
81 Smart, “Din ve nsan Tecrübesi”, Trans. Ali hsan Yitik, Dokuz Eylül lahiyat Fakültesi Dergisi, zmir, 1992, N.7, p. 424; The Religio-
us Experience of Mankind, New York: Charles Scribner’s Sons, 1969, p. 11- 12.
82 a Smart, The Science of Religion & the Sociology of Knowledge: Some Metodological Questions, New Jersey: Princeton University
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navrhuje p ijetí agnostického postoje v t chto studiích a nazývá tento postoj "metodologickým
agnosticismem" a zd raz uje pot ebu metodologické neutrality ve fenomenologických studiích.83
Smart odhalil koncept, který p ednesl Husserl a fenomenologové náboženství, kte í z n j m li
prosp ch, ozna ovaný jako epoche, v kontextu metodologického agnosticistického konceptu. Tento
pojem vysv tlil tím, že "nepopíráme ani nep ijímáme existenci boh ."84 Z tohoto d vodu se
náboženský u enec nemusí vždy snažit n co dokázat, musí být vždy agnostický. Smart v agnostický
p ístup je založen na slad ní pochopení, že "všechny náboženské jevy musí být posuzovány podle
západních a k es anských kritérií" a "musíme za ít studovat náboženské jevy z hlediska sv tského a
ateistického pohledu." 85

Smart používá pojmy "skute ný" ve fenomenologickém smyslu a "existující" ontologicky k dosažení
aplikace metodologického agnosticismu a pln odhaluje povahu fenomenologického objektu
náboženství. Nap íklad v kontextu tohoto rozlišování je B h skute ným pro k es any, a existuje,
nebo ne. Metodologický agnosticismus, který se zde používá, je agnosticizmem o entit nebo se
soust e uje v jakémkoli zobrazeném systému víry. Takže, a už existuje skute ná v c, je to
záležitost, kterou je t eba brát v závorce.86 Lze íci, že tato metoda má charakteristiku, která brání
tomu, aby lidé byli r zní v r zných podobách tím, že jim umož ují svobodu víry. Protože v této
metod je skute nost toho, emu lov k v í nebo co praktikuje, p ijata v závorce a tak odstran na z
diskuse. Nap íklad, vezmete si do závorky hinduistickou posvátnou krávu, a muslimskou posvátnost
kamene al-hajar al-aswad, nebo že chléb a víno použité v eucharistickém ceremoniálu pro k es ana,
se zm ní v t lo a krev Ježíšovu, v ící je chápán jako "heis", daleko od debat o realit . Ve skute nosti
se tento p ístup ve fenomenologii náboženství stal sloganem "Návrat k v cem samým".

Metoda informované empatie
Smart rad ji používá koncept "informované empatie" namísto konceptu empatie používaného ve
fenomenologii náboženství. Tato metoda je jím popsána jako emocionální aspekt vstupu pokusu
fenomenologa do jiných sv t náboženské kultury nebo dokonce vstupu do r zných sv t ve své
vlastní kultu e. V tomto kontextu uvádí, že soucit nezahrnuje metodu epoche, "informovaná empatie"
siln p edpokládá metodu epoche.87
Ukazuje, že je nezbytné zapojit se do hodnot, pocit a perspektiv v ícího, aby bylo možné lépe
pochopit systém víry. Smart si myslí, že k tomu je pot eba znalosti, empatie a fantazie. Domníváme-
li se, že tato situace je ve vzd lávacích systémech zanedbávána, Smart vyjad uje prost ednictvím
informované empatie, v etn v domostí a p edstavivosti, že lov k m že dosáhnout ur itého smyslu
toho, co je to být dívka nebo malý lov k, m že dosáhnout ur itého smyslu toho, co to je chtít být
vysoký.88
Myslím si, že pluralitní povaha moderního sv ta je d ležitou p íležitostí k realizaci metody
"informované empatie", Smart íká, že kdekoli žije, m že být p ítelem s mnoha oddanými, jako jsou
buddhisté, hinduisté, Židé a muslimové. Z tohoto d vodu si myslí, že doprovázet oddané do
náboženských lokalit, jako jsou chrámy, synagogy nebo mešity, rozvine p edstavy lidí a povede je k
"informované empatii". Nap íklad uvádí, že když cestoval do Afriky v doprovodu místních lidí, a
protože neznal jejich jazyk a n kdy nechápal, co íkali, znamenalo, že mnoho získal uznáním jejich
náboženství a náboženských postoj .

83 Smart, The Science of Religion& the Sociology of Knowledge, p. 158.
84 Smart, The Phenomenon of Religion, London: The Macmillan Press Ltd., 1978, p. 53.
85 Ozcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, p. 285.
86 Smart, The Science of Religion& the Sociology of Knowledge, p. 54.
87 Smart, The Phenomenon of Religion, p. 74- 75.
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Uvádí, že v dnešní dob cestovního ruchu, si Smart myslí, že další náboženské kultury budou
pozorovány na míst v d sledku cestování na r zná místa, což povzbudí "informovanou empatii". V
této souvislosti to znamená, že písemné a vizuální materiály, jako jsou romány a filmy, budou sloužit
tomuto ú elu.89Smart, který shrnuje metodu "informované empatie" p íslovím indián "Nikdy nesu
lov ka bez toho, abys šel míli v jeho botách", nazna uje, že je také d ležité pochopit v ci, které
vytvá ejí duševní pozadí n koho, stejn jako empatie v ícího, aby pronikl do sv ta víry. Nap íklad;
otázka "Co bychom m li d lat na Srí Lance, abychom rozum li buddhistovi, který p inesl kv tinu k
soše Buddhy?", Smart, vyjad uje, že abychom ho pochopili je nutností pochopit jeho obecnou
filozoii života a složité struktury, které ji formují.90 Lze íci, že podle Smartovi metody empatie
spole nosti, m žeme mít možnost uznat ostatní áste n nebo úpln nebo alespo mít zám r poznat
je. Je skute n nenahraditelné, že empatický postoj bílých v i pocit m a postoj m erných, i k
jejich náboženské ví e a praxi znamená pro v ící p isp t ke klimatu tolerance mezi lidmi, bez ohledu
na rasu nebo náboženství.
Smart, nabízí r zné návrhy pro aplikaci metody empatické v domosti, poukazuje na to, že p estože
se lidé dívají na sv t brýlemi zabarvenými vlastními p edsudky a kulturními rysy, vznikají p i
uplat ování metody informované empatie r zné problémy. Navrhuje použít pro tyto problémy
smysluplnou evokativní metodu.

Metoda Evokativní Epoche
Smart na jedné stran poukazuje na d ležitost "empatického" p ístupu, na druhou stranu
"bezcenného" p ístupu v náboženských studiích, nazna uje, že mezi t mito dv ma p ístupy n kdy
vzniká ur ité pnutí. Používá metodu, kterou nazývá "evokující epoche", aby p ekonala vznikající
nap tí.
Podle Smarta se v souladu s fenomenologem "evokujícího epoche" pokouší popsat fenomén tak, že
pocity, postoje a jiné myšlenky a p esv d ení v ícího má vždy na pam ti. Konkrétn fenomenolog
se snaží zjistit, jak fenomén vypadá, aniž by se podrobil vlastním pocit m. Takže fenomenolog m že
také chápat, jak vypadá v ící tím, že se cítí jako on.
Smart popisuje chápání modlitby muslim ve sm ru jako informované empatie, tak "evokujícího
období" takto:
"Dobrý p íklad logiky modlitby se nachází v islámu. Muslim, který rozvine svou modlitební
podložku a skloní se sm rem k Mekce, vyjad uje spoustu v cí. Všimli jste si, jak perské a jiné
koberce z islámského sv ta asto mají v jejich vzoru kv tiny a ptáky? D vodem je, že modlitební
koberec je jako zahrada. Ráj je také zahrada (zahrada Eden byla Adam v ráj). Hodn z muslimského
sv ta se snaží vytvo it ráj na zemi v zahradách a nádvo ích. Jak to íká malá báse : "Jste blíž k Bohu
v zahrad / než kdekoli jinde na zemi." Takže symbolicky muslim d lá malou oázu, malé nebeské
místo, kde se m že modlit. Rozvíjí sv j koberec a odráží jeho posvátný prostor od sv tského prostoru
kolem n j - a už jde o ulici, pole nebo kancelá skou podlahu. Zbožný muslim dává jistou posvátnost:
je trochu o išt n (v mešit je jeho p íprava mnohem komplikovan jší, a umyje se, aby se dostal do
správného stavu pro komunikaci s Alláhem). On se p ibližuje k Alláhovi, aby nebyl odpuzován.
Když se natáhne a dotkne se elem zem , vyjad uje v tomto t lesném p sobení svou hlubokou pokoru
nebo "lásku" p ed Bohem, ímž nazna uje Alláhovu obrovskou, nekone nou nad azenost. Posunuje
se sm rem k Mekce a sm uje se k myšlence a orientaci k posvátnému kameni, kde je nejsvat jší
místo styku mezi Alláhem a touto zemí.

89 Smart, The World’s Religions, USA: Cambridge University Press, 2002, p. 590- 591.
90 Smart, “Methods and Disciplines in the Study of Religion”, Concept and Empathy: Essays in the Study of Religion, Ed. Donald Wiebe,
New York: New York University Press, 1986, p. 211- 212.
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Pro n j je Mekka centrem vesmíru a místem nejvíce nabitým mocí a svatostí. M sto na Mekce je
místo, kde se Alláh zjevil p edevším Prorokovi, takže kontakt mezi nebem a zemí m l sv j
nejdynami t jší výraz."
V kontextu Smithova principu "jakékoliv prohlášení o náboženství není platné, pokud nem že být
uznáno v ícími tohoto náboženství", lze íci, že toto zobrazení Smartovy modlitby je pro muslimy
p ijatelné a lze tvrdit, že tato ilustrace je d ležitým p íkladem náboženské víry a praktiky v ícího /
Jiného daleko od p edsudk a v empatickém duchu. Krom toho Smart navrhuje n které zp soby
vedení, pravidla a doporu ení pro lepší pochopení ostatních / oddaných:
Nejlepší zp sob, jak se nau it víru, je žít mezi t mi, kte í ji praktikují. Neexistuje žádná povinnost
v it v innosti v ících, ú astnit se jako "pozorovatel ú astník " jako antropolog. Nap íklad ti, kte í
cht jí v d t o katolících, by se m li p ipojit k ob adu eucharistie. Na tomto ceremoniálu mohou být
založena r zné p átelství a lze získat informace o pravidlech náboženství.
Ti, kte í si myslí, že je pro n t žké nebo nemožné být ú astníkem-pozorovatelem v muslimské nebo
buddhistické spole nosti, se mohou nau it o jejich náboženství v komunikaci s lidmi r zných
náboženství ve svých spole nostech. V tomto smyslu existují v moderním sv t d ležité možnosti.
V tomto p ípad mohou být p átelství využívána spíše pro kulturní cesty než pro cestování letadlem.
Je t eba dbát na to, aby otázky, které sm ují k dosažení druhého / zbožného pochopení, odpovídaly
struktu e svého náboženského nebo kulturního systému. Nap íklad není vhodné ptát se buddhisty
nebo Jainisty na otázku Boha, protože B h nesouvisí s jejich vírou.
Náboženství by nem lo být považováno za d ležit jší, než skute n je v lidském život . Nem lo by
se zapomínat, že v ící má hluboké doktríny, ale také každodenní starosti lidí. Ve skute nosti je málo
lidí svatých nebo mahatma.
Abychom porozum li náboženství, je t eba se zabývat náboženským um ním.
Je to užite ný zp sob, jak se dozv d t o náboženstvích z historických knih, encyklopedií a
autobiograií. Badatel by však m l dbát na to, zda jsou spisy o náboženství objektivní a zda je autor
jeho oboru p íslušný.
Je vždy zlatým pravidlem, že je t eba mít na pam ti, že náboženství jsou organické a mají rozm ry s
r znými vazbami mezi nimi.
Je nutné vyhnout se postoj m, které brání empatii. 92
Cílem Smarta je zabránit nedorozum ní v náboženství mezi lidmi pomocí metod používaných v
náboženských studiích. Protože v jistém smyslu si myslí, že každá lidská bytost je vesmír nebo sv t
v sob . Z tohoto d vodu vyjad uje, že si každý lov k zaslouží respekt k tomu, že je zvláštní a že
víra pomáhá každému lov ku vid t jeho v nou slávu.93 Smart se také opírá o zákonnou svobodu
náboženských p esv d ení a praktik jako p edpokladu pro tuto úctu. Nap íklad si myslí, že
muslimské ženy by m ly mít možnost používat šátky v oficiálních institucích a že mnoho praktik
m že být vy ešeno v rámci právních hranic, a tím p edcházet konflikt m mezi lidmi.94

92 Smart, Backround to the Long Search, London: British Broadcasting Corporation, 1977, p. 14.
93 Smart, Worldviews, p. 128. In this context, it can be said that religions such as Judaism, Christianity and Islam have pointed to its
dignity and value by protecting man’s mind, goods, life, honor and religion through various orders, prohibitions and practices. For a
comparative review of the subject see Ozcan,Dinlerin nsana Verdi i De er (Yahudilik, Hıristiyanlık ve slam Örne i), lahiyat Yayınları:
Ankara, 2017.
94 Smart, Worldviews, p. 119- 120.
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ZÁV R
Je z ejmé, že v globálním sv t , kde žijí lidé r zných jazyk , náboženství a kultur spole n , jsou
pot ebná r zná ešení, aby se p edešlo r zným negativitám v otázkách, jako jsou konflikty mezi
lidmi, rasismus a xenofobie. V tomto ohledu fenomenologie náboženství, která se snaží lépe
porozum t tomu druhému, nebo lépe než p edtím, nazna uje, že musí být respektován pro všechny
aspekty rasy, pohlaví, jazyka, kultury a náboženství v ícího, takový jaký je, bez p edsudk a
empaticky.
Ninian Smart, jeden z nejvýznamn jších náboženských v dc 20. století, využil fenomenologii
náboženství k tomu, aby pochopil odlišné a sloužil formování pokojných spole ností a snažil se jí
sloužit aktualizovanými a originálními metodami. Metodami, které použil a navrhl, zvýšil pov domí
o významu bezcennosti a empatie p i porozum ní a respektování druhého. V tomto ohledu získala
jeho fenomenologie náboženství východisko pro vytvo ení takových systém tím, že poukázal na to,
že základní rys vzd lávacích systém by m la být empatie.

ZDROJE
Alıcı, Mustafa, “Kutsal’a Giden Yol: Dinler Tarihi’nde Metodolojik Bir Yakla ım veya Bir Bilim
Olarak Din Fenomenolojisi”, Dinbilimleri Akademik Ara tırma Dergisi, Samsun, 2005, Vol. 5, N.
3, p.73- 120.
Allen, Douglas, “Din Fenomenolojisi”, Trans. Mehmet Katar, AÜ FD, Vol. XXXV, p. 437- 465.
Cox, James L., A Guide to the Phenomenology of Religion, Key Figures, Formative Influences And
Subsequent Debates, London, New York: T&T Clark International, 2006.
....., Kutsalı fade Etmek: Din Fenomenolojisine Giri , Trans. Fuat Aydın, stanbul: z Yay., 2004.
Dhavamony, Mariasusai, Phenomenology of Religion, Gregorian University Press: Rome, 1973.
Kaymakcan, Recep, Günümüz ngiltere’sinde Din E itimi, DEM Yay., stanbul, 2004.
King, Ursula, “Din ncelemesinde Tarihsel ve Fenomenolojik Yakla ımlar”, Dinler Tarihi
ncelemelerinde Ça da Yakla ımlar (1945’ten Günümüze),Trans. Fuat Aydın, Ankara: Eskiyeni
Yay.,2013, p. 13- 135.
…..,“Smart, Ninian”, The Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones (Editor in Chief), Second
Edition, USA: Macmillan Reference, Vol. XII, 2005, p. 8442- 8445.
Kristensen,William Brede, The Meaning of Religion: Lectures in the Phenomenology of Religion,
Trans. John B. Jarman, Netherlands: The Hague, 1960.
Ozcan, Sevket, Dinlerin nsana Verdi i De er (Yahudilik, Hıristiyanlık ve slam Örne i), lahiyat
Yayınları: Ankara, 2017.
….., Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi,Ankara University Institute of Social Sciences,
(Unpublished Doctorate Thesis), Ankara, 2016.
Ryba, Thomas, “Phenomenology of Religion”, The Blackwell Companion to the Study of Religion,
Ed. Robert E. Segal, UK: Blackwell Publishing, 2006, p. 91- 122.
Smart, Ninian, Backround to the Long Search, London: British Broadcasting Corporation, 1977.
….., Buddhism and Christianity: Rivals and Allies, London: The Macmillan Press, Ltd., 1993.
….., “Din ve nsan Tecrübesi”, Trans. Ali hsan Yitik, Dokuz Eylül lahiyat Fakültesi Dergisi, zmir,
1992, N. 7, p. 423- 444.



Turkey-Spain-Bulgaria-Germany-CzechRepublic

223

….., Methods and Disciplines in the Study of Religion”, Concept and Empathy: Essays in the Study
of Religion, Ed. Donald Wiebe, New York: New York University Press,1986, p. 207- 219.
…..,“Religious Studies and the Comparative Perspective”, The Forum Journal of Geneva
Theological College in United Kingdom, 2 (1), 1986, p. 5- 13.
….., The Phenomenon of Religion, London: The Macmillan Press Ltd., 1978.
….., The Religious Experience of Mankind, New York: Charles Scribner’s Sons, 1969.
….., The Science of Religion & the Sociology of Knowledge: Some Metodological Questions, New
Jersey: Princeton University Press, 1973.
…..,The World’s Religions, USA: Cambridge University Press, 2002, p. 590- 591.
…..,Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs, New York: Charles Scribner’s Sons,
1983.
Smith, Wilfred Cantwell “The Comparative Study of Religion”, Inaugural Lectures, Monreal:
McGill University, 1950, p. 39- 60.
Simsek, Vahdeddin, ngiltere’de Devlet Okullarında Okutulan Din E itimi (Re) Dersi ile Türkiye’de
Devlet Okullarında Okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) Ö retim Programlarının
Kar ıla tırılması, Ankara University Institute of Social Sciences (Unpublished Master Thesis),
Ankara,2014.
Unal, Mustafa, Din Fenomenolojisi (Tarihçe, Yöntem ve Uygulama), Kayseri: Geçit Yay.,
1999.



Tu
rke

y-
Sp
ain

-B
ulg

ari
a-

Ge
rm
an
y–

Cz
ec
hR

ep
ub
lic

224

NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVN VZD LÁVACÍ P ÍSTUPY VE VÍCE SPOLE NOSTECH

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali YAZIBA I
Univerzita v Kırıkkale, Fakulta islámských studií.

Kırıkkale/TURECKO

ÚVOD
Spole nosti se staly sv dky rychlých zm n, které dosud nebyly zaznamenány v žádném historickém
období, s dopadem globalizace od druhé tvrtiny dvacátého století. Tuto zm nu je možné pocítit v
každém aspektu života. Zejména v kontextu rychlého rozvoje komunikace se lidé setkávají s novými
hodnotami, odlišnými pohledy na sv t, zkušenostmi a institucemi. V této souvislosti nastaly zm ny
ve struktu e spole nosti. Otev ená spole nost za ala nahrazovat uzav ené spole nosti. V této
spole nosti se pluralita dostala do pop edí ve všech oblastech života a všechny rozdíly a kontrasty
žĳí spole n .
Lidská p irozenost má tendenci kategorizovat entitu jako "já" a "jinou". Pokud jednotlivec považuje
ostatní za "druhé", m že dosáhnout rozm ru vnímání druhého jako zla a nep ítele. Jednotlivci mohou
zm nit rozdíly na problémy. Zvlášt když se jako alternativní nástroj používá náboženství, situace
se ješt zhoršuje. P i pohledu na historii lidstva den po dni se zdá, že je živena válkou, konfliktem,
odlou ením a odcizením. Dokonce i jednotlivci, kte í pat í ke stejnému náboženství a kte í mají r zné
myšlenky, a myšlenky se mohou navzájem odlišovat. Náboženství na druhou stranu doporu uje, aby
se lidé rozvíjeli, m li dobrý život v míru sami se sebou a svým prost edím, což zvýší úrove
existence.
Kvalita náboženské výchovy, která má být poskytována v pluralitních spole nostech, je velmi
d ležitá pro jednotlivce s r znými myšlenkami, ideologiemi a vírou. V tomto kontextu existují
náboženské vzd lávací p ístupy a praktiky, které jednotlivc m umož ují, aby se stali sebe
realizujícími, tak jak jsou, a vytvo ili š astný spole enský život tím, že odstraní z náboženství
konflikty, boje a odcizování.

P ístupy náboženské výchovy v pluralistických komunitách
innosti náboženské výchovy se obecn považují za probíhající ve dvou kategoriích, zam ené na

náboženství a nev ící. V náboženském vzd lání, centrum obsahuje n která náboženská a sektá ská
témata. V p ístupu bez náboženství jsou náboženství nebo sektá ské subjekty centralizovány. Z
d vod , jako je vzd lání, ekonomika, migrace, lidé s r znými p esv d eními musí žít spole n .
Vyžaduje se, aby náboženské vzd lávání bylo poskytováno jednotlivc m s odlišnými kulturami a
p esv d eními ve stejné spole nosti, která je schopna uspokojit všechny pot eby. V této souvislosti
existují tendence k r zným p ístup m náboženské výchovy v pluralistických spole nostech, zejména
v západních zemích.

1. Fenomenologický p ístup k náboženské výchov
V roce 1950 Anglie za ala p ijímat imigranty ze zahrani í. To vedlo k diskusi o pot eb
náboženských p esv d ení v zemi, aby uspokojily pot ebu náboženské výchovy. Od roku 1970 se
za aly objevovat pojmy jako "nekonfesionální", "objektivní", "fenomenologický" na p ístupu
náboženské výchovy. Fenomenologické náboženské vzd lání za alo být vyu ováno na britských
školách pod vedením profesora Niniana Smarta a jeho p átel. Tento model byl pozd ji rozvinut
anglickými náboženskými u enci Johnem Hullem, Johnem Sterem a Johnem Shepherdem.95
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Fenomenologie je zdrojem p ístupu a aplikací výuky fenomenologického náboženství. Protože
moderuje "univerzální podstaty" nebo "ideální typy", které se p edpokládají v r zných náboženských
a kulturních jevech a událostech. Jinými slovy, fenomenologie je založena na interpretaci tím, že
seskupuje úzce související náboženský a kulturní obsah kolem ur itých skupin jev .
Fenomenologický p ístup k náboženské výchov se také snaží aplikovat princip p istupování k
událostem a jev m, od teorií až po p edb žná p ijetí k náboženské výchov . Zvlášt se zam uje na
rozvíjení chápání náboženského materiálu, který se pokouší prezentovat v kontextu živých,
zastupováním p edpoklad studenta nebo výzkumného pracovníka.96
"Vzpomínky" a "Empatie" jsou pojmy, které se dostanou do pop edí v p ístupu fenomenologické
náboženské výchovy. Zám rem závorkování je co nejvíce zpož ovat vlastní p esv d ení,
náboženské pocity a myšlenky, aby tato víra nep ízniv neovliv ovala m j názor na jiná náboženství,
nem la by bránit tomu, aby se opravila výuka-porozum ní a opravovala u ení. V tomto okamžiku
nebude k es anství rad ji používat Starý zákon, což je ponižující k es anský název pro židovská
písma, ale používat hebrejskou bibli nebo Tanah, židovskou. Budou se snažit nau it židovství z
židovské perspektivy, aby se vyhnuli k es anským p edsudk m. Podobn , Hz. Muhammad se
automaticky pokusí u it a vyu ovat z muslimské perspektivy tohoto centrálního místa islámského
náboženství spíše než zobrazovat ho jako nižší než Ježíš. Totéž platí pro adu jiných náboženství.
Vlastní p esv d ení a názory jsou neutralizovány, aby se zvýšila pravd podobnost, že víra druhých
je pochopena a u ena správn ."
Druhý d ležitý prvek fenomenologického p ístupu k náboženské výchov je empatický. Cílem je,
aby se studenti, kte í se vzd lávají fenomenologií náboženství, lišili nejen na kognitivní úrovni, ale
i v i jednotlivc m, kte í v í v tato náboženství. V domým p ístupem v tomto kontextu nejsou jen
doktríny, rituály atd. jiných náboženství. Nem že být vysv tlen neutrálním zp sobem. Cílem je
osvojit si a komunikovat se studenty pocity návšt vy Hacky jako muslima, nebo modlitby u západní
zdi v Jeruzalém jako žid a návšt vy íma nebo jiného posvátného st ediska jako ímský katolík.98
Fenomenologický p ístup k náboženské výchov usiluje o vytvo ení ešení k odstran ní problém
soužití jednotlivc s r znými náboženstvími, p esv d eními, kulturami a ideologiemi. Navíc se u í
jak žít se všemi rozdíly vedle sebe, jak žít v klidu.

2. Interpretativní p ístup k náboženské výchov
Druhým spole ným p ístupem v pluralistických spole nostech je p ístup k tlumo ení náboženské
výchovy. P ístup se poprvé objevil pro použití v náboženské výchov , která se vyu uje ve ve ejných
školách v Anglii a Walesu. Praktický základ interpretativního p ístupu k náboženské výchov
vychází z výsledk r zných pr zkum p ist hovalc ve Velké Británii.99
Cílem výkladu náboženské výchovy je "lépe porozum t náboženským sv tovým názor m,
náboženským jazyk m a symbol m, pocit m a postoj m druhých a p inášet dobré vztahy mezi t mi,

96 Beyza Bilgin, “Mezhepler ve Dinlerarası E itim ve Birli i”, Kültürel Çe itlilik ve Din”, Edt. Remziye Yılmaz, Sinemis Yayınları,
Ankara 2005, s. 133; Robert Jackson,Din E itimi: Yorumlayıcı Bir Yakla ım, çv. Üzeyir Ok-M. Ali Özkan, Dem Yayınları, stanbul 2005,
s. 21.
97 J. Shepherd, “Fenomenolojik Bakı Açısı: Ele tirel Anlamda Sorgulayıcı Din E itimi”, Din Ö retiminde Yeni Yöntem Arayı ları
Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartı malar, haz. Komisyon, çev. Didem Nasman, Milli E itim Bakanlı ı Yayınları, Ankara 2003, s.
324.
98 Shepherd, s. 324.
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kte í mají odlišné náboženské a kulturní zázemí; P isp t k myšlení student o tení a studiu r zných
životních styl jejich života; vyzrání jejich mysli a morální sm r rozpoznáním druhých a
prohloubením jejich pozorování svých myšlenek o sob ."100
Interpreta ní náboženské vzd lání považuje náboženství a kulturu za dynamické, živé, diferencované
a diskutované struktury, které se navzájem ovliv ují. Zatímco náboženské vzd lání je dáno, není
pravda, že informace týkající se náboženství, u ebnic a dalších vzd lávacích materiál nemohou být
nijak zm n ny. Výkladová náboženská výchova není zam ena na sdílení stejných myšlenek a
p esv d ení všech v ících r zných náboženství a d lání stejných v cí stejným zp sobem. Naopak,
jeho cílem je interpretovat vztah mezi nábožensko-kulturním prost edím a obecnými zásadami
náboženství tím, že se vezme v úvahu kultura, v níž jednotlivec žil.101
Dalším rysem výkladu náboženské výchovy je, že p ikládá d ležitost principu nestrannosti. Cílem
tohoto p ístupu je u ení náboženství, nikoli dané, ale analytické, vysv tlující a srozumitelné. Cílem
je rozvíjet více jednotlivc ve všech aspektech než jen náboženském vzd lání. P ispívá k procesu
sebevyjád ení v kontextu, ve kterém žáci žĳí spole n s jednotlivci r zných kultur, p esv d ení a
ideologií. V této souvislosti je cílem interpreta ního p ístupu pomoci budovat mírovou spole nost v
pluralitní spole nosti. 102

3. Dialogické p ístupy k náboženské výchov
Dialogickým p ístupem je p ístup k náboženské výchov , který vytvá í dobrou komunikaci a dobré
vztahy ve vzd lávacím procesu, který m že vzniknout mezi r znými náboženstvími, p esv d eními,
kulturami a národy. V této souvislosti existují t i formy komunikace v primárních, sekundárních a
terciárních formách v prost edí u ení a výuky.
V primární komunikaci jsou r znorodé zkušenosti, r zné myšlenky a p esv d ení, perspektivy
schváleny k použití jako zdroj pro jednání v u ebn . Je však vytvo eno pozitivní prost edí t ídy v
sekundární komunikaci. To umož uje studentovi být otev ený myšlenkám a vírám mimo n j a být
zvídavý, aby se u il z jiného pohledu. Ve t etí fázi se komunikace rozvíjející se v prost edí u ebny
ší í do školy prost ednictvím r zných metod, technik a aplikací.
V dialogu o náboženské výchov jsou žáci povzbuzováni, aby neustále komunikovali, kladli otázky
a odpovídali na otázky. Proto jsou povzbuzováni, aby komunikovali s r znými lidmi a m li možnost
poslouchat své vlastní zkušenosti jinak. Vyhýbají se však p edsudk m proti t m, kte í mají jiné
myšlenky a p esv d ení, a vytvá í se mírumilovná struktura spole nosti. Dialogický p ístup k
náboženské výchov respektuje množství náboženských tradic a chová se k nim jako k dynamickým
strukturám, které se m ní.

4. Kontextový p ístup k náboženské výchov
Náboženství je fenomén, který má trvalý a hluboký vliv na historickou a kulturní strukturu, která je
v každé fázi lidského života a ovliv uje jejich každodenní život. Proto je t eba náboženství chápat
ve svém historickém a kulturním kontextu. Náboženské a kulturní podmínky v regionu jsou
zkoumány pomocí antropologie, historie a kontextuální teologie v náboženských vzd lávacích
procesech v kontextuálním p ístupu k náboženské výchov .

100 Robert Jackson, Din E itimi: Yorumlayıcı Bir Yakla ım, s. 177.
101 Robert Jacksoan, Din E itimi: Yorumlayıcı Bir Yakla ım, s. 173.
102 Rudolf Englert, “Ço ulla abilir Bir Din Pedagojisi Modeli: Dini Ço ulculu un Sınırları”, Ed. Recep Kaymakcan, Çok
Kültürlülük E itim, Kültür ve Din E itimi, çev. Nesibe Gül en, Dem Yayınları, stanbul 2013, s. 181; Muhammed evki Aydın, Cemil
Osmano lu, Kültürlerarası Din E itimi, s. 174.
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P ístup se dotkl skute nosti, že náboženství prožívají v sociokulturním život aspekty doktríny. Život
v každodenním život se tedy vyu uje tak, že skute nost o náboženství je st edem vzd lání. V
kontextuálním p ístupu má velmi d ležitou úlohu interakce a vztah mezi univerzálními a místními.
V procesu vzd lávání a odborné p ípravy se vztah ke globálním vztah m zkoumá na základ
místních znalostních zdroj . Vzhledem k tomu, že kontextový p ístup p edchází globálním cíl m, je
cílem zlepšit schopnost studenta porozum t interakci a spolupráci v globální komunit .104

ZÁV R A HODNOCENÍ
S rozvojem globalizace a technologie informa ní komunikace zmizely bariéry mezi r znými
kulturami a náboženstvími. Lidé, kte í mají r znou víru, myšlenky a kulturu, za ínají žít spole n .
Tato situace m že zp sobit neklid mezi jednotlivci.
Náboženství zam ené na mír a št stí lidí je p í inou konfliktu, válek a nepokoj v celé historii. Tato
negativa nejsou zp sobena samotným náboženstvím, ale neporozum ní jim. V této souvislosti
existuje pot eba p ístupu ke vzd lávání v oblasti náboženství, který lze pochopit co nejprakti t ji a
nejd ležit ji, k náboženským zdroj m, a který m že reagovat na pot eby dnešního lidu, nikoli na
separaci, ale na integraci, nikoliv válku. P ístupy náboženské výchovy, které p ispívají k mírovému
soužití lidí s r znými p esv d eními a kulturami, jsou také d ležité.
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P ÍSP VEK NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY KE KOEXISTENCI: RCMK PROGRAMY A
P ÍPAD KURZU VÝUKY MEZIKULTURNÍHO NÁBOŽENSTVÍ A MORÁLKY

P ednášející Fatma ÇAPCIO LU
Ankarská Univerzita, Fakulta náboženství, Ankara/TURECKO

Assoc. Prof. Dr. Yıldız KIZILABDULLAH
Ankarská Univerzita, Fakulta náboženství, Ankara/TURECKO

ÚVOD
Spole nosti v sou asné dob vzájemn interagují ast ji než v minulosti. Lidé se setkávají s
jednotlivci z r zných kultur z n kolika d vod (což m že být d sledkem v domého jednání, jako je
studium, nebo kv li tlaku, jako je p ist hovalectví, kv li válce). Bez ohledu na to, zda je koexistence
virtuální, v domá nebo povinná, lidé s rozmanitými kulturami nemusejí mít vzájemné správné
znalosti, nebo mohou vzbuzovat p edsudky o sob navzájem a to zase vytvá í ur ité problémy, pokud
jde o koexistenci. Vystaven r znorodému kulturnímu prost edí jednotlivec rozvíjí víru, že v tomto
prost edí bude úsp šný a bude mít tuto víru v prvních dnech nebo týdnech, ale po tomto krátkém
období následuje krizová fáze. V této fázi mohou lidé vyvíjet nep átelské a agresivní postoje v i
cizímu prost edí nebo zemi, což vytvá í ur ité p edsudky. V této fázi mají lidé pocit dezorientace a
zmatenosti, uv domujíc si, že chování, symboly a znaky, které považují za smysluplné, jsou
bezvýznamné.105
asto se tvrdí, že zp sob, jak p ekonat tuto výzvu, je vzájemné poznání a porozum ní. V tomto

okamžiku je vzd lání vnímáno jako nápravný prost edek. Zejména p edchozí znalosti o kultu e, s
nimiž se lov k setká, m že minimalizovat šok a usnadnit proces adaptace.107
Interkulturní vzd lávání poskytované lidem, kte í budou pracovat s lidmi, kte í mohou být ozna eni
jako "jiní" 106 nebo žijí v jiné kultu e, mohou p inést pozitivní výsledky z hlediska p izp sobení.
Vzhledem k technologickým za ízením naší doby je tolerantní p ístup k r zným kulturám považován
za základní cíl vzd lávání všech osob, které mohou nebo nemusí žít v jiné kultu e.
Je bezpe né tvrdit, že náboženství a náboženské koncepce p edstavují jednu z hlavních p í in
kulturní rozmanitosti, zvlášt s ohledem na aspekty náboženství, které ovliv ují a jsou ovlivn ny
kulturou. Zp sob, jak tyto rozdíly zvládnout z hlediska vzd lávání, je zajistit, aby jednotlivci získali
informace o názorech a p esv d eních, které se liší od jejich vlastních náboženských p esv d ení
nebo koncepcí. Zdroj t chto informací a jejich získání, jakož i jejich správnost a objektivita je
d ležitý. Rovn ž rozhodující je postoj propagovaný náboženstvím v i jiným náboženstvím a jeho
praktikujícím. Jaký p ístup je p ijat p i výuce dominantního náboženství /výuce náboženství (p ístup
k náboženské výchov )? Jak jsou ostatní náboženství zahrnuty do u ebních osnov a s jakým ú elem
a p ístupem? Odpov di na tyto otázky jsou kritické. Nicmén dopad stále se rozvíjející multikulturní
struktury a otázky jako jsou osobní práva na rozvoj

105 Fulden nal Zorel, Kültürlerarası E itim (Intercultural Education), E itim Yayınevi: Konya, 2014, pp. 74-75.
106 The concept of “other” is used to refer to the different individuals or cultures.
107 Fulden nal Zorel, ibid. p. 78.
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r zných vzd lávacích model v náboženské výchov a výuce je nepopiratelný.108V této souvislosti
se v Evrop usiluje o rozvoj model náboženské výchovy prost ednictvím spolupráce praktikujících
r zných náboženství.

Metoda
V této prezentaci byla p edstavena dvoustup ová perspektiva ešení potenciálních problém p i
setkáních s jinými náboženstvími a kulturami. Za prvé byl zjišt n sou asný stav p ístupu k jiným
náboženstvím a kulturám v u ebních osnovách stávajících povinných náboženství. V tomto kontextu
bylo v u ebních osnovách a perspektivách, v tomto ohledu, uvád na jiná náboženství popisným
zp sobem. Vývoj p ístupu k jiným náboženstvím v náboženských u ebních osnovách od založení
naší zem a perspektivy, která byla v sou asné dob p ijata k výuce ostatních náboženství v
programech náboženské kultury a morálních poznatk (RCMK), byla prezentována ve sv tle
akademických studií na toto téma.
Ve druhé fázi byl navržen u ební plán týkající se výuky "Interkulturní výuka náboženství a etiky",
povinný p edm t pro záv re né ro níky studijního programu RCMK.109 Navrhované u ební osnovy
byly založeny na zkušenostech a u ebních materiálech lektor , kte í m li tento kurz od svého
založení odd lení RCMK, stejn jako výsledky studie110 provedené v akademickém roce 2015-2016
o ú innosti kurzu.

Vyu ování jiných náboženství v Turecku
lánek 24 ústavy uvádí náboženskou kulturu a morální znalosti jako povinný kurz pro základní a

st ední školy. Vyu uje se 2 hodiny týdn pro ro níky 4-8 a 1 hodinu týdn pro ro níky 9-12. Studijní
plány RCMK se staly povinnými Ústavou z roku 1982 a nejobtížn jší zm ny, týkající se t chto
osnov, byly zavedeny v roce 2000. Další zm ny se uskute nily v roce 2005 a 2006 a poslední zm na
byla provedena v letech 2011 a 2012.
Byly provedeny r zné akademické studie o tom, jak a do jaké míry byla vyu ována jiná náboženství
a p ístupy používané v u ebních osnovách RCMK v celé historii naší republiky.

Vyu ování jiných náboženství v náboženských kurzech p ed rokem 1982
Náboženské kurzy v naší zemi se za aly v podob náboženské výchovy, jak tomu je u všech ostatních
zemí. V raných obdobích republiky bylo cílem náboženství, aby d ti rozvíjely lásku k islámu a
p im ly je k tomu, aby p ijaly islám, poskytnutím základních informací o tomto náboženství.112V
tomto p ístupu nebyla nikdy zmín na jiná náboženství, ani nebyly diskutovány z perspektivy
dominantního náboženství. Ve studijních plánech náboženských kurz , které se p ípadn vyu ovaly
v letech 1949 až 1982, na základ p edpokladu, že se budou ú astnit pouze muslimští studenti, nebyl
u in n odkaz na výuku jiných náboženství. Kurzy náboženství m ly cíle, které usilovaly o uplatn ní
islámského u ení.

108 See John Hull, “The Contribution of Religious Education to Religious Freedom: A Global Perspective” Religious Education in
Schools: Ideas and Experiences from around the World, IRARF, Oxford 2001, pp. 1-8, http://www.iarf.net/REBooklet/Hull.htm.
Sciences Institute, (Unpublished Master’s Thesis), 2008, Ankara, p. 175.
114 Hatice Gündüz, ibid. p. 178.
115 Hatice Gündüz, ibid. p. 179.
116 Primary School Religious Culture and Moral Knowledge Course (4th, 5th, 6th, 7th and 8th Grades) Curriculum and Manual,
Ministry of Education, Ankara, 2010, p. 2, accessed on 06.03.2017.
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/50/01/702621/dosyalar/2014_09/18085250_dinkltr48.pdf



Tu
rke

y-
Sp
ain

-B
ulg

ari
a-

Ge
rm
an
y–

Cz
ec
hR

ep
ub
lic

230

Kurzy spo ívaly v celkovém popisu islámu.113 U ební osnovy st edních škol v roce 1979 však
obsahovaly odkazy na "respektování víry a názor ostatních". Zatímco programy neza aly u it jiné
náboženství, obsahovaly odkazy na svobodu náboženství a svobodu myšlení.
U ebnice náboženství základní školy v období p ed rokem 1982 neobsahovaly nadpisy vztahující se
k jiným náboženstvím, ale v popisu m ly poznámky o judaismu a k es anství. V u ebnicích
náboženství pro st ední školy však byly p edm ty týkající se jiných náboženství. U ebnice tohoto
období zjevn p ijaly diskrimina ní postoj v i jiným náboženstvím. Skute nost, že pro srovnání
mezi islámem a jinými náboženstvími používaly diskrimina ní fráze, dává této myšlence
d v ryhodnost. Nap íklad argument, že všechny posvátné knihy, jiné než Svatý Korán, byly
pozm n ny a Korán byl seslán dol k nahrazení a zneplatn ní všech p edchozích posvátných knih,
lze nalézt prakticky ve všech u ebnicích. Na druhé stran u ebnice tohoto období obsahovaly také
fráze, jako je argument, že "všechny posvátné knihy p inesly stejné poselství a všichni proroci byli
posláni, aby vedli lidi na p ímou cestu, a proto v íme všem knihám." Tato tvrzení byla obvykle
následována diskrimina ními. Následující v ta m že být uvedena jako p íklad: "V íme všem
posvátným knihám, ale nejnov jší a nejdokonalejší náboženství je islám a p íchod islámu
znehodnotil všechna ostatní náboženství." 114

Vyu ování jiných náboženství v povinném programu RCMK z roku 1982
V roce 1982 byly zavedeny povinné náboženské kurzy pod názvem "náboženské kultury a morální
znalosti" (RCMK) a s touto zm nou za aly obsahovat informace o jiných náboženstvích. Nicmén v
tomto programu p etrvával i islámsky zam ený pohled na další náboženství. Informace o jiných
náboženstvích byly poskytnuty v kontextu koránských verš o této v ci. Program obsahoval
objektivn orientované fráze jako "respekt k ví e a myšlenkám druhých a zvyk m a tradicím r zných
národ ". P estože existovaly pluralitní a obecné fráze z u ebnic z éry roku 1982, ty diskrimina ní z
nich p evládaly. Proto je t žké íci, že by se p ístup k u ení jiných náboženství, ve srovnání s
p edchozím obdobím, lišil.115

Vyu ování jiných náboženství po roce 2000
Programy RCMK prošly radikální zm nou soub žn se zm nami v Turecku a na celém sv t v roce
2000. Zatímco v t chto programech bylo v sou asné dob zavedeno n kolik zm n (v letech 2005 a
2011-2012), program, který je v sou asné dob zaveden, do zna né míry zachovává logiku programu,
která byla p ipravena v roce 2000.
P ístup p ijatý p i p íprav obsahu kurzu RCMK lze popsat jako "supra sektá ský" (neopírající se o
žádnou specifickou sektu a zdržování se sektá ských diskusí), který je "založen na základních
zdrojích náboženství a je otev en jiným náboženstvím."116

113 Hatice Gündüz, lkö retim Din Dersi Kitaplarında Di er Dinlerin Ö retimi (Zorunlu Din Ö retimi Öncesi Ve Sonrası Dönemlere Ait
Ders Kitapları Üzerinde Kar ıla tırmalı Bir Ara tırma) (Teaching of Other Religions in Primary School Religion Course Textbooks: A
Comparison of Textbooks Before and After Religious Education Became Compulsory), Ankara University, Social
109 Student admission was halted in 2013.
110 Výsledky studie byly prezentovány jako sou ást mezinárodní knihy vypracované v rámci projektu Erasmus +.See Yıldız Kızılabdullah
& Fatma Çapcıo lu,”Veränderte Wahrnehmung des „Anderen“ Werkstattbericht zu einer Studie an der Universität Ankara”, Religiöse
Bildung und interkulturelles Lernen, (ed. André Ritter, Jörg Imran Schröter, Cemal Tosun), Waxman: Münster, 2017.
111 V p edm tné studii byly speciáln naplánovány cíle kurzu, vzd lávací prost edí a aktivity a byly uskute n ny návšt vy a byla
zorganizována ú ast odborník . Když byla efektivita tohoto kurzu nazna ena studiem, rozhodli jsme se pokra ovat v programu kurzu
navrženém v souvislosti se zvyšováním po tu u itel RCMK.
112 Tu rul Yürük, “Cumhuriyet Dönemi Din Ö retimi Program Anlayı ları” (Religious Teaching Program Search in the Republican
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V souladu s inzerovanou otev eností v i jiným náboženstvím jsou informace o jiném náboženství
poskytovány v samostatné jednotce (8. t ída: Univerzální u ení náboženství). Hlavní cíl lze shrnout
jako výuku žák , jak být tolerantní k r zným náboženstvím, kulturám a vírám a vid t r znorodost
jako p ínos a uv domit si význam správného u ení náboženství ze svých vlastních zdroj . S
informacemi o jiných náboženstvích v kurzech RCMK je cílem rozší it pohledy žák na víry a
kultury a p im t je k tomu, aby jednali se zvýšenou tolerancí v i žák m z jiných náboženství. Cílem
poskytování informací žák m o jiných náboženstvích je zprost edkovat jejich poznávání r zných
náboženství a interakci s praktikujícími jiných náboženství, aniž by jim vnucovali své p esv d ení
i názory a spolupracovali na spole ných záležitostech. Informace poskytované žák m o jiných
náboženstvích jim pomohou porozum t p íslušník m jiných náboženství, což zase vylou í
nedostatek komunikace mezi praktikujícími r zných náboženství a p ipraví cestu pro vytvo ení
tolerance a p átelství založené na vzájemném respektu a lásce.
ást programu týkající se vysv tlení zahrnuje také d ležitá témata, která je t eba vzít v úvahu. "M la

by být v nována pozornost spole ným ú el m náboženství a informace o náboženstvích by se m ly
vyu ovat obecn a bez pov r a p edsudk a v decky a objektivn ", doporu uje se v novat jednotce
univerzálního u ení náboženství117. Je to vid t i v kontextu u ebnic. Zatímco u ebnice p ipravované
p ed rokem 2000 m ly tendenci poskytovat informace o jiných náboženstvích založených na
koránských verších, u ebnice z období po roce 2000 p ijaly inkluzívn jší a pluralitn jší vypráv ní o
jiných náboženstvích, nap . uvád ním citací z nich.118

Význam vzd lávání u itel p i výuce jiných náboženství
Zkoumání nových p ístup k výuce náboženství na celém sv t 119 odhaluje, že programy navržené
na základ ur itých teoretických princip nemusí poskytnout žádoucí efektivitu ve fázi provád ní. V
takových p ípadech je kladen d raz na úlohu u itel .120 Skute nost, že postoje u itel p ímo souvisejí
s úsp chem programu, vyvolává otázku, jaké dovednosti by m li u itelé mít a jak by m li být
vyškoleni, pokud podporují vyu ování náboženství pomocí Instruk ních program .
Úloha u itel se stává kriti t jší v modelech p ístupu k výuce náboženství. Zp sob, jakým u itelé
poskytují informace o jiných náboženstvích a jejich postojích a chování k nim, vytvá í prost edí pro
žáky. Proto nesta í, aby byli u itelé informováni pouze o jiných náboženstvích nebo metodách
výuky. Ve skute nosti existují studie, které dávají znalosti u itel nejvyšší prioritu pro dosažení
vzd lávacích cíl .121

117 Primary School Religious Culture and Moral Knowledge Course (4th, 5th, 6th, 7th and 8th Grades) Curriculum and Manual, p. 65.
118 Hatice Gündüz, ibid. p. 172.
119 Fatma Çapcıo lu, Din Ö retiminde Yeni Yakla ımlar Çerçevesinde lkö retim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Ö retim
Programlarının ncelenmesi (Study of Primary School Religious Culture and Moral Knowledge Course Teaching Programs with the
Framework of New Approaches to Religious Teaching), Ankara University, Social Sciences Institute, (Unpublished Master’s Thesis),
2006, Ankara.
120 For the section on the notes to teachers, see Vahdettin im ek, ngiltere’de Devlet Okullarında Okutulan Din E itimi (Re) Dersi
le Türkiye’de Devlet Okullarında Okutulan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) Ö retim Programlarının Kar ıla tırılması
[Comparison of Curricula of Religious Education (Re) Course Taught at Public Schools in the UK and the Religious Culture and Moral
Knowledge Course Taught at Public Schools (4-8) in Turkey], Ankara University, Social Sciences Institute, (Unpublished Master’s
Thesis), 2014, Ankara, p. 126 et seq.
121 Abdurrahman Boran, “Lise Birinci Sınıflarda Okutulan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Ö rencilerin slam Dini Dı ındaki
Dinler Hakkındaki Bilgi Ve Dü üncelerine Etkisi” (The Effects of the Religious Culture and Moral Knowledge Course Taught at First
Grade of High Schools on Student Knowledge and Views regarding Religions other than Islam), Ankara University, Social Sciences
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U itel, který se snaží vytvo it kulturu tolerance a míru v i jiným náboženstvím, má mít
internalizované cíle u ebního plánu, který je otev en jiným náboženstvím. Budoucí u itelé by m li
být obzvlášt obeznámeni s ostatními, jakož i mezikulturními setkáními a mezikulturním
náboženským vzd láním a m li by mít možnost b hem svého vysokoškolského studia p ehodnotit
teologické odkazy týkající se pohled islámu na jiné náboženství, aby vytvo ili mírové a tolerantního
prost edí a p enášeli ho na budoucí generace. To také znamená, že musíme nalézt základní pohled
na naši strategii vzd lávání u itel .

Navrhovaný vzd lávací program pro vzd lávání u itel RCMK: p ípad kurzu mezikulturní
náboženské a morální výuky. Teologická fakulta Ankarské univerzity u inila povinné n které kurzy,
za ú elem posílení prost edí míru, které globalizující se sv t pot ebuje více než kdy jindy, a zvýšení
pov domí student v tomto ohledu. Jedním z nich je kurz "Interkulturního náboženského a morálního
vyu ování", který má dotaci dv hodiny týdn pro jarní semestr záv re ného ro níku u ebního
odd lení RCMK na základní škole. Ú elem tohoto kurzu, který se nabízí student m, kte í budou po
ukon ení studia zam stnáni jako u itelé RCMK, je p isp t k jejich rozvoji kultury míru a respektu v
jejich setkáních a soužití s r znými kulturami. V souladu s tímto ú elem je zám rem zajistit, aby
studenti rozvíjeli pozitivní pohledy na r zné kultury. Navrhli jsme tento kurz jako nový u ební plán,
protože pot ebujeme zajistit, aby budoucí u itelé rozvíjeli koncepci tolerance, která by jim pomohla
vybudovat kulturu míru nezbytnou v kontextu našich názor a poskytnout student m implementa ní
prost edí, které je v souladu se základním p ístupem programu RCMK p i výuce o jiných
náboženstvích. Vzhledem k tomu, že žádný student nebyl p ijat do výukových program RCMK od
roku 2013 a u itelé, kte í budou realizovat program RCMK, budou p ijati do povolání bez
jakéhokoliv pohledu na výuku jiných náboženství, nutnost našeho návrhu pro všechny teologické
fakulty a výcvik u itel RCMK je z ejmý.

P íkladný u ební plán týkající se strategie našeho vzd lávání u itel je prezentován na základ
materiál a zkušeností získaných od prvního ÚVODU p edm tu "Interkulturní náboženské a morální
u ení" a studie provedené na jarním semestru akademického roku 2015-2016 (Kızılabdullah &
Çapcıo lu, 2017). Základní principy, aktivity a metody, o kterých se domníváme, že mohou p isp t
k vytvo ení kultury míru v kontextu výuky jiných náboženství, byly identifikovány jako dopl ující
etapy. Tyto fáze mohou být uvedeny následovn :
Jaký je zdroj našich poznatk o jiných náboženstvích? Setkáme se s vlastními teologickými odkazy:
Lidé mají tendenci p ijímat perspektivu svého náboženství, pokud jde o jiná náboženství, když
rozvíjejí postoje v i praktikujícím jiných náboženství. V této fázi hrají zásadní roli nejen názory
náboženství, ale také individuální vnímání t chto perspektiv. Jinými slovy, individuální p edsudky
mohou být d ležit jší p i porozum ní posvátnému textu nebo p i ur ování vztah s jinými
náboženstvími. V tomto p ípad je nezbytné, aby jednotlivci rozvíjeli pov domí o skute ných
zdrojích jejich koncepcí o jiných náboženstvích. První etapa kurzu "Interkulturní náboženské a
morální u ení" byla identifikována tak, aby se studenti setkali s referen ními body, na které se
spoléhají jejich perspektivy týkající se jiných náboženství. V této fázi se studenti musí zapojit do
procesu kritického myšlení o zdrojích svých znalostí o jiných náboženstvích. Tato fáze nemá žádnou
snahu o to, aby studenti p ijali n jaký názor. Spíše se snaží zajistit, aby studenti za ali uvažovat o
zdrojích svých znalostí. Studenti si tak uv domí p edsudkové a diskrimina ní perspektivy proti jiným
náboženstvím a naleznou teologický odkaz na tolerantní postoj v i druhému ve svých vlastních
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p esv d eních / tradicích. Tento postoj nebude dosažen prost ednictvím externí orientace nebo
diskuze o pot eb takového postoje. Jinými slovy, p edpokládá se, že pokud jednotlivci naleznou
základ pro toleranci ve svých teologických odkazech, usnadní to internalizaci tolerance. Tento
p ístup je dále posílen skute ností, že zatímco posvátné texty všech náboženství obsahují odkazy na
mír, rozdíl v náboženské p íslušnosti m že stále vést k antagonismu mezi lidmi.122

Metodou použitou k dosažení uvedeného ú elu je diskuse. V tomto kontextu jsou studenti požádáni,
aby si p e etli akademické studie, které se snaží prokázat dva protich dné názory ohledn hledisek
islámu o jiných náboženstvích123 a obhajovat své názory pomocí techniky debaty. Zde je hlavním
cílem zajistit, aby studenti brali v úvahu sociokulturní prost edí, ve kterém byl zjeven Korán ve
smyslu koránských verš , souvisejících se leny jiných náboženství, a uv domit si, že postoj Koránu
v i praktikujícím jejich náboženství nemohou chápat pouze z hlediska náboženských p esv d ení,
ale byly také formovány skute nými událostmi doby. P edpokládá se tedy, že se studenti pokusí
porozum t skute nému významu v koránských verších, které popisují odlišné postoje v i len m
jiných náboženství. Vzhledem k tomu, že tyto fráze byly používány jako teologická podpora z
diskrimina ního hlediska a vzaty v rámci náboženské víry, je z ejmý význam zamýšleného cíle.
Náboženské teologické odkazy mohou p ipravit cestu jednotlivc m k vytvo ení sv tového názoru,
který ídí jejich vztahy se všemi ostatními lidmi, v etn praktikujících jiných náboženství. Tyto
odkazy se nemohou spoléhat na skute né zám ry náboženství, ale na individuální vnímání t chto
zám r . V tomto ohledu je naším cílem zajistit, aby jednotlivci mohli realizovat samotné zdroje
svých odkaz i jejich p edsudky prost ednictvím kritického procesu vlastního výslechu.
P edpokladem rozvoje dovedností pro mírové soužití s "ostatními" je realizace našich p edsudk a
objevení inkluzivní perspektivy v našich vlastních teologických tradicích.
Pohled Koránu na r znorodost: v této fázi je, krom teologických debat, zd razn na významnost
praktického setkání s druhým pro vytvo ení kultury míru. Toto naopak spoléhá na p edpoklad, že
když se lidé vzájemn setkávají, mohou se jejich diskrimina ní perspektivy uvolnit. Samoz ejm ,
povaha a ú el takových setkání je velmi d ležitá. Cílem je p edevším, aby studenti v ili, že
rozmanitost a setkání jsou výsledkem Boží v le. V tomto okamžiku je úst edním konceptem taarruf
(poznávání se). D raz je kladen na skute nost, že naše rozdíly jsou výsledkem Boží v le, abychom
se navzájem poznali a našli spole né dobro. Krom toho je také diskutován aspekt reciprocity u
taarruf. Dobrá v le a správné znalosti o ostatních získaných z kurzu jsou identifikovány jako základní
principy v setkáních v tomto kontextu. Doufáme, že tato perspektiva nám pom že rozvíjet dovednosti
pro setkání s rozmanitými kulturami a pochopení rozdíl .
Prost edí pro p ímé setkání s rozmanitostí: Teoreticky je prokázáno, že rozmanitost je výsledkem
Boží v le a je p íležitostí pro vzájemné poznávání, dalším krokem je vytvo ení prost edí pro takové
setkání. N které kurzy jsou plánovány tak, aby umož ovaly p ímé setkání s leny jiných náboženství
a náboženských koncepcí. V tomto nastavení lidé, kte í jsou ozna eni jako "jiní", vypráv jí o sob a
jejich náboženském p esv d ení.

122 ahin Kızılabdullah, “Dinlerin Birey, Aile Ve Toplum Barı ına Katkısı (Yahudilik, Hıristiyanlık ve slam) (Contribution of Religions
to Individual, Family and Social Peace: Judaism, Christianity and Islam)”, Ankara University, Social Sciences Institute, (Unpublished
Master’s Thesis), 2016, Ankara.
123 Süleyman Ate , “Cennet Müminlerin Tekelinde De ildir” (Paradise is not Monopolized by Believers), slami Ara tırmalar (Islamic
Studies), Vol. 3, Issue 1, 1989, pp. 7-24; Talat Koçyi it, “Cennet Müminlerin Tekelindedir” (Paradise is Monopolized by Believers),
slami Ara tırmalar (Islamic Studies), Vol. 3, Issue 3, 1989, pp. 85-94; Süleyman Ate , “Cennet Tekelcisi mi?” (AMonopoly of Paradise?),
slami Ara tırmalar (Islamic Studies), Vol. 4, Issue 1, January 1990, pp. 29-37.



Tu
rke

y-
Sp
ain

-B
ulg

ari
a-

Ge
rm
an
y–

Cz
ec
hR

ep
ub
lic

234

P i plánování kurzu jsou setkání s k es anskými komunitami jako leny r zných náboženství a
alevijských spole enství jako leny r zných náboženských koncepcí. Cemevis (kulturní a
náboženské centrum pro Alevis) a církve jsou navšt vovány a koncepty diskriminace, inkluze a
pluralismu v kontextu setkání s r znými náboženstvími jsou diskutovány s prezentací zahrani ních
host . Vzd lávací fakt v t chto setkáních je, že tento proces setkání by m l být dob e ízen s d razem
na dobrou v li a správné znalosti. Jinak m že vést k neo ekávaným a nep íznivým následk m.
U itelé hrají d ležitou roli jako pr vodci v tomto procesu.
Možnosti a omezení interkulturní náboženské výchovy: Ú elem této fáze je vybavit budoucí u itele
perspektivou možností a omezení kurzu mezikulturního náboženství. Pro m že být pot eba kurz
mezikulturního náboženství a jaké zásady by m l tento kurz p ijmout, je založeno na poznatcích a
zkušenostech, které jsme dosud získali. Modely r zných p ístup k tomu, jak mohou být náboženské
kurzy zahrnuty do odlišných kultur a náboženství, jsou poskytovány v r zných zemích. Uvádí se, že
každá zem implementuje jiný model náboženské výuky v kontextu svých speciických okolností a
že výhody a nevýhody každého modelu jsou vysv tleny tak, že m že vzniknout p edstava o tom,
jaký model m že být pro naši zemi vhodn jší.
Jiné náboženství v programech RCMK v naší zemi: Budoucí u itelé RCMK se u í o základním
p ístupu program RCMK, které budou používat v kurzech, které absolvují v p edchozích letech,
jako jsou speciální metody výuky a kurzy náboženské výchovy. V této fázi je diskutována povaha
perspektivy programu na jiných náboženstvích. V tomto kontextu, jak je uvedeno na za átku
prezentace, je krátce popsán historický proces, p ed ú elem, obsahem, principy a aktivitami
programu v p ístupu k jiným náboženstvím, stejn jako záležitosti, které je t eba vzít v úvahu b hem
výuky a jsou uvedeny p íklady. V tomto kontextu se diskutuje o interreligionálním p ístupu
programu a jeho ú elu a záležitostech, které je t eba zvážit v poskytování informací o jiných
náboženstvích. Téma je dále obohaceno p íkladovými studiemi.
Skute né problémy: V záv re né fázi kurzu je cílem informovat studenty o procesu a sou asném
stavu aktuálních otázek, jako je povinná povaha kurz RCMK, volitelných kurz náboženství,
alevismu a rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva. Metodou používanou v této fázi je
ukázat student m, jaké jsou aktuální problémy v tisku a akademických kruzích s cílem p ipravit
potenciální u itele RCMK na možné problémy, se kterými se mohou setkat ve svém profesním
život . Cílem je p ilákat budoucí u itele, kte í up ednost ují v decké poznatky o politických
postojích a postojích p i rozhodování o náboženské výchov .
Výsledky kvalitativní studie provedené na studentech, kte í absolvovali kurz "Výuka interkulturního
náboženství a morálky" v jarním semestru roku 2016, nazna ují, že kurzu se poda ilo ovlivnit názory
student . Studie ukázala, že studenti, kte í absolvovali kurz, se posunuli z diskrimina ních postoj k
jiným náboženstvím k inkluzivním a relativn pluralistickým perspektivám. Studentské pocity v
procesu setkání s druhým se zm nily ze strachu a odcizení na zv davost a rozmanitost. Na konci
kurzu studenti uznali pot ebu interkulturní náboženské výchovy a dohodli se, že principy takového
kurzu by m ly být správné znalosti, dobrá v le a vzájemná úcta. Potenciální u itelé, kte í jsou
vychováváni s touto perspektivou, mohou doufat, že budou podávat žádosti v duchu základního
p ístupu programu RCMK, který up ednost uje správné znalosti a objektivní vyhlídky týkající se
jiných náboženství a snaží se zd raznit všeobecné poselství jiných náboženství a povzbudit studenty,
kte í internalizují kulturu míru.
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ZÁV R
Globalizace u inila prakticky nevyhnutelným setkání a dokonce žití s "odlišnými". Vzhledem k tomu
se stalo nezbytností zajistit, aby kurzy náboženství usnad ovaly toleranci a školily u itele
náboženství v souladu se základním p ístupem programu. V této souvislosti, v d sledku toho:
V roce 2000 byla vyvinuta inkluzívn jší perspektiva výuky jiných náboženství v rámci program
RCMK.
Implementace tohoto programu a následn i role u itel jsou zásadní pro spln ní ú elu program
výuky náboženství. To zase vyžaduje zlepšení naší strategie vzd lávání u itel .
Abychom rozvinuli správný postoj k rozmanitosti, je d ležité, abychom na prvním míst pochopili
vlastní teologické odkazy.
Kurz "Výuka interkulturního náboženství a morálky", povinný p edm t v u ebním programu RCMK
(p ed ukon ením p ijetí studenta do programu), který byl vytvo en s aktivitním p ístupem, ovlivnil
postoje student k "odlišným" pozitivním zp sobem.
Na základ výsledk této d íve provedené studie se dosp lo k záv ru, že je p íznivé a nezbytné, aby
byl tento kurz povinný pro budoucí u itele ve všech teologických programech z hlediska schopnosti
u itel .
Vzhledem k tomu, že úsp šnost vzd lávacího programu závisí na odborné zp sobilosti u itele, je
t eba dosáhnout paralelnosti mezi výukovými programy RCMK a výukou u itel . Vzhledem k
zastavení p ístupu student do u ebního programu RCMK získalo toto povolání formu teologického
vzd lávání a pedagogické formace. Tento vzd lávací proces však postrádá kurz "Výuky
Interkulturního náboženství a morálky". Vzhledem k tomu, že není provád no žádné vzd lání o
výuce jiných náboženství, implementace p ístupu p ijatého programy RCMK je ponechána na
individuálním úsilí. To m že být považováno za hlavní nedostatek, pokud jde o vytvo ení kultury
míru.
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P ÍSTUP V NÁBOŽENSKÉM VZD LÁVÁNÍ K PREVENCI NÁBOŽENSKÝCH
KONFLIKT : FENOMENOLOGICKÝ P ÍSTUP V NÁBOŽENSKÉM VZD LÁVÁNÍ,

P ÍPAD ANGLIE

Výzkumný asistent, Vahdeddin MSEK
Univerzita v Kırıkkale, Fakulta islámských studií

Kırıkkale/TURECKO

ÚVOD
V d sledku rychlého vývoje v oblasti komunikace, lidé, spole nosti a národy za ali žít spole n .
Tento vývoj vyžaduje p emýšlení o univerzálním rozm ru náboženské výchovy a vzd lávání. M že
se tak stát porozum ním ostatních lidí, schopností jim porozum t a uznání jejich hodnot a jejich
chování. Tato podmínka vyžaduje, aby bylo známo náboženství, morálka a kultura každého
lov ka.125 V tomto kontextu jsou v pluralitních spole nostech univerzální hodnoty jako "chápání,
respektování a empatie" cílem všeobecné výchovy a náboženské výchovy o všeobecných hodnotách
v posledních letech. Mezi zem , kde jsou vyu ovány náboženské vzd lání a vyu ovací metody
zam ené na tyto univerzální hodnoty, pat í Anglie, která má dlouhou tradici náboženské výchovy.
Do Anglie, zvlášt po druhé sv tové válce, za ali p icházet emigranti z r zných ástí sv ta. Tato
migrace vedla k ší ení r zných náboženství a ke zm n náboženské demograické struktury v Anglii.
Tyto zm ny v náboženské struktu e, vliv sekularizace, vedly k u ení jiných náboženství v zemi od
po átku 70. let, v oblasti náboženské výchovy a u ení, která se zam uje pouze na k es anskou výuku
p ed sedmdesátými léty, nejprve v místních vzd lávacích programech a také programu, který byl
vypracován jako doporu ení pro tuto zemi. 126
Anglický vzd lávací systém se potýkal s touto rozmanitostí sociální struktury a snahou o nápravu
nesrovnalostí za ú elem jejich provád ní zp sobem, který je v souladu s náboženskou výchovou a
zvlášt ve spole enském po ádku. Protože lidé, kte í mluví stejným jazykem, ale chápou odlišné
významy, vyžadují systém, který m že být p em n n na kolektiv, žijí v r zných kulturách a mohou
se setkat ve vyšší kultu e. Uchovávání tohoto požadavku vyžaduje kontrolní mechanismus, který
p esahuje zákony, pokud je to možné se zákony a udržitelné. Jeden z prvních nástroj , které v tomto
procesu p ijdou na mysl, aby se vytvo ila kulturní jednota, je náboženská výchova.127 Jaký druh
p ístupu k náboženské výchov lze dosáhnout, aby se lidé udržovali v klidu a míru, pochopili ostatní,
rozvíjeli empatické myšlenky, zajistit kulturní jednotu a vytvo it spole enský ád? V souvislosti s
t mito otázkami bylo u in no mnoho pokus o vyvinutí p ístupu k u ení náboženství v zemi za
posledních 40 let. Na rozdíl od p ístupu k tradi nímu k es anství a náboženské obhajob byly tyto
nové p ístupy navrženy tak, aby zohled ovaly zájmy a vývojové úrovn student náboženských
obor .128. Jedná se o fenomenologický p ístup spojený s Anglií na za átku práce.

125 Cemal Tosun, Din E itimi Bilimine Giri , Pegem Akademi Yay. Ankara, 2010, p. 100.
126 See: Recep Kaymakcan, Günümüz ngiltere’sinde Din E itimi, Dem Yayınları, stanbul, 2004, p. 36.
127 Ismail Ersahin, ngiltere’de Kamu Okullarındaki Din Ö retimi Programlarında Dini Ço ulculuk Ve slam Din Ö retimi,Ankara 128
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamı Doktora Tezi, p. 3.
128 Recep Kaymakcan, ibid., p. 77.
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Fenomenologický p ístup v náboženské výchov
Fenomenologie se zam uje na náboženství. Tyto jevy jsou asto imaginární nevizuální / vnímané
p edm ty, jako je uctívání, svatá kniha, pou , nad je, p edsudky. Tento p ístup je mezináboženský k
u ení náboženství, který p edjímá náboženské jevy nestrann a bez p edsudk .129 Tento p ístup, který
je v rozporu s tradi ním náboženským výchovným p ístupem zam eným na výuku k es anství, je
velmi d ležitý, protože p ináší zásadní zm ny v pochopení Britské náboženské výchovy, její
provád ní po mnoho let a její vývoj a diferenciaci od tradi ních p ístup .130
Dva základní prvky fenomenologického p ístupu jsou "závorkování a empatické myšlení". P i
závorkování je cílem zachovat co možná nejvíce své víry tak, aby negativn neovliv ovala úhel
pohledu v i jiným náboženstvím.131 Zatímco se tyto p ístupy u í spole n s jinými náboženstvími,
výslovn odmítnou být prezentovány pouze s k es anskou perspektivou a paradigmatem. Ve školách,
které tento p ístup p ijmou, náboženské vzd lání nemá zájem o to, které náboženství je správné a
které není. S empatickým myšlením je cílem poskytnout student m p ehled o tom, jak lenové cítili
své náboženské ob ady a uctívání, aby objektivn pochopili doktríny a rituály jiných náboženství.132
S empatickým myšlením každé náboženství odhaluje také pochopení z pohledu jeho len .
Fenomenologický p ístup v náboženské výchov nebrání tomu, aby u itel m l náboženský závazek.
V tomto ohledu se konstatuje, že p ístup m že být realizován lenem jakékoli víry nebo dokonce
t mi, kte í nev í v žádné z náboženství. Sou asn se tento p ístup také snaží zabránit jednostranným
p edsudk m vyplývajícím z jednostranného myšlení a jednostranných vysv tlení náboženské
výchovy. U itel pom že emocionáln porozum t tomu, co studenti míní tím, že jsou propojeni s
ur itým náboženstvím a jak vyjad ují tento závazek. Cílem není vybudovat víru jisté víry, ale
pochopit, co znamená být v ícím, to znamená empatii. V tomto p ístupu má druhá strana vyvinout
dovednosti "náboženské gramotnosti" a otev ít cestu k použití náboženství jako nástroje v
dobrodružství u ení života a náboženského významu.134

Historický vývoj trvání fenomenologického p ístupu v náboženské výchov
Až do poloviny šedesátých let se náboženské vzd lání v Británii zam ilo na to, aby studenti se stali
praktikujícími k es any. Tento druh výuky však selhal a naopak se objevil dojem, který p isp l k
ústupu z k es anství135 a s p ist hovalci, kte í proudili do Británie, pat ícím k r zným náboženstvím,
se, vedle k es anství, za ali objevovat ve ve ejných školách.136 To prokázalo, že sou asný p ístup
k náboženské výchov neodpovídal jak pot ebám d tí z k es anských rodin, tak ani rodinám r zných
jiných náboženství.
Existovaly dva zp soby ešení tohoto problému náboženské výchovy. První z nich; organizovat kurz
náboženství pro každé náboženství. Neexistovala však zkušenost s výukou samostatných
náboženství v britském vzd lávacím systému. Na druhé stran se v ilo, že lekce náboženské
výchovy by nem ly napomáhat sociální segregaci, ale pomáhat jednotlivc m, kte í pocházejí

129 Recep Kaymakcan, ibid., p. 86.
130 Recep Kaymakcan, ibid., p. 78.
131 John Shepherd, Fenomenolojik Bakı Açısı, Ele tirel Anlamda Sorgulayıcı Din E itimi, Din E itiminde Yeni Yöntem Arayı ları
Uluslararası Sempozyum, Bildiri ve Tartı malar, stanbul, 2001, p. 324.
132 John Shepherd,ibid., p.324.
133 Fatma Capcıoglu, Din Ö retiminde Yeni Yakla ımlar Çerçevesinde lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ö retim
Programlarının
ncelenmesi, Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, p. 59.
134 Grimmitt, “When is commitment a ploblem in Religious Educaiton”, British Journal of Educaion Studies, V. XXIX, No. I, ubat, p.
49, from Yıldız Kızılabdullah, Çok Kültürlü Toplumlarda Din E itimi Modelleri Indiana Örne i, Otorite Yay. Ankara, 2014, p. 49.
135 Dogan, R. ve Tosun, C. lkö retim 4. ve 5. Sınıflar çin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retimi, Pegem A Yayınları. Ankara: 2003, p.
33.
136 Recep Kaymakcan, ibid., p. 82.
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z r zných kultur, žit v britské spole nosti. Druhou cestou je uspokojování pot eb r zných
náboženství v náboženské výchov . Britský systém náboženské výchovy si vybral druhou cestu 137,
a to fenomenologický p ístup k náboženské výchov .
První práce na fenomenologické metod provedl n mecký filozof Edmund Husserl v oblasti
filozofie.138 V tomto období fenomenologické filozofické studie zd raz ují nutnost p iblížit se k
lov kem orientovanému p ístupu a porozum ní tím, že je ovlivn na myšlenkou osvícení v
Evrop .139Toto nové chápání m lo ur itý dopad, stejn jako v celé Evrop , na náboženské vzd lání
v britských školách a fenomenologický p ístup navržený na univerzitní úrovni se stal použitelným
p ístupem ve školách ve Velké Británii, navržený Ninianem Smartem. 140
Smart, poprvé založil odd lení religionistiky na univerzit v Lancasteru v raných dobách a poté
zahájil nový program rozvoje náboženské výchovy nazvaný Projekt školní rady o náboženské
výchov na st edních školách. Na konci tohoto projektu byla v Pracovním dokumentu Rady školství
zavedena nová metoda p ístupu k náboženské výchov : 36, který se nazývá fenomenologický ne-
doktrinální p ístup, v n mž se náboženské vzd lání probíhá v rámci tradi ního k es anství pluralitní
britské spole nosti, která obsahuje mnoho r zných náboženství, sekt a názor .141 Navzdory všem
kritikám byl tento nový p ístup aplikován a používán v u ebních programech v místním
náboženském vzd lávání od sedmdesátých a osmdesátých let.142
Pracovní dokument: 36 navrhuje fenomenologickou metodologii, která obsahuje zahrnutí ideologie,
která je náboženství podobnou funkcí do vzd lávacího kontextu, znamenající jiné náboženství a
všechny lidské bytosti, krom k es anství ve Spojeném království.143 V této studii Smart výslovn
uvádí, že by m lo existovat 5 cíl náboženské výchovy. Kaymakcan uvedl tyto cíle takto.144
Náboženská výchova by nem la být pouze informativní.
Náboženská výchova by se m la zam it na replikaci p íslušník náboženství a nebýt nábožná, aby
dávaly smysl otázky o realit .
Náboženské zkoumání by nem lo vylu ovat názor v ícího náboženství.
Náboženské zkoumání by m lo lidem pomoci porozum t jejich kultu e a náboženství. Tímto
zp sobem lze výrazn p isp t k p ekonání "kulturní kmenovosti" Evropy.
Náboženské zkoumání by m lo zkoumat z ejmé a historické aspekty náboženství. Je však nutné
vytvo it dialog mezi svatým projevem a protináboženským diskurzem.

Fenomenologický p ístup k výhodám britského náboženského vzd lávání
Není možné mluvit o jediném p ístupu v systému britské náboženské výchovy. Fenomenologické
náboženské p ístupy a r zné p ístupy k náboženskému vzd lávání lze také zmínit. P ístup
fenomenologického vzd lávání v oblasti náboženství je ovšem pom rn d ležitý pro vytvá ení
program náboženské výchovy, které p ipravují místní školské orgány, a úsp chy t chto program .
Úsp chy t í velkých náboženských jednotek založených na fenomenologickém p ístupu k
náboženské výchov jsou uvedeny níže v tabulkách.145

145 Di er inanç sistemlerine veya ortak de erlere ait kazanımları görmek için Bakınız: Vahdeddin im ek, ngiltere’de devlet okullarında
okutulan din e itimi (re) dersi ile Türkiye’de devlet okullarında okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) ö retim
programlarının kar ıla tırılması,Yayımlanmamı yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014.
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ZÁKLADNÍ STADIUM (P ĲETÍ) NÁZEV LEKCE: SPECIANÍ MÍSTA
U ební cíle

Žáci by se m li nau it:
Možné výukové aktivity AT1 a AT2

Možnosti:

Že lidé mají svá vlastní zvláštní místa
Že existují náboženské stavby, které jsou
zvláštní pro ur ité skupiny lidí, jako jsou:
kostel - K es ané
mešita - Muslimové
synagoga - Židé
chrám - Hinduisté
Gurdwara - Sikhové

Prozkoumat d tskou literaturu o speciálních místech
(nap . "Nap l po schodech" od A. A. Milne, "Ven a
okolo", Shirley Hughes)
Navštívit místní náboženské budovy (nap . kostel,
hinduistický chrám, synagogu, mešitu apod.)
P inášejte fotograie zvláštních míst
Kreslit / malovat zvláštní místo
Mluvit o pocitech na zvláštním míst

Klí ové otázky:
Výsledky výuky AT1 a AT2

Na konci základ by v tšina žák
m la být schopna:

Co d lá místo zvláštní, jaké je vaše zvláštní
místo
Jak se cítíte na svém zvláštním míst
Jaké tato budova (nap íklad p i
návšt v kostela) vzbuzuje pocity

Mluvit o svých domovech a v cech
za ít rozvíjet pov domí, které n kte í lidé uctívají
ve speciálních budovách, že lidé mají zvláštní místa, z
nichž n která jsou náboženské
respekt k lidem, jejich vírám a kulturám

FÁZE 1 NÁZEV LEKCE: K ES ANSKÁ VÍRA A HODNOTY
U ební cíle

Žáci by se m li nau it
Možné výukové aktivity AT1

Možnosti:
Možné výukové aktivity AT2

Možnosti
B h
p íb hy, písn , básn a slova z
Bible, které popisují Boha jako
Stvo itele, který stvo il sv t
jako dar lidstvu a jako
milujícího otce
K es anské hodnoty
dv nejv tší p ikázání,
„Milujte Boha" a "milujte
svého bližního" Ježíšovo u ení
o odpušt ní a lásce s rodinou a
p áteli životy k es an , kte í
následovali p íklad Ježíše,
který pe uje o druhé
Domácí život
Doma a v rodin k es anství
podporuje poctivost, pé i a
respekt v i ostatním
k es ané se asto modlí doma
p ed jídlem a mohou
obsahovat k es anské symboly
jako k íž, rybu (ichthus) nebo
sochy / malby Ježíše / Marie

Poslouchejte k es any, kte í
mluví o tom, jak se pokoušejí
"milovat svého bližního",
poslouchat p íb hy o slavných
k es anech minulých a
sou asných, kte í následovali
Ježíše
íst a diskutovat n které tradi ní
milosti nebo modlitby zvládnout
artefakty nalezené v domácnosti,
jako je rodinná Bible, k íž,
r ženec zjistit, jak se k es ané
starají o druhé a mluvit o tom,
pro poslouchat a reagovat na
p íb hy o p írodním sv t a
stvo ení íst nebo poslouchat
písn a Básn , které popisují
Boha jako "Otce" a mluví o tom,
co to znamená pro k es any

Mluvit o pravidlech a pro je
d ležité myslet na své vlastní
chování a na to, co to ovliv uje- zda
je možné "milovat bližního" sdílet
pocity o hodnotách, které mohou být
d ležité, nap . spravedlnost,
up ímnost, odpušt ní, laskavost
mluvit o tom, jak lidé projevují
obavu o druhé, mluvit o problémech
vznikajících ve vztazích s p áteli a
rodinou sdílejí p edstavy o tom, jak
se o sebe starají, diskutovat o tom,
co to znamená dát p íklad vytvo it
t ídní modlitbu / milost kterou
ekn me p ed jídlem odpov d t na
zázraky p írodních sv tových
sdílených pocit týkajících se
zkušeností úžasu, zázraku a
tajemství, že n které otázky mohou
být zodpov zeny r znými zp soby
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Klí ové otázky:
Výsledky výuky AT1

Na konci základ by v tšina
žák m la být schopna:

Výsledky výuky AT2

Na konci základ by v tšina žák
m la být schopna:

jaký si myslíte, že je B h
emu v í k es ané o Ježíšovi
jaké vlastnosti jsou nezbytné
pro
opravdového p ítele
jak dal Ježíš dobrý p íklad pro
své následovníky

identifikují n které k es anské
víry a u ení z Bible
demonstrují pochopení
významu k íže v k es anské
ví e

uv domují si, že n které otázky,
které zp sobují, že se lidé diví (nap .
stvo ení), je obtížné odpov d t
citliv reagují na k es anské hodnoty
o tom, jakým zp sobem se sebou
navzájem jednáme

FÁZE 1 NÁZEV LEKCE: ISLÁM 1 A 2 (2 LEKCE)

U ební cíle
Žáci by se m li nau it:

Možné výukové aktivity
AT1

Možnosti:
Možné výukové aktivity AT2

Možnosti

Alláh je islámské jméno pro
Boha
Muslimové v í:
Alláh je jediný pravý B h,
který nemá partner . Je
stvo itel, který poskytuje vše
Islámské hodnoty
d ležitost dobrých hodnot
doma a rodinný život pro d ti
si navzájem respektují rodi e,
starší a d ti poctivost a dobré
chování odpov dnost za
veškeré stvo ení
Vedení
Korán je zvláštní svatá kniha
pro muslimy Alláh seslal
vedení prost ednictvím
koránských p íb h ze života
proroka Muhammada *
Uctívání Alláha
muslimové slouží Alláhovi
mnoha zp soby v etn
každodenního saláše, který se
m že odehrávat na
festivalech v mešit , zejména
Id-ul-Fitr a Id-ul-Adha

nau it se, že islámské jméno
pro Boha je 'Alláh' poslouchat
muslimy mluvit o jejich
hodnotách mluvit s muslimy o
jejich rodinách
zjist te, co pro muslimy
znamenají "respekt" a jak je to
demonstrováno v akci,
poslouchejte a reagujte na
p íb hy o tom, jak Alláh seslal
vedení prost ednictvím
proroka navštívit mešitu
pozorovat salah a zjistit, kde a
jak se to d je, podívejte se na
obrázky ukazující, jak se
muslimové p ipravují se na
modlitbu a artefakty spojené s
modlitebním setkáním s
islámskými festivaly a zjist te,
pro jsou oslavovány
poslouchat a reagovat na
p íb hy o prorokovi
Mohamedovi* a jeho rodin a
festivalech

rozlišujte mezi tím, co lidé d lají a
co pat í do p irozeného sv tového
zážitku a mluvte o pé i o živé v ci,
mluvte o tom, jak by p íb hy ze
života proroka mohly vést lidi v
jejich každodenním život dnes
mluvit o tom, kdy a jak se lidé modlí
istota a p íležitosti, kdy je omývání
zvlášt doporu ováno sdílet
zkušenosti ze zvláštních p íležitostí
v jejich život sdílet pocity
vd nosti a vd nosti
p emýšlejte o tom, pro se snažíme
být "dob í" a co to zahrnuje myslet
na to, jak dosp lí, zejména rodi e,
projevují lásku a pé i o své d ti,
mluví o tom, jak lidé projevují úctu
k sob
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U ební cíle
Žáci by se m li nau it:

Výsledky výuky AT1

Na konci základ by
v tšina žák m la být

Výsledky výuky AT2

Na konci základ by
v tšina žák m la být

je d ležité mít jméno, co
pomáhá u init vás
dobrým, pro jsou pravidla
d ležitá, pro se
muslimové modlí p tkrát
denn , co je modlitba
jak byste docítili, kdybyste
m li hlad a sdíleli byste
jídlo s t mi, kte í to

vypráví p íb hy o život
proroka Muhammada *
identifikují n které
náboženské praktiky
muslimské víry, jako je
modlitba, a tato modlitba je
d ležitá pro muslimy

citliv reagují na zkušenosti a
pocity ostatních, v etn t ch,
kte í mají víru, kterou studují
citliv reagují na islámské
hodnoty, zejména v muslimském
domov

* Po jménu proroka Muhammada íkají muslimové nebo píší "salla-llahu alaihi wa salámem"
(mír a požehnání Alláha na n j) Po jménech jiných prorok muslimové eknou nebo píší: "mír s ním ",
peace be upon him - p.b.u.h.

FÁZE 2 NÁZEV LEKCE: JUDAISMUS: B H A TÓRA

U ební cíle
Žáci by se m li nau it:

Možné výukové aktivity
AT1

Možnosti:

Možné výukové aktivity
AT2

Možnosti:
Židé v í, že B h:
je jeden B h
je Stvo itel
stará se o všechny lidi
Víra v Boha vyjád ena
p es:
(Viz. Deuteronomy . 6 v 4-
9, . 11 v 13-21 a . . 15 v
37-41) první ty i z deseti
p ikázání salmy, písn a
modlitby p íb hy z Tenakh
Tóra (prvních p t knih
Tenakh, známých jako P t
knih Mojžíšových)
obsahuje:
pravidla, nap . desatero
p ikázání
které vyjad ují hodnoty,
nap ."miluj svého bližního
jako sebe" (Leviticus ch 19 v
18)
p íb hy o za átku sv ta a
Izraelcích
Tóra: jeho místo uvnit
židovského uctívání a
synagogy:Sefer Torah
(svitky Torah) ozdoby a
dekorace Archy

poslouchejte p íb hy a básn z
Tenakh, které odkazují na
Boha jako Stvo itele, nap .
Genesis Kap. 1, Žalm 8, Žalm
148 ud lají ZÁV R o
významu Shemy zkoumáním
mezuzah a uvažováním o
významu slov uvnit
prozkoumat významy
n kterých písní, modlitby a
p ikázání, které se týkají Boha,
známe n které z deseti
p ikázání, nap . "nepokradeš",
"ct te svého otce a matku" a
ekn te, pro je d ležité setkat
se s n kterými známými slovy
z Tóry, nap . "Milujte svého
bližního jako sebe" a diskutujte
o tom, co znamenají, zjistit
jména knih Tóry
poslouchejte židovské lidi,
kte í mluví o tom, pro je Tóra
d ležitá, aby navštívili
synagogu a prohlédli si Sefer
Torah nebo se podívali na
fotografie, video nebo virtuální
návšt vu

vytvo í jejich vlastní
odpov na krásu
p írodního sv ta hovo í o
tom, jak lidé pe ují o své
vlastní p esv d ení o tom,
že B h mluví v jakýchkoliv
p edm tech, písních nebo
modlitbách, které jim jsou
známy, které pomáhají
lidem p ipomínat jejich
víru
diskutují o d ležitosti
pravidel Spole enství
mluví o knihách nebo
p íb zích, které jsou pro n
zvláštní
ukazují pov domí o
správném a nesprávném s
ohledem na jejich
každodenní život
mluví o tom, co znamená
"milovat svého souseda
jako sebe"
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U ební cíle
Žáci by se m li nau it:

Výsledky výuky AT1

Na konci základ by
v tšina žák m la být

schopna:

Výsledky výuky AT2

Na konci základ by v tšina žák
m la být schopna:

bylo stvo ení sv ta nehodou
nebo dílem Boha Stvo itele
d lá hebrejský Genesis p íb h
n jaké návrhy o roli lidských
bytostí uvnit stvo ení sv ta,
co nám první ty i z Desatera
p ikázání íkají o židovských
p esv d eních o Bohu

jak je Tóra ošet ována v
synagoze a co nám o
židovských p esv d eních
íká, jak je ostatním
posvátným spis m
prokazována úcta v ících
jiných náboženství, jakou
zodpov dnost máme v i
Bohu a sob navzájem.

demonstrují, jak m že být
Genesis p íb h o stvo ení
interpretován doslovn
nebo jako mýtus stvo ení

identifikují n které otázky
a odpov di v rámci
vypráv ní Genesisu o
stvo ení

prozkoumají p íb h v
rámci Tenakh a co nám íká
o židovské ví e a praxi
popíší hlavní židovské
p esv d ení o Bohu a Tó e
pomocí správné technické
terminologie.

zamyslet se nad židovskými
p edstavami o existenci a p írod
Boha a o tom, jak se porovnávají s
jejich vlastními p esv d eními

vyjád it své vlastní názory na stvo ení
odkazující na myšlenky a p esv d ení
v Genesis p íb hu

analyzovat deset p ikázání a zhodnotit
jejich uplatn ní a význam pro
každodenní život ve spole nosti.

Je vid t, že všechny jednotky v programu u ebních osnov jsou informované, p i bližším pohledu. P i
p edávání t chto informací student mmusí být u itelé, jako požadavek fenomenologického p ístupu
k náboženské výchov , nestranní a musí respektovat všechna náboženství. Na druhou stranu se
o ekává, že u itelé porovnávají také místa uctívání, posvátné knihy, zvláštní dny a místa ve všech

ZÁV R
V Anglii se náboženské vzd lání za alo formovat p ed 150 lety. Toto období však u ilo náboženské
vzd lání ve sm ru církví a sm rem k fundamentálním ideál m, které m l každý len církve. Jinými
slovy, neexistovalo žádné sdružení jak v náboženské výchov , tak ve všeobecném vzd lávání. Se
školským zákonem z roku 1944 byly vzd lávací a církevní školy pod kontrolou státu a náboženské
vzd lání se stalo povinným ve všech školách. Od sedmdesátých let, podle duševního a emocionálního
vývoje odpovídající danému studentovi, jsou výukové oblasti, jednotky a témata kurzu náboženské
výchovy dány fenomenologickým p ístupem.
Ve všeobecném kurzu Anglického náboženství (RE); "Náboženská výchova pomáhá studentovi
respektovat jiné náboženství nebo jiné lidi, kte í mají jinou víru a zbavit se výše uvedených
p edsudk " 147. Nejvhodn jším náboženským výchovným p ístupem, který je t eba sledovat, je
dosažení tohoto fenomenologického p ístupu k náboženské výchov .
Fenomenologická výchova k náboženství je základním principem v p ístupu, jakým lov k brání
sám sebe, náboženství nejsou porovnávána z hlediska pravdy, a nepravdy, a jsou oslovováni s
ohledem na každý systém náboženství a víry. Rozpoznávání r zných náboženství, empatie s lidmi
r zných náboženství, projevování respektu a tolerance a p im t je k tomu, aby p isp li k sociálnímu
míru a pomohli r zným kulturám setkávat se ve spole ných hodnotách a bodech
náboženstvích srovnateln .
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Výchova k fenomenologickému náboženství je základem anglického náboženského vzd lávání,
který je v p ístupu uveden jako pochopení "druhého" a respektu k druhému. Tento p ístup, se
základním cílem "porozum ní druhému" a rozvíjení empatie, se projevuje v u ebních osnovách
místního náboženství a v modelu náboženského vzd lávacího programu p ipraveného úst edním
vzd lávacím orgánem. Tato situace p ispívá k p edcházení náboženským konflikt m v zemi.
Britský vzd lávací systém, který p ijímá fenomenologický p ístup v náboženské výchov , má za cíl
omezit p edsudky mezi jednotlivci, kte í pat í do skupin p esv d ení mimo k es anství v zemi
prost ednictvím náboženské výchovy. Mezi nejd ležit jší d vody pro individuální, spole enské a
náboženské konflikty lze uvést p edsudky. V tomto kontextu dovednosti, jako je schopnost
jednotlivce definovat se, porozum t významu "druhých, respektovat ostatní a vcítit se do druhých",
snižují p edsudky. Fenomenologický p ístup náboženské výchovy také pomáhá p i rozvoji t chto
dovedností.
Jako výsledek, náboženství nebo kultury byly p í inou konfliktu pro ur ité období d jin. Náboženství
a kultura se také vztahují k náboženské výchov nabízené jednotlivc m, kte í jsou sou ástí konfliktu.
Fenomenologická metoda, jejímž cílem je udržet spole enskou existenci v míru a minimalizovat
prvky, které ohrožují sociální mír, je d ležité i p es n které kritiky a neúplné sm ry vytvo it kulturu
koexistence a spojit lidi s r znými náboženskými, fenomenologický p ístup také slouží k p edcházení
náboženským konflikt m tím, že snižuje p edsudky. Tento p ístup nabízí p ísp vek ke sv tovému
míru.
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HISTORICKÝ P VOD XENOFOBIE V EVROP

Cem UNCU
Res. Asst., Univerzita Necmettin Erbakan, Fakulta sociálních v d a humanitních obor

Konya/TURECKO

ÚVOD
Západ se vždycky snažil odlišovat se od Východu, proto Západ rozvinul diskusi, která se ukázala být
vždy nad azená a východní nižší. To lze zaznamenat v celé historii. Zkreslená a neúplná znalost
Západu o Východ je zám rná, protože Západ zamýšlel upevnit svou suverenitu na východ tímto
zp sobem.148Deformovaná a neúplná znalost Východu je v podstat založena na obrazu, že Východ
je barbarský a Západ civilizovaný.
Dokonce i kdyby se Evropané v zásad spoléhali na ecké, ímské a pozd ji k es anské ko eny, lze
íci, že v samém jádru vnímali sv t na civilizovaném Západ a v barbarské východní opozici. Východ
se vždy objevoval jako barbar a "jiný" v i ek m, íman m a k es an m. Západ u inil toto
odcizení v domým zp sobem. To má r zné p í iny; zdravý pocit ohrožení zvyšuje rychlost vytvá ení
identity spole ností. To má r zné p í iny; Spole ný pocit ohrožení p idává rychlost deinici
spole nosti a odlišuje se tím, že se podívá do zrcadla "jiného". Takto vytvo ené identity jsou založeny
na rozdílech a kontrastují vytvá ení identity spole ností. Západ vyty uje své hranice Hegelovou
metodou (co ur uje co není). P iznávají negativní (barbarský, zp tný, despotický, atd.) Rysy, které
by nem ly být na východ . Protože nejsou východem, Západ se nep ímo považuje za civilizovaný.
Dalším d vodem, pro se Západ dívá na sebe civilizovan a pokro ile, je p esv d ení, že jsou
"nad ízenými árijskými rasami". V d sledku této "nad azené rasy", "civilizovaného lidského"
v domí víme, že Západ ozna uje sebe sama za "pána" a Východ (Turci, muslimové, ernoši atd.)
jako opak. Ale jak to víme? Odpov je v historii, kde lov k má odpov na v tšinu otázek. Jakmile
jist ekne, že toto já vytvo ené nad azené v domí Západu se odrazilo na historických spisech. Tento
odraz m že být konfrontován dv ma zp soby; Pojmenování, popisování nebo interpretace vývoje
historie. Ale s tímto postojem Západ ignoruje nejzákladn jší metodu d jin. Protože události v
minulosti by m ly být posuzovány podle místa, asu, dne a podmínek této geograie. Západ
posuzoval celou historii podle koncepcí, které vyvinul, a vývoje v Evrop .149

Civilizované západní vnímání
"Trojitý sv tový systém" je jedním z produkt tohoto diskurzu, o kterém jsme mluvili, ale kdo m že
íci, kdy nastal "první sv t" poprvé? Kdo nejd íve vynalezl jméno? 150 Existují n kte í, kte í si myslí
a obhajují myšlenku, že árijští lidé vytvá ejí nad azení v i jiným rasám. Navíc ti, kte í hodnotí
civilizaci, kulturu, vývoj lov ka podle evolucionistické konstrukce; Argumentují tím, že západní
obyvatelé Evropy se v procesu evoluce více rozvinuli než jiní. A už je to prost ednictvím vztah
znalostí-mocí nebo vlivu nad azeného stvo ení, si myslí, že existuje p irozené pov domí o vlastní
nad azenosti na Západ .

148 Çırakman Aslı, “Oryantalizmin Varsayımsal Temelleri: Fikri Sabit mgelem ve Dü ünce Tarihi”. Do u Batı, 20 (1), s.190.
149 Uncu, Cem, “Batı Hegemonyasının Peki tirme Aracı Olarak Tarihyazımı”, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi:
“Hegemonya-Kar ı Hegemonya” Bildiriler Kitabı, 2016, Konya, s.162-163.
150 Ahmad, Aijaz. Teoride Sınıf, Ulus, Edebiyat. Çev: A. Fethi, stanbul: Alan Yayıncılık, 1995, s.123-124.
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Z asu na as se nad azenost bílé rasy objevuje ve form vládnutí. Západ tedy v jistém smyslu
vytvo il "p edstavované komunity" vyjád ením Benedikta Andersona. Protože p edstavované
komunity - kolektivní formace bez národního obsahu - vytvá ejí historii, která odpovídá jejich
politickým, spole enským a kulturním pot ebám.151 Ve skute nosti jde o objemn jší rozm r procesu
budování národa. V tomto smyslu nemohou být d jiny Západu vytvo ené svými vlastními zájmy a
pot ebami vyjád eny stru ným a p esným zp sobem jako definice Hayden Whiteové: "historické
vypráv ní jsou slovní fikce, jejich obsah je stejn vymyšlen jako nalezený a jejich formy mají více
spole né se svými prot jšky v literatu e než s v dou."152

Problém východního nedostatku
Jak Kontny shrnuje, Západ íká: "Jsem Západ, já jsem to a ty jsi tamto, ty budeš moje, já jsem mysl,
v da a demokracie, ty jsi jenom o emocích a instinktech, o náboženském fanatismu a diktatu e".153

Postoj Spojených stát z stával od indián stejný v i muslim m na St edním východ . ekn me,
že v domý lov km že ovládnout barbary, kte í nev dí; oni legitimizovali sv j názor, který zahrnuje
hlavn otroctví ve v ku, kdy lidé byli vyjád eni jako potenciáln rovní a otroctví bylo odmítnuto. Ve
XXI. století prezident USA G.W. Bush prohlásil Irák za "temný kout sv ta" a sv tu tím, že prohlásil,
že "musíme být p ipraveni zaúto it na temné kouty sv ta". Irácká temnota zp sobila, že ho USA
napadly a osv tlily ji pochodní civilizace a svobody.154 M žeme íci, že "vynález pokroku" nebo
slovy Hegelovy metody, nebo Fontanova zrcadla, nebo Foucaultovým diskurzem znalost-síla bylo
vynalezeno "vylou ení" jiných lidí.155 Odrážejí západní nad azenost v každém smyslu v textech,
prohlašují nedostatek a invaliditu na východ . Když se za al objevovat vzestup východu,
interpretovali jej znovu Eurocentrickým zp sobem a mysleli si, že je B h zkouší a trestá tím, že
Východu dává nad azenost.

Eurocentrická historiograie
Informa ní vztah, o kterém jsme hovo ili, dává vlastníkovi právo ur it a ídit osud ostatních komunit.
Z tohoto d vodu se Západ pokouší u init sebe, své p edky a jejich porozum ní civilizaci nad všemi
asy. Tato situace byla p enesena na moderní historii jako eurocentrická historiograie.156 Dá se íci,
že je deinována jako situace, která znehodnocuje ostatní národy a má právo ídit sv t aplikací
hospodá ské a politické nad azenosti po pr myslové revoluci. Toto je za átek moderních
historických problém . 157

ZÁV R
Evropa a Severní Amerika vid ly jiné kultury a civilizace jako n co chyb jícího Západu, co je
pot eba doplnit. Toto je d sledkem odcizení po celá staletí, lidé se pohybují od sebe navzájem a jsou
v bludném kruhu. Rozdíl mezi lidmi vede k odcizení a v d sledku odcizení se lidé od sebe navzájem
liší, což také vede k odcizení.
Západ za al v it svým lžím, hlásaným po tisíce let, a také uv ili propagand , kterou ud lali.
Fontana dokonce dává úžasný p íklad velikosti tohoto problému:

151 Hobsbawm, Eric. “Kimlik Tarihi Yeterli De ildir”, Tarih Üzerine. Çev: O. Akınhay, stanbul: Agora Kitaplı ı, 2009, s. 339; Anderson,
Benedict, Hayali Cemaatler – Milliyetçili in Kökenleri ve Yayılması. Çev: . Sava ır, stanbul: Metis Yayınları, 2003.
152 Iggers, Georg G., Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme: Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı. Çev: G. Ç. Güven, stanbul: Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, 2012, s.10, 121-122.
153 Kontny, Oliver. “Üçgenin Tabanını Yok Sayan Pythagoras: Oryantalizm ve Ataerkillik Üzerine”. Do u Batı, 2002, 20 (1), s. 123-
131.
154 Cesaire, Aimé. Sömürgecilik Üzerine Söylev. Çev: G. Ayas, stanbul: Do u Kütüphanesi, 2005, s. 53.
155 Fontana, Josep. Çarpıtılmı Geçmi e Ayna Avrupa’nın Yeniden Yorumlanması. Çev: N. Elhüseyni, stanbul: Literatür Yayıncılık,
2003, s.122-123.
156 Bıçak, Ayhan. Tarih Felsefesi. stanbul: Dergâh Yayınları, 2015, s. 10.
157 Bıçak, Ayhan. Tarih Felsefesi, s. 183.
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"V Severní Americe stále existují lidé, kte í v í, že Ježíš mluvil anglicky." 158 V d sledku
západoevropské historiografie se Západem jako subjektem, ztratili pov domí o kráse ve zbytku sv ta.
Dnes tento postoj i tento problém pokra uje. Protože intelektuálové, politici a lidé, kte í mají tento
postoj, si myslí, že spole nost a jejich civilizovaný sv tový ád jsou ohroženy barbary (muslimy,
islámem, terorismem, uprchlíky atd.). Pro lidi, kte í jsou v politice, kte í nejsou konfrontováni s
reálnými problémy sv ta a lidstva, je snazší "projevit staré obavy z ústupu íma" 159. Tyto obavy se
m ní podle asových podmínek. Hr za Západu však vždy byla na východ . Analogie podobenství
Fontany se vlastn p ekrývá s Gramscim; Hegemon, který vytvá í spole né "nep átele, nebezpe í",
které upev ují, aby spole n se sebou spojili spole nost. Západ využil inteligenci a svou v du
nespravedliv jako formu víry, p ehán l svou civilizaci a minulost a snažil se podmanit barbarský
východ jako "odlišného", aby nad ním vytvo il hegemonii. Lidé se od sebe navzájem odklonili a
civilizace tvo ené akumulací mnoha kultur byly zni eny, kolonizovány nebo zruinovány. Tento
postoj Západu zp sobil, že pro kolonisty a lidi, kte í pat í k t mto národ m, je d ležit jší aby si žili
v materiální pohod a s ni ím si ned lali starosti.
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VNÍMÁNÍ CIZINC A ZKUŠENOST SE ŽIVOTEM S CIZINCI V JUDAISMU

Mehmet KATAR
Prof. Dr., Ankarská Univerzita, Fakulta náboženství

Ankara/TURECKO

ÚVOD
Judaismus je obvykle p edstavován jako národní náboženství, kde se vzájemn propojuje etnická
identita a náboženství. V tomto rámci se koncept Žid týká jak rasy, tak náboženství. Tento popis
nazna uje de facto stav a v prameni je uvedeno, že a koli se judaismus poprvé objevil v d jinách
jako univerzální náboženství, stal se asem uzav ený p sobením r zných faktor a stal se národním
náboženstvím.
Národní charakteristika judaismu, kterou jsme zmínili výše, je jasn vid t v písmech tohoto
náboženství a konstrukce písem odhaluje vypráv ní a p ístup založený na Židech (Izraelci, jak se
historicky nazývají). V této struktu e, kde židovská písma p istupují k záležitostem se zdánlivou
etnickou perspektivou, p edstavuje postoj cizinc a povaha názor Žid na jiné osoby vážný
problém. Když se podíváme na židovské písma z této perspektivy, m žeme vid t, že dominantní je
diskuse, která vylu uje ty, kte í nejsou židovskými. Nicmén je také možné se setkat s adou
prohlášení mezi ádky, které jsou v rozporu s tímto p ístupem, nebo které lze interpretovat tímto
zp sobem. Proto je možné se setkat s n kolika prohlášeními a p íklady praktik, které vyžadují p ijetí
života spolu s cizinci, krom mnoha prohlášení, které by se ukázaly jako negativní a vylu ující
p ístup k cizinc m, v židovských skriptech. D kaz t chto dvou p ístup lze vid t níže.
P ístupy, které vylu ují a odmítají cizince v pr b hu procesu, kdy se židovství za alo postupn
orientovat sm rem dovnit , za ínalo postupn s Babylonským exilem a za alo se p em ovat na
náboženství etnického obyvatelstva, byla tato zm na ovlivn na i písmy a zatímco židovská písma
byla psaná, byla formována v rámci národního hlediska náboženství.160V tomto ohledu je diskuse,
že synové Izraele jsou vyvolení161 a oblast, která se táhne od Eufratu k Nilu, která má zemi Kanaán
(Palestina) v jejím st edu jsou zaslíbeny tomuto zvolenému národu, se odráží v písmech.162 Také
diskuse, která uvádí, že všech sedm národ , které žijí v Palestin - nebo v zemi Kanaán, jak se íká
historicky - která je centrem této zem , by nem ly mít za žádných okolností možnost žít v oblasti
nebo by m lo být vyhošt no z tohoto regionu, bylo verbalizováno.163

__________
160 See Mehmet Katar, “A Research on the People of Israel being the Chosen Ones”, Islamic Studies, Ankara 2007, V. 20, No: 2, p. 175;
Ali
Osman Kurt, Early Jewish History (Ezra, the Architect of Judaism), Istanbul 2007, p. 211.
161 See Katar, People of Israel being the Chosen Ones ..., p.172; Paul Johnson, A History of the Jews, G. Britain and USA 2006, s. 18-
19; Nicholas De Lange, An INTRODUCTION to Judaism, USA and Australia 2000, p. 27-28; Baki Adam, Other Religions from the
Perspective of Judaism and Christianity, Istanbul 2002, p. 128-129; Nazmiye Yavuz, The Concept of Being the Chosen Ones in terms of
the Holy Bible, (A. U. Soc. Sci. Institute, Unpublished Postgraduate Thesis) Ankara 2006, p. 86.
162 Torah and Haftarah with Turkish Translation and Explanation, Translation and Editing Mose Farsi, Editors: Yitshak Haleva et al.
Istanbul
2002, 1st book: Bereshit, 15/7-21.
163 Když vás HaShem p ivede do zem , kde jste na cest k d dictví, velké množství národ - národ , které mají více lidí a jsou siln jší
než vy; Hetejští, Girgashitští, Amorejští, Kananitští, Perizzitští, Hevitští a Jebuzejští, zahynou p ímo p ed vámi. HaShem jim je doru í a
vy na n ude íte. (V tom okamžiku) je musíte úpln zni it. Ned lejte s nimi žádné dohody a neukazujte jim žádné milosrdenství. (Viz Tóra
a Haftarah s tureckým p ekladem a vysv tlením, p ekladem a editací Mose Farsi,
Redakto i: Yitshak Haleva a kol. Istanbul 2009, 5. kniha: Devarim, 7 / 1-2; Pro podobná prohlášení viz: Tóra a Haftarah s tureckým
p ekladem a vysv tlením, p eklad a editace Mose Farsi, redakto i: Yitshak Haleva a kol. Istanbul 2004, 2. kniha: Shemot, 23 / 23-24; 5.
kniha: Devarim, 20 / 16-17). (I když je v židovských písmenech doporu eno, aby za žádných okolností nebyly uzav eny dohody s národy,
které žijí v zemi Kanaán a které jsou leny sedmi kmen , o nichž se p edpokládá, že sestoupili z Noeho vnuka Kanaán, a že je t eba je
vyhubit nebo Vyhnaní z oblasti, je uvedeno v Noemov p íb hu, že tyto národy, kte í sestoupí z Kanaánu, budou otroky potomk m Shem,
který je uznáván jako p edek Žid (viz Tóra a Haftarah, 1. kniha: Bereshit, 9/20 -27, podrobné informace viz Mehmet Katar, "Vztah mezi
Noemovým prokletím a zaslíbenou zemí", Judaismus ve všech jeho aspektech, Ankara2012, p. 45-59).
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Podle popisu národního náboženství, který jsme popsali výše a tvrzení, že synové Izraele jsou Božími
vyvolenými lidmi, ekl B h prorokovi Abrahamovi, jeho synovi Isaacovi a jeho vnukovi
Jacobovi165, že jim umožní mít mnoho potomk a slíbil jim, že jim a jejich potomk m dá zemi, na
které žijí, zem , která se táhne od Eufratu k Nilu. Nicmén uvedl, že tento slib bude spln n v rámci
konkrétního plánu po ur ité dob a že dosud nedosáhl konce období, kdy by tam m li z stávat, i p es
neúsp ch lidí v tomto regionu.166Vnuk proroka Abrahama Jákob (Izrael) 167 se usadil v Egypt se
svými syny kv li hladomoru, který za al v zemi Kanaán (Palestina) v rámci tohoto plánu.168
Jacobovy (Izraelské) d ti v Egypt v pohod žily a staly se komunitou syn Izraele, která se skládala
z dvanácti kmen 169, a to rychlým rozmnožováním v té dob .170 Po n jaké dob se dynastie v Egypt
zm nila a tento rychlý nár st po tu obyvatel syn Izraele rozrušil Egyp any. Synové Izraele byli
vystaveni r zným pronásledováním kv li opat ením p ijatým v d sledku tohoto narušení a p edpis ,
které byly u in ny.171 B h však tento národ neopustil, aby byl pronásledován ješt víc, kv li svému
slibu jejich otci Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi (Izrael) a zachránil je z Egypta a p ivedl je do zem ,
kterou slíbil svým p edk m prost ednictvím proroka, kterého si vybral, což byl Mojžíš.172
Zatímco incidenty, které jsme zmínili výše podle židovských písem, se odrážejí jako záchranná
operace ur itého národa, kterým jsou synové Izraele, je mezi n kterými tvrzeními chápáno, že tato
záležitost by nem la být vnímána tímto zp sobem a že to není záchranná operace ur ité etnické obce,
ale emigrace proroka ze zem , ve které nemohl p ežít, spole n s jeho lidem. Jelikož tém všechny
výpov di, které vypráv jí o procesu, kdy Mojžíš odvádí syny Izraele z Egypta, za ínají jeho úkolem
tak u init, proces se jeví jako boj o zachování etnické komunity, avšak prohlášení, že smíšené
množství lidí (Erev Rav) také s nimi vystoupilo b hem út ku z Egypta, v okamžiku m ní pohled na
celou záležitost. Pokud by tento odchod nebyl odchodem, je to emigrace lidí ze zem , kde nemohli
z stat kv li svým p esv d ením a kdyby to byla jen záchrana ur itého národa, nebyla by logika v
odchodu lidí r zných etnických p vod , kte í jsou ozna ovány jako "smíšené množství lidí" z
Egypta.173.
A co je nejd ležit jší, synové Izraele, kte í jednali s perspektivou etnického d razu v následujícím
období, by nevzali tyto národy mezi sebe a nesdíleli by s nimi spole ný osud. Skute nost, že mnoho
dalších národ opustilo Egypt spolu se syny Izraele, dokazuje, že projevy syn Izraele, které jsou
vyvolenými, které jsou využívány syny Izraele jako hlavní d kaz vylou ení v i jiným lidem než
sob samým, se netýká etnického ur ení a že je to hodnov rností v o ích Boha za to, že mají víru174.

_________________
164 See Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 26/2-4.
165 See Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 28/13-15.
166 Torah and Haftarah, 1st book: Bereshit, 15/7-21.
167 V židovských písmech je uvedeno, že jméno Izraele je p ezdívkou Jákoba a že získal tuto p ezdívku tím, že zápasil s božským
stvo ením. V komentá ové ásti židovských písem je uvedeno, že toto božské stvo ení, které je ozna ováno za and la, nemohlo p ekonat
Jákoba a nazval ho Izraelem, než opustil jeho stranu, což znamenalo "toho, kdo p ekonal božské stvo ení" (viz Torah a Haftarah, 1. kniha:
Bereshit, 32 / 25-33, tlumo nická ást stejného textu, str. 254-255).
168 Tóra a Haftarah, 1. kniha: Bereshit, 45 / 25-47 / 12; Louis Ginzberg, Legendy Žid , I-II (ve dvou svazcích) P eklad z
N mecký rukopis Henrietty Szold a Paul Radin, 2. vydání, (Židovská publika ní spole nost), Philadelphia 2003, V. 1, s. 391-395.
169 Zdá se, že je možné, že íslo dvanáct v teorii dvanácti kmen , které tvo í jeden z hlavních diskurz judaismu, nese symbolický význam
a že je používáno k popisu množství. V tomto kontextu jsou uvedeny p íklady, jako jsou dvanáct jmen, když jsou zmín ny d ti z bratra
Nahorova proroka Abrahama (Torah a Haftarah, 1. kniha: Bereshit, 22 / 20-24); B h íká prorokovi Abrahamovi o jeho o ekávání od
Ismaela, že umožní Ismaelovi také mnoho potomk a že z n j u iní p edka dvanácti kmen (Torah a Haftarah, 1. kniha: Bereshit, 17/20,
také Viz 25/16) vyvolává možnost, že íslem dvanáct v židovských písmech se používá symbolizovat množství. Ve skute nosti se v
n kterých zdrojích uvádí, že je to obvyklá praxe klasifikace kmen a po t ádk
S íslem "dvanáct" tímto zp sobem, nebo s íslem "šest", což je polovina dvanáct, zvlášt v anatolijských a východních st edomo ských
kulturách v dob bronzové, která se rozprostírá od 3000 B.C. Do 1200 B.C. (Johnson, s. 21)170 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot,
1/7; also see Ginzberg, V. 1, p. 465.
171 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 1/8-19; Ginzberg, V. 1, p. 465-472.
172 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 2/24-4/17.
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Ve skute nosti také B h jasn nazna uje v následujícím prohlášení, že u inil t sn p ed smlouvou,
kterou u inil se syny Izraele na Sinaji, že tento pojem vyvolení nemá nic spole ného s tím, že by byli
etnicky zvoleni a že je to hodnov rnost v o ích Boha na oplátku za víru: "Te , když m posloucháte
bezpodmíne n a zachováte svou smlouvu; Pak budete pro mne zvláštním pokladem nad všemi
lidmi, p estože celý sv t pat í mn "175.Nicmén , jak se judaismus v historickém procesu za ne stávat
národním náboženstvím, za ne být vnímána otázka, že jsou vyvolenými, které odkazují na
hodnov rnost v ících v o ích Božích na oplátku za víru v Boha, jako etnicky zvolené osoby a
výsledkem bylo, že toto bylo použito jako hlavní základ p ístupu, který vylu uje ostatní lidi.176
Pojem být vyvolenými, který se za al interpretovat jako etnická privilegia v o ích Boha v rámci
judaismu, který se obrátil sm rem dovnit a byl vnímán jako etnické náboženství, zp sobil, že Židé
nebo synové Izraele jsou historicky povoláni, aby se na n pohlíželo jinak než ostatní národy, a za ali
vylu ovat národy, které s nimi m ly spole né p edky. V tomto kontextu se n které postavy týkající
se národ , které jsou p íbuzné syn m Izraele a které mají blízké etnické a kulturní vztahy s Židy,
jako jsou Moábové a Ammonové, zaujaly místo v písmech. Podle verbální konstrukce týkající se
t chto národ , které pocházejí ze syna proroka Abrahama, Lota, vznikly národyMoábc a Ammonit
v d sledku incestního vztahu, který m l Lot se svými vlastními dcerami.177 Židovské zdroje nejen
p edstavovaly tyto národy jako produkty incestu, pokud jde o jejich p vod, ale také je obvinily, že
se staly úst edním bodem nelegitimní vztah a cizoložství. Proto se pokoušeli vytvo it základ pro
sv j diskurs, který dokonce vylu uje národy, které mají spole né p edky a odmítá žít vedle nich.178
Druhá zásadní otázka v židovských písmech, která zt žuje Žid m, aby žili spole n s cizinci a která
položila základnu pro jejich p ijetí vylu ující perspektivy v i cizinc m, je otázka zaslíbené zem .
Podle židovských tvrzení jim B h slíbil zemi, která se táhla od Eufratu k Nilu a která m la v centru
jejich zemi. B h opakoval tento slib pom rn asto, po ínaje Abrahamem, který je prvním p edkem
syn Izraele a ekl, že propustí národy, kte í na t chto pozemcích žijí v milosrdenství. V tomto
kontextu vydal sedm národ , které žily v oblasti Palestiny, která se nazývá zem Kanaán, do rukou
syn Izraele a asto opakoval, že s t mito národy by nem ly být uzav eny žádné dohody za žádných
okolností nebo to, že by m ly být vyhošt ny z t chto zemí.179 Tento ostrý projev židovských písem
o národech žijících v zemi Kanaán, který má v úmyslu je vylou it a zni it, je podpo en i n kolika
p íb hy. V této souvislosti je postavena scéna, kde vnuk Noeho, Kanaán, o n mž se íká, že je
p edkem národ Kanaán, je proklet jeho d de kem a jeho rodovým p vodem je potrestán tím, že
jsou otroky Šemovými, a proto i otroky Izraelit , kte í jsou potomci Shema, aby vytvo ili etický
základ pro všechny druhy nekalých praktik v i nárok m na Kanaán.180
Židé (synové Izraele) se ocitli tvá í v tvá národ m Kanaánu, které jsou zmín ny v písmech s
negativním p ístupem a které by absolutn nem li mít dovoleno žít v zemi Kanaán (Palestina), v
dob Joshuy, který p evzal vedení poMojžíšovi. Židé (Izraelci), kte í za ali boj o získání t chto zemí
pod vedením Jozua, vedli spíše krutou válku proti obyvatel m tohoto regionu a vyhnali obyvatele
tohoto území181, zatímco zcela zni ili obyvatele m st, které dobyli. 182

____________
173 Tóra a Haftarah, 2. kniha: Shemot, 12/38. (Zatímco po et izraelských syn opoušt jících Egypt je zmín n jako šest set tisíc muž
krom žen a d tí v židovských písmenech (Tóra a Haftarah, 2. kniha: Shemot, 12/37), židovské zdroje uvád ly po et smíšených Populace
jako jeden milion. Protože pouze po et muž je vyjád en, když se u izraelských syn uvádí íslo a když vezmeme v úvahu, že stejná logika
je použita pro smíšené obyvatelstvo, rozumí se, že po et smíšených Po et obyvatel je více než jeden a p l krát vyšší než po et izraelských
syn . Tóra a Haftarah 2. kniha: Shemot (komentá ová sekce), s. 121).
174 Katar, A Research on the People of Israel..., p. 174.
175 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 19/5.
176 Katar, A Research on the People of Israel..., p. 175.
177 Mehmet Katar, “A Research on the Story of Lot in Torah”, Ankara University, Faculty of Theology Periodical, Ankara 2007, V. 48,
No: 1, p.
68-70.
178 Uvádí se, že z t chto dvou národ , které židovské zdroje spojují se sexuálními zlo iny a cizoložstvím, zejména Moábisté tém p ijali
cizoložství jako zp sob života a vedli i syny Izraele, aby se zapojili do stejného zlo inu (Ginzberg, V 2, s. 758-776, Flavius Josephus,
Židovské starožitnosti, (Zahrnuty v knize nazvané "Josephus, Kompletní práce, p eložené William Whiston, Nashville Tennessee USA
1998"), 4.6.4-6) .
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Proto splnili Boží ád podle židovských písem. Ve skute nosti v t chto písmech B h uvádí, že v
p ípad , že synové Izraele nedodrží na ízení o vyhlazení národ Kanaánu nebo jejich vyhnání ze
zem , a pokud jim dovolí, aby žili v tomto regionu, uvrhne pohromy, které plánoval pro tyto kmeny
v po átku na syny Izraele, takže tyto národy budou zdrojem narušení183 a oni nebudou schopni
vyhnat tyto národy ani v budoucnosti, jako trest.184
Ve skute nosti za ala krutá vále ná politika Žid (syn Izraele), kterou jsme uvedli výše a jejich
nevst ícný postoj k tomu, aby byli ve stejném prost edí s cizinci, když vstoupili do zem Kanaán a
vstoupili do d jin jako politický faktor pod vedením proroka Mojžíše. V tomto rámci, zatímco oni se
p esunovali, aby spolu dosáhli zemí, které oni prohlašují, že jim byly zaslíbeny; setkali se s r znými
národy a bojovali s n kterými z t chto národ . Podle vypráv ní v písmech odhalili své pohledy na
cizince s jejich praktikami v t chto válkách. V tomto kontextu Židé (synovi Izraele) zabili všechny,
krom svobodných dívek, podle rozkazu Mojžíše ve válce, kterou m li s Madianskými, když je
porazili.185 V komentá ích k židovské svaté knize je patrné, že toto vyjád ení "svobodné dívky" je
omezeno na dívky, které ani nev dí, co je manželství a dosud nedosáhly puberty, a že postoj v i
cizinc m, s výjimkou t chto mladých dívek, které z stali naživu z p edvídatelných d vod , je
pon kud krutý.186
Podle židovských písem je praxe, že synové Izraele nechávají ve válkách p ežít pouze svobodné
mladé dívky a vyhubí všechny ostatní lidi, v etn žen a d tí, byla p ijata na mnohem krut jší úrovni
a tato výjimka z období Mojžíše je opušt na a je p ijata praxe vyhubení všech živých bytostí, a jsou
to lidé nebo zví ata.187A ti, kte í to ned lají, jsou obvin ni z chování se proti Boží v li. Ve skute nosti
Saul, který byl prvním králem Izraele, p itahoval Boží zu ivost, protože nezabil n které ze zví at,
které pat ily nep íteli b hem války, kterou m l s Amalekity, a nechal je živé, aby je mohl použít na
ob tní rituály, spíše než je zabil bezd vodn , a proto byl prorok Samuel z tohoto d vodu obvi ován
a on dostal zprávu, že B h mu vezme království a p edá jej n komu jinému, kv li tomuto h íchu,
který spáchal.188

_________
179 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 23/20-23; 5th book: Devarim, 7/1-11, 16, 20/16-18.
180 Podle scény, kterou synové Izraele postavili kolem t chto národ , žĳících v zemi Kanán, prorok Noe vytvo il vinici po potop a
položil ve svém stanu nahý poté, co se opil tím, že pije víno, které získal z hrozn , které sklízel. Jeho syn Ham spat il tuto situaci a vyvedl
ze situace výsm ch a vypráv l o tom svým bratr m Shem a Japhethovi. Tito dva brat i se však chovali jinak než Ham a pokrývali svého
otce, aniž by se na n j dívali. Noe, který p išel ze své opilosti po chvíli vid l nahý a on proklel syna Ham, Kanaan, namísto Ham, který z
n j vysloužil výsm ch a dal Canaanovi trest, že se stal Shem a Jafethem otrokem a dal Ti, kte í sestupují z Kanaánu, jsou tresty, že se
stanou otroky t m, kte í sestupují ze Shem a Jafet (Tóra a Haftarah, 2. kniha: Bereshit, 9 / 21-25, Katar, Vztah mezi Noemovým prokletím
a zaslíbenou zemí, 46). V židovských zdrojích se tvrdí, že Ham je p edkem ernošských lidí a že fyzické vlastnosti ernošských lidí v
podstat nesou stopy zlo inu, jehož se jejich p edch dce Ham dopustil. V této souvislosti je erná k že erných lidí spojena s hanbou
toho, co Ham ud lal, ervenost jejich sklery je p ipevn ná k n mu, když se dívá na Noema nahého, plnost rt je p ipevn ná k n mu, která
sd luje to, co vid l Noe, jak klepy ke svým bratr m, a k ivost jejich vlas je spojena s komplikací toho, co ud lal. Židé mají po celé staletí
negativní perspektivu ernošského lidu kv li tomuto p ístupu a nezbavili se verbalizování t ch nejhorších diskurz o nich (viz Katar,
Vztah mezi Noemovým prokletím a zaslíbenou zemí, str. 55-57 ).
181 "Mluvte Bene Izraelovi a ekn te jim to: Musíte vyhnat všechny obyvatele zem z o í, když p ekro í Jordán ( eka) sm rem k zemi
Kanaán a musíte zni it všechny jejich vy ezávané kameny." (Tóra a Haftarah s tureckým p ekladem a vysv tlením, p eklad a editace Mose
Farsi, redakto i: Yitshak Haleva a kol., Istanbul 2007, 4. kniha: Bamidbar,
33 / 51-52). V židovských písmenech je asto doporu ováno vyhán ní národ Kanaánu, kte í žijí v zemi Kanaán, je také uvedeno, že B h
n kdy provede toto vykázání (Tóra a Haftarah, 2. kniha: Shemot, 33 / 1-3,34 / 11-16, s tureckým p ekladem a vysv tlením, Tóra a Haftarah,
p eklad a editace Mose Farsi, redakto i: Yitshak Haleva a kol., Istanbul
2006, t etí kniha: Vayikra, 20 / 22-24). Je však zmín no, že B h tento exekuci postupuje postupn , jak se izraelští synové ší í po celé
ploše, takže osídlené oblasti, které kanaánští lidé zanechali, nebudou najednou zni eni a budou napadeni divokými zví aty (Tóra A
Haftarah, 2. kniha: Shemot, 23 / 24-33; 2. kniha: Shemot (komentá ová sekce), s. 292, 5. kniha: Devarim, 7 / 18-26). Podle našeho názoru
tato situace skute n poukazuje na skute nost skute nosti víc než na existenci a realizaci božského plánu a odhaluje, že synové Izraele se
v ur itém období postupn dostali do zem tím, že bojovali s r znými kmeny.
182 Nap íklad viz Yeshua s tureckým p ekladem a vysv tlením, p ekladem a editací Mose Farsi, editory: Yitshak Haleva et al. Istanbul
2015, 8/22-26, 10/28, 30, 32-33, 35, 37, 39-40, 11/11-12; also see The Book of Jasher, 89/30-36; Josephus, 5.1.7.
183 "Pokud však nezabijete obyvatele zem z vašich o í, to, co necháte opustit, se stanou jehly ve vašich o ích a trnitými ke i vedle vás
a obt žují vás v zemi, ve které žijete. Pak vám ud lám to, co jsem jim cht l (zpo átku). "(Torah a Haftarah, 4. kniha: Bamidbar, 33 / 55-
56).
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Existuje dojem, že synové Izraele obvykle projevovali negativní a vylu ující postoj v i jiným
národ m, zejména v i národ m, které žili v zemi Kanaán, které se pokoušeli dobýt, a že s nimi
nehodlali žít v míru, podle p íklad uvedených výše na základ židovských písem. Nicmén je možné
se setkat s n kterými d kazy ve stejných písmech, které m žeme interpretovat jako pozitivní postoje
v i cizinc m, p estože nejsou tak asté jako tyto vylu ující diskurzy. Zvlášt když vezmeme v
úvahu fakt, že judaismus ve skute nosti není vlastním národním náboženstvím a že lenové tohoto
náboženství musejí mít za cíl u init kroky dle spojovacího pravidla, alespo v místech pod jejich
velením, b hem tohoto období, kdy vstoupili do d jin, otázka získá z eteln jší perspektivu.
P ístupy, které jsou tolerantní v i cizinc m a p ijímají spole né žití: navzdory vylu ujícímu
diskursu, který židovská písma vyslovují proti jiným národ m, je ve stejných písmech vid t, že v i
n kterým národ m je p ijata pozitivn jší perspektiva189 a navíc je na ízeno, že s cizinci žijícím v
zemi, by se nem lo zacházet špatn . Dokonce i mimo tento p ístup je vid t prost ednictvím p íklad
praktik, které byly zmín ny v písmech, že praktiky na národech Kanaánu, které jsou uvedeny jako
lidé, s nimiž by nem ly být uzav eny dohody nebo kte í by m li být vyhnáni nebo vykázáni ze zem ,
neodpovídají obecnému vylu ujícímu slovu Písem. Ve sv tle t chto zjišt ní se rozumí, že judaismus
není ve skute nosti proti tomu, aby žil spolu v míru s lidmi r zných etnických p vod a p esv d ení.
Ve sv tle výše uvedených bod je pot eba p edstavit rozdíly mezi židovským diskurzem a
praktikami, p edevším v souvislosti s národy sedmi kmen z Kanaánu, v i nimž projevili
nejp ísn jší vylu ovací postoj. V židovských písmech se asto opakuje jako diskuse o tom, že by se
za žádných okolností nem ly uzavírat dohody s národy žijícími v zemi Kanaán a že by m ly být
vyhnány nebo vyhošt ny ze zemí, v nichž žijí. Stejná písma týkající se historických praktik jsou
p ezkoumána, n které údaje ukazují, že tyto výrazy nejsou vnímány a uplat ovány v doslovném
smyslu.
Ve sv tle údaj , které odvodíme z vypráv ní židovských písem, se p edevším rozumí, že prohlášení,
která se týkají toho, že se neuzav ely žádné dohody s leny sedmi kmen z Kanaánu, kte í žijí v zemi
Kanaán nebo jsou zni eni nebo vyhošt ni, v podstat nezávisí na identit t chto národ , ale na jejich
modloslužb a na skute nosti, že neuznali židovskou autoritu, která byla v té dob zástupcem
splynutí. Rozumí se, že t mto národ m by bylo umožn no žít v tomto regionu, kdyby uznali
svrchovanost Žid nebo se s nimi snažili dohodnout. . Ve skute nosti je v Jeruzalémském Talmudu
uvedeno, že b hem období, kdy se synové Izraele dostali do oblasti pod vedením Jozua, Jozue
p edstavil t i možnosti národ m tohoto regionu, zasláním dopisu každému z nich, než s nimi za al
vál it. Jedním ze t í možností bylo p ijmout svrchovanost syn Izraele, ty ostatní pak bu opustit
region, nebo bojovat. Uvádí se, že tvá í v tvá t mto t em možnostem, Gibeonité, jeden z národ
tohoto regionu, se rozhodli uzav ít mír, Girgashité dali p ednost opušt ní tohoto regionu a ostatní
národy se rozhodly bojovat a synové Izraele bojovali s t mito národy pod vedením Jozue190
Výše uvedené vypráv ní, které je obsaženo v Jeruzalémském Talmudu, dává novou a odlišnou
perspektivu problému pohled židovských písem na cizince.
___________
184 Pravítka, 2 / 1-3. (Zatímco obecný postoj židovských svatých knih k národ m Kanaán je negativní, jak jsme popsali výše, a zatímco
je zmín no, že tam bude silný božský trest, pokud z stane v regionu, je také uvedeno, že ást t chto Národy jsou v této oblasti ponechány
tém prakticky jako sou ást božského plánu, takže budoucí generace syn Izraele neztrácejí svou schopnost bojovat a bojovat, a proto je
zde popsáno další protiklad. 3 / 1-6.)
185 Torah and Haftarah, 4th book: Bamidbar, 31/7-18.
186 Torah and Haftarah, 4th book: Bamidbar (commentary section), p. 612.
187 For example, see Yeshua, 8/22-26, 10/28, 30, 32-33, 35, 37, 39-40, 11/11-12; also see The Book of Jasher, referred to in Book of
Joshua and second Samuel, Faithfully Translated from the Original Hebrew into English 1840, Published by J. H. Parry and Company,
Salt Lake City 1887, 89/30-36; Josephus, Antiquities, 5.1.7.
188 See I. Samuel, 15/9-31.
189 "Nedívejte se na Edomita, nebo je to váš bratr. Neupozor ujte na egyptského lov ka, protože jste v n m byl hostZem "(Torah a
Haftarah, 5. kniha: Devarim, 23/8).
190 The Jerusalem Talmud First Order - ZeraimTractates Kilaim and Seviit, Ed. by Heinrich W. Guggenheimer, Berlin and New York,
2001, p. 500-501; also see Yeshua (commentary section), p. 110; Torah and Haftarah, 5th book: Devarim (commentary section), p. 433;
Ginzberg, V. 2, p. 846-848



Tu
rke

y-
Sp
ain

-B
ulg

ari
a-

Ge
rm
an
y–

Cz
ec
hR

ep
ub
lic

254

Proto je z ejmé, že Mojžíšovci, kte í p išli do zem Kanaán, jsou jistí p edstavitelé a držitelé víry, a
nikoliv jako etnická komunita, vnímali boji, který vykonávali v podstat jako boj za rozhodování o
spravedlnosti a nikoliv jako boj národa za získání p dy. Ve skute nosti je vid t, že podobný p ístup
je také zobrazen v židovských písmech. V tomto kontextu je Žid m v písmech p ikázáno, aby jim
nabídli pokoj p ed tím, než zaúto í, s podmínkou, že budou poslouchat Židy a platit jim dan a zapojí
se do boje, a zabít muže, zatímco vezmou ženy, d ti a zboží jako ko ist, v p ípad , že nep ijmou
pokojnou nabídku. Toto p ikázání je p itom p ineseno ve stejném písmu s tím, že toto ustanovení se
bude vztahovat pouze na národy jiných region a nikoli na národy, které žijí v zemích, o nichž se
v í, že byly zaslíbené syn m Izraele.191
Navzdory omezení židovských písem, známí náboženští u enci jako Mose b. Meymun s p ezdívkou
Rambam (1135-1204) a Mose b. Nahman s p ezdívkou Ranban (1194-1270) podpo ili myšlenku, že
právo dohodnout se s podmínkou placení daní a pln ní ostatních závazk by nem lo být poskytováno
pouze národ m žijícím mimo zemi Kanaán, ale také v i národ m žĳícím v zemi Kanaán. Nicmén ,
ani oni si nemysleli, že podmínky placení dan a poslušnosti pro tyto národy nesta ilo a uvádí, že by
také museli opustit modloslužbu a žít podle zákon Noeho.192-193 Ve skute nosti ada výrok v
židovských písmech odhaluje, že historické praktiky souhlasily s tím, co tito u enci podporovali a že
národy, které p ijaly autoritu Žid (syn Izraele), m ly dovoleno žít v zemi Kanaán. V tomto p ípad
to, co Židé (synové Izraele) ud lali, nemá za ú el nic jiného než p esv d ení o slou ení a nezdá se
to tak odlišné, od praktik muslim , kte í vstoupili do d jin celá století po nich. Je však z ejmé, že
ada výrok , které byly verbalizovány s jiným ú elem a které byly spojeny s ur itými podmínkami,
byly hodnoceny v omezeném úhlu novou perspektivou judaismu, která se pozd ji stala
nacionalistickou a že všichni etnicky odlišní lidé byli obecn ostrakizováni.
Rozdíl mezi vylu ujícím projevem židovských písem o tom, co bym lo být d láno s národy Kanaánu
a komplexností historických praktik, které jsou op t založeny na písmech, odhaluje, že tento
destruktivní diskurs v židovských písmenech byl pravd podobn sepsán pozd ji a že neodráží
historická fakta. V tomto kontextu je skute nost, že jména n kolika osob pat ících k t mto kmen m
byla zmín na v p íb zích období Davida, která je prezentována jako nejsiln jší období syn Izraele
v d jinách, p edstavuje d ležitý d kaz pro naše výroky. V prvním z t chto vypráv ní, ze kterých
použijeme p íklady, je uvedeno, že manželem Bathsheby, která má údajn neoprávn ný vztah s
Davidem, je Chetita Uriáš a že tento muž byl p ední bojovník v Davidov armád v té dob .194 Ve
druhém p íb hu David, který dobyl Jeruzalém, který se stal hlavním m stem, se po chvíli rozhodl
postavit chrám a zatímco hledal nejvhodn jší místo pro toto, identifikoval Ornán z Jebusu a koupil
toto místo od této osoby za ur itou cenu.195 Je z ejmé, že práv jako Chetita Uriáš je zde zmín n
Ornan z Jebusu, který je také lenem sedmi kmen , v jeho p ípad kmen Jebus, se kterými by se za
žádných okolností nem ly uzavírat smlouvy nebo by jim nem lo být dovoleno z stat v zemi Kanaán,
a proto by m lo být vyhlazen nebo vyhošt n podle židovského Písma. Nicmén , navzdory jasným
prohlášením o totožnosti t chto osob, je z ejmé, že tito lidé nebyli vypov zeni nebo vyhnáni ze svých
zemí a m li dovoleno žít v zemi. Vedle našeho stanoviska výše, že postoj Žid v i národ m, které
žĳí v zemi Kanaán a které mají být vyhnány podle židovských písem, by nem l být interpretován
zp sobem, jakým je dnes chápán, postoje Žid k jiným národ m zahrnují mnohem zjevn jší
toleranci. V tomto kontextu je jasn vid t prost ednictvím židovských písem a historických praktik,
že Židé (synovi Izraele) dovolili lidem, kte í nebyli Židé, a p esto podléhali Noemovým zákon m,
aby z stali v tomto regionu.
__________
192 Sedm zákon , které jsou ozna ovány jako zákony Noe, se skládají z následujících prvk : Vytvo ení spravedlivého právního systému,
ne uctívání modl , osvobození od Boha, vyhýbání se sexuální neslušnosti, ne zabíjení osoby, ne krádež a nežívání živého zví ete tím, že
se odtrhne jeho maso! (Eldar Hasanov, "Vnímání cizinc v judaismu v kontextu ernošské identity", asopis Turecka pro studie St edního
východu, 2015, V. 2, . 1, s. 139).
193 See Torah and Haftarah, 5th Book: Devarim (commentary section), p. 432-433.
194 See II. Samuel, 11/2-12/23; also see Josephus, 7.7.1-4.
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V tomto rámci se v r zných ástech židovských písem objevuje ada výrok , které nazna ují, že se
Židé chovají tolerantn v i cizinc m v zemích, kterým vládnou, a že by nem li být ponižováni.196 I
když je vyjád eno v interpretacích židovských písem, že tito cizinci jsou lidé, kte í p ijali
judaismus197, zdá se, že si lze myslet, že tato forma interpretace se vyskytla s efektem vylu ovacího
p ístupu, který se objevil poté, co se židovství uzav elo samo do sebe. Krom toho, i kdyby byla
p ijata interpretace, že v tšina lidí, kte í se v písmech popisují výrazem "cizinci", se týkají cizinc ,
kte í konvertovali na judaismus, jak je zmín no i v židovských zdrojích, prohlášení, která mají být
chápána jako lidé, kte í konvertovali k judaismu. Nejjasn jším d kazem je skute nost, že v p ípad ,
že se Žid stane otrokem bohatého cizince (Ger Toshav, který žĳe podle zákon Noeho), který žije v
zemi Kanaán, m li by jeho p íbuzní zachránit otroka zaplacením jeho dluhu198. Podle t chto tvrzení
se zdá, že osoba, která není uctíva em idol a která dodržuje základní principy, které jsou vyjád eny
jako zákony Noeho, má dokonce právo užívat Žida jako otroka kv li jeho dluh m nad rámec práva
na volný život v zemích, kde vládnou Židé. Ve skute nosti je jasn uvedeno v komentá ích, které
jsou u in ny také k židovským písm m, že lidé, kte í p ijmou sedm základních zákon Noeho,
mohou žít spole n se Židy v zemích ovládaných Židy, státem Ger Toshav (rezident cizinec). To
jasn ukazuje, že lidé r zných náboženství by m li mít právo žít svobodn v oblasti, které vládnou
Židé, s podmínkou, že nejsou uctíva i idol .199
Posledním faktorem, který budeme vykládat, pokud jde o Židy, kte í nep ijímají xenofobii do
chování, jsou výklady o p íb hu Lota v židovských zdrojích. V t chto výkladech jsou zmín ny
mnohé h íchy, které vedly lidi ze Sodomy a okolních oblastí ke zni ení, když se setkali s jeho
božským hn vem, ale také se uvádí, že jedním z nejv tších h ích t chto národ je xenofobie. Nezdá
se realistické si myslet, že by židovští u enci, kte í uvád jí, že xenofobie zp sobuje narušení národ
ve svých vlastních zdrojích, by byli v tšinov slep xenofobní.

ZÁV R:
Židovská písma obecn cizince nep ijímají pozitivn a up ednost ují vylu ovací diskurz. Tento
vylu ující diskurz v i t m, kte í nejsou židé, dosáhne zcela nové úrovn , pokud jde o cizince, kte í
žĳí v zemi Kanaán, kterou Židé p ijímají jako zemi, kterou jim B h p id lil (zaslíbená zem ), a to se
m ní na zcela odmítavý diskurz k t m, kte í žijí v této zemi (sedm kanaánských kmen ). V této
souvislosti se konstatuje, že za t chto okolností by nem ly být uzav eny žádné dohody s t mito
kmeny, které žijí v zemi Kanaán a že by m ly být bu úpln vyhubeny, nebo vyhošt ny ze svých
zemí. N které vypráv ní o historických praktikách, které jsou p inášeny ve stejných písmenech, však
ukazují, že Židé nevykonávali obecnou praxi úplného vyhlazení národa Kanaánu nebo jejich
vyhán ní z jejich zemí a umož ovali t m, kte í se pod ídili jejich vlád , žít v tomto regionu za
ur itých okolností. V tomto p ípad je pochopitelné, že tyto p ísné vylu ovací diskursy odrážejí
xenofobii, která se objevila v období, kdy se judaismus obrátil sm rem dovnit kv li r zným
faktor m a stal se národnostním a myšlenka, že p iblížení k cizinc m by vedlo ke korupci z hlediska
náboženství a národnosti. Proto lze vid t, že tyto úvahy neodrážejí p vodní koncept judaismu. V
tomto p ípad se i p es obecné vylou ení z židovských písem zdá, že existují i n která prohlášení,
která umož ují žít s cizinci a že ve sv tle t chto prohlášení je v judaismu možné žít s cizinci v míru.
_____________
195 See II. Samuel, 24/21-25; I. Dates, 21/18-28; Josephus, 7.13.4; also see Muhammed Gungor, Solomon’s Temple in Jewish
Tradition, Ankara 2014, p. 30.
196 For example, see Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot, 22/20, 23/9; 3rd book: Vayikra, 19/10, 33; 5th book: Devarim,
10/18-19.
197 Torah and Haftarah, 2nd book: Shemot (commentary section), p. 270; 3rd book: Vayikra (commentary section), p. 390, 420; 5th book:
Devarim (commentary section), p. 220-223.
198 Pokud se Ger Toshav (cizinec, který podléhá zákon m Noe, a proto není uctíva em idol ) získá finan ní sílu a pokud se váš bratr
stane chudým a dostane se k prodeji, aby sloužil idolu, který pat í k vám Ger Toshav vedle vás Nebo cizinecké rodiny, musí mít šanci být
zachrán n poté, co je prodán. Jeden z jeho bratr by ho m l zachránit (Tóra a Haftarah, 3. kniha:Vayikra, 25/47-48).
199 Torah and Haftarah, 3rd book: Vayikra, (commentary section), p. 596; also see Hasanov, p. 147-148.
200 Ginzberg, p. 208-209; Steven Greenberg, Wrestling with God and Men, USA 2004, p. 65; Katar, “A Research on the Story of
Lot... p. 60, 63-67.
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SOU ASNÉ PROTI MUSLIMSKÉ NÁLADY V ESKÉ REPUBLICE
A JEJICH ODRAZ V KULTURNÍ PRODUKCI
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VÝZKUMNÉ TÉMA
V listopadu roku 2016 se v Praze, jako každý rok, konala populární hudební sout ž Zlatý Slavík.
eské hudební celebrity se shromáždily v Karlínském hudebním divadle, aby odešly dom s

trofejemi nebo zklamáni, v obou p ípadech pod všudyp ítomným pohledem televizních kamer.
Tento rok však m l být svým zp sobem pr kopnický: druhé místo v lidovém hlasování získala
skupina Ortel, auto i známé nahrávky "Mešita". Lebky, které nosili, jen zd raznily, co každý ví, že
tato kapela neoslavuje kulturní rozmanitost.

Kulturní ve ejnost se rozšt pila: menší ást protestovala, prominentní romský hudebník na protest
opustil halut. Ostatní z stali na svých místech - ne nutn na znamení podpory, spíše kv li nev domí
o významu, nebo zkamen lí: co se stalo? Jak je možné, že eská hudební scéna, p íslove n
apolitická, zrodila a p inesla takové rozší ení podporovatel m nenávistných projev ? Je rasismus v
eské kultu e tak všudyp ítomný? A jaká je cesta vp ed -m žeme zrušit skupinu s tak velkým po tem
podporujících lidí?

Tento lánek zkoumá spole ensko-politický kontext tohoto incidentu a navrhuje interpretaci. Tento
p ísp vek se netýká eské kulturní produkce, která podporuje kulturní rozmanitost a p ist hovalce,
ani mapování protest proti skupin Ortel, p estože by bylo hodn o em mluvit. P edm t tohoto
lánku by nem l znamenat, že rasismus je definující fenomén eské hudební scény, což není tento
p ípad.

SOCIO-POLITICKÝ KONTEXT
eská republika je jednou z nejvíce ateistických zemí na celém sv t (druhá zem v Evrop s

nejmenším po tem lidí prosazujících oddanost náboženství - eský statistický ú ad 2014a). Jedná se
také o jednu z nejvíce etnicky homogenních zemí sv ta ( eský statistický ú ad 2014b) z d vodu
odstran ní etnických menšin b hem druhé sv tové války (Židé, Romové) a krátce po n m (N mci) a
kv li uzav ení hranice b hem komunistické éry (1948-1989).

V sou asné dob pat í mezi nejv tší etnické menšiny Romové, Slováci, Ukrajinci a Vietnamci
( eský statistický ú ad 2014b). Muslimové byli vždy íseln nevýznamnou menšinou: odhady jejich
sou asných ísel se liší, nejvýše 0,1% celkové populace (tj. 11000 lidí).201 B hem muslimských
svátk (Ministerstvo zahrani ních v cí) by eské mešity navštívilo zhruba 1500 muslim
(Ministerstvo kultury 2014).
Navzdory (nebo snad kv li) nedostatku fyzického kontaktu eské v tšiny s muslimy, byl jejich obraz
prakticky vždy p evážn negativní: Již b hem války s Osmanskou íší byli muslimové vnímáni a
zobrazováni jako hrozba v populární kultu e.

___________
201 The Czech Statistical Ofice in its census from 2007 talks about 1437 people who self-identify themselves as Muslims (Czech
Statistical Ofice 2007); other analysis estimate the real number of Muslims around 10 000 people.
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Muslimská náboženská obec byla oiciáln registrována až b hem druhé sv tové války - a proto byla
krátce po ní zrušena; byla obnovena až v 90. letech po Sametové revoluci (Novotný 2011). N kolik
stovek muslimských student p išlo do ech v 70. a 80. letech jako sou ást vým ny student mezi
zem mi socialistického bloku, ale tito byli ješt pon kud nevýznamní. Po roce 1989 p icházejí
muslimové do eska na krátkodobý pobyt jako láze ští hosté, což místní obyvatelé ne vždy p ivítali
kv li rozdílným kulturním normám. Neexistoval však žádný významný násilný incident zahrnující
muslimy na eském území.202 Nicmén strach z násilného útoku stoupá mezi obyvatelstvem a
statisticky je v sou asné dob mezi nejv tšími obavami ech (Aktuáln .cz 2016 ).V sou asné dob
existuje n kolikmalých mešit ve velkých m stech - Praze a Brn - a ve m stech s etnými láze skými
hosty z arabských zemí - Teplice a Karlovy Vary; Tam je také n kolik modlitebních místností v
r zných m stech. Pokus m postavit mešity v jiných m stech bylo zabrán no místními
samosprávami. eši tradi n nesouhlasí s výstavbou mešit - i p ed migra ní krizí bylo 75% ech
p esv d eno, že mešity p edstavují p ímou hrozbu pro jejich historické d dictví (Týden 2010).

Celkov je historie ech a muslim historií nedostatku kontakt a p edsudk . V globalizovaném
sv t a m nícím se evropském kontextu vzr stá v eské republice xenofobie a populismus.
Nedávno se otázky týkající se muslim staly katalyzátorem zapálené ve ejné diskuse. Dv sady
faktor p isp ly k zhoršení ve ejné diskuse o muslimské menšin : mezinárodní faktory a domácí
faktory. Mezi t mi mezinárodními se jedná p edevším o migra ní krizi a politiku EU, nebo o st et
eské politické reprezentace s ní.

Pokud jde o p ist hovaleckou krizi, tento fenomén p edstavuje novou realitu pro echy, kte í nemají
zkušenosti s velkou vlnou cizích p ist hovalc . P íliv uprchlík do Evropy souvisí s adou
mimo ádn medializovaných incident (zejména teroristických útok ). eská média nemají tradici
kvalifikované zahrani ní analýzy ani chápání složitých otázek týkajících se etnického p vodu a
náboženství; Stejn jako všude, mají sklon používat skandální titulky. Proto nejvíce záhadné p íb hy
dostanou nejširší pokrytí, nep im ené jejich skute nému dopadu. Bylo zjišt no, že v tšina eských
médií rozši uje p edpojatost k muslim m jako násilné, dehumanizované menšiny (Zabloudilová
2015).

Druhým mezinárodním faktorem je nesoulad mezi politikami R a EU. Jedna z nejvážn jších
nedávných neshod mezi eskou vládou a EU byla kv li kvótám pro uprchlíky, které navrhl výbor
EU. Jejich cílem bylo rovnom rn jší rozložení p íchozích migrant v evropských zemích. eské
republice bylo p ipsáno p ibližn 2700 migrant , zatímco skute ný po et žádostí o azyl muslimských
migrant v eské republice je mnohem nižší. Vznikla vlna protest proti "evropskému diktátu",
zako en ná v dlouhodobém sentimentu, že EU je autoritá ská moc, odpojená od "skute ných lidí".
Problém, který politici používají k tomu, aby se profilovali jako obhájci oby ejných lidí proti
autokrat m EU, vytvo il další nap tí a pro-izolacionistické názory. Zajímavé je, že jedna nevládní
skupina se rozhodla p ivést vlastní skupinu k es anských uprchlík (p ibližn 160 lidí) z Iráku, což
dokazuje, že eši se nebojí imigrant , kte í dodržují své civiliza ní hodnoty, 203 bylo to schváleno
vládou a áste n provedeno, ale velká ást uprchlík opustila eskou republiku pro lepší život v
západní Evrop , jakmile jim byl ud len azyl (což jim umož uje pohybovat se po celé EU). Proto
nebyla velká p íležitost dokázat eské ve ejnosti, že p átelský kontakt mezi nimi a migranty m že
být možný nebo dokonce žádoucí.

Druhou adou faktor jsou domácí. Za prvé, sou asný eský prezident Miloš Zeman je politikem,
který se považuje za skute n "populárního" a stojí za "skute nými lidmi" ("spodních deset milion "
- z celkového po tu 11 milion , podle jeho vlastních slov), odvážn napadá "politickou korektnost".
Staví se jako ten, který se nebojí íkat pravdu o sou asných evropských elitách, v etn záležitostí
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muslim . Nedávno nabádal obyvatelstvo, aby se postavilo proti muslimským úto ník m a postavilo
ze proti migrant m - což je v kontextu EU dalekosáhlý nárok. Pro prezidenta je téma uprchlík
hlavní mobiliza ní otázkou a nástrojem pro získání politických bod . Navíc, krom prezidenta
podporují i jiní politici pevný postoj v i uprchlík m. eský ministr vnitra Milan Chovanec m l
vybudované zadržovací za ízení, v n mž byli p ist hovalci po dlouhou dobu drženi, po dobu vy ízení
jejich žádostí. Bylo s nimi zacházeno zám rn špatn (odd lení rodin na n kolik m síc , nedostatek
informací, zbavení základních lidských práv, koniskace komunika ních prost edk apod.), aby se
vytvo il obraz eska jako zem nep átelské migrant m, aby to odvrátilo více žádostí o azyl.204 Po
výrazném tlaku médií bylo v posledních m sících za ízení zbaveno muslimských migrant .

V eské republice se také vyskytlo n kolik spor týkajících se muslim , p estože jsou spíše vzácné:
dv eské studentky byly uneseny a drženy v Pákistánu islámskou skupinou po dobu dvou let a p išly
dom zdecimované; vedoucí pražské muslimské komunity byl zadržen a obvin n z ší ení
extrémistických myšlenek jako d sledek publikace Basic Tawheed; a eská populace, která se pyšní
svou zem d lskou tradicí, je velmi skeptická v i halal porážkám, které považuje za zbyte n kruté.

Kone n , politické strany využívaly téma imigrace. Okamžit se ho chopila nová politická hnutí a
skupiny, nejvíce pozoruhodn jedno s názvem Islám v R Nechceme, pozd ji Blok proti islámu
vedený profesorem biologie Martinem Konvi kou. Jeho výroky o "mletí muslim do masa a kostní
mou ky" jsou proslulé. Stal se centrem volné koalice krajn pravicových politických stran v etn
t ch, které se d íve zabývaly protiromskými a dalšími xenofobními aktivitami. Jednou z jeho
nejúsp šn jších, ale i posledních aktivit byla "okupace Prahy ISIS" v lét roku 2016. Jeho vliv se
však pomalu ztratil - nebyl zvolen do Senátu a nyní je z ídka vid t ve ejn . Extrémistické skupiny se
v tšinou zdají být hodn slyšet, ale jejich podpora má tendenci být volatilní. Anti-imigra ní rétorika
byla do jisté míry p ijata hlavními politickými stranami, zejména s ohledem na blížící se volby na
podzim roku 2017. Nap íklad hlavní st edopravá strana ODS (Ob anská demokratická strana) hlásá
varovný postoj k islámu, syn zakladatele drsn komentoval hidjaby ve školách; hlavní st edo-
levicová strana SSD ( eská strana sociáln demokratická), která dosáhla výše zmín ného
zadržovacího za ízení, kterou z ídila její ministryn , která nedávno obhajovala v tší benevolentnost
p i kontrole zbraní. Tak, jak jsme vid li, antiimigra ní rétorika je rozší eným jevem, s nímž možná
nesouhlasíme, ale má zásadní spole ensko-politické d vody, které nelze krátce ignorovat nebo
vylou it. Tématem národních hodnot se stávají ve ejné diskuse obavy z "ostatních" a ozv ny
národních d jin, byly p ijaty hlavními politiky na úkor extremistických skupin.

P ÍPADOVÁ STUDIE: HUDEBNÍ SKUPINA ORTEL
Druhé místo v hudební sout ži skupiny Ortel do jisté míry odráží popsané trendy. Tato kapela se
objevila z daleké pravicové hudební scény, ale posunula se sm rem k hlavnímu proudu a dosáhla
legitimity pro širší populaci.
Ortel založil bývalý len skupiny Conflict 88, zjevn neonacistické a antisemitské hudební skupiny
s písn mi nazvanými Rudolf Hesse, Boj o národy atd.

Tomáš Ortel, v dce skupiny Ortel, se od této minulosti distancoval. Jeho sou asná hudební formace
však m že být spojena s extrémismem: jedna z raných písní kapely byla prohlášena za hymnu
neonacistické strany pracujících; extrémistické publikum navšt vuje jejich koncerty. Texty kapely
obsahují spoustu anti-menšinové, nacionalistické rétoriky, jak jsme vid li; A jeho vizuální identita
(lebky, erná a ervená, atd.) p ipomíná jednotky NSDAP a SS. Kapela je však velice opatrná, aby
neporušila zákon, a neposkytla policii žádnou možnost obvinit je z podn cování k násilí nebo etnické
nenávisti. N kte í dokonce tvrdí, že Ortelem opovrhuje tvrdá neonacistická scéna, která íká, že se
vzdali radikalismu.
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Ortel existuje již 10 let, ale stal se populární až v roce 2013 s albem "Mešita". Texty obsahují ádky
jako "Je to prokletí, cítím se zrazen médií / A bojím se o mé d ti / Budete se také bát, když zde budou
stát v burkách a vyk ikovat své modlitby" nebo "Cítí se oprávn ni / Tito v jejich erném hábitu /
Úto í pouze v davu a uctívají svatou válku / Pro Alláhovu slávu od íznou hlavu / To je jediná v c, o
kterou se zajímají / Zastavme šílenství ".

Od tohoto alba se kapela stala velice úsp šnou: diváci jejich koncert se množili a asto dostávají
pozvánky hrát na demonstracích proti muslim m a proti EU. Výše popsané obavy široké ve ejnosti,
která se t žko orientuje ve vztahu k dosud neznámým výzvám globalizace, jsou jist mezi d vody,
pro širší publikum slyší na snadná ešení.

Existuje také podp rné vysv tlení: Ortel byl za azen do výro ní zprávy o extremismu
2015 a je p edm tem zvýšeného policejního dozoru. To poskytlo skupin p edstavu povstalecké
skupiny, která se "odváží íct pravdu" - populární postoj v eské republice, kde jsou lidé tradi n
velmi skepti tí v i oficiálním p íb h m a ve ejným orgán m. Dokonce i v dce kapely potvrdil, že
jejich popularita vzrostla poté, co byli ozna eni za extremisty. Otázkou z stává, co bychom m li
d lat s extrémn proti muslimskými postoji ve ve ejném prostoru.

REPREZENTACE MINORIT
Snaha o vylou ení negativního zastoupení menšin z ve ejného prostoru je dob e zd vodnitelná a
dob e pochopitelná. Zastoupení, podle Stuarta Halla, znamená "používat jazyk k tomu, aby ekl n co
smysluplného nebo reprezentovat sv t smyslupln " jiným "lidem ... Zastoupení je nezbytnou sou ástí
procesu, kterým se vytvá í a vym uje smysl mezi leny Kultury "(Hall, 1997, s. 15). Jiní poukazují
na dvojnásobnou funkci reprezentace: jedná se jak o pr b žnou konstrukci identit v jakékoliv dané
kultu e, tak o stereotypní sílu (Grossberg et al., 1998). Stereotypizace "snižuje lidi na n kolik
jednoduchých základních charakteristik, které jsou zastoupeny jako p írodní" (Hall 1997, s. 257) -
tedy p edstavení muslim jako neodmysliteln násilných a fundamentalistických.
Je to velmi škodlivé pro ve ejný diskurs, protože to vytvá í opozici a vysv tlení toho, co je
"normální" a co je "aberace" nebo p ímo "prohnilé" a co by m lo být vylou eno z ve ejné sféry.
Krom toho, "jelikož se objevuje tam, kde jsou hrubé nerovnosti moci, stereotypizace je klasifika ní
systém, který také slouží jako regulátor p i udržování spole enského a symbolického ádu"
(Avraham 2003, s. 483).

Avšak p ípad skupiny Ortel poukazuje na hlavní dilema, která se nyní objevuje v celé evropské
politice: pokud jsou obecné obavy vyhnané z ve ejného prostoru, vrátí se s v tší podporou a energií.
Nelze vid t p íznivce Ortelu jako homogenní skupinu lidí, kte í jsou ochotni zaúto it na migranty,
ale jako lidi, kte í se z r zných d vod a v r zném stupni cítí nebo p ijímají vylu ující rétoriku.
Pojem Charlesa Selfa o ve ejném prostoru jako neustálém boji za uznání svého hlasu nám m že
pomoci pochopit toto: "Ve ejnost proudí nap í sít mi dialogu a je nekone nou bitvou o
univerzálnost. Ve ejnost je nekone ný proces boje, ne náhodné seskupování demograií,
psychografií nebo dokonce problém . Je to pohled založený na vyvíjejících se sítích, které sdílejí
slovní zásoby, které vytvá ejí vnímání problém ."(Self 2010, s. 89)

Proto by na jedné stran mohlo být lákavé tvrdit, že zrušení negativních slovník nám m že pomoci
eliminovat negativní vnímání. Avšak vnímám druhou ást deinice sebe sama jako klí ovou:
"Ve ejnost proudí nap í sít mi dialogu, je neustálou bitvou o univerzálnost." Self nevidí ve ejnost
jako n co pevného, ale jako proces. V tomto procesu každý tvrdí, že má nad azenou p edstavu o
realit - a všichni jí cht jí sd lovat, zatímco prost edky k tomu se zv tšují, ve v ku informa ní
revoluce. Podle Selfa, protože více forem médií umož uje více hrá m ú astnit se více zp sob ,
hrá i vyžadují nep etržitý zájem o tvar a sm r proud ní ve ejnosti. Sociáln -politické jevy v eské
republice (nedostate né zkušenosti s migrací, odlou ení od EU) v sou asné dob p ivád jí ur itý
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názor, který je díky vyšším komunika ním prost edk m ší en p es ve ejnost a nelze je snadno
vylou it. Vylou ení tohoto vypráv ní z ve ejného prostoru podporuje pouze jeho snahu být
"nepopulární pravdou".

Tento dokument nazna uje, že bychom se m li držet zákonných prost edk , které máme k dispozici:
striktn potrestat veškeré p estupky v zákon a v p ípad pot eby zm nit zákon demokratickým
postupem v sou asné situaci. Ve skute nosti, v dob zvýšeného nap tí, musí být v zákon stíháno
jakékoli neoprávn né podn cování, a dokonce i jednání o n m. Ochrana všech lidí p ed násilím je
základním imperativem.

Ale všechny subjekty, které manévrují v demokratickém právním systému, by m ly být zahrnuty do
diskuse - a vystaveny kritice a protiopat ením, stejn jako všichni ostatní. Koneckonc , zbavené aury
tajemství a vzpoury, tyto nároky vynikají jako m lké a pr m rné a asto se rychle ztrácejí do
zapomn ní, jako se to stalo kontroverznímu v dci bloku proti islámu.

Nem li bychom rychle ztratit víru v naše samoregula ní demokratické systémy. Jako ukazují další
p íklady hudebník , kte í získali popularitu kv li jejich xenofobním tvrzením, je to zdaleka
nedosta ující recept na slávu - a koli jsou populární na internetu, kv li stigmatu, který nesou (Olivie
Žižková, asto ztrácejí ve ve ejném prostoru), Vilém ok a další v eském kontextu). Koneckonc ,
samotná skupina Ortel byla Organizací nevládních organizací odmítnuta, když nabídla nevládní
organizaci nezanedbatelný dar ve prosp ch d tí s rakovinou (Novotná 2016).

Ve ejnost je kritickým prvkem demokratického procesu (Dewey 1984) a jako taková nem že být
ignorována, bez ohledu na to, jak nepohodlné to je pro naše osobní postoje a jak akademické mohou
být její názory. Sou asné ší ení xenofobie není konec evropské demokracie - je to test demokracie.
A jak jsme vid li v rakouských a holandských volbách, v tomto testu jsme vždy neusp li. Poskytuje
mnohem plodn jší uznání problému, p ipisuje odpov dnost herc a pe liv se jimi zabývá, aby je
vylou il z ve ejného prostoru. P stování diskuse, usnadn ní kontakt mezi kulturami a vzd lávání o
výzvách sou asného sv ta bude dlouhodob rozhodující.

Pokud jde o okamžitý výhled, m že se zdát, že nemáme spole né hodnoty ani se svými spoluob any.
P i setkávání se s novými, obtížnými a polarizujícími otázkami m že být hledání konsensu nebo
kompromisu možná dlouhý, bolestivý a náro ný proces. Ale nem li bychom se vzdát, pokud
neuvidíme sdílené hodnoty okamžit . Stále sdílíme minimální požadavek interakce - naši dohodu o
demokratických postupech. Dokud nebudeme zpochyb ovat samotný mechanismus demokracie,
sdílíme platformu, na níž se "snažíme o univerzálnost" - touhu každého být slyšet. To je n co, s ím
se skute n pod líme, a možná je to pro tento okamžik dosta ující.
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RASISMUS - XENOFOBIE

Pedro José Leiva PADILLA
Mauricio Borgonio Fuentes NIETO

Fernando Alcalá Garcia del RIO
Málaga/ŠPAN LSKO

CO JE RASISMUS?
1.1. O em mluvíme, když hovo íme o rasismu?
Rasismus není jen ideologie nebo postoj, ale také zejména hmotná síla, asto institucionální, která
má mnoho praktických d sledk jak p ímých, tak nep ímých.
"Rasismus je specifická forma útlaku. Vychází z diskriminace skupiny lidí na základ myšlenky, že
n které zd d né charakteristiky, jako je barva pleti, je iní horší než jejich oponenty."205 Tento typ
deinice dob e odpovídá takzvanému" v deckému rasismu " praktikovaném Nacisty ve 30. a 40.
letech minulého století. V poslední dob se však rozší ila varianta rasismu, která od vod uje
diskriminaci v i ur itým skupinám (zejména imigrantským skupinám), založená nejen na jejich
racionáln -biologických rysech, ale na jejich spole ensko-historických i kulturních
charakteristikách, a koli tyto jsou asto považovány za rovnocenn nezm nitelné, nebo v každém
p ípad nep ijatelné pro hostitelskou spole nost.
1.2. P vod rasismu
Rasismus není vrozený nebo inherentní znak lidské p irozenosti. Jist , p edsudky proti "barbar m"
p evládaly ve starov kém ecku a ím a existovala instituce otroctví, ale nem la rasový základ.
"Byly zde rozdíly, diskriminace a antagonizace t íd kulturního, politického a náboženského
charakteru, ale žádná na základ rasy nebo barvy"206
1.3. Cílové skupiny rasistické diskriminace
V sou asné dob ve Špan lsku jsou p ist hovalci hlavní skupinou, která trpí rasistickou diskriminací,
i když ne jednotn , jak uvidíme pozd ji.
Nesmíme však zapomenout na sekulární diskriminaci, institucionální a populární, v i cikánskému
lidu - když p išel do Špan lska v patnáctém století, špan lská státní p íslušnost mu nebyla uznána až
do ústavy z roku 1812 - což ješt trvá.
Výsledky pr zkum o postojích nadále ukazují, že významné procento obyvatel by necht lo, aby
jejich d ti sdílely t ídy s romskými d tmi a byly by zneklidn ny, kdyby m li cikánské sousedy. A
práv v uplynulých letech byl cikánský (nebo romský) národ ovládnut Magrebem, jako objekt tohoto
druhu nep átelství.
Krom p edsudk trpí cikánští ob ané mnohem vyšší mírou nezam stnanosti a sociálního vylou ení
než pr m r. Podle Fundación Secretariado Gitano je míra nezam stnanosti 42%. Pokud jde o
rumunské a bulharské cikány, kte í od po átku tohoto století výrazn zvýšili po et cikánského
obyvatelstva, dv t etiny jsou pod hranicí chudoby a více než t etina je v situaci závažného vylou ení.
Navzdory svému postavení jako "komunit ", špan lská vláda uvalila omezení p ístupu k
trhu práce pro všechny romské státní p íslušníky.

___________
205LanceSelfa,Slaveryandtheoriginsofracism,InternationalSocialistReview,n.25, Londres,noviembre-diciembrede2002.
206 GeorgeBreitman,RacePrejudice,HowitBegan,WhenItWillEnd,PathfinderPress, NuevaYork,1971
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1.4. Pro bojovat proti rasismu?
Mnoho lidí a n které organizace levice se domnívají, že je nutné bojovat proti rasismu, protože
rozd luje a oslabuje d lnickou t ídu. Domnívají se, že rasismus p edstavuje p ist hovalectví, " erné",
"maury" nebo "cikány", jako ob tní beránky, kte í odklán jí spravedlivý hn v domorodých a / nebo
bílých d lník od pravého pachatele jejich zla, to je kapitalistický systém.
A nem žete íci, že nemají pravdu. To je nepochybn jedna z funkcí rasismu. Nicmén není to první
nebo hlavní d vod pro boj proti rasismu z levé strany. Hlavním d vodem boje proti rasismu je to, že
vážn narušuje p edevším p íslušnou menšinu. Degraduje životy velké ásti diskriminované skupiny
a p íliš asto vede ke smrti n kterých jejích len .
Výchozím bodem revolu ního postoje a praxe v této oblasti je aktivní opozice v i všem formám
vyko is ování a útlaku z internacionalistického pohledu a od t ídní solidarity. Jinými slovy, brání
rovnost práv a univerzálnost práv.
Vyko is ování je úst edním prvkem fungování kapitalismu, a proto boj proti vyko is ování musí být
také úst edním prvkem revolu ní strategie svržení tohoto systému.
Nicmén r zné formy útlaku nelze omezit na jednoduchou t ídní otázku a p estože konec kapitalismu
je nezbytnou podmínkou pro vymizení rasismu, není to dostate ná podmínka.
Mezitím boj proti rasismu vyžaduje konkrétní opat ení založená na konkrétní analýze typu rasismu,
který existuje nebo který se vyvíjí, a jejich vzájemných vztah se zbytkem kapitaliza ního systému
v každém p ípad , míst a ase.

1.5. Antisemitismus
Antisemitismus (spíše, judeofobie, nenávist k Žid m - Arabové jsou také Semité) není dnes p íliš
významný ve Špan lsku, ale hrál klí ovou roli ve vzestupu národního socialismu v N mecku b hem
t icátých let.
Nacisté dokázali identifikovat Židy prost ednictvím "rasových" stereotyp , které jim p ipisovali
- jako hlavní p í inu hn vu spole nosti. Byli prezentováni a reprezentováni nejen jako cizí (a jiné)
t leso, nesrozumitelné a nev rné, ale také jako ekonomicky arogantní a osnovatelé "židovsko-
bolševického" spiknutí k tomu, aby ovládli sv t. "Socialismus blázn ". Vyvražd ní v tšiny
evropských Žid není jediným p ípadem genocidy v historii, ale má n které významné rysy, které je
t eba poznamenat. Jedna z otázek, které se mnozí lidé pokoušeli odpov d t, je to, jak se mohlo podílet
tolik, na první pohled, "normálních" lidí na takové obrovské, moráln nechutné události, jako je
systematické, fyzické odstran ní šesti milion lidí (v etn Cikán , homosexuál , zdravotn
postižených).
Hannah Arendtová odpov d la na otázku "banality zla": neochv jnou akceptaci a napln ní úkol
státu, aniž by je zpochyb ovali, i když jsou její d sledky eticky zavrženíhodné. V tomto smyslu
Bauman zd raz uje "sociální povahu škody", tj. roli každého jednotlivce, který je vid n izolovan ,
musíme analyzovat jako sociální systém, zejména byrokracii. "Organizace jako celek je nástrojem
vymazání odpov dnosti P í inné souvislosti koordinovaných akcí jsou maskované." Sociální
produkce distancování, dehumanizace skupiny, které trpí rasismem, má v tomto systému významné
místo.
Dalším p ekvapivým aspektem nacistického antisemitismu je to, že se stal nezávislým na jeho
praktické nebo ideologické užite nosti do té míry, že projekt vyhubení Žid v Evrop nezastavil ani
když se stal kontraproduktivním p i odklon ní zdroj z vále ných operací, když N mecko již válku
prohrávalo.
Stejn zarážející m že být i p ežití antisemitismu v Polsku, po desetiletích po vražd t í milion
polských Žid , kdy zbývá jen asi 25 000 lidí, nebo Ma arsku, kde otev en antisemitská strana
Jobbik je t etí parlamentní síla. Nyní je d ležité zd raznit rozdíl mezi antisemitismem a anti-
sionismem. První je nenávist v i Žid m, druhá je politická opozice v i sionismu, koloniálnímu a
utla ujícímu projektu. Snahy Státu Izrael zam ovat tyto dva pojmy, odmítnout jakoukoli kritiku
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svých in jako anti-židovskou, prosazovat právo mluvit jménem všech Žid , jen p iživuje
antisemitismus po celém sv t .
Všimneme si, že v poslední dob n které extrémní pravicové útvary, nap . Národní fronta ve Francii,
potla ily tradi ní anti-semitismus, který jim dává špatný mediální obraz, a p estupují k sionismu,
pokud se dá dob e p izp sobit s jeho islámofobií.

1.6. Islámofobie
N kolik analytik zd raznilo použití xenofobie (nenávisti nebo strachu z cizinc ), které extrémní
pravice provádí v zemích, jako je Francie, se zam ením na odmítání p ist hovalectví a zejména
islámu, tak, že hraje roli podobnou anti-semitismu klasického fašismu. Ve Špan lsku je
nejúsp šn jším exponentem této taktiky Plataforma per Catalunya (PxC), která má v ad m st a obcí
adu p íznivc .
Ve svých prohlášeních o programu "PxC nesouhlasí s p ist hovalectvím, ani instalací muslimských
imigrant v naší zemi" a tvrdí, že tento jev m že být "jasnou hrozbou pro naši kulturu", protože islám
"má ideologické prvky odmítání lidských práv ".
Konkrétn navrhuje p ist hovaleckou politiku, která "stanoví kvóty p vodu a snižuje islámskou
kvótu na nulu" a že "pot eby" (práce se rozumí) jsou pokryty podle dob e definované hierarchie
preferencí "domorodými ob any, komunitních Evropan a zemí Východu nebo v každém p ípad
t ch zemí Latinské Ameriky, s nimiž jsme m li historické vztahy a kterým jsme p isp li naší
k es anskou kulturou, tradicemi a morálními principy." A jde ješt dál:" PxC povzbudí repatriaci
islámské populace."
To neznamená, že islámofobie je zbavena krajní pravice. V Katalánsku navrhli CiU a PSC komunální
návrhy, jejichž cílem bylo zakazovat burku nebo niqab - mimo ádnou praxi v Katalánsku,
mimochodem - argumentovali tím, že brání práva a d stojnost žen - stejné argumenty používané p i
posílání voják do Afghánistánu.
Krom toho Parlament Katalánska, tentokrát vycházející z "bezpe nostních d vod ", p ijal návrh -
hlasy ve prosp ch CiU, PP, Ciutadans a PSC, zdržení se hlasování proti ERC a hlasování proti pouze
ICV a CUP - aby zakázala "skrytí tvá e", což by znamenalo vylou ení n kterých žen z ve ejného
prostoru.
Mezitím regionální policie shromaž uje údaje o ženách, které nosí burku nebo niqab, což nazna uje,
že tato praxe by mohla nazna ovat existenci nebezpe ného radikálního islamistického prost edí.
Lidé, kte í jsou proti všem formám útlaku, budou bránit (pokud se na to ptají) ženy, které se vzbou í
proti vnucení n jakého oble ení, ale také budeme bránit právo každé ženy si vybrat své šaty bez
ohledu na to p ípadné zákazy.
Úst ední vláda rovn ž p ispívá k vytvo ení ohrožujícího obrazu muslim s t žce propagovanými
operacemi proti "islámskému terorismu", k n muž p ispívají média, zejména po útoku na dvoj ata
ve Spojených státech a vlacích v Madridu a deklarace tzv. "Války proti teroru", která asto spojuje
islám a politický terorismus a terorismus v jednom konceptu.
Je však t eba poznamenat, že pro mnoho lidí ve špan lském stát se myšlenka muslimského p ekrývá
s arabskou, zejména s Maghrebem, a je mnohem mén spojena nap íklad se Senegalci, Gambĳci
nebo Nigerijci, i když jsou to muslimové, v jejichž image p evládá, že jsou erní Afri ané.
Zaznamenáváme mimo jiné astý zmatek mezi Magreby a Araby. Velká ást Maro an , stejn jako
n kte í Alží ané p ítomní ve Špan lsku, nejsou považováni za Araby, ale imazighen (Berbers). V
Katalánsku je Amazigh mate ský jazyk nejrozší en jší za kastilštinou a katalánštinou.

2. Co je xenofobie?
2.1. O em mluvíme, když hovo íme o xenofobii?
Fobie je definována jako nep im ený strach z n eho. V této ásti se zam ím na xenofobii, tedy
nenávisti v i cizinc m, každodenní realit .
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Xenofobie a rasistické projevy vycházejí z nedostatku znalostí lidí a kultur, ale také ze špatné
adaptace vzd lávacích a výukových organizací; xenofobie je jedním z p edsudk s v tší
podez ívavostí, nenávistí a odmítnutím cizinc , obecn proti r zným etnickým skupinám.
V posledních letech se objevily demonstrace proti rasismu a xenofobii, jako v p ípad "SOS
Rasismus" ve Francii. Pocity rasismu a xenofobie pohán jí klima sociální nerovnosti, nedostatek
zam stnání a možnosti rozvoje. Zvýšení nezam stnanosti ve více státech vedlo k restriktivn jší
politice v i imigraci. Granty, které jsou nep im en p emíst ny z d vodu snížení jejich práv.
Zem , které jsou sou ástí Evropské unie, musí rozlišovat mezi p ist hovalci z lenských zemí a
p ist hovalci nazvanými "ze t etích zemí". Ustanovení práva Spole enství o svobod pohybu ( lánek
48 smluv zakládající Spole enství) zaru ují ochranu proti diskriminaci p ist hovalc z lenských
stát Evropského spole enství; Bohužel tato ochrana není úplná, protože p ist hovalci ze "t etích
zemí" tuto jistotu nemají. Ti z t etích zemí jsou p evážn Turci, Alží ané, Maro ané, Jugoslávci a
Tunisané.

2.2. Xenofobní postoje rostou na p ti kontinentech sv ta.
Xenofobie se projevuje r znými zp soby a mnoha zp soby, které bychom si nedokázali p edstavit.
Nap íklad v n kterých zemích Evropského spole enství jsou cizinci odmítáni jako klienti
soukromých pojiš oven, pojišt ni za nep ízniv jších podmínek nebo nuceni platit vyšší ceny. Dva
p íklady špan lské xenofobie známé v tšinou jsou vypuknutí rasismu proti ernošským Afri an m
v Katalánii a proti Jihoameri an m v n kterých ástech Madridu.
Ve Špan lsku jsou "Maurové", Poláci, Senegalci a "Súdánci" obvi ováni z "krádeže" Špan lska, a
to nejen uráženi tím, že jsou falešn obvin ni ze zlo in , znásiln ní nebo obchodu s drogami, ale zdá
se, že xenofobní diskriminace ovliv ují mechanismy státu, které se mu mají vyhýbat.
Evropský parlament dosáhl širokého politického konsenzu mezi všemi demokratickými politickými
silami, pot eba bojovat proti rasismu a xenofobii a dosáhl "vyšet ovací komise pro vzestup fašismu
a rasismu v Evrop ".
Na institucionální úrovni komise doporu uje "p ezkoumat a neustále p izp sobovat vnitrostátní
právní p edpisy v boji proti politickému extremismu, rasismu a rasové diskriminaci a sledovat jejich
efektivní realizaci".
Média jsou velmi d ležitá, pokud jde o obraz, který p inášejí o cizincích. D sledky fenoménu násilí
navíc závisí do zna né míry na obrazu poskytovaném médii.
Pouze p ipojením rozhlasu, zapnutím televizního vysílání nebo otev ením novin m žete narazit na
fakta o xenofobii. Sd lovací prost edky se musí držet dál od "intoxikace" ve ejného mín ní, která se
objevuje, když se uvádí, že cizinci jsou problémem bu p ebíráním pracovních místním obyvatel m
p ijímající zem nebo jejich vztahy s obchodem s drogami a trestnou inností; všechno zmín né a
další, p edstavují absurdní xenofobní pocity.

2.3. Konceptuální omezení a kulturní p vod xenofobie
Xenofobie je složený termín, který se skládá ze dvou eckých slov: , což znamená "cizí" nebo
"host" a strach, což znamená "strach" a "mít strach". "Strach z cizinc ." Toto strašné podez ení
provokuje v osob rychlou reakci nep átelství v i cizinc m.
Xenofobie je považována za vážný problém, pokud jde o násilí a agresi v i ob an m jiných zemí.
Sníženy na "p edsudky", "xenofobie a rasismus jsou nám nabízeny jako jednoduchá neoprávn ná
víra, d íve p ijatá, což p i smíchání s negativními pocity vyvolává postoje nenávisti v i cizinc m
nebo v i len m jiných ras, a už ze stejné zem nebo jiné.
Podle filozof jsou složky p edsudk t i:
Kognitivní: hodnota a nem nná víra.
Citové: negativní nebo pozitivní pocity.
Aktivní: dostupnost akce.
P edsudky fungují jako nevyhnutelné p edpoklady u ení a chování, takže je lze realizovat pouze
podporou individuálního kritického postoje nebo nahrazením p edsudk jinými.
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P edsudek je individuální víra, jelikož je nevyhnutelné, že v tšina diskriminuje menšinu, protože
jejich individuální p edsudky se p idávají.
Cizinec je ten, kdo nemá státní p íslušnost zem , ve které žije. Historicky, když národní státy nebyly
vymezeny, byl cizí termín ve smyslu "cizinec", "cizí", "neznámý", "který pochází zven í" ... Proto
m že být xenofobie definována jako diskrimina ní odd lení Mezi ''my'' a ''oni'', jako odmítnutí
jakékoliv kultury nebo náboženství druhých.
Z tohoto pohledu se xenofobie projevuje jako širší a obecn jší fenomén než rasismus, ale nemén
nebezpe ný a energický.

2.4. Xenofobie a p ist hovalectví
Rostoucí ekonomické a sociální rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zem mi se zdají být
rozhodujícími faktory sou asných mezinárodních migra ních pohyb . Tyto pohyby byly vždy
doprovázeny významnými sociálními a ekonomickými rozdíly, ale xenofobie jako reakce
p ijímajících zemí nebyla vždy jejich p irozeným spole níkem, a to je d sledkem velkých migrací
dvacátého století, p edevším t ch po 1. sv tové válce. Územní zm ny osob jsou asto ozna ovány
jako nucené vysídlení a dobrovolné vysídlení.
Je z ejmé, že jak vylou ení lidské skupiny z místa svého bydlišt , dohodami mezi státy nebo
politickými dekrety státu, zahrnuje jasnou xenofobní náklonnost.
Vysídlenci, a už z etnických, náboženských, politických d vod atd. Jejich p ítomnost na ur itých
územích se považuje za nezákonnou nebo neoprávn nou. Obvykle jsou to znevýhodn né menšiny,
které ostatní v tšinou považují za cizince, cizince, jiné ... a kte í jsou z n jakého d vodu nenávid ni
a odmítáni.
Existují ty i faktory, které vysv tlují masivní migra ní pohyby, které moderní sv t zažil po
pr myslové revoluci:
• Množství neobývaných pozemk a v tší p íležitosti v zemích, které migrují.
• Silný demograický tlak v osídlené Evrop .
• Pomalost a rozpory proces industrializace, které vedly k velkému p ebytku práce ve m stech, bez
možnosti vrátit se do zem , kde m li bydlišt .
• Rozvoj pozemní a námo ní dopravy.
Vznik moderních stát , jako formy politické organizace, je založen na rivalit mezi státními
p íslušníky a cizinci a na jejich odstran ní.

3. Hranice / p ist hovalectví: Rasismus a xenofobie jsou pohodln p i ruce
3.1. Pro lidé migrují?
Migrace, a už jsou i nejsou v lidské p irozenosti, byly konstantní v celé historii lidské bytosti, což
asto vedlo k integraci r zných skupin, které se spojily.
N kdy byly hlavním proudem tohoto problému potíže, s nimiž se potýkalo p vodní obyvatelstvo,
jindy touha hledat nové p íležitosti, nové možnosti a asto i kombinaci obou.
A je to tak i tak, migrace je asto výsledek voleb, v jistých velmi prom nlivých pom rech. Ale ne
vždy. V mnoha p ípadech jsou rozhodujícími faktory otroctví, etnické istky, "ob anské" nebo
mezistátní války, klimatické katastrofy, hladomory (tém nikdy ist "p irozené") nebo politické
nebo náboženské pronásledování.
A je t eba si uv domit, že n které migrace v podstat spo ívaly v invazích v doslovném významu
slova, tedy v koloniálních projektech dobývání populací a okupaci cizích zemí.
Stru n e eno, p estože ekonomické d vody p evládají, d vody migrace jsou r zné, od t ch, které
jsou namí eny proti v li lidu až k t m, kdy si lidé svobodn vybírají, jestli cht jí zm nu prost edí p i
hledání nových zkušenosti.
Od druhé poloviny devatenáctého století se vývoj moderních dopravních prost edk , který usnadnil
pohyb lidí, shodoval s konsolidací národních stát , jejichž hranice a kontroly vytvo ily postavu
chudých "p ist hovalc ", podez ele odlišných, kte í mohou být nezbytní pro zachování sociálního
státu, ale sou asn ho ohrožují.
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A tak v dob nerovného rozvoje sv ta vystaveného globálnímu neoliberálnímu kapitalismu se
vysídlení a vznik této um le vybudované kategorie lidí, setkáváme se všemi druhy p ekážek, které
zvyšují lidské náklady na migraci, ale ne libovoln .

3.2. Hranice: estráda
N kdy je pot eba, s nejlepším zám rem sv ta, se zeptat: jestliže v dob globalizace kapitál a zboží
cirkulují s menšími a menšími omezeními, pro by nem li i lidé? Z pohledu internacionaliza ní
levicové varianty je však otázka špatn položena.
Nem li bychom srovnávat lidi s kapitálem nebo zbožím. Naopak. Naší prioritou je obhajovat lidi nad
finan ními nebo podnikovými zájmy. Proto není v bec v rozporu s volným pohybem lidí se sou asn
se zasazovat o p ísn jší kontroly pohybu zboží, zejména kapitálu.
Hranice znamenají vylou ení a v p ípad lidí to nutn znamená p ekonání utrpení a smrti. Nap íklad
mezi lety 1993 a 2016 bylo zaznamenáno 22 518 zmizení na vnit ních, vn jších a p ilehlých hranicích
Evropské unie.
Existuje také kritika hranic (lepší kontrola hranic) pro jejich neú innost; je z ejmé, že nebrání
imigraci, která vždy najde zp soby, jak je p ekonat nebo vyhnout se p ekážkám, i za cenu mnoha
ob tí.
Nyní by se oficiální diskuse nem la zam ovat se svými skute nými funkcemi. "Více než
nepropustné bariéry, hranice ... jsou v tšinou odhaleny jako selektivní vstupní mýtné nebo zámky".207
Na jedné stran zajiš ují "užite nost" lidí, kte í procházejí. Ti, kte í vstupují "legáln " obvykle mají
profily vyžadované v r zných odv tvích; ti, kdo to d lají, "nelegáln " asto prokazují
iniciativnost a odhodlání a v každém p ípad nejistota jejich pobytu spolu s nedostatkem práv je iní
zraniteln jšími v i extrémním formám vyko is ování, které jsou vhodné pro n které podnikatele.
Na druhé stran hranice mají ideologickou funkci: hrají se strachem z "invaze". Tato role je zesílena
jeho mediálním zpracováním, které p em uje "masivní" pokusy vylézt na ploty Ceuta a Melilla,
nebo p íjezd lodí, kajak , nebo malých nafukovacích lun do skute ných skute né podívané, když
ve skute nosti jsou to jen trasy vstup .
Tyto obrazy mohou vzbudit soucit mnoha lidí; paradoxn však jeho neustálá p ítomnost m že
p em nit smrt p ist hovalce na banální fakt. Zdá se, že to je áste n to, na co se odvolal papež
František, když na své návšt v v ervenci 2013 odsoudil "globalizaci lhostejnosti" na italském
ostrov Lampedusa, v pokusu oslovit lidi tam, kde jich tolik zem elo. Je zajímavé poznamenat, že v
té dob papež pokra oval ve své výpov di o cenzu e "té krutosti, která existuje ve sv t , v nás a v
t ch, kte í anonymn d lají spole ensko-ekonomická rozhodnutí po celém sv t , které otev ou cestu
k takovým dramat m." Tvá í v tvá této krutosti a lhostejnosti, prost navrhl, abychom "požádali
Pána, aby nám poskytl milost k tomu, abychom na nimi zaplakali".
A hle, pouhé t i m síce po této návšt v se objevily nové tragédie (nebo masakry?) V blízkosti
Lampedusy se náhle p idalo více než t i sta mrtvých k tisíc m mrtvých, které se hromadí každý rok,
po malých skupinách ve St edozemním mo i. P ed touto novou p íležitostí k uplatn ní milosti plá e
papež k i í "Hanba!" Ale neexistují žádné náznaky podstatné zm ny v politikách, které jsou v ko eni
t chto dokonale p edvídatelných nešt stí.

3.3. Hranice: Podnikání
Existuje aspekt hranic, kterému je asto v nováno málo pozornosti: komer ní. V roce 2011 bylo
zhruba 20 tisíc kilometr hranic sv ta ozna eno st nami nebo ploty a dalších 18 tisíc kilometr více
zahrnovalo další bezpe nostní prvky, jako jsou technologie sledování nebo hlídky. Jednoduše e eno,
hranice nabízejí dobré obchodní p íležitosti.
Po smrti 11 subsaharských lidí v Ceut v zá í 2005, když se pokoušeli vstoupit do enklávy a šesti
dalších v následujícím týdnu vMelille - obrazy, které oblet ly celý sv t - špan lská vláda investovala
32 milion eur pouze na posílení zdi tohoto posledního m sta.
Jak zjistila Claire Rodier, "hrani ní bezpe nostní trh je nyní nasycen soukromými aktéry s dlouhými
drápy." Evropská agentura pro ízení operativní spolupráce na vn jších hranicích Evropské unie nebo
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Frontex (jehož rozpo et se zvýšil z 6,3 mil. EUR v roce 2005 na více než 118 milion EUR od roku
2011) funguje jako "rozhraní pr myslu a politik ". Našli "obrovské ástky [pen z], které Frontex
nese, aniž by byly zapsány do oficiálního rozpo tu".208
V menší mí e jde o podnikání, jako jsou marocké vlády, které se za vým nou za pen žní nebo
obchodní dohody zavazují ídit tok migrant p edtím, než opustí hranice, což je fenomén známý jako
outsourcing hranic, a která obvykle znamená ješt bezohledn jší zacházení s t mito lidmi.

3.4. Hranice: volný pohyb?
Dnešní lánek 13 Všeobecné deklarace lidských práv p ijatý Generálním shromážd ním OSN v
prosinci 1948 se m že zdát trochu divný. Je rozd len na dv ásti, z nichž první uvádí:
1. Každý má právo na svobodu pohybu a pobytu v rámci hranic každého státu
V ur itých obdobích ada stát uplat ovala kontroly svých vnit ních migrací, zejména z venkova do
m sta. V "Kapitálu"Marx velmi graficky popisuje donucovací metody používané k vyhnání obyvatel
venkova a "vytvá ení pot ebné zásoby zcela svobodného proletariátu pro m stský pr mysl [ve
smyslu vyvlastn ní výrobních prost edk ]."
Poté existovaly interní pasové systémy ur ené k regulaci venkovského exodu a / nebo k omezení
práv n kterých segment obyvatelstva v Sov tském svazu (propiska), v Jižní Africe (zákony pro
pr chod, pro nebílou populaci) a v ín (Hokou, kde stále funguje a zhoršuje nejistotu milion lidí,
kte í odešli do m sta pracovat v továrnách).
A druhý:
2. Každý má právo opustit jakoukoli zemi, v etn své vlastní, a vrátit se do své zem .
V r zných obdobích n které státy, v etn stát "sov tského bloku", ukládaly p ísné omezení
odchodu svých ob an a tento vzorec je používán k jejich kritice, asto s dobrým d vodem, ale
vyvaroval se nedostatku t etí ásti, která dopl uje právo emigrovat s nezbytným dopl kem,
imigrovat, jediné, co by ho mohlo ud lat efektivní.
Když se tyto režimy zhroutily koncem osmdesátých let, jeden pozorovatel poznamenal: "Berlínská
ze je nahrazena vysokými ploty, ostnatým drátem a stále sofistikovan jšími elektronickými
za ízeními ... Lidé jsou mrtví a zran ni vstupními strážemi, spíše než strážemi na východech" 209
Špan lský stát dnes používá slib podpory nebo podepsání obchodních dohod, aby zem jako Senegal
nebo Maroko zabránily odchodu ob an t chto zemí, pokud existuje podez ení, že jejich cílem m že
být Špan lsko.
Federace solidarity pracovník a p ist hovaleckých pracovník Francie (Fasti) vhodn poukazuje na
to, že "koncepce všeobecnosti lidských práv znamená svou aplikací zrušení hranic"

3.5. Hranice: Jsme více rasisti tí a xenofobní, když imigrace ovliv uje naše hospodá ství?
Není asto slyšet, že p ist hovalci p edstavují zát ž pro ve ejné pokladny. Používají systém zdravotní
pé e, své syny a dcery posílají do ve ejné školy, dostávají veškerou pomoc bez p isp ní, nižší platy ...
Není neobvyklé slyšet argumenty, které se snaží vyvrátit tato tvrzení. To, že pokud jsou p ist hovalci
mladí a zdraví a nedostávají se k léka i, že pokud jejich výcvik byl zaplacen v zemi p vodu, tak nic
neubral hostitelské zemi, že pokud je hodnota daní, které zaplatí, v tší než jejich prosp ch ze
sociálního státu, že jestliže jsou pro ekonomiku nezbytní, že ud lají práci, kterou nikdo jiný nechce,
zajistí d chod stárnoucí populaci ... Jak íká profesor Baskické univerzity, Bob Sutcliffe, "Je to
opravdu mimo ádná debata. Za prvé, ob pozice sdílejí p edpoklad, že imigrace je žádoucí pouze v
p ípad , že má pozitivní fiskální rovnováhu. To znamená, že p ist hovalci jsou vítáni pouze tehdy,
pokud zlepší ekonomickou situaci sou asných obyvatel. Pokud ne, m li by být vylou eni." Nem li
bychom upadnout do pasti tohoto druhu diskuse, malého a sobeckého výpo tu výhod, pro "domov"
(a to, že "outsid i" obt žují).
_________
208 ClaireRodier,Mugak,n.61,diciembre2012
209 TeresaHayter,OpenBorders,PlutoPress,Londres,2000.
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Instrumentální a utilitární pohled na lidi, pouze jako na dehumanizovanou pracovní sílu, je
charakteristický pro kapitalismus. Naopak, musíme znovu a znovu naléhat na univerzálnost práv z
mezinárodního a t ídního postavení.
Spole ná stížnost spo ívá v tom, že p ist hovalci dostávají ob dové granty (nebo místa ve st ediscích
pé e o d ti nebo minimální mzdu nebo sociální bydlení), zatímco mnoho našich "rodin" k nim nemá
p ístup. Existují ti, kte í se snaží tyto protiklady, p edsudky nebo "m stské legendy" vyvrátit
citováním "skute ných" ísel nebo vysv tlováním, že m ítka jsou stejná pro všechny, ale že
p ist hovalci mají tendenci být chudší (což je obecn pravda).
Není t eba podce ovat možnou užite nost uvažování tohoto stylu; nicmén jsou krátké, nebo h e,
špatn zam ené. Problémem není distribuce tohoto zboží, ale skute nost, že pro všechny pot ebné
není dost. Krom toho se tento chronický nedostatek zhoršuje škrty p esn v dob , kdy se zvýšila
pot eba díky nezam stnanosti a nejistot .
Není snadné p esv d it p ist hovalce a domorodé obyvatele, kte í mají spole ný zájem na tom, aby
odolali (a obrátili) škrty a žádat, aby poskytování ve ejných služeb a sociálních statk bylo dostate né
pro uspokojení pot eb všech lidí, nebo že, pokud se spojí, mají v tší šanci vyhrát v tomto boji. Není
to snadné, ale je to pohodlné a také proveditelné.
D kazem jsou dobré výsledky platformy týkající se hypoték, které jsou spíše d sledkem zapojení se
cizích a domorodých obyvatel populární vrstvy na obranu základních statk , jako je právo na d m.

4. Jak bojovat proti sociální nespravedlnosti, rasismu a xenofobii?
Od d tství: d ti se vždy u í z toho, co vidí a slyší nap íklad doma, kde jsou rodi e nebo pouze jeden,
rasisti tí nebo xenofobní, povzbuzuje to budoucí rasismus / xenofobii d tí; To pro n znamená dva
vážné d sledky, pokud má dít touhu komunikovat s jinými lidmi, bude traumatizováno a nebude
schopno p irozen p ijmout svou touhu; dalším d sledkem bude, že rodi e rozší í rasistickou
budoucnost, což znamená, že reprodukují fašistický systém.
Ve škole: jak všichni víme, škola je místem, kde se u í a získávají hodnoty, což znamená, že je
nezbytn nutné zavést vzd lávací programy, které tolerují kulturní rozdíly ve školách.
V jazyce: jazyk, který v sou asné dob používají lidé, m že obsahovat hojné rasistické / xenofobní
výrazy, které legalizují tento stav nenávisti a agrese, bohatství kastilštiny v této oblasti je neomezené.
V institucích: stát, armáda a církev jsou t i tradi n rasistické / homofobní instituce. Stát schvaluje
manželství mezi páry r zného pohlaví a minorit z d vod sexuální orientace. Armáda aktivn sleduje
homosexuální osoby, pokud jsou pod její autoritou, a napl uje homofobní a sexistické hodnoty.
Katolická církev nadále atakuje homosexuální vztahy, asto s agresivními prohlášeními, ímž
podporuje nenávist v i t mto lidem. Totéž se d je s n kolika náboženstvími sv ta.
Mohu zd raznit, že manželství mezi páry stejného pohlaví bylo v roce 2005 legalizováno a vedl je
jeho prezident José Luis Rodríguez Zapatero. B hem prvního roku zákona bylo uzav eno 4500
s atk manžel stejného pohlaví.
V sociálních a politických hnutích: skupiny sociální kritiky (socialismus, anarchismus atd.) vždy
odstranily problém rasismu / xenofobie, když se ho aktivn nezú astnili, jako nap íklad Stalin.
Nevládní organizace si nedávno uv domily pot ebu za lenit práci proti rasismu, xenofobii a
homofobii jako jeden z jejich cíl .
V akademicko-v deckém sv t : léka ský, psychiatrický, sociologický a v decký diskurs musí
opustit své strategie segregace a zastavit poukazování na rozdíly mezi lidmi jako na n co
neobvyklého nebo nezdravého. Nap íklad a našt stí dne 17. kv tna 1990 Sv tová zdravotnická
organizace (WHO) vylou ila homosexualitu z Mezinárodního kodexu nemocí.
V médiích: Rádio, televize a tisk nep etržit p enášejí rasistické, xenofobní a homofobní obrazy a
obsah. Jasný p íklad by byl následující, pokud se stane vražda a pokud je vrah jiné národností nebo
z jiné zem nebo nap íklad homosexuál, je to za azeno jako relevantní informace do nadpisu zprávy,
ale pokud je vrah heterosexuální, tento údaj uveden není. 210
__________
210 Nacidoenotraparte,Hegoa,Bilbao,1998.
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ÚVOD
Rasismus jako jedna z nejproblemati t jších oblastí moderního sv ta je již dlouho diskutován v rámci
spole enských v d. Na druhou stranu v 19. a 20. století se v dy jako biologie a antropologie staly
jednou z platforem, kde byl vytvo en rasismus. Krom v d je dnes známou skute ností, že rasismus
je také založen áste n na filozofickém pozadí, které bylo konstruováno po více než dva tisíce let.
Tvá rasismu se m ní podle historických období a postoj lidí. V moderních dobách se rasismus
stává viditelným, protože rasismus získává své filozofické zázemí. Tato tvá se n kdy objevuje jako
institucionální rasismus proti etnickým menšinám, n kdy jako nenávistná e proti zástupc m
n jakého náboženství, n kdy i jako diskrimina ní chování v i ernošským lidem. Ve vztahu k tomu
se mohou místa, kde se rasismus projevuje, lišit. Nap íklad, v autobusu nebo v letadle, m žete být
sv dky rasistického diskursu a / nebo chování proti erným lidem. Nebo postoje policist proti
zástupc m jakékoli malé skupiny v policejních centrech mohou být rasistické. Na druhou stranu,
jakýkoli bílý majitel obchodního obchodu s potravinami nesmí prodávat žádný produkt ernoch m.
Jedná se o p ípady, kdy p edstavitelé menších etnických i náboženských skupin nebo ernoch po
staletí zažili tisíckrát.
V roce 2000 bylo lidstvo sv dkem toho, že tvá rasismu se projevuje spíše mezi davy lidí. P estože
sportovní fanoušci sledují rasistické implementace od olympijských her v Berlín v roce 1936,
viditelnost rasismu a rasistická rétorika mezi fanoušky a hrá i je vid t více v dekádách 2000 a 2010.
Jako po áte ní záv r lze íci, že když se fašistická politika odrazila na sportovních aktivitách v
t icátých letech minulého století, následující roky a desetiletí odrážejí vystup ování xenofobie, která
se vyvíjí jako forma rasismu na Západ , ve sportovních aktivitách až do roku 2010.
S ohledem na dosud uvedené argumenty navrhuje tento dokument podtrhnout a vytvo it pov domí o
rasismu ve sportovních aktivitách, které jsou pozorovány zejména na fotbalových stadionech v
dekádách 2000 a 2010. Za tímto ú elem bude zkoumáno, jak se xenofobie a rasismus objevují mezi
fanoušky fotbalu a hrá i proti erným hrá m p i fotbalových zápasech. Ve vztahu k rasistickému
chování nebo povzbuzování na fotbalových stadionech bude rovn ž zkoumáno, jaká opat ení jsou
p ijata a jaké trestní sankce zavádí Evropská unie fotbalových federací (UEFA) proti rasismu. Po
tomto vyšet ování bude p edloženo, jak mezinárodní organizace UEFA, p ispívá ke spole ným
hodnotám Evropy a lidskosti tím, že se snaží zabránit rasismu, což je problém lidstva.
Po objasn ní hlavního problému m že být krátce uveden obsah p ísp vku. Za prvé budou zkoumány
deinice rasismu a jeho filosofické ko eny. Poté budou krátce p ipomenuty realizace, které lze nazvat
rasismem v koloniálním období, jako nejintenzivn jšího období z hlediska rasismu, institucionálního
rasismu. Jakmile prozkoumáme institucionální rasismus, budeme se tázat, jak uvést do diskuze
lidstvo b hem druhé sv tové války a fašismus, d íve než budou zd razn ny argumenty týkající se
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boje proti rasismu po 60. letech. Kone n , ve vztahu k tomuto boji bude pozorován fotbalový
rasismus po dobu dvou desetiletí tím, že bude brána v úvahu prevence UEFA a tresty fotbalovým
klub m, hrá m a fanoušk m. Tímto zp sobem se navrhuje, aby byla vokalizována jedna z
nejd ležit jších platforem proti rasistické kampan na regionální (pro Evropu) a celosv tové úrovni.
Jinými slovy, na aktivitách UEFA proti rasistickým klub m, hrá m a divák m se projeví aspekt
protirasistických politik mezinárodní spole nosti a institucí.
1. Definice a filozofie rasismu a jeho úvahy v koloniálním období
VOxfordském slovníku je rasismus definován tím, že je zd razn n koncept nad azenosti. Podle toho
je rasismus "p edsudek, diskriminace nebo antagonismus namí ený proti n komu z jiné rasy na
základ p esv d ení, že vlastní rasa je nad azená" (URL-1). Tato strana rasismu v teorii zd raz uje
nejobecn jší "mentalitu" rasismu. Na druhou stranu, druhý význam rasismu zd raz uje reflexi
chování, kterou lidé prokázali ostatním p íslušník m jakékoli etnické kultury nebo náboženské
skupiny. Podle definice Merriama Webstera je rasismus doktrínou nebo politickým programem
založeným na p edpokladu rasismu a ur ený k pln ní jeho zásad "(URL-2). Tyto dv hlavní
perspektivy týkající se rasismu jsou zdrojem všech argument a diskusí týkajících se konceptu, o
nichž se po staletí zabýváme.
A koli rasismus byl koncipován a diskutován od 19. století, implementace, které lze hodnotit jako
rasistické, lze pozorovat v historii a mentální zázemí pro n lze vysledovat zp t k filozofickým
argument m. Zvlášt rasistické prohlášení a argumenty lze nalézt ve studiích dvou významných
filozof : Kant a Locke. Jak je uvedeno ve studii Rattansiho (2007: 27), velmi krátký ÚVOD k
rasismu, Kant vyjad uje následující prohlášení: "Tento lov k byl docela erný...jasný d kaz, že to,
co ekl, byla hloupost." Na druhou stranu David Hume podrobn popisuje jeho rasistické p ístupy
ohledn ernoch a p esv d ení o nad azenosti bílých lidí: "Jsem schopný podez ívat negry a obecn
všechny druhy lidí (protože existují ty i nebo p t r zných druh ) že jsou p irozen horší než b loši.
Nikdy nebyl civilizovaný národ n jaké jiné pleti než bílé. . . Žádný d myslný výrobek mezi nimi,
žádné um ní, žádné v dy" (Jak citováno v Hume, 1754: Rattansi, 2007: 27). Ve skute nosti m že
být rasismus mezi ilozofy p ipisován i starším as m. Nap íklad následující výroky Aristotela
dovolují, abychom si mysleli, že nep ímo potvrzuje rasismus skrze své myšlenky na otroctví: "A
skute n užívání otrok a krotkých zví at se nijak neliší, protože oba svým t lem slouží k pot ebám
života ... Je tedy z ejmé, že n kte í lidé jsou p irozen svobodní a jiní otroci, a proto je otroctví jak
ú elné, tak i správné." (Jak je uvedeno v Aristoteles, 1985: Lopstone, 1998: 21). Aristotelovy názory
jsou zt lesn ny koloniálními hnutími a invazemi, v nichž je rasismus ilozoficky a teologicky
legitimován v pre-moderním období.
Krátce vzpome me na to, že koloniální hnutí v pre-moderním a raném novov ku lze definovat jako
vyko is ovací proces a zasv cení n kterých konkrétních region sv ta, jako je Indie, východní Asie,
Jižní Amerika atd. Základní motivace koloniálních hnutí, udržovaných západními obyvateli, bylo
p evzít p írodní zdroje t chto region a využívat je ve prosp ch západních lidí. Pro obecnou
spole ensko-v deckou teorii, aby legitimizovala tuto rozsáhlou "loupež", která pokra ovala po celá
staletí, Západ vyvine myšlenku "rasy" za ú elem za azení etnických kultur podle jejich "úrovn
vývoje". Podle tohoto po adí jsou "rasy" v typu bílé pleti nad azené ostatním "rasám" (Bhabha,
2006). To znamená, že si zaslouží víc blahobytu než ostatní ve sv t . Navíc, protože jsou rozvinut jší
z hlediska inteligence a intelektuality, mohou být materiální i lidské zdroje v kolonizované
zem pisné oblasti použity a t žit z nich, a proto mají proniknout do t chto geografických oblastí a
p inutit domorodce k v tší práci. V opa ném p ípad ostatní "rasy" jist vyplýtvají zdroje a nevyužijí
sv j vlastní "lidský kapitál". Ve vztahu k tomu západní rasistické p ístupy v kolonizovaných
oblastech jsou legitimovány diskurzem "pomáhání barevným lidem" (všichni nebílí lidé). "Použití
ne-západních zemí využíváním jejich zdroj , jejich vlastních zdroj , je skryto pod slovem" pomoci
ne-západním zemím zlepšit se ekonomicky a politicky" (Alkın, 2014: 111).
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Za ú elem posílení nad azenosti svých "ras" nad lidi žĳící v kolonizovaných oblastech, západní v dci
v asné moderní dob využívají n které v decké oblasti, jako je biologie a anatomie. Ve skute nosti
vytvá ejí korelaci mezi fyzickými charakteristikami a úrovní inteligence. Ania Loomba, která je
jedním z nejslavn jších post-kolonialistických spisovatel , objas uje situaci následujícími výroky:
"P i azením rasových charakteristik biologickým rozdíl m, jako je velikost lebky a mozku, úhly
obli eje nebo geny a trváním na spojení mezi t mito faktory a spole enskými a kulturními atributy
v da zm nila "divokost" a "civilizace" na "stálé a trvalé podmínky" (Loomba, 2005: 101). "Prokázání
nad azenosti bílých lidí nad barevnými prost ednictvím vztah mezi fyzickými charakteristikami a
inteligencí p ináší rasismus do dnešního sv ta. Zvlášt po sv tových válkách, od padesátých let do
konce roku 2000, je na této fyzické a intelektuální p evaze bílých západních lidí nad zbytkem sv ta
p isouzen rasismus na osobní a ú ední úrovni nad menšinovými etnickými i náboženskými
skupinami. P ed zkoumáním výše zmín ného období m že být krátce p ipomenut Hitler v postoj
v i rasismu v lidských d jinách a jeho realizaci legitimizací nad azenosti své vlastní "rasy".
Hitler jako jeden z nejvíce psychopatických a fašistických postav v lidských d jinách je velmi
p esv d en o nad azenosti n mecké "rasy" nad ostatními "rasami". Jako zástupci " isté rasy" si
n me tí lidé zaslouží více bohatství, est, prestiže a "p dy", takže sou asné hranice N mecka po 1.
sv tové válce N mc m nesta ily. Na druhé stran , když n mecká "rasa" oslavovala Hitlera na
základ specifických fyzických vlastností (pamatujeme na argumenty Loomby), n kte í z dalších,
jako jsou Židé, Cikáni atd., jsou obvin ni z toho, že jsou "pokažení". Proto je t eba tyto "zkažené
rasy" a dokonce i zkažené "n mecké" lidi a d ti, jak Hitler uvedl ve své knize Mein Kampf, která
byla poprvé vydána v roce 1925, vylou it tím, že budou "zabiti". Rozsah rasismu zde je "zv tšen"
Hitlerem. Pro n ho, aby se dosáhlo isté n mecké "rasy", m li by být hendikepovaní a nemocní lidé
"zrušeni". On praktikuje své myšlenky po 15-20 letech ve druhé sv tové válce. Použitím
komplikované atmosféry války na izuje zabít zástupce n kterých "ras" a hendikepovaných /
nemocných lidí.
Existuje všeobecná diskuse o tom, že filozofické ko eny Hitlerova rasismu jsou áste n p ipsány
Martinu Heideggerovi, který je jedním z nejslavn jších filozof 20. století. Jako len nacistické
strany v N mecku Heidegger neskrývá své sympatie v i fašistickým politikám a implementacím.
Na druhou stranu by následující vyjád ení mohla objasnit Heideggerovu filozofickou a politickou
pozici fašismu a Hitlera: "Ve svých nepublikovaných seminá ích o politickém vzd lávání v letech
1933/34 Heidegger eší vztah mezi bytím a existencí ve vztahu, kde stát a na p vodu založená ve ejná
komunita se zabývá pro-Hitlerovským pr kopnickým státem "(jak bylo uvedeno v Göçmen 2009:
Can, 2013: 95). Takové "posvátné" pozadí charakteru samoz ejm nem že pop ít Hitler v postoj
v i "rase" a rasismu.
Krom filozofických ko en Hitler a nacisté udržují rasistické implementace na ostatní "rasy" a jejich
výsledkem jsou vraždy a genocida ve 20. století. Stát a armáda jako oficiální instituce zp sobují
takové hrozné scény, které jsou v podstat motivovány rasismem, a to po é e osvícení uprost ed
Evropy. P estože rasistické implementace v povále ném období nedosáhly tohoto rozsahu, rasismus
v Evrop a USA se projevil pod r znými tvá emi.
2. Rasismus v povále ném období: P ehled
Po druhé sv tové válce se díky ne ekaným zkušenostem s fašismem a d sledky t žce založených na
rasistické genocid pokoušelo lidstvo vyvinout pov domí proti rasismu a dalším problém m
založeným na identit . Zvlášt založení Organizace spojených národ navrhlo opravit národn
založené problémy p edtím, než zp sobí rozsáhlé války a rasistické vraždy. Avšak nacionalismus a
silné národnostní útvary, na druhou stranu, po p edchozí reflexi, které byly biologicky a spole ensky
v decky konstruovány bílou perspektivou, nemohly zabránit rasistickým i fašistickým diskurz m,
chování a realizacím.
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Tvá rasismu byla v tšinou pozorována v USA, kde byla založena Organizace spojených národ .
Tato tvá se obecn stává viditelným "proti" ernošským lidem. Navíc rasismus proti erným lidem
je demonstrován na "institucionální" a "individuální" úrovni. A koli jednotlivé akce, které lze
hodnotit jako "rasistické" p edstavují vážné nebezpe í pro lidstvo a pokojný sv t, byl institucionální
rasismus jedním z nejv tších problém v moderním sv t .
Institucionální rasismus je definován v Oxfordském slovníku jako "rasová diskriminace, která se
stala b žným chováním v rámci spole nosti nebo organizace" (URL-3). Na druhé stran definice
pojmu v Encyklopedii rasy a rasismu vysv tluje význam: "Institucionální rasismus je proces, kterým
jsou rasové útlaky aplikovány na pod ízené rasové skupiny dominantními rasovými skupinami
prost ednictvím institucionálních kanál . Zatímco jednotlivci provád jí jednotlivé skutky
diskriminace, spole enské instituce jsou primárním prost edím, kde jsou vytvá eny a udržovány
vzorce rasové diskriminace v i pod ízeným národ m "(Lavelle & Feagin, 2008: 180). V p ípad
západního sv ta jsou sociologické a administrativní významy institucionálního rasismu obecn
p i ítány nadvlád bílých lidí nad ernými lidmi, zejména v USA a v Británii v institucionálních
formách: "bez ohledu na to, zda jednotlivé postoje, motivace a chování oby ejných bílých lidí, byli
všichni bílí prosp šní ze sociálních struktur a organiza ních struktur, které neustále znevýhod ovaly
ernochy a zárove umož ovaly bílým lidem udržet se v životním standardu, v etn bydlení, zdraví
a života, blízkosti a bezpe nosti, vzd lávacích za ízení a úsp ch , zam stnání, p íjm a bohatství
"(Rattansi, 2007: 134). Samoz ejm , že taková bíle orientovaná organizace sociáln -politického a
ekonomického života musí být podporována oficiálními institucemi. Jinými slovy, vlády ve
Spojených státech a evropských zemích zp sobují takový vícevrstvý rasismus nad ernými lidmi.
Proti institucionálnímu rasismu v Americe a evropském sv t bylo siln bojováno ob anskými
iniciativami, jako jsou individuální protesty jako Rosa Parks, setkání p i mši v místech, kde se
vyskytovaly rasistické diskurzy a chování, ob anské a mezinárodní organizace jako EU a OSN apod.
Tyto iniciativy a ceny, které lze nazvat "antirasistické", po devadesátých letech za al být
institucionální rasismus "prokletý" a p ímo bojoval i s orgány státní správy. Jinými slovy, "opozice
v i rasismu se stala známým prvkem v rétorických repertoárech vlád ... také stojí za to zvážit
zp sob, jakým úkoly moderních stát povzbuzují takové projevy rasového rovnostá ství" (Bonnett,
2000: 48-49). Po devadesátých letech si pamatujme a zam me se na n které z pozm ovacích
návrh provedených státními orgány otevírají zp soby, jak soudit a potrestat rasistické státní
ú edníky i lidi. Nicmén to nebyl jednoduchý proces. P i boji s institucionálním rasismem zastávali
n kte í p edstavitelé stát , jako jsou policisté nebo soudci, institucionální zásah sou asn . Vražda
ernošského Brita Stephena Lawrencea a propušt ní vraha bez trestu za jeho zlo in p ináší diskuse
o institucionálním rasismu v Británii. Následující výroky ve slavné zpráv Macphersonové o této
vražd by mohly podpo it tuto myšlenku: "Kolektivní selhání organizace poskytovat lidem vhodnou
a profesionální službu kv li jejich barv , kultu e nebo etnickému p vodu. To m že být vid no nebo
zjišt no v postupech, postojích a chováních, které jsou diskriminací prost ednictvím nev domých
p edsudk , nev domosti, bezd ky a rasistických stereotyp , které znevýhod ují etnické menšiny"
(Macpherson 1999: O'Brien, 2000: 14).
3. Rasismus dnes: krátký p ehled o stávajícím problému
Dnes, díky nástroj m hromadné komunikace (v etn sociálních médií samoz ejm ), m žeme být
sv dky sv tových událostí a v globálním kontextu jim také oponovat mnohem víc, než d íve. Proto,
je možné vid t nebo íst rasistické diskurzy a / nebo chování prost ednictvím digitálního sv ta každý
den. Ve skute nosti se díky této p íležitosti zvyšuje viditelnost rasismu.
Ve 21. století se v konkrétních oblastech a p ípadech projevují výlevy rasismu díky médiím a
sociálním médiím. Jedná se o p ípady, které se objevily v souladu s kulturním, hospodá ským a
sociálním vývojem 21. století. Migrace, celosv tová mobilita, nadnárodní pracovní síly, hospodá ské
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krize atd. jsou platformami, kde byl vytvo en rasismus. Na druhou stranu byly vytvo eny nové pojmy
jako islámofobie, xenofobie byla vytvo ena jako jiná forma rasismu.
Za prvé, intenzivní migra ní proces ve sv t , zejména do západních geografických oblastí, zp sobuje
adu rasistických realizací a diskurz ze strany ú edních orgán a jednotlivc . Jako velmi nedávný
p íklad, Sy ané jsou v teoretické a praktické rovin vystaveni " istým" rasistickým p ístup m
západního sv ta. Oni jsou opušt ni sv tem práv proto, že jsou Sy ané (kte í utekli p ed bombami a
zbran mi, kterými st ílí Assad v režim), teoretické pozadí rasismu se objeví. Na druhé stran se s
nimi špatn zachází v rámci západních zemí kv li rasistickému chování d stojník a v dc . Sy ani
jsou jedním z p íklad t ch, kte í jsou vystaveni rasistickým p ístup m v d sledku migra ního
procesu 21. století. Je z ejmé, že Sy ané jsou lidé, kte í trpí xenofobií. Pokud jsou obvi ováni a
vylou eni ze spole enského života pouze proto, že pocházejí z muslimské zem , což je dnes fakt,
pak také trpí islámofobií.
Ekonomické otázky jsou dalšími d vody, které zp sobují rasismus ve sv t . Zvolený prezident
Spojených stát Donald Trump d lá rasistické projevy v i Mexi an m. Hlavní motivací nenávisti
Trumpa v i Mexi an m, která m že být hodnocena jako forma xenofobie, je siln založená na
xenofobii, je jejich neregistrovaný pracovní status v USA. Deportací nelegálních mexických
migrant se Trump domnívá, že práce, které jsou v sou asné dob provád ny Mexi any budou
poskytnuty "Ameri an m" a americké ekonomické podmínky budou posíleny.
Kone n a nejvíce související s p edm tem tohoto lánku, jsou nadnárodní pohyby pracovních sil
v i západnímu sv tu na platformách, kde se rasismus stává viditelným. Zahrani ní pracovníci by
m li být zam stnáni mén , než je tomu v p ípad domácích pracovník . Na druhé stran , rozsáhlé
projekty zábavy umož ují rasistické p ístupy a diskurzy lidem, kterým se tak dostane pozornosti.
ernošští hrá i v sportovních aktivitách jsou dnes vystaveni rasismu na stadionech nebo konkrétních

místech, kde je organizace udržována. Zvlášt fotbalové stadiony jsou neustále vystavovány rasismu,
který se d je proti erným fotbalovým hrá m v 21. století (Sumbas, 2009). Než se na n podíváme
blíže, m žeme krátce prozkoumat rasismus v oblasti sportovních aktivit.
4. Fotbal a rasismus
P estože fotbal je historicky velmi starý, moderní fotbal se objevil v 19. století. Když se poprvé
objevil v Anglii, za al se ší it po celém sv t , fotbalové kluby byly založeny v r zných m stech a,
za ú elem uspo ádání fotbalových zápas , se objevily n které instituce na místní a mezinárodní
úrovni, jako jsou UEFA, FIFA nebo TFF. Když se fotbal stane sportovní branou, která ovliv uje
masy, sou asn vzniknou v této rozši ující se oblasti n které problémy. Když vezmeme v úvahu jak
jeho výhody, tak i nevýhody, je tém nemožné hodnotit fotbal nezávisle na sociologických
institucích. Velikost fotbalu z hlediska ekonomie a jeho vztah s politickým diskursem,
nacionalistické reakce se objevují v zápasech, vztahy mezi fotbalem a médii a n kdy i fotbalová
pozice, která se považuje za statut rozhodujícího o zm n nebo uskute ování mezinárodních vztah
a mnoho podobných vývod , pak nám p ímo vyplývá, že fotbal byl spojen s našimi životy.
Dnes lidé mohou v této platform vid t reflexe mnoha v cí, které nemohou ve svém život znamenat.
Proto fotbal už není jen fotbal. Krom toho, že je to hra, p edstavuje fotbal zábavu, sílu, smutek,
št stí, národní est a více než ostatní, klí ke sv tu, kde mohou najít svou identitu. Zárove fotbal
umožnil, aby se r zné identity setkaly a vzájemn ovliv ovaly. V tomto ohledu slouží mistrovství
mezi národními týmy nebo kluby z r zných zemí k vytvo ení globální sv tové kultury (Talimciler,
2008: 90). Vedle této mimo ádné gravita ní síly fotbalu a p íležitostí, které se objevily na této
platform , nedávno pozorované rasistické útoky se ukázaly škodlivé pro sjednocení struktury fotbalu.
Ve fotbalových oblastech pop vky a skandování ukazují první náznaky rasismu. Zvlášt p ekro ení
hranic nacionalistických diskurs by mohlo podpo it tento proces v Turecku a ve sv t . Nap íklad
"O, Evropo, slyš náš hlas, Turky" ... povsta te, Turci p icházejí ... K ižácký duch straší na stadionu
Saracoglu ... Na druhou stranu, v britských médiích po fotbalovém utkání mezi tureckými a britskými
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národními fotbalovými týmy použily téma "krvavé pomsty" ... Po vy azení Trabzonsporu eckým
fotbalovým týmemAnorthosis používá ecký tisk n které okruhy, které podtrhují historickou pomstu
( en, 2013: 99).
Pojem rasismu ve fotbale je velmi spojen s pravicovými hnutími v sedmdesátých a osmdesátých
letech a jejich iniciací, která p ináší ideologické úvahy na fotbalové stadiony. Ve fotbale cht la tato
hnutí p ilákat p íznivce. Zejména v sedmdesátých letech se tyto rasistické p ístupy, jako jsou písn ,
skandování apod., objevují mnohem více proti ernošským hrá m, kte í se dostali na scénu v dekád
1970 (Bulgu, 2005: 242). Na druhou stranu, po druhé polovin 20. století, migra ním procesu
sm rem k Evrop a USA a sociálních / integra ních problémech se objevily na fotbalových
stadionech proti imigrujícím hrá m, zejména erným. P i pohledu na dnešní období je z ejmé, že
do pop edí vstupují pravicové a rasistické strany a v dcové v západních zemích. Zejména sou asný
prezident Spojených stát oficiáln výslovn ohlašuje "rasismus" proti muslim m a Mexi an m. Z
tohoto d vodu lze odhadnout, že muslimští a hispánští hrá i v USA budou více vystaveni rasistickým
p ístup m, které budou v této zemi velmi spojeny s politickou atmosférou. Podobn každý zástupce
jakékoli malé skupiny, která hraje v jakémkoli evropském fotbalovém klubu, má být vysoce vystaven
rasistickému diskursu a / nebo chování. V dalším oddíle však budeme zkoumat "existující" rasistické
diskurzy a chování na evropských fotbalových stadionech namísto prognózování jakýchkoli
rasistických p ístup v budoucnu.
5. N které p íklady rasistických diskurz a chování pozorovaných ve fotbale
Nap tí mezi Emre a Zokorou (Turecká Super League): V roce 2012 Didier Zokora, ernošský
obránce Trabzonpor , obvinil hrá e Fenerbahce Emre Belezo lu tím, že po sporné pozici b hem
zápasu ho nazval "z***veným negrem". Emreho rasistický diskurz vzbudil diskuse v národních i
mezinárodních médiích. P estože Emre nazna il, že se po zápase se Zokorou omluvil, o n kolik dní
pozd ji Emre pop el své rasistické prohlášení. P ípad byl však p iveden k právnímu základu a Emre
byl odsouzen tureckou justicí na 2 roky a 15 denní v zení, p estože byl trest nakonec zm n n na
podmínku, nebo to byl jeho první p e in. V tomto p ípad se Emre stal prvním hrá em, který byl
potrestán za rasismus v tureckém fotbalu (URL-4).
John Terry a Anton Ferdinand (Premier Leauge, Velká Británie): V roce 2011, ve fotbalovém
zápase mezi Chelsea a QPR, britská spravedlnost zjistila, že Terry používá výroky "z****vená erná
m****ka" proti Antonovi. Pod kontrolou UEFA oiciální fotbalová instituce Británie, která se
nazývá FA, ud lila Johnovi Terrymu za jeho rasistický diskurz (URL-5) zákaz na 4 zápasy a pokutu
220 000 liber.
Samuel Eto'o zneužívá (La Liga): V roce 2005, b hem fotbalového zápasu mezi Barcelonou a
Realem Zaragoza, kdykoli dostane Eto'o mí , diváci ze Zaragozy ho rasov napadají vyluzováním
opi ích zvuk a nacistickými pozdravy(URL-6).

Milan Baroš urazil Mbia (Ligue 1): V roce 2008, když se hrál fotbalový zápas mezi Olympique
Lyon a Rennes, ud lal Milan Baroš na hrá e Rennyho Mbiu gesto, kdy se chytil za nos a nazna il,
že Mbia smrdí. To je jedeno z nej ast ji používaných rasistických chování v i ernošským lidem.
Poté, v souladu s úvahami UEFA, dostal od Francouzské fotbalové federace zákaz na t i zápasy
(URL-7).
P íklady lze jen vršit. Nicmén v tšina p ípad , které lze nazvat "rasistické", se v tšinou provádí
proti erným hrá m na fotbalových stadionech.

6. Prevence a sankce UEFA proti rasismu
"UEFA - Unie evropských fotbalových asociací - je ídícím orgánem evropského fotbalu. Je to
sdružení asociací, reprezentant demokracie a je zast ešující organizací pro 55 národních fotbalových
sdružení v celé Evrop . Jejími cíli je, mimo jiné, ešit všechny otázky týkající se evropského fotbalu,
propagovat fotbal v duchu jednoty, solidarity, míru, porozum ní a fair play bez jakékoli diskriminace
ze strany politiky, rasy, náboženství, pohlaví nebo jiných d vod , zachovat hodnoty evropského
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fotbalu, udržovat vztahy se všemi zainteresovanými stranami v evropském fotbalu a podporovat a
chránit lenské asociace a celkovou prosperitu evropské hry "(URL-8) . Po založení UEFA v roce
1954 byly otázky týkající se fotbalu, které se týkají politických a náboženských otázek, zvažovány a
kontinentální instituce se je pokoušely vy ešit. Není pochyb o tom, že jedním z nejd ležit jších
pokus mezi t mito jsou proti-rasistické implementace a sankce. Zvlášt v posledních letech mnoho
podskupin v rámci UEFA a kampaní organizovaných proti rasismu slouží tomuto cíli - vy išt ní
rasistických p ístup a diskurz z evropského fotbalu. Hlavním d vodem t chto opat ení je skute n
rasistické chování a diskuse na evropských stadionech. V tomto kontextu je v dnešní dob možné
pozorovat mnoho protirasistických reklam, vysílání atd., stejn jako právních sankcí a pravidel
vydaných UEFA. N které z d ležitých implementací UEFA s cílem minimalizovat a ukon it
rasismus ve fotbalových oblastech jsou uvedeny níže:

Projekt FARE (fotbal proti rasismu v Evrop ): FARE, založený ve Vídni v roce 1999, má za cíl
vyvíjet strategie proti xenofobii a rasismu v evropském fotbalu. Spole nost FARE pokra uje ve
svých snahách o vytvo ení sítí mezi místními a národními protirasistickými iniciativami, které
umož ují sdílení spole ných zkušeností a potírání rasismu v rámci Evropy. Na základ tohoto rámce
FIFA rozhodla v roce 2001 o spolupráci s FARE proti rasismu ve fotbale ... FARE uspo ádal asi tisíc
aktivit v 37 evropských zemích, které v roce 2006 zažily xenofobii a rasismus v rámci Action Week.
Finance organizací, které se staly nejv tšími hrá i ligy a kluby ze 14 zemí, v etn N mecka,
Rakouska, Británie, Belgie a Slovinska, byly vyhrazeny pro boj proti rasismu (Alver, 2008: 234-
235).
Kampa Ne rasismu: Jedna z nejúsp šn jších prací UEFA proti rasismu je kampa "Ne rasismu".
P ed každým fotbalovým utkáním jsou televizní kanály, které vysílají zápas živ , povinny tyto
reklamy odvysílat. Mnoho slavných fotbalist v hlavní evropské lize, jako jsou Lionel Messi, Zlatan,
Ibrahimovi , Eric Abidal a Robin van Persie, íkají "ne rasismu" ve svémmate ském jazyce (Chcete-
li sledovat video, klikn te prosím na URL-9). Na druhé stran je prohlášení o rasismu p ipojeno na
transparenty a billboardy na stadionech. B hem zápas , jak diváci, tak i fanoušci, kte í sledují zápas
v televizi, vidí toto prohlášení mnohokrát. Nakonec fotbalisté nosí pásky "Unie proti rasismu" na
ligách UEFA Champions League a UEFA Europa League.
10-ti bodový plán o rasismu: aby ukázala svou vážnost, UEFA vydala plán s 10 body, který by
popisuje boj proti rasismu na evropských stadionech. V tiskovém prohlášení UEFA uvádí, že nebude
existovat žádná omluva pro rasismus a jakýkoli rasistický diskurz a chování nebudou tolerovány
(URL-10).
Vzhledem k (a v souladu) t mto plán m, iniciativami a pravidly, m žeme tento dokument uzav ít
tím, že znovu uvedeme p íklady rasistického chování, které bylo potrestáno UEFA, na evropských
stadionech:
V roce 2014, po play-off ligy UEFAChampions League mezi Steaua Bucre ti a Ludogorets Razgrad,
kv li rasistickým zp v m a povzbuzování fanoušk Steaua, UEFA potrestá tento tým prázdným
stadionem na zápas a pokutou 64 500 eur (URL-11)
V roce 2014, kv li rasistickým zp v m fanoušk CSKA Moskvy b hem zápasu s ímem, UEFA
pokutuje ruský tým 200 000 eury a potrestá ho prázdným stadionem na t i zápasy na evropských
fotbalových zápasech (URL-12).

ZÁV R
Rasismus je problém lidstva, který se po staletí pokoušíme vy ešit a zabránit mu. A koli
institucionální forma rasismu byla v Evrop p evážn poražena, individuální nebo masové rasistické
diskuse a chování stále ohrožují atmosféru míru a respektu ve sv t .
Fotbalové stadiony jsou dnes místa, kde lze rasismus pozorovat tém každý rok. Aby se zabránilo
rasismu na evropských stadionech, UEFA podniká adu opat ení a trestá rasistické kluby, fotbalisty
a fanoušky. Navíc mezi fotbalovými hrá i existuje všeobecné pov domí o všech formách rasismu.
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Zdá se, že s cílem zabránit rasismu ve fotbalových oblastech by sankce a tresty UEFA m ly být
mnohem t žší než dnešní. Nap íklad hrá i, kte í se jasn dopustili rasismu, by mohli mít zákaz
oficiálních zápas na rok nebo dva roky, nebo by jejich stadiony mohly být uzav eny na rok po
rasistickém skandování fanoušk . V opa ném p ípad se v blízké budoucnosti v Evrop bude
rasismus více angažovat v p ísných pravicových hnutích a politických stranách.
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P ÍSP V K KE SPOLE NÝM HODNOTÁM A KOEXISTENCI
U IN NÝ N MECKOU ISLÁMSKOU TEOLOGIÍ

- CENTRUM PRO ISKÁMSKOU TEOLOGII V TUBINGENU (ZITH) JAKO P ÍKLAD -

Muharram KUZEY
Odborný asistent Centra islámské teologie Univerzity Karls

Tubingen/N MECKO

ÚVOD
V únoru 2010 N mecká v decká rada (Wissenschaftsrat) ohlásila podporu k založení islámských
teologických center. Toto poradenské rozhodnutí vyvolalo pravd podobn nejvíce pozornosti a
kontroverze.
Proto po tomto rozhodnutí n mecké Ministerstvo školství vyhlásilo celou ástku 20 mil. EUR na fázi
budování islámských teologických center, všechny univerzity byly oprávn ny žádat na ministerstvu
o finance. V roce 2011 byly vybrány ty i nejvhodn jší univerzity mezi mnoha univerzitními ústavy:
Univerzita Tübingen, Univerzita Erlangen / Norimberk, Univerzita ve Frankfurtu nad Mohanem /
Gießen a Univerzita Münster / Osnabrück.211 Krom toho n kolik univerzit, jako je univerzita v
Paderbornu a univerzita v Hamburku vybudovali menší st ediska s vlastními finan ními prost edky
bez získání finan ního podílu.
Ty univerzity, jejichž projekty byly schváleny pro státní podporu, za aly rychle s vytvo ením
základní struktury. P i sledování tohoto cíle byla uve ejn na volná místa u ebních osnov a vytvo eny
u ební osnovy. Studijní plány islámských teologických fakult v Turecku a v Bosn a Hercegovin ,
spojené se zkušenostmi a zvyky obou zemí, byly vzaty jako ukázka.
V tomto okamžiku bych rád vyjád il, že v rámci výuky, p i emž v tšina student je tureckého
p vodu, stávající islámské teologie v Turecku mají p ímý vliv na založení a vývoj jeho islámských
teologických center v N mecku v mnoha ohledech.
Od výše zmín né zakládající fáze až do dnešní doby jsou nasazeny desítky pedagogických sbor a
student studujících v areálech islámské teologie. V zimním semestru 2011/2012 za alo studovat ve
st edisku islámské teologie v Tübingenu 36 student . Dne 16. ledna se uskute nila oficiální
ceremonie za ú asti n meckého spolkového ministra školství Annette Schavana, bývalého mufti
Bosny a Hercegoviny Prof. Dr. Mustafa Ceri , bývalého p edsedy pro náboženské záležitosti
generálního editele zahrani ních v cí prof. Dr. Mehmeta Paçacı a op t bývalého poradce pro
bohoslužby a p edsedu DITIB Prof. Dr. Ali Dere. První studenti Centra islámské teologie Univerzity
Tübingen absolvovali v roce 2015.
D vody založení islámských teologických center
D vody založení islámských teologických center mohou být rozd leny do dvou skupin:
Justi ní d vody: základní právo na formování náboženských spole enství a právo na náboženské
vzd lání 212 je pod ústavní zárukou. Je p irozené, že 3 miliony Turk a více než 4 miliony
katolických a protestantských církví, v dc , politik a organizací ob anské spole nosti souhlasí, že
Islám (a také muslimové) jsou sou ástí N mecka "a proto podporují náboženské a spole enské
požadavky“.
Politické d vody: Je z ejmé, že pro muslimy žijící v N mecku, náboženské organizace a sdružení
existuje pot eba u itel islámského náboženství a odborník na náboženské blaho. Až do dnešního
dne tato pot eba byla spln na tím, že se náboženští agenti formovali v zahrani í.
__________
211 Besides the University of Tübingen other Universities that presented joint projects are: Erlangen/Nürnberg, Frankfrut/ Gießen
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Kv li jazykovým a kulturním odlišnostem t chto náboženských initel nedokáží dostate n
vyu ovat náboženské vzd lání mladé lidi, kte í se narodili, dosp li a vzd lávali v N mecku.213Tyto
nov založené islámské teologické centra usilují o to, aby tuto pot ebu uspokojily vzd láváním a
u ením u itel náboženství, odborník na náboženské blaho v t chto centrech v N mecku. Z tohoto
d vodu násilné iny spáchané teroristickými skupinami, jako Al-Kajdá a Daesh, vedou k rozrušení
v N mecku a zejména v n meckém ve ejném mín ní. Prost ednictvím výchovných prost edk , tj.
výchovných imám a u itel , kte í jsou obeznámeni s n meckým jazykem a kulturou, lze ešit
alespo n kolik problém a zabránit radikalizaci mládeže.214 Zpráva o "náboženském vyko is ování
a terorismu organizace ISIS"215 p edsednictvím pro náboženské záležitosti (Diyanet) uvádí, že
relativn málo lidí z Turecka se p ipojuje k ISIS ve srovnání s jinými zem mi, což lze p ipsat již
existujícím islámským teologickým zvyk m.

Univerzita Tübingen, Centrum pro poradenství islámské teologie: Beirat
Diskuse o založení islámských teologických center jako akademické instituce v rámci univerzitního
systému lze rozd lit na dv ásti. První ást je formální povahy, což znamená stavební aspekty, druhá
ást jejího obsahu.
Pokud jde o formální aspekt, jako normální akademická disciplína jsme již zmínili p ípad zako en né
tradice strukturální a právní situace k es anských teologických fakult. Stejná práva, která platí pro
k es anské teologické fakulty, lze uplatnit i na islámská teologická centra. Jinými slovy, neexistuje
žádná známá kladná nebo záporná výsada.
V rámci tohoto právního rámce b hem z izovacího období jakékoli teologické fakulty - m že to být
katolická, protestantská, islámská nebo židovská teologická fakulta - spolupracovat se státem a
náboženstvím, dini cemaat "- nap íklad pokud by m la být katolická teologická fakulta založena,
m la by spolupracovat s katolickou církví - je to doporu eno. V tomto smyslu je povinností
univerzity umožnit založení Teologické fakulty a stanovit akademický standard. Univerzita však
nem že zasahovat do teologického obsahu.
V této souvislosti se tak objevuje jeden problém. Protože neexistuje žádná islámská organizace
známá jako "náboženská instituce", "dini cemaat " jako katolické, protestantské a židovské instituce,
chyb jící "náboženská instituce" m že být nahrazena z ízením rady poradc (Beirat) složené z
náboženských skupin v N mecku. V Tübingenu byla v lednu 2011 vytvo ena rada poradc ve
spolupráci s Univerzitou v Tübingen.
Tyto organizace jsou:
DITIB (P edsednictví pro náboženské záležitosti)
VIKZ (Asociace islámských kulturních center)
IGBD (N mecká komunita bosenského islámu)
Beirat se skládá ze 7 len a z toho t i jsou z DITIB, jeden z VIKZ, jeden z IGBD a dva jsou vybíráni
univerzitou.216 Rada poradc rozhoduje o u ebních osnovách a vybírá výuku. Vzhledem k tomu, že
u ební osnovy a pedagogi tí pracovníci musí být schváleni radou poradc .
____________
212 Pokud jde o právní postavení náboženských organizací, vidíme ústavu N mecka, lánek 137: (1) Neexistuje žádná státní církev. (2)
Svoboda sdružování k vytvo ení náboženských orgán je zaru ena. Svaz náboženských organizací na území íše nepodléhá žádným
omezením. (3) Každý náboženský subjekt reguluje a spravuje své záležitosti autonomn v rámci zákon platných pro všechny. Poskytuje
své kancelá e bez ú asti státu nebo ob anské spole nosti. (4) Náboženské orgány získají právní zp sobilost podle obecných ustanovení
ob anského práva. lánek 7: (1) Celý školní systém je pod dohledem státu. (2) Rodi e a opatrovníci mají právo rozhodnout, zda d ti
budou mít náboženské vzd lání. (3) Náboženská výuka je sou ástí pravidelných u ebních osnov ve státních školách, s výjimkou
nekonfesních škol. Aniž je dot eno právo státu na dohled, bude náboženské u ení poskytováno v souladu s principy p íslušného
náboženského spole enství. U itelé nemusí být proti své v li povinni poskytovat náboženské pokyny. V: Základní zákon pro Spolkovou
republiku N mecko, p eložený profesorem Christian Tomuschat a profesorem David P. Currie, online: https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0046 (accessed April 2017).
213 Ceylan, Rauf: Die Prediger des Islam : Imame - wer sie sind und was sie wirklich wollen, Bonn: Bundeszentrale für politische
Bildung, 2010.
214 Yavuzcan, smail Hakkı: Almanya’daki slam Din Dersinin Konumu Pedegojik ve Sosyal Beklentiler, In: Uluslararası Dini
Ara tırmalar ve Küresel Barı Sempozyumu, Ed: Muhyiddin Okumu lar, Necmeddin Güney, Aytekin enzeybek, 2013, s. 58-59.
215 http://webdosyasp.diyanet.gov.tr/UserFiles/mugla/Ilceler/bodrum/UserFiles/Files/ DEA%C5%9E%5F65935475%2D9d34%2
D4084%2Db81c%2Dc2cc8b2c056b.pdf
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U ební plán a u itelský tým Univerzity Tübingen v Islámském teologickém centru
Jak již bylo uvedeno výše, u ební osnovy jsou vytvo eny podle p íkladu u ebních osnov Islámské
Teologické fakulty v Turecku a v Bosn a Hercegovin .
V centru pro islámskou teologii v Tübingenu bude vyu ováno základní kurikulum v ture tin tvo ené
exegezí (tafs r), had tem, kal mem, fiqhem, islámskou filozofií, súfismem, islámským náboženským
vzd láním, historií islámu a také prorockou biografií 217. U ební plán lze rozd lit takto:
1. Vysokoškolské programy: Existují dva vysokoškolské programy v Centru pro islámskou teologii
v Tübingenu:
Bakalá um ní v islámské teologii 218
Bakalá školství pro gymnázium / vysoké školy219
Pro objasn ní tohoto dvojího rozd lení je bakalá ský programu v n meckém vzd lávacím systému.
Aby se n kdo stal u itelem, musí absolvovat alespo ve dvou disciplínách. Jako p íklad, navíc k
islámskému náboženskému vzd lání je t eba absolvovat nap íklad v d jinách, matematice nebo v
jiné disciplín .
2. Magisterské programy: v centru pro islámskou teologii existují dva magisterské programy:
Islám v evropském kontextu220
Praktická islámská teologie pro náboženské blaho (Seelsorge) a sociální práce (Soziale Arbeit) 221
3. Doktorandský program: existuje možnost získat doktorský titul v oboru exegeze (tafs r), had th,
kal m, islámské filozofie, islámské právo, islámské d jiny, súfismus, náboženské vzd lání nebo
náboženské blaho.
Od roku 2017 pracuje v centru islámské teologie sedm profesor . P edsedou kal mu je prof. Dr.
Lejla Demiri, p edsedou tafs ra je prof. Dr. Omar Hamdan, p edsedou islámského práva je prof. Dr.
Mouez Khalfaoui, p edsedou islámské historie a sou asné kultury je prof. Erdal Toprakyaran,
p edsednictvo hasith je prof. Dr. Ruggero Vimercati Sanseverino, p edsedou islámského
náboženského vzd lání je prof. Dr. Fahimah Ulfat, p edsedou náboženského blahobytu je prof. Dr.
Abdelmalek Hibaoui.
Vedle profesor je v Centru islámské teologie zam stnáno 17 lektor a asistent .

Problémy v islámských teologických centrech v N mecku
Je normální, že se setkáme s problémy v nov založených odd leních islámských teologických center
v N mecku. Stejn jako v N mecku je islámská teologie založena na bývalých zvycích. Proto je
pot eba vynaložit velké úsilí a snahu b hem fází zakládání a institucionalizace.
Na vrcholu potíží se setkáváme s r znými lidmi, nadacemi a diskurzy, které se snaží získat vliv na
islámská teologická centra.
V tomto ohledu lze uvést politiky, islámské nadace v N mecku, institucionalizované islámské
teologie mimo N mecko, muslimské nebo nemuslimské zástupce médií, katolické a protestantské
církve, k es anské teology, orientalisty a islámské v dní odd lení a dokonce i žáky Islámského
teologického centra.222

__________
216 https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/zentrum/wir-ueber-uns.html
217 https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische- theologie-
barts-6-semester.html
218 https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische- theologie-
barts-6-semester.html
219 https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische- religionslehre-
staatsexamen-ausgelaufen.html
220 https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische- theologie-im-
europaeischen-kontext-ma.html
221 https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/praktische-islamische-
theologie-fuer-seelsorge-und-soziale-arbeit-ma.html
222 Agai, Bekim/Özsoy, Ömer: Islamische Theologie in Deutschland: Herausforderungenim Spannungsfeld divergierender
Erwartungen, in: Frankfurter Zeitschrift für islamisch-theologische Studien, 1 (2014), p. 9-28.
223 http://webdosyasp.diyanet.gov.tr/UserFiles/mugla/Ilceler/bodrum/UserFiles/Files/ DEA%C5%9E%5F65935475%2D9d34%2
D4084%2Db81c%2Dc2cc8b2c056b.pdf
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Dalším d vodem je heterogenní charakter muslimské populace v N mecku. Tato heterogenita se
odráží i v islámských teologických centrech. Proto etnické, kulturní, náboženské a ilozofické zázemí
u itel a student p edstavují velkou rozmanitost. Tato situace znamená na jedné stran bohatství,
na druhé stran m že vést k ur itým problém m.

ZÁV R:

P ísp vky ke spole ným hodnotám a koexistenci ze strany islámských teologických center v
Evrop
Primárním cílem t chto institucí je vzd lávat islámské teology, náboženské u itele a odborníky na
náboženské blaho, kte í jsou obeznámeni s okolní spole ností a její kulturou a sou asn obda eni
náboženskou výchovou. S t mito absolventy m že být v N mecku p ineseno spolehlivé náboženské
vzd lání blíže k muslimské komunit
Nedostatek náboženských poznatk a nedostate né vzd lání v této oblasti jsou hlavními d vody pro
nár st radikálních tendencí mezi muslimy v N mecku a zejména mezi mladými muslimy. e níci,
kte í nemají hluboké znalosti, se mísí v radikálním náboženském diskurzu a namísto toho, aby
zd raz ovali nedostatek institucí pro náboženské vzd lávání, najdou podp rnou masu a rychle se
rozši ují. Zpráva o náboženském vyko is ování a teroristické organizaci ISIS 223, kterou
p edsednictví pro náboženské záležitosti (Diyanet) uvádí, íká, že pom rn málo lidí z Turecka se
p ipojuje k ISIS ve srovnání s jinými zem mi, což lze p ipsat stávajícím islámským teologickým
zvyk m. Proto se o ekávají významné p ísp vky t chto institucí na koexistenci v náboženských a
kulturních spole nostech.
Akademická innost provád ná v t chto centrech - psaní knih a lánk , sympozia sestávající z
p ednášek a brífink v r zných oblastech, které vedou univerzity, školy, církve, politické strany a
nevládní organizace, vedou k lepšímu porozum ní islámu a odstra ování p edsudk .
Další d ležitý bod, pokud jde o islám, spo ívá v d ležitém poradenském centru v N mecku. To má
zodpov dnost fungovat jako most mezi islámskou spole ností v N mecku a státními institucemi,
médii, politickými stranami a církvemi.
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ISLÁMOFÓBNÍ E ZÁPADNÍCH MÉDIÍ: ISLAMISMUS

Assist. Prof. Mü erref YARDIM
Univerzita Necmettin Erbakan, Fakulta sociologie

Konya/TURECKO

ÚVOD
Islám a obraz muslim na Západ jsou založeny na p edsudcích a stereotypech. Zvlášt rozši ování
negativního obrazu získalo impuls od útok 11. zá í. Ko eny negativního postoje západního sv ta
v i islámu a muslim m a nep átelství však nejsou nové. Je vyjád eno, že nesnášenlivost v i islámu
a muslim m, která je dominantní na dnešním Západ , zachází pom rn daleko. Na tuto otázku
existují r zné názory:
1. Kde stojí islám na dnešním Západ ? Pro zodpov zení této otázky je t eba se zam it na postoj
Západu s židovsko-k es anskou tradicí v i islámu od doby vzniku islámu. V tomto kontextu je
zrození islámu vysv tleno teorií spiknutí. Podle této teorie kn z, který byl vylou en z katolické
církve, odešel na Arabský poloostrov, aby se pomstil církvi a našel muže jménem Muhammad, dal
mu informace o židovských a k es anských tradicích a tak vynalezl nové náboženství (Canatan,
2007: 21). Pro k es anský sv t je náboženství islámu p edevším teologickou otázkou. Edward Said
shrnuje západní perspektivu islámu, že "islám je nový a falešný typ k es anství" (Said, 2003: 26).
Tomáš Akvinský p edložil nejkrásn jší p íklad negativních úsudk o u eních islámu. V textu, který
odmítá anti k es anské názory, zahrnoval Akvinský protiislámské rozsudky o islámu, ale také u inil
negativní tvrzení o Proroku Mohamedovi. Podle Akvinského Muhammad nep inesl žádnou pravdu
a nemohl ani ukázat jediný zázrak jako d kaz božské inspirace. Podle n j nebyl Mohamed od po átku
nikdo moudrý ani vzd laný. Takto tito lidé d sili ostatní národy a podmanili si je. Krom t chto
rozsudk íká Akvinský, že d kazy z Bible nesv d í o [Mohamedovi] a dokonce narušují biblické
u ení. Podle jeho tvrzení zakázal [Muhammad] tení t chto posvátných text i jeho p íznivc m a
zabránil vzniku vlastních chyb a rozpor . On argumentoval, že je opravdu t žké uv it jeho slov m
ze všech t chto d vod (Akvinský, 1975: 73-74).
2. Postoj v i islámu a muslim m je vystaven s ohledem na islámský a k es anský sv t, k ížové
výpravy. Nejd ležit jší d raz je kladen na bitvu u Poitiers, která se konala v roce 732 nl. Muslimové
Charlesa Martela byli odraženi ve m st Puvatia. Tento incident má d ležité místo v západní pam ti.
Pro ty, kte í jsou proti islámu a muslim m, je tato válka symbolem: muslimové musí být odmítáni
tak, jak byli v Poitiers.
3. K es anské odcizení muslim pokra uje s feudálním Západem. Feudální spole nost m la
charakteristickou p edstavu o tom, že je spolu, že si je podobná a že je spojena jako "dobrá";
Rozmanitost nebo rozdíl byl však považován za "zlo". St edov cí k es ané, kte í žijí v takovém
kulturním prost edí a mentalit , navázali na základ tohoto chápání nebo perspektivy vztahy s
nek es any, "jinými". V rámci tohoto chápání; na jedné stran n kte í lidé ve spole nosti, jako jsou
zvrhlíci, Židé a malomocní, byli p eneseni na pod-lidskou úrove , zatímco muslim m mimo
komunitu se dostávalo "k ížových výprav" proti "kací m". Muslimové byli ozna eni a ponižováni
jako "kací i". Ve skute nosti, tak válka s muslimy byla válkou mezi nep áteli a p áteli Boha
(Schnapper, 2005: 43-45).
4. Rozlišování mezi Východem a Západem: Podle Hobsona (2008) mezi lety 1700 a 1850 se
evropské mysli rozd lily nebo donutily sv t do dvou protilehlých tábor : Západ a Východ (nebo
Západ a Zbytek). Podle tohoto nového konceptu se zdá, že Západ byl nad východem. Hodnoty, o
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nichž se v í, že jsou ve vlastnictví druho adé východní ásti, jsou považovány za práci proti
hodnotám racionálního Západu. Západ snil o tom, že je požehnaný jedine nými ctnostmi: racionální,
pracovitý, produktivní, sebeob tavý, skromný, liberáln demokratický, estný, autoritá ský a zralý,
pokro ilý, vynalézavý, pohyblivý, nezávislý, vyvíjející se a dynamický. Na druhou stranu východ
byl "jiný" oproti Západu: iracionální a svévolný, líný, neproduktivní, trvalý, exotický i komplexní,
despotický, zkorumpovaný, d tinský a nezralý, nedostate n rozvinutý, pasivní, závislý, stacionární
a nem nný. Jinak e eno, zatímco západ byl charakterizován adou vývojových charakteristik,
východ byl definován deprivací."
5. Orientalismus: V moderní dob je vid t, že první vážné akademické studie o islámu se za aly
konat v 17. a 18. století. Od t chto staletí za ínají univerzity jako Sorbonne, Oxford a Cambridge
otevírat odd lení pro hledání islámské historie a kultury. Tyto studie, po stoletích inkubace, vedly k
vzniku nezávislého oboru znalostí nazývaného orientalismus od Edwarda Saida. Evropa, která
nepot ebovala získávat p ímé informace o islámu již více než tisíc let, uskute nila desítky tisíc
akademických prací, vydávala tisíce knih, lánk a asopis o islámu. Materiální informace o islámu
pak vstoupily do nové fáze. Tato akumulace zájm a znalostí však p inesla mnoho problém . Islám,
který Orientalismus nabízí, není živá tradice; Spíše to je konstrukce, která byla historicky zmrzlá a
omezena na texty civilizace po civilizaci, které jsou postupn zni eny. Na druhé stran , sv t islámu,
který již není považován za hrozbu a výzvu, je zem pisem významu a významu v pom ru k jeho
vztahu s Evropou. Kone n , i když ne tak tvrd , jak tvrdí Said v jeho díle, orientalismus, orientální
poznání je druh znalostí vytvo ených v úzkém spojení se silou. Ve druhé polovin devatenáctého
století m la Evropa, která skute n obsadila asi osmdesát procent islámského sv ta, informace o
p edm tu, který ídí. V tomto smyslu má "orientální poznání" funk ní aspekt. Není proto divu, že
n kte í orientalisté byli posláni do r zných islámských zemí jako koloniální d stojníci (Kalín).
6. Islámské a muslimské nep átelství Západu od té doby vynaložilo úsilí o vytvo ení nového
"jiného" od roku 1989, kdy padla Berlínská ze a Sov tský svaz se rozpadl. Islám a muslimové jsou
v centru tohoto odcizení. New York Times zd raznil "ostatní" takto: "Islámský fundamentalismus se
rychle stává velkou hrozbou pro globální bezpe nost a mír. Je to stejn nebezpe ná hrozba jako
nacismus a fašismus ve t icátých letech a komunismus v padesátých letech ... "(citoval afak, 2006).
Ve stejném roce se nep átelství proti islámu a muslim m zakládalo na legitimních d vodech se
St etem civilizací od Samuela Huntingtona (1993). Po útoku z 11. zá í 2001 se tento postoj snažil
pod ídit západní spole nosti pod vedením politiky a médií. Útok z 11. zá í je velmi d ležitý pro
strach a dokonce opozici islámu. Protože po tomto datu byla po celém sv t vytvo ena atmosféra
ned v ry a vytvo il se pocit strachu. Ve skute nosti je síla strachu diskutována v dnešní moderní
spole nosti. Zdá se, že se tento strach rozší il na velmi širokou oblast po celém sv t a je cítit proti
ostatním, cizinc m, imigrant m, menšinám, islámu, t m, kte í nejsou od nás (Kaya 2007: 221-222).
V tomto kontextu se zdá, že "islámská hrozba" (Esposito 2002), která je pouze "mýtem" nebo
"legendou", jak to uvedli spisovatelé jako Bernard Lewis (1990, 2004) a Oriana Fallaci, kolektivní
hysterie v západním sv t . Poslední kapka p išla následkem ady událostí, které za aly s karikaturami
Proroka Muhammada (PBUH) v dánských novinách Jyllands-Posten 30. zá í 2005. Poté se rozší ila
do Norska a poté do celého sv ta, jako "krize karikatury" (Kirman, 2010: 23).
Pochopit, do jaké míry dosáhla na Západ islámofobie, která má historické zázemí; Útoky v Chapel
Hill, vep ové hlavy v mešitách, žhá ství a útoky, urážky a ponižování, jakož i porušování základních
práv a svobod dávají tušit. Západní média sotva p inášejí do agendy útoky a diskriminaci muslim .
Také p ispívají k vytvá ení a ší ení nesnášenlivého prost edí tím, že posilují obavy a úzkosti lidí
nenávistným projevem. Skute nost, že sd lovací prost edky spojují muslimy s násilím a vytvá ejí
teroristické vnímání, iní každého muslima potenciálním zlo incem a teroristou. Zdroj nenávistné
e i založené na stereotypech a p edsudcích, které západní média používá pro islám a muslimy, je
založen na dominantním pohledu na islám ze západu, a sice od po átku devadesátých let.
Nenávistná e , která má drtivý, tvrdý a destruktivní tón, vytvá í sv j vlastní program inností, které
zp sobuje; reprodukuje a ší í takovou nenávist, kterou lze explicitn nebo implicitn deinovat
pomocí pojm jako je rasismus, etnické p edsudky, xenofobie a antisemitismus (anti židovství).
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Negativní, cynický, hanlivý, ponižující a p ehnaný postoj médií v i skupinám, které odcizuje, má
sklon k tomu, aby skupiny ozna oval jako "potenciáln riskantní a ohrožující" ve ejnost. Stejná
rétorika navíc vytvá í zdroj p edsudk a zp sobuje, že se lidé v této situaci cítili nechrán ni a
zranitelní. Krom toho existuje další velmi d ležitý problém. Jedná se o identifikaci nenávistné e i,
protože to, co není e eno spíše než co se íká; výrazy, které se zdají být normální, racionální a
logické, zt žují identifikaci projev nenávisti. Je samoz ejmé, že v médiích existuje pravda. Pravdou
je odcizování na ose "my-oni". Tím, že ignorujeme lidskou hodnotu skupiny, kterou sd lují média,
legitimizujeme také veškeré násilí a ponižující chování v i této skupin ( nceo lu, 2012: 16-17).
Evropské zem ozna ují muslimy žijící v jejich vlastních zemích jako "imigranty" a "cizince" z
koloniálního hlediska. Evropské spole nosti poznávají muslimy prost ednictvím novin a televizí ve
vztahu k událostem, jako je ropná krize, alžírský vývoj, íránská revoluce, události kolem Salmana
Rushdiho a krize v Perském zálivu. Jinými slovy, islám a muslimové jsou spojováni s problémy a
krizemi, které se vyskytovaly mimo zemi. Jak uvedl francouzský noviná Thomas Deltombe, média
vytvo ily "imaginární islám". Tento proces získal impuls jako d sledek útok z 11. zá í proti Twin
Towers. Rozsah dosažený dnes v d sledku t chto útok vykazuje v tomto ohledu vážný obraz. Islám
a muslimové jsou zmín ni p edevším politickými a akademickými kruhy, v etn médií, s metodami
založenými na stereotypech, "a priori" a subjektivními p ístupy namísto objektivních pravd. Je
možné tvrdit, že není duchovní nebo psychické zneužívání, že tišt ná a vizuální média ast ji
odkazují na islám s nep átelskou rétorikou a postoji? (Yardım, 2014).
Jako výsledek útok z 11. zá í a poté lidového povstání, které vedlo k administrativní zm n v severní
Africe nazývané Arabské jaro; muslimové jsou definováni r znými zp soby: islamisty, radikální
islamisté, fundamentalisté, džihádisté, teroristé ... P estože Evropa buduje budoucnost na konceptu
multikulturalismu a interakci r zných identit, pokra uje v p edmoderním teologickém a historickém
p ístupu založeném na porozum ní muslim m na základ etby, což zp sobuje, že v definicích, jako
jsou muslimové, islamisté a Salafisté (Star, 29, listopad 2014).
Poté, co byly politické strany Západem nazvané "islamistické" zvoleny po arabském jaru v Tunisku,
Egypt a Maroku; koncept "islamismu" je asto používán politiky, médii, intelektuály a akademiky.
Tišt ná a vizuální média, která se pokoušejí neustále udržovat islám a muslimy v po adu jednání v
Evrop , se zabývají viditelností muslim odcizujícím zp sobem, jak podnítit nep átelství v i islámu
a muslim m, a to pomocí zmatení pojm "islám" , "islamismus", "islamista" a "muslim". Zakladatel
Le Pointu, Claude Imbert íká: "... nevadí, že jsem trochu islámofobií ...". Podobn mnoho dalších
len médií vykazuje vylu ující postoje a výroky proti islámu. Není tedy divu, že se v evropských
médiích objevují ur ité titulky, jako nap íklad "Je t eba se bát islámu?", "Kdo se bojí islámu?",
"Strach z islámu", "Západ proti islámu", "Islám bez váhání "," islámu, znepokojující fakta ","
islamisté a my "," islamistické hrozby "a" sledování islamizace "(Yardim, 2014).
Jakmile zadáte jednoduché hledání "islámist " ve francouzských médiích pomocí vyhledáva e Le
Nouvel Observateur po arabském jaru, uvidíte záplavu zpráv, které obsahují termín "islámisté". Po et
publikovaných lánk s obsahem "islamist " se v roce 2010 zvýšil z 88 na více než 900 v posledních
m sících roku 2011. Podobn se po et lánk obsahujících slovo "sharia" zvýšil z 9 na 222 b hem
jednoho roku (Schmachtel, 2011). Podívejme se na titulní stránky n kterých asopis , které bymohly
být nazývány agresivní, abychom pochopili, co tisk poskytuje prost ednictvím koncept a obraz a
negativního vnímání, které p ispívá k budování. Cílem je získat obecnou p edstavu o p ijaté zpráv
tená e z médií tím, že ve Francii zkoumá nejprodávan jší týdenní francouzská periodika, jako je Le
Point, Le Nouvel Observateur, l'Express a Valeurs Actuelles. Jeden z asopis v týdenních
publikacích (Le Nouvel Observateur, 2012). Podíváme-li se na asopis Le Point, který je známý svou
pravou linií, zjistíme, že v posledních dvou letech p edvedli islám a islamisty na titulní stran 4 krát.
V únoru 2011 asopis zve ejnil obal se ženou v šátku s egyptskou vlajkou pod nadpisem "Egypt,
Tunisko, Alžírsko ... islámský Boggart" a podtitul "Fakta o muslimském bratrstvu" (Le Point, 3.
února 2011). Vzhledem k postoji Le Point se to nezdá být jen náhodou, nebo podkapitola se
zam uje na muslimské bratrstvo, zatímco ilustruje zahalenou muslimskou ženu nesoucí egyptskou
vlajku na obálce. Jeden m síc p ed touto otázkou se periodikum odvolávalo na církevní útoky, ke
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kterým došlo b hem tohoto období, a publikovalo titul "Islámská k ížová výprava v Egypt , Iráku a
Pákistánu" (6. ledna 2011), který okamžit popisoval pachatele t chto útok jako "islamisty "A
dokonce ješt dále identiikováním islámist s k ižáky (Özdemir, 2012: 451-452).
Podle definice médií je každý pat ící k islámskému náboženství islámista. Jako p íklad:
- Charlie Hebdo, úto ící brat i Kouachiové a Amedy Coulibaly jsou islámisté.
- Tárik Ramadan je islámista.
- Student st ední školy je islámista.
- Vysokoškolský student je islámista
- Tovární d lník je islámista.
- Žena v domácnosti je islamistka.
V kontextu rozhovor o muslimech západní média up ednost ují termín islámský v i "muslimovi",
zdá se to být v dom spíše než pouhá nev domost nebo nevinná chyba. Termín "islamista" má
pejorativní význam, jak ho média využívají. Pod islamistickým vnímáním je tedy zd razn no, že
muslimové jsou "nebezpe ní", "vyhrožující" a "zlí". Jinými slovy, "islamista" p edstavuje "každého
muslima, který je terorista". Snažíme se vylí it konkrétními p íklady vybranými ze sd lovacích
prost edk , jak je muslimský konvertován na islámský a jak se koncept islámu používá k vylou ení
a odcizení muslim v nenávistné e i západních médií.
1. Obálka Le Point (Le Point, 3. února 2011): Islamisté a Muslimské bratrstvo jsou ve stejném rámci
uvedeni pod nadpisy jako "Le Specter Islámiste" (islamistické spektrum). "Fantasy a realita",
"Francie je ohrožena" a "Fakta o muslimském bratrstvu". Diskutujeme otázku, zda prost edí
"svobody" tvo ené arabským jarem m že být užite né pro islamisty a fundamentalisty.
2. Obálka Valeurs Actuellesjournal (4. listopadu 2012): Za titulky jako "L' slamisme va-t-il
gagner?" A "Jak m že být zabrán no nejhoršímu? ", Argumentovalo se, že islamismus je dominantní,
jinými slovy, iluze, že islám dosáhl rozm ru, kterého se musíme bát.
3. Marianne (22. kv tna 2015): V titulcích "Les Complices de l' slamisme" (Islámský zlo in
Partne i); Manipulace, senzace a zkreslení jsou skryty jako analýza islámu.
4. Le Monde Diplomatique (prosinec 2013) "Turquie, des Ottomans aux slamistes" (Turecko, od
Osmanské íše k islamist m). Otázky týkající se Turecka a islamismu diskutují o sekularismu,
demokracii, protestu Geziho parku a šátku.
5. Obálka asopisu Le Point (28. dubna 2016) "Le Monde Musulman p ed islámisty": Obraz na
obálce ukazuje mladé dívky, které chodí v mini kabát a šátku v Kábulu. Upozor uje na souvislost
mezi nošením šátku a islámstvím.
6. Noviny Le Monde "Islamismus, totalitní tení sv ta" (Le Monde, 5. února 2015). lánek, který
napsal sociolog Chahl Chafiq, uvádí výsledky pr zkumu mezi 32 mladými lidmi mezi roky 2008 a
2009. Podle výsledk pr zkumu si mladí lidé, kte í d dí jejich zvýšenou "religiozitu" z ideologie
islamismu, vybírají "skute ný islám" opoušt jící "neznalý islám" pocházející z jejich rodin a tradic.
Je také vyjád eno, že islámští mladí lidé na cest radikalizace se obrací k možnosti džihádu a
terorismu ovládáni náboženskými p edpisy / šaríou.
7. V novinách Le Figaro "Dnes je fundamentalistická islamistická hrozba siln jší než v roce 1995"
(Le Figaro, 7. ledna 2015): Zdá se, že bývalý ministr vnitra Charles Pasqua vytvo il koncep ní
zmatek mezi "islamistickou hrozbou" "Teroristickou hrozbu". Argumentuje tím, že hrozba, která
existovala v roce 1995, dnes narazí na znepokojující rozm r.
8. Le Figaro "Dv tvá e islamistické radikalizace ve Francii" (Le Figaro, 16. ervna 2014): Je
uvedeno, že požadavky "radikalizovaných" muslimských komunit p edstavují hrozbu pro
francouzskou spole nost a islámská radikalizace je ideologická válka.
9. Marianne "Proti islámské radikalizaci: fakta a statistiky" (Marianne, 6. února 2016): Zpráva tvrdí,
že 8 250 osob bylo oficiáln zaznamenáno jako radikální islamisté v roce 2015 a 4500 z nich má
"znepokojující profil" fanoušk terorismu a nep átel francouzských institucí.
10. Noviny Le Figaro "Islámské propagandistické knihy ve velkých st ediscích" (Le Figaro, 28.
ervence 2014): Zprávy
P íb h uvádí islámské knihy povzbuzující džihád a islámské tresty krom školních knih
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11. Podle zprávy IFOP "Obraz islámu", který byl vypracován v íjnu 2012 pro dokument Le
Figaro; V reakci na otázky týkající se integrace muslim do spole nosti, 43% Francouz považuje
muslimy za ohrožení jejich národní identity, zatímco pouze 17% v í, že muslimové obohacují
národní identitu. V reakci na otázku "Mohou se Muslimové p izp sobit francouzské spole nosti?",
Míra odpov di "ne" je 67%. V pr zkumu si 60% respondent myslí, že islám je "p íliš aktivní" a
"viditelný" ve Francii, zatímco procento t ch, kte í oponují závoji a šátku, je nad 60%. Procento t ch,
kte í odmítají závoje a šátky na školách, je 89%, zatímco procento t ch, kte í jsou proti tomu, aby se
nosili na ulici, je 63%. Dá se vyvodit, že negativní vnímání používání závoje a šátku v každodenním
život ve francouzské spole nosti, zejména v ulicích, je typickým odrazem vzr stající antiislámské
vlny ve ve ejném mín ní. Viditelnost islámských symbol a životního stylu muslim (nap íklad
uctívání v as bez ohledu na závoj, obálku nebomísta) vede ke konfliktu mezi muslimskou komunitou
a francouzskou identitou, která vždy usiluje o homogenní národ. Nejlepším p íkladem m že být
zákaz nošení závoj francouzskou vládou (Le Figaro, íjen 2012).
Koncept "islamismu", který tišt ná a vizuální západní média používají k popisu muslim , se objevuje
jako prost edek stigmatizace a vylou ení. Tím, že zkreslují fakta, zprávy a publikace založené na
jednoduchých a redukovatelných názorech, mohou být dve e mírn otev eny diskriminaci jako
prvk m p edsudk a stigmatizace. Pojem "islamistický", který p edstavuje zdroj koncepcí, jako jsou
"džihádisté, militantní, radikální islamisté", který se široce používá, pohán jí stávající strach a d lají
islám a muslimskou opozici vulgární.

ZDROJE
CANATAN, K (2007)., “ slamofobi ve Anti- slamizm: Kavramsal ve Tarihsel Bir Yakla ım”, Batı
Dünyasında slamofobi ve Anti- slamizm, Editörler: Kadir Canatan, Özcan Hıdır, FCR Yayınları,
Ankara.
ESPOS TO,, J. L. (1992), The Islamic Threat: Myth or Reality?, 3rd edition, New York: Oxford
University Press.
HOBSON, J (2008). Batı Medeniyetinin Do ulu Kökenleri (çev.E.Ermert), Yapı Kredi Yayınları.
NCEO LU, Y (2012), Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, Ayrıntı Yayınları, stanbul. 16-17.
KALIN, , “Avrupa’nın slam Algısı”,http://www.ibrahimkalin.com/test/avrupanin-islam-algisi-ii/
KAYA, A. (2007), “Devletler, Azınlıklar ve Korkunun ktidarı: Euro-Türkler ve Avrupa Birli i”,
Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri, A. Kaya ve B. ahin, stanbul Bilgi Üniversitesi Yay.,
221-244.
SA D, W. E (2003)., Orientalism, Penguin Books, London.
ÖZDEM R, Ö. (2012) Fransa’da slamofobik Söylemin Ana Akımla ması ve Arap Baharı’nın Etkisi.
Middle East Yearbook, 445-462.
SCHMACHTEL, F. (2011) L’Islam Politique Fait-il Toujours Aussi Peur Aux Médias França- is?”,
Zmag. SCHNAPPER, D (2005), Sosyoloji Dü üncesinin Özünde Öteki ile li ki, çev., A egül
Sönmezay, stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, stanbul.
AFAK, E (2006). slamofobi,http://www.sabah.com.tr/yazarlar/safak/2006/06/29/islamofobi
YARDIM, M. (2014) Avrupa Medyasının Kavram Karga ası Çıkmazında slamcılık Örne i.
http://www.sde.org. tr/userfiles/file/Avrupa%20Medyas%C4%B1n%C4%B1n .pdf
Media
Le Figaro Ekim 2012
Le Figaro, 28 Temmuz 2014
Le Figaro, 7 Ocak 2015
Le Monde, 5 ubat 2015
Le Monde Diplomatique, Aralık 2013
Le Nouvel Observateur, 2012
Le Point, 3 ubat 2011
Le Point, 28 Nisan 2016
Marianne, 22 Mayıs 2015
Marianne, 6 ubat 2016



Turkey-Spain-Bulgaria-Germany-CzechRepublic

289

MOUFFEHO TEORIE RADIKÁLNÍ DEMOKRACIE
(PARADOXNÍ NAD JE NA SPOLE NÝ ŽÍVOT V KONTEXTU DISKRIMINACE

MY/ONI)

Asist. Prof. Selçuk ER NC K
Univerzita v Anka e, Fakulta teologie

Ankara/TURECKO

ÚVOD
Sv t se zabývá n kterými problémy, jako je soužití, pluralita, rozdíly, identita a uznání po mnoho
let. Jak je všeobecn známo, v tšina v deckých knih a lánk ve sv t i v Turecku se v poslední dob
zabývala tímto problémem. Z toho d vodu se zabývám Mouffeho chápáním radikální demokracie,
která má k tomuto problému jiný p ístup.
Historický proces / Základy / Pojmy
Zdrojem myšlenky posvátnosti a vesmíru pocházela z myšlenky všemocného Boha ve st edov ku,
zatímco vesmír byl starov kými eky považován za posvátný sám o sob . (Starov cí ekové našli
posvátnost ve vesmíru). Tedy význam života a legitimita suverenity / síly, ekn me, ád vesmíru /
v cí bylo odkazováno / spojeno s Božím stvo ením. Ovšem mechanický sv tový názor a
kopernikánská revoluce vedly ke snížení úlohy Boha jako zdroje legitimity, a k vytvá ení chaosu.
Descart v homo cogitans zajistil nezbytnou spolehlivou základnu, aby tento problém p ekonal. V
tomto procesu byla nastolena víra, že rozum mohl vystav t sv tská nebesa.
Avšak koncem devatenáctého století oslabily ideály osvícení, protože bylo pochopeno, že rozum a
v da jsou zodpov dné za dv sv tové války a holokaust, které zabily desítky milion lidí, stejn jako
n které prvky vývoje, které ot ásly moderní v dou. Bylo také z ejmé, že rozum, o kterém se v ilo,
že staví sv tské nebesa, nebyl nic jiného než nástroj touhy, o ur ování objektivních cíl ani nemluv .
Mezitím za al duchovním kruh m dominovat postmodernismus. Postmodernismus, nejznám jší
deinice, kterou Lyotard dal jako konec velkých p íb h , se zdál být proti modernímu univerzalismu
/ exkluzivit / restriktivismu rozumu. Rovn ž uvítal rozdíly, pluralitu, lokalizmus / subsdiaritu.
V tomto kontextu "postmoderního stavu" Mouffe rozvinul svou teorii s ur itým intenzivním
koncep ním arzenálem, jako je poststrukturalismus, antiseismismus, jazyková hra, anti-
foundalismus, perspektivismus, dekonstrukce, neradikálnost rozdílu, nedostatek transcendentních
zdroj legitimity, odložení rozlišování mezi p ítelem a nep ítelem, decentralizací, fragmentací a
dokonce smrtí subjektu. Podle ní, a koli univerzalistická perspektiva osvícení vydláždila cestu pro
vznik demokracie, se již stala p ekážkou k uchopení postmoderních podmínek, které by m ly být
ešeny z anti-foundalistického hlediska.224 Protože nyní žijeme v chaotickém vesmíru diskurz , kde
neexistuje žádný nulový bod, na kterém bychom mohli budovat naše myšlenky / akce a ve kterém je
odmítnutífundationalismu nezbytné.225 Nietzsche, který je prohlašován za p edzv st
postmodernismu, tvrdil, že víra ve v du a pokrok se zhroutila stejn jako k es anské hodnoty, které
byly p edch dcem této víry226 a nic (z vlastní hodnoty) nezbylo, krom v le k moci. 227
To, co Mouffe odvodil z t chto "diskurz " je, že protože nemohou mít celou pravdu, žádná
individuální nebo kolektivní identita nem že dosáhnout nad azenosti nad ostatními. Proto m že být
politika formulována pluralistickým zp sobem jako boj diskurs pro hegemonii a jazykové hry mezi
rovnými stranami. To je hlavní cíl Mouffeho.
___________
224 Mouffe, Siyasetin Dönü ü, Epos yay., çev: F. Bakırcı, A. Çolak, Ankara, 2010, s. 25.
225 Edibe Sözen, Söylem, Birle ik Yay., Ankara, 2014, s. 9.
226 Dave Robinson, Nietzche and Postmodernism, Icon Books, Cambridge, 1999, p. 7.
227 a.g.e., s. 15-16.
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Mouffe kritizuje liberální posedlost absolutistického racionálního morálního konsensu a marxismu
jako nedostatek dotyku s pluralitou.228 To, že globální etnické st ety a teroristické útoky se
zintenziv ují, vyžaduje bezchybnou politickou teorii. Jedním z jejích výchozích bod je
Schimittianovo tvrzení, že liberalismus má strukturální nedostatek, který odolává jeho odmítnutí
nevyhnutelnosti antagonismu.229 Pro Schmitta je hlavní charakteristikou politické rozlišování mezi
p ítelem a nep ítelem.230 Mouffe se postavil proti post politické vizi, ve které se v í, že sv t bez
nep átel je možný díky globálnímu triumfu liberální demokracie v i jiným sv tovým názor m. Post
politický zeitgeist p edznamenává kosmopolitní budoucnost, kde lze dosáhnout nezbytného
konsensu prost ednictvím globalizace liberální demokracie, a tím i možnosti dialogu. Nicmén pro
ni je tento p ístup obrovskou chybou v samotných ko enech problém , jimž demokracie elí, místo
aby p isp la k demokratizaci demokracie.231 PodleMouffeho bym lo být cílem teoretik demokracie
rozvíjet živou ve ejnou sféru v níž se budou konfrontovat r zné hegemonické paradigmata, ne sladit
všechny protich dné zájmy.232 Její návrh je radikální demokracie.
Pochyby o moderním univerzálním tématu, které byly považovány za zdroj pravdy, mají pro
Mouffeho zásadní význam. V moderním období byl p edm t považován za entitu, která m la
spole né rysy pro všechny lidské bytosti.233 Avšak myšlenka na p edm t byla ot esena r znými
d vody. Z t ch, kte í se vymanili z privilegovaného postavení, byl d ležitý strukturalismus.
Jednotlivci, podle této teorie, si obecn myslí, mluví a jednají v souladu se strukturami, které si
neuv domují. Toto bylo "vylou ení hereckého a v domého subjektu" 234 a "o ist ní Descartesova
ega cogito z arogance neomezeného Rozumu." 235 S hustotou útok post-strukturalismu a
postmodernismu p išla smrt karteziánského subjektu do pop edí. Podle Mouffeho je také t eba, aby
bylo možné mít jinou p edstavu o p edm tu, který neobsahuje žádný podstatný vztah, který by
kompasoval nové podmínky. Radikální demokracie chce p ijmout jednotlivá pluralitn odlišná
heterogenní fakta, což jakýkoli moderní subjekt vylou il.236 Pouze postmoderní kritika poskytuje
takovou možnost.237 Proto, vzhledem k Derridov dekonstrukci, byla myšlenka na to, co inila
suverénnost legitimní, byla lidská p irozenost, se tak stala spornou.238 Jsme vždy bytosti v procesu /
formaci, které jsou budovány kombinací diskurz a do asn sešité.239
Proto role postmodernismu pro rozvoj politické ilozofie spo ívá v tom, že zajiš uje pluralitní
individualismus. Radikální demokracie považuje postmoderní ilozofii za zásadní podporu, ne za
hrozbu, nebo vyžaduje, abychom opustili esencialistický p ístup k jednot spole nosti a mýtu
jednotného subjektu.240Krom toho za íná Derridovým konceptem rozdílu, který tvrdí, že neexistuje
žádný vnit ní prostor bez vn jšího a že nic nem že vzniknout samo o sob bez rozdílu, který nutí být
v kontaktu s vn jškem241, Mouffe využívá konstitutivní vn jšek.

___________
228 Chantal Mouffe, The Limits of John Rawls’s Pluralism, Politics, Philosophy & Economics, Sage Publications, London, 2005,
p. 222-223.
229 Chantal Mouffe, On the Political, Routledge, London, 2005, p. 10.
230 a.g.e., p. 12.
231 a.g.e., p. 1-2.
232 a.g.e., p. 3-4.
233 Derda Küçükalp, Politik Nihilizm, Aktüel Yay., Bursa, 2005, s. 224.
234 G. Demir, Yerliler Arasında Bir Yapı Ustası (Levi Strauss, Mit ve Anlam içinde Önsöz), thaki Yay., çev. G. Demir, s. 10-13.
235 a.g.e., s. 14.
236 Mouffe, Radikal Demokrasi: Modern mi, Postmodern mi?, çev. M. Küçük, Modernite versus Postmodernite (der: M. Küçük)
içinde, Vadi yay., Ankara, 2000, s. 302-303.
237 a.g.m., s. 313.
238 Z. Direk, J. Derrida, Siyaset Felsefesi Tarihi içinde, ed: A. Tunçel, K. Gülenç, Do u Batı, Ankara, 2013, s. 669.
239 Mouffe, Siyasetin Dönü ü, s. 40
240 a.g.e., s. 41.
241 Niall Lucy, Derrida Sözlü ü, çev: S. Gürses, Bilgesu, Ankara, 2012, s. 22-23.
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Za t chto podmínek je proMouffeho nutný konsenzus v pluralitní demokracii agonistický.243V rámci
tohoto konsenzu Mouffeho strany (jako odp rci, kte í p ijímají vzájemnou legitimitu a vidí druhé
jako leny stejné politické jednoty Schimitových stran konfrontovaných jako nep átelé, protože
nemají žádný spole ný základ) obhajují r zné interpretace spole ných princip a bojují za to, aby se
jejich interpretace staly hegemonickými.244 Neexistence agonistických kanál , které by umožnily
vyjad ovat nespokojenost, zp sobí extrémizmus. Dokud je nap tí vnímáno jako morální konflikt,
m že být náš soupe považován za nep ítele, který musí být vyhlazen.245 Souhrnn se Mouffe obává
možných boj o morální hodnoty a esencialistické identity namísto mírného nap tí, pokud
agonistické konflikty neabsorbují touhy stran ízeným zp sobem.246 P esto se domnívá, že
radikalizovaná agonistická demokracie "musí hrát pružné demokratické jazykové hry." 247

Mouffe si myslí, že zejména v mezinárodních vztazích je nebezpe n jší vnutit konsensus o jediné
pravd . Co je t eba ud lat, je usilovat o multipolární sv t. Ten západní sv t trvá na tom, aby na celý
sv t uvalil sv j vlastní model (nap íklad modernizace islámu prost ednictvím westernizace), a tím
posiluje terorismus. M lo by být p ipušt no, že sv t má pluralitní povahu a že se jedná o mnoho -
vesmír, nikoli uni - vesmír.248Neexistuje žádný jiný zp sob, jak se vyhýbat hegemonii hyper-moci.249
Posláním demokracie je p em nit antagonismus na agonismus slu itelný s pluralitní demokracií.250
Jinak je považován za pokus o vytvo ení jedine né globální hegemonické podstaty, která je novým
totalitarismem.251

Posouzení a koluze
V této kapitole budeme oce ovat zdraví radikální demokracie.
Domníváme se, že anarchistická destruktivita tvrdého perspektivismu v radikální demokracii je také
samo destruktivní. Mouffe tedy nem že íkat "m lo by být", aniž by narušil vlastní prostory.
Všechno, co nabízí, musí být "opraveno fakty". Je to "radikální demokratický paradox", aby odmítl
p ístup, který tvrdí, že "by m l být". Protože pokud n kdo ekne, že ti, kdo cht jí "být musí", je to
špatné, je to druh esencialismu, který nutí své vlastní pevné "m lo by být" ostatním. Zjevn potvrzuje
skromné rozdíly mezi dialekty a akcenty stejného (mate ského) jazyka, nikoliv jazykových her zcela
odlišných jazykových rodin. Proto je takzvaný anti-esencialismus esencialismem, který je
epifenomenem specifické v le k moci.

Procházeli jsme podivné asy, kdy postmoderní nihilismus, který požehná rozpad celku, iní
ned ležitými rozdíly volatilních identit tím, že je d stojn hodnotí, až tak, že za n stojí za to bojovat.
Je nereálné doufat, že ti, kte í nemají nic spole ného jak paradigmaticky, tak etnicky, mohou žít
spole n , ani d ti / rodi e, ani manželky / manželé nemají dostate nou trp livost, aby se navzájem
tolerovali kv li atomizovaným duším a gigantickým eg m. . Jak ekl Virno, pluralita pravd podobn
zvrací stav p írody k civilizované spole nosti.252 Postmodernismus navíc držel náboženské a v decké
paradigmata odpov dná za zp sobení masivní bolesti a krutosti. Pokud ano, jaký je postmoderní /
poststrukturní sv t, který nám nazna uje, abychom se vzdali tvrzení jako B h, pravda, esence, smysl,
dobro / zlo? Když analyzujeme teorii (principy) - konzistence praxe a náklady na p ínos, má to
brilantní / dokonalé d sledky pro zabití Boha? Mít n jakou bolest / smutek / utrpení zmenšené /
uklidn né?
__________
243 Chantal Mouffe, INTRODUCTION: Scmitt’s Challange, in The Chllange of Carl Schmitt, ed: C. Mouffe, Verso, London,
1999, s. 228.
244 a.g.m., p. 228 and On the Political, p. 20.
245 Mouffe, The Limits of John Rawls’s Pluralism, p. 230-231. Ayrıca bkz. Mouffe, On the Political, p. 5.
246 Mouffe, On the Political., p. 30.
247 a.g.e., p. 33.
248 Mouffe, The Limits of John Rawls’s Pluralism, p. 230-231.
249 Mouffe, On the Political, p. 7.
250 a.g.e.,, p. 20.
251 J. Gilbert, Antikapitalizm ve Kültür, Ayrıntı yay., çev: Tuba Sa lam, stanbul, 2012, p. 220
252 P. Virno, Çoklu un Grameri, Otonom Yay., çev: V. Kocagül, st., 2005, s. 28.
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Jak vypadá sv t: Kantovo království konc nebo Hobbes v stav p írody kde p evažuje válka všech
proti všem? Kdo vládne: vlci nebo morální subjekty? Krom toho je to pro Mouffeho trochu
kotrmelec, aby ospravedlnil radikální demokracii v závislosti na Nietzschem, který sám to neu inil.
To, co se d je v reálném sv t , je radikální aristokracie, v níž dominantní v le k moci nad-lidí, je
tou, která je vyžadována, nikoliv radikální demokracie. To znamená, že p ístup "m že d lat správné"
je stále platný. Jak ekl Hobbes: "Ú ad, ne pravda, iní právo!" 253

Moje další námitka je o Derridaiánských ko enech: pokud není uvnit bez venku; pro je
nerozhodnutelnost koncem tohoto dialektického procesu / historie? Má-li se všechno utvo it s
konstitutivním vn jším postupem, pro metafyzika "nep ítomnosti", která p evzala místo metafyziky
p ítomnosti, je naše kone né rozhodnutí / postoj? Všemocnost protivníka pravdy je druh božské
metafyziky p ítomnosti, že? Myslím si, že pokud monády, nejmenší elementy, nemohou být totožné
se sebou, pak je radikální sociologie demokrat "bezproblémové populace" není možná. Radikální
demokracie je nemožná bez pevných monad, které odpovídají na otázku "kdo jsem?" Tak, že
"p edpokládám, že jsem radikální demokrat", na velmi krátkou dobu. Nicmén je jasné, že
konstitutivní je totožnost a identita, ne rozdíl. Výsledkem je, že ti, kte í jsou venku (systém), z stanou
za zdmi, hranicemi nebo se brodí ve vodách St edozemního mo e. Stru n e eno, existuje (jediné,
co je možné ud lat) jedna volba pro "outsidery a zasv cené osoby", tedy pro lidi, kte í zem ou a
bezmocn sledují: "Amor Fati doma, Amor Fati ve sv t ".

Pokud by tradi ní marxismus nemohl pochopit post-fordistické období kapitalismu, jak tvrdíMouffe,
její post marxistická radikální demokracie nem že proniknout do post-fordistické verze. Protože tzv.
nihilistické prázdné centrum je ve skute nosti napln no monádami, které kulturní pr mysl zajiš uje
harmonii homogenizací jejich pot šení, a tím otevírá okno. To je d vod, pro se dokonstruovaný
p edm t neomezuje na homo politicus pluralistického politického boje, ale na politický mankurt
(druh otroka) na hedonistickém b žeckém pásu. "Prázdný" jedinec si vybere svou identitu se
spot ebou a zni í ji, znovu a znovu jinou komoditou.

V záv ru bude homo spot ebitel pouhá univerzální identita a, promi te mi ten výraz, homo esfeli
safilin254 z Hansel-Gratelova Kapitalismu. Takže homogenní demografie, které Schmitt považuje za
nezbytné pro demokracii, je nevyhnutelná navzdory všem protikladným "diskurs m". Pocit
nedostate nosti a nespokojenosti je naše unisexní asociální antropologie, která z nás (celosv tov )
d lá homogenní demos.

Jak je vid t z dosavadních poznámek, nemohu íct nic optimistického o "sv tovém míru", protože
nejsme ve fináleMissWorld. Nicmén mohu nazna it, že bude rozumn jší bojovat o telos, ve kterém
jsou r zné interpretace ur ovány odkazem na transcendentální sféru, a všechny významné a
signifikované jsou definovány odkazem na centrum, které je plné Jeho / Boha ( Hüve) a ti, kte í mají
pravdu, mají v ný život, spíše než boj jednorozm rného - lov ka o tento (pomíjivý) sv t. Pokud je
to utopie, moje utopie je více "dob e uspo ádaná" než "západní" dystopie, která vyhlazuje celý vesmír
a bytosti uvnit . Protože z doxa a epokhe nevznikne ataraxie a Babelu nevzniká Kudüs. (V jistém
smyslu to znamená totéž jako "ex nihilo nihil fit".) Nakonec, pokud západní sv t nechce zni it modus
vivendi, který se mi zdá být jedinou možností spole ného života, musí p estat "mluvit jako Kant,
jednat jako Machiavelli ". Jinými slovy, Západ musí zastavit "zacházení s ostatními, dokonce s celou
planetu, ne jako kone nými, ale jako prost edky" a postavit se nad "dobré a zlé".
_________
253 Schmitt, Siyasi lahiyat, s. 38.
254 Termín esfeli sailin se používá v Quanu (Surah Tin, 95). Teprve poté, co ukázal, že stvo il lov ka v nejlepším postavení, B h íká,
že "pak ho vrátíme na nejnižší z nejnižšího". Takže si myslím, že takový koncept je vhodný pro tzv. Subjektivní postmodernistický "touha
ízený". Hansel-Gratelský kapitalismus op t nazna uje, že ve sv t spot ební energie je to všechno o tom, že touží mít trvalé víc. Nicmén
nemá kone né místo k zastavení a odpo inku. Post-fordistický kapitalismus nás nejprve živí a pak vezme vše, co dává. (Používám
dokonalou p ítomnost, abych si všiml, jak rychlá m že být tato v ná návratnost komodit.)32.Reuters, 31.12.2016, link:
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/31/islamist-terrorism-biggest-test-facing-germany-warns- angela/ (visited 9.3.2017).
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BOJ PROTI DISKRIMINACI MLÁDEŽNICKÝMI PROJEKTY

Binnaz B N C
Tübingen /N MECKO

ÚVOD
Ahoj všem v místnosti. Jsem Binnaz Binici, student Islámských studií v N mecku v Tübingenu.
Nejprve bych rád vyjád il sv j hluboký vd k za to, že jsem byl p ijat na toto úžasné sympozium s
mnoha d ležitými jmény z akademické oblasti a vd nost, že mohu uspo ádat prezentaci o projektu
založeném skupinou student z Tübingenu a mnou.

Projektem je n mecko-turecká vým na mládeže.
V tšina z vás by te pochopiteln mohla položit otázku: Pro v bec pot ebujeme vým nu mládeže?
A co je tak nové a inovativní ohledn vým ny mládeže? Jsou zde tisíce jiných, práv realizovaných
zejména pod záštitou programu Erasmus. Rád bych vám podal své vysv tlení. Dovolte mi p ejít na
první otázku: Pro v bec pot ebujeme vým nu mládeže mezi N meckem a Tureckem?
Existuje mnoho d vod pro vým nu mládeže. Za prvé: zaznamenáváme rostoucí rasismus, xenofobii
a islámofobii v Evrop i na celém sv t . Ne-muslimové se obávají hrozby islámského terorismu.
N mecká kanclé ka Angela Merkelová uvedla ve svém výroku z roku 2017 k národu, že "islámský
terorismus je nejv tší zkouškou N mecka" po smrtelném útoku p ed Vánocemi v Berlín .
P estože studie Europolu z roku 2015 odhaluje, že v posledních p ti letech mén než 2% všech
teroristických útok v EU byly "nábožensky“ motivované.
Rasismus není n co, s ím se lov k narodí. Kojenci a malé d ti nerozlišují mezi rasou, p vodem a
náboženstvím. Nau ili se to, mladí lidé byli vzd láváni tak, aby rozlišovali mezi rasami, pohlavími,
náboženstvím a p vodem jejich okolím, médii, jejich rodinami a jinými skupinami, jak vyr stají z
d tství.
Jako p íklad: nedávno jsem byl v supermarketu v N mecku a ekal u pokladny. P ede mnou byl otec,
který vypadal docela sportovn a akademicky a m l s sebou dv d ti. Chlapec íkal otci: "znáte mého
p ítele Pavla, stále odmítá konzumovat jakýkoliv cukr. Vždy nakupuje žvýka ky bez cukru od Turk ,
víš, co myslím tati, od t chto opožd ných Turk ." Byl jsem šokován a znepokojen tím, co jsem to
slyšel.
Tento chlapec ozna il Turky za opožd né. A jeho otec svého syna nepokáral za to, že ozna oval a
urážel turecký lid. To je d vod, pro musíme vážn bojovat proti stereotyp m, které diskriminují
nevinné lidi. Proto je naší povinností spole n p ivést mládež s odlišným zázemím, náboženstvím a
p vodem k dialogu a sdílení spole ných hodnot. Proto se chci zapojit do projektu vým ny mládeže.
Dovolte mi nyní p ijít ke druhé otázce: Co je to tak nové a inovativní na této vým n mládeže? Jsou
zde tisíce práv realizovaných, zejména pod záštitou programu Erasmus.
Chcete-li odpov d t na tuto otázku: ano, je to pravda. Existuje mnoho program vým ny mládeže.
Ale chci, aby mi všichni dali možnost p edstavit vám inovativní a podstatnou ást mé vým ny
mladých, která je tak jedine ná.

Musím vám vysv tlit pozadí mých zkušenosti s vým nou mladých lidí:
Ú astnil jsem se r zných vým n mládeže, jako je Erasmus + vým na ve Špan lsku o krizi uprchlík
a migraci v Evrop , vým na mládeže v Pa íži s "Asociací mládeže pro v tší Evropu" o rozší ení
hranic Evropy, s cílem spolupracovat s evropskými zem mi a Ruskem a, na záv r, Zimní školy v
BILGESAMu v Istanbulu o turecké zahrani ní politice p ed n kolika dny.
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Vým na mládeže Erasmus ve Špan lsku byla spíše zábava, což byl také její problém: byla pouze a
jen o mladých lidech, kte í se bavili, po ádali párty, bez akademického d vodu a bez v deckého
p ístupu. V d sledku toho neexistoval proces formálního u ení pro zú astn né studenty - pouze
neformální vzd lávání. Takže po vým n jsem se vrátil dom se smíšenými emocemi a nebyl s
výsledkem skute n spokojen.
Naopak: v Pa íži jsem byl konfrontován s "Asociací mládeže pro v tší Evropu". Tam jsme prost
museli sledovat a poslouchat e níky (generální editelé, profeso i). Nem li jsme se bavit - bylo to
všechno o konkurenci. Žádný týmový duch - žádná spojovací ást mezi zú astn nými studenty. Byl
jsem vážn zklamaný.
Proto jsem p išel s myšlenkou vlastní vým ny mládeže. Vým na mládeže, která slibuje akademickou
kulturu s aktivitami pro mládež.

Akademická kultura:
Profeso i mluví o relevantních skupinových diskusích o tématech
P ístupy k ešení problém a aktivity:
procházka m stem, kdy navštívíme d ležité náboženské budovy, jako jsou mešity, synagogy a
kostely. Stru n e eno, realizujeme formální a informa ní vzd lávání za pouhých 7-10 dní.
Další cíle jsou:
1. P im t mladé studenty z N mecka a Turecka k tomu, aby vzájemn nahradili klišé a p edsudky
vzájemným dialogem, porozum ním a mírem. Zvlášt v dnešní dob , kdy média prezentují primárn
negativní a p edpojatý obraz Turecka, je pot eba nabídnout alternativu a pozitivn jší obrázek
Turecka.
2. Vytvo ení akademické platformy pro n meckou a tureckou mládež a mládež
3. Poskytování politického, kulturního a historického vzd lávání mládeži.

Jak se to uskute ní?
Po ádá ji "Mírové sdružení eV", které založilo sedm n mecko-tureckých student
N mecko ve spolupráci s univerzitami - jedena z N mecka a jedena z Turecka.
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Cht l bych vám krátce p edstavit zakládající leny "Mírového sdružení eV", abych prokázal, že
všichni lenové jsou velmi kompetentní organizovat tento projekt.
Selcuk Binici (univerzita v Mannheimu, která je nejlepší univerzitou v oboru podnikání v N mecku,
pracoval pro PWC), Musa Binici, Mahperi Toprakyaranová (absolventka univerzity Marmara,
p ednášející tureckou literaturu na univerzit v Tübingenu, Seda Cetinkaya (n mecký a turecký
jazyk, budoucí u itel, Hilal Öztürk, Dilan Yenice (u itel francouzštiny, angli tiny, ture tin) a já.
Abych speciikoval první vým nu mládeže, kterou chci realizovat v srpnu 2018: téma bude
"R zná náboženství - nalezení spole ných hodnot. Dialog mezi náboženstvími".
Dovolte mi, abych p ešel do finan ní ásti. Samoz ejm to bude n co stát. Existuje však mnoho
nadací, které sponzorují vým nné projekty, jako je nap íklad nadace Mercator, která má sekci
"n mecko-turecký mládežnický most". Poskytují finan ní podporu až do výše 5000 EUR.
Tato n mecko-turecká vým na mládeže za nalezení spole ných hodnot je možná s vytrvalostí a v lí
k tomu, aby se uskute nila. Protože Benjamin Disraeli kdysi ekl: "Nic nem že vzdorovat lidské v li,
která nasadí i vlastní existenci pro stanovený ú el."
Velmi d kuji za Vaši pozornost!
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RASISMUS, ODCIZENÍ A VÁLKA

Sultan U URLU
St ední škola sociálních studií Mersin M. A., u itel tureckého jazyka a literatury

Ersoy / TURECKO

ÚVOD
Rasa je v DNA: "P irozená komunita lidí s d di ným genetickým složením."
Rasismus: Rasismus je definován jako "Sociologie, doktrína, která nazna uje, že rasa je nad azená
jiným rasám tím, že snižuje sociální charakteristiky lidí na biologické a rasové rysy." V poslední
dob , zejména v Evrop , rasismus, který op t nar stá, byl p inejmenším prakticky na prvním míst
v nacionalismu, který byl vždy zapojen do historického kontextu. Zatímco nacionalistické hnutí bylo
d sledkem francouzské revoluce, události, které mohly být spojeny s rasismem, existovaly ve
starov kém ecku, dokonce i ve st edov ké Evrop a dokonce pozd ji.
V pr b hu celé historie byl veškerý spole enský a hospodá ský vývoj nevyvážený. P echod, zrození
produktu nyní, konec rozd lení práce a po átek urbanizace, stru n e eno, zrození civilizací vedlo
ke vzniku spole ností s t ídami. Civilizace vytvo ila solidn jší sociální hierarchii. Tento vývoj také
znamená, že lidé by se m li za ít vnímat tím, že se odd lují od podobností uvnit hranic civilizace a
z komunit mimo civilizaci. Takový vývoj znamená vznik obvin ní z dokonalosti u jednotlivc , u
rodiny, u spole nosti, u širších spole enských sdružení. Stejný vývoj znamená za átek procesu
prohlašování, že tyto talenty jsou p enášeny z otce na syna, z generace na generaci a proces víry v
lež p i hledání "šlechty" v rodokmenu rodin, které si podmanily pozemky, bohatství a moc. Mýty a
legendy vycházejí z tvrzení "nad azenosti" založené na rase a krvi. Tento proces znamená, že urážky,
tlaky, otroctví, sociální násilí, politické války se rodí sou asn . Neskute né spole enské exaltace a
urážky se vedly nejen v rámci t ídních divizí civilizací, ale také v r zných historických úrovních
rozvoje v prost edí p íslušných civilizací, mezi spole enstvími a civilizacemi symbolizujícími r zné
sociální kategorie a sou asn mezi r znými civilizacemi. Krom toho se první klí ky rasistických
myšlenek v sou asném smyslu za aly projevovat v Evrop ve 14.století, kdy se za íná rozvíjet
kolonialismus. Objev amerického kontinentu, kolonizace Afriky, Indie a jihovýchodní Asie
umožnila, aby rasistické myšlenky vzkvétaly.
Lidé ídící stát nebyli jediní, kdo si mysleli, že kolonialisté mají právo vládnout kv li "nad azené
rase", ke kterou pat ili. Filozofové, duchovní a v dci také v í, že tento výsledek je jakýmsi
"p irozeným stavem".

HISTORICKÝ VÝVOJ RASISMU
Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840, n mecký anatom a fyziolog, vytvo il jednu z prvních
klasifikací souvisejících s rasami.) Na základ m ení lebek rozlišoval p t typ lidských ras:
kavkazský (bílá rasa), mongolský, etiopský, americký Indián a pozd ji švédský biolog Carolus
Linnaeus (1707-78), který kategorizoval všechny živé bytosti, popsal ty i r zné rasy, které se
vyzna ovaly barvou pleti: biologové, kte í ho následovali, také pracovali na rasových skupinách na
základ jejich fyzických vlastností. Etnolog Joseph-Arthur Gobineau (181682) a pozd ji britský
politolog H.S. Chamberlain, který se pozd ji stal N mcem (1855-1927), cht l vytvo it d lení mezi
rasami a p em nit ho na vzorec, který by dokázal nad azenost bílé rasy. Antropologie byla vnímána
jako v da, která v tomto období sloužila kolonialismu v tomto kontextu.
Tím, že argumentovali pojmem "árijské rasy", argumentovali, že tato rasa je jediným tv rcem všech
civilizací realizovaných lidstvem. Tyto teze vedly k rasismu v západní Evrop .
Podle rasistických initel založených na takových hodnoceních jsou nebílí lidé nízké inteligence,
nekompetentní, nemorální a musí být ízeni. Rasisté praktikují diskriminaci v i lidem, koukají na
n svrchu a nedávají jim rovná práva a p íležitosti.
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Darwin a v decká perspektiva rasismu
Darwin byl první lov k, který získal tzv. v deckou platnost rasismu. Spisy Darwina ve své knize O
P vod druh o "ochran up ednost ovaných ras" a zvlášt tvrzení Knihy lidského konce
podporovaly mylné p edstavy o árijské rase N mc a Anglosas v Anglii jako nad azené rase. Krom
toho Darwinova teorie p írodního výb ru vypráv la o boji o p ežití. Když byl tento "lesní zákon"
aplikován na lidské spole nosti, bylo nevyhnutelné, že došlo ke konflikt m a válkám mezi rasami a
národy.
V Darwinových knihách existují jasné projevy rasismu, n které dopisy a speciální poznámky.
Nap íklad Darwin prohlašoval, že n které rasy, jako jsou ernoši a domorodci, jsou údajn nižšími
rasami a že budou vy azeni z budoucnosti v boji o p ežití ve své knize Tropics of Humanity:
"Možná, že v blízké budoucnosti, která nebude trvat po staletí, civilizované lidské rasy odstraní
divoké rasy úpln ze zem a nahradí je, zatímco humanoidní opice budou samoz ejm eliminovány
tak, že se mezera mezi lov kem a jeho nejbližším p íbuzným dále rozroste. Výsledkem je, že rasy,
které jsou ješt civilizovan jší než evropské rasy a šimpanz m podobné opice, které dokonce
zaostávají za sou asnými ernými, z stanou australští domorodci a gorily."
Ve skute nosti se tyto katastrofální "p edpov di" Darwina staly pravdivými a rasisté, kte í vnímali
teorii evoluce jako v deckou podporu, u inili masakry ve 20. století. Nacistická vražda 40 milión
lidí ve druhé sv tové válce, systém privilegií pro evropské rasy, rasové útoky proti Turk m a jiným
cizinc m v Evrop , rasová diskriminace proti Afri an m v USA a domorodc m v Austrálii a
Neonacistické hnutí, které se ob as objevily v mnoha evropských zemích, vždy získaly moc s
podporou darwinistického rasismu.
Neexistuje žádná rasová diskriminace mezi lidmi z hlediska genetiky.
Konkrétn , poznatky genetické v dy za posledních 10 let odhalily, že mezi lidmi neexistují žádné
rasové rozdíly v biologii. Mnoho v dc se v této otázce shodlo. Nap íklad na kongresu v dy v Atlant
v dci uvedli:

Imperialismus a rasismus
Cíl evropských stát ší ících se na r zné kontinenty a zem byl komer n jší, zejména po pr myslové
revoluci, v 16. století a dále. Evropané vyhledávali trhy pro zboží, které vyrobili, a mysleli si, že
ešením je dominance zemím na r zných kontinentech. Imperialistické iniciativy z 19. století m ly
r zné d vody. Jedním z d vod byla rasová nad azenost. Britové, Francouzi, N mci a jiní, kte í
za ali sout žit, se mýlili, že pot ebují více území, aby zvít zili v takzvaném "boji o život" a stali se
"nejsiln jším" národem. Druhým d vodem byla chyba prokázání nad azenosti v i jiným rasám.
Anglosasové a Árijci, kte í tvrdili, že jsou "nad azenými rasami", považují za své p irozené právo
ovládat Afri any, Asijce nebo Australany, které považují za "ustupující rasy", využívající své
pracovní síly, zdroje bohatství a možnosti.
V tší ambice uchvátit zemi, která je zp sobena imperialismem, který je využíván vlivem
darwinistických návrh , zp sobily n které konflikty mezi imperialistickými zem mi. Na obsazených
územích prob hly hlavní pronásledování, protože domorodé národy byly považovány za lidi "nižší
rasy". Imperialisté, kte í poukazují na to, že se chystali p inést civilizaci t mto zemím, zp sobili
mnoho bolesti a slz.
P estože mezi národy existují ur ité rozdíly, zjistili, že tyto odchylky jsou p íliš malé. Templeton
shrnuje ZÁVÉRY, které má s tím, že si zachovává své p esv d ení o p edsudku: "Rasový je kulturní,
politický a ekonomický koncept ve spole nosti, ale ne biologický koncept a bohužel mnoho lidí má
falešné p esv d ení, že genetické rozdíly jsou podstatou lidské rasy. Cht l bych p idat objektivitu k
tomuto tématu. Podle výsledku této velmi objektivní analýzy neexistuje taková v c, jako je rozd lení
lidstva na opravdu jiné podskupiny."
Podle výsledk Templetonovy genetické podobnosti mezi Evropany a nižšími saharskými Afri any
a mezi Evropany a Melanesiany (obyvateli severovýchodních australských ostrov ) je v tší než mezi
Afri any a Melanesiany. Zatímco sub-saharští Afri ané a Melanézci mají ernou ple , jejich vlasy
se více podobají jejich rodu, lebce a obli eji. Toto jsou vlastnosti, které se používají k popisu rasy,
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ale geneticky se tito lidé mén podobají. Templeton uvádí, že tato indikace ukazuje, že "rasové rysy"
nejsou v genech pozorovány.

Rasismus ve Švédsku
Jak uvedl švédský badatel Mikael Widéen v roce 1882 pod vedením Gustava Retziuse, syna

švédského Andera Retziuse, tv rce m ení lebek v roce
1840, byla založena organizace "Švédská
antropologická a geograická solidarita". Organizace
m ila lebky 45 000 švédských voják a publikovala ji
jako záv re nou zprávu v roce 1902. Podle toho istý
p íklad n mecké "rasy" žĳe ve Švédsku. (Http: //
historiesajten, tripod.com/rasbiologi.htm) Mussolini a
Hitler dosud nezve ejnili své názvy, když se to stalo.
Lidé ješt nev d li o fašismu. Švédský Viktor Ryberg,
který šel po stopách Linného, Retziuse, Gobineaua a
podobn , napsal knihu nazvanou "Budoucnost bílé rasy"
v roce 1895. Ryberg vysv tlil, že Cikáni,Tata i, Semité
(Arabové, Židé, Assyriáni atd.) p edstavovali nebezpe í
pro budoucnost "bílé rasy".

Ideologie založené na rase a potomcích vzkvétaly ve Švédsku po átkem roku 1900. Vedené
Hermanem Lundborgem a Nilsvonem Hofstedem - proti budoucím konfrontacím - "Švédská
solidarita pro rodokmen" byla založena v roce 1909. Jedním z hlavních cíl této organizace je
ochrana nad azenosti severní rasy. V roce 1918 léka Lundborg otev el výstavy na švédském lidu. V
roce 1919 napsal a publikoval knihu nazvanou "Švédské lidové kmeny", která obsahovala rasistické
názory. Podle Lundbora jsou hlavními p edstaviteli nad ízené severní "rasy" švédští rolníci. Stejná
osoba vid la d lníky jako prvky, které ni í rasu.
Když byl návrh na z ízení Nobelova institutu pro genealogickou biologii Karolínského institutu ve
Stockholmu odmítnut jedním hlasem v roce 1918, místo toho byl založen institut p vodního
biologického p vodu. Návrh na z ízení "Institutu biologie rodokmenu", který byl schválen v obou
komorách švédského parlamentu, byl p ijat v roce 1921 za podpory všech politických stran s r znými
názory. Institut, první oficiální institut sociologické biologie na sv t , zahájil svou innost v roce
1922 pod jménem Uppsala State Soy Biology Institute. Profesor Herman Lundborg byl jmenován
p edsedou orgánu, který za al jednat v Uppsale. Podle Hermana Lundborga p edstavují severní lidé
vynikající rasu. Na druhé stran jsou cikáni a neg i nejvíce zbyte nými rasami.
Lundborg není sám v t chto pohledech a imigrace Cikán do zem byla ve Švédsku zakázána v roce
1914. Op t ve Švédsku, cikáni, se z ízením Ústavu pedagogické biologie, za ali být registrováni v
roce 1921. V roce 1942 byli všichni Cikáni ve Švédsku zaregistrováni. Cikáni, kte í byli p ivezeni
do nacistického N mecka v roce 1933 Zákonem o nevinných zlo incích, byli zabíjeni v plynových
komorách v Birkenau a Auschwitzu, nejznám jších nacistických koncentra ních táborech, a stali se
ob tí zákona sterilizace ve Švédsku. Stejn jako bylo dokázáno, že za druhé sv tové války bylo
systematicky zabito p l milionu Cikán . Zatímco Židé dostali velkou ástku odškodn ní za majetky
ukradené nacisty a sliby zlata nebo pen z od švýcarských bank, nic není vyplaceno Cikán m, kte í
jsou stále zbaveni svého majetku.

Sociální darwinismus a inter-rasový konflikt
Následující výroky, p evzaté z knihy Národní život z hlediska v dy Karla Pearsona, jednoho z
evolu ních teoretik z 19. století a následníka Francise Galtona, jsou d ležité z hlediska
darwinistických názor 19. století na konflikty mezi rasami a d vody nového imperialismu. Pearson,
podobn jako ostatní sociální Darwinisté, tvrdí, že rasové st ety jsou nezbytné a že rasový boj nesta í
k evoluci. N které z Pearsonových tvrzení bez v deckých nep esností jsou následující:
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"Podle mého názoru, co jsem ekl o špatné rase je pro nízkou lidskou rasu. Po mnoho staletí, tisíce
let, erní Afri ané mají v Africe rozsáhlé pozemky nezasažené bílými muži, p esto jejich kmenové
konflikty nevytvo ily civilizaci, která by se mohla porovnávat s Árijským Irisem. Nemyslím si, že se
vám poda í zm nit rasu bez ohledu na to, jak moc je vzd láte. Historie mi ukazuje pouze a jen jeden
zp sob, jak vytvo it civilizaci na vyšší úrovni, boj jedné rasy s druhou a p ežití t lesn a duševn
vhodných ras. "(Karl Pearson" Národní život z pohledu v dy ", Cambridge, Cambridge University
Press, 1900, s. 11-16, 20-23, 36-37, 43-44)
Tato heretická logika, která v ila, že konflikty, války a boje mezi rasami a národy byly zp sob, jak
se rozvíjet a která vid la rasy a národy jako "nízké", krom své vlastní rasy a národa, ovládaly velké
zem po celém sv t v 19. století. N které imperialistické evropské státy byly extrémn kruté v i
národ m na území, které obsadili. Bylo jasné, že ve své praxi nep ijali tyto národy jako lidské bytosti,
nýbrž s pohrdáním, horší a slabé, a nep ijali, že mají stejná práva. Nový imperialismus, který se
vyvinul v 19. století, byl celosv tovou praxí sociálního darwinismu.
Jedním z d vod , pro je darwinistická indoktrinace tak podporující, je to, že lidé v evropských
zemích v té dob se vzdálili od morálních hodnot náboženství. Náboženská morálnost vyžaduje, aby
lidé žili v míru. B h p ikázal lidem, aby si navzájem odpoušt li a tolerovali se. Zni it uspo ádání ve
sv t a podn covat konlikty je zlo, které má velkou zodpov dnost za Božství. Alláh odhalil v
Koránu, že nemiluje korupci na zemi ani škodu lidem:
"Když se oto í zády, jeho cílem je všude ší it nešt stí skrze zemi a zni it plodiny a dobytek. Ale
Alláh nemá rád nešlechetnost. "(Surat al-Baqara, 205)

RASISMUS A VÁLKA
V období p ed sv tovou válkou byla válka považována za nejvhodn jší zp sob, jak eliminovat slabé,
umožnit p ežití silným, rozvinout lidskou rasu, zni it lidi, kte í byli považováni za p ít ž a jho.
B hem celé historie lidstvo m lo mnoho válek. Tyto války se však obvykle odehrály v hranicích
bojujících zemí, aniž by se p ímo zam ovaly na civilní obyvatelstvo. Ve válkách sociálních
darwinistických cíl byl skute ným cílem národ. Protože cílem bylo zni it lidi, kte í nebyli "vhodní",
"nižší" a omezit "zbyte n p elidn ný" národ.
V t chto letech generál F. von Bernhardi propagoval sociální darwinismus ve své knize Další válka
a chválil válku. Tvrzením, že válka byla biologická nutnost, Bernhardi tvrdil, že nejlepším zp sobem,
jak osvobodit sv t od nevhodného, byla válka. "Válka je biologická nutnost, která je primární
prioritou, základním regula ním prvkem v život lidstva." Válka zvyšuje sílu a podporuje pokrok
lov ka," ekl Bernhardi. (Oscar Levy, "Kompletní práce Nietzsche", 1930, svazek 2, s. 75)
Není pochyb o tom, že jednou z nejv tších mylných p edstav o t ch, kte í byli t mito výroky
oklamáni, byla skute nost, že struktura lov ka byla vhodná pro boj a že válka byla pro lidi
nevyhnutelná. Podle nich lidé získávají energii a vitalitu, když bojují. Ale to je velká lež. Alláh
vytvo il lidi ve struktu e, která nalezne mír v klidném prost edí. Chaos a konflikt zp sobují velké
nap tí a neklid v duši lov ka. Nejrychlejší pokrok lidí v sociální, ekonomické a kulturní oblasti je
možný v prost edích, kde p evládá mír a bezpe nost. Válka a konflikt jen p inášejí zkázu a ztrátu.
Podle n meckého ilozofa Nietzscheho, který byl p edch dcem fašismu, by ideální sociální systém
m l lokalizovat válku v centru:
"Muži budou vycvi eni pro válku a ženy budou pracovat pro vále níky, aby se vrátili na zem a
všechno ostatní je hloupé." (Oscar Levy, Kompletní díla Nietzsche, 1930, svazek 2, s. 75)
Hitler, spojující jeho militaristické myšlenky s evolu ní teorií, uvedl:
"Celá p íroda je stálým konliktem mezi silou a slabostí a v ným vít zstvím silného nad slabými."
(H. Enoch, "Evolutionor Creation", 1966, str. 147-148)
Tyto myšlenky, které Hitler a ostatní údajn p edstavovali, byly ve skute nosti výsledkem velké
nev domosti. Oklamali jen tím, že si mysleli, že jejich militaristická a agresivní mysl spo ívá na
v decké platform spole n s teorií evoluce. Tato iluze však p edstavuje architekturu ni ení, která
se z ídka vyskytuje v d jinách sv ta s desítkami tisíc lidí, zatažených do války.
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Islámské nep átelství
Židé, kte í jsou tradi ními ob tními beránky k es anského kultu, za ali být používáni d vtipným
manévrem proti islámským spole nostem na Blízkém východ . Rasistický Izraelský stát byl na
Blízkém východ vyhlášen jako beranidlo imperialistického "utopického ostrova", zatímco židovští
lidé jsou op t ob továni jako v zni svého náboženství na základ jejich p vodu. Zatímco chudý
palestinský lid je ob tován bezprecedentnímu státnímu teroru, tradi ní antisemitismus k es anského
Západu se snaží být zru n p enesen do islámského sv ta. Paraleln s touto hrou, ší ením nového
strachu, strachem ze "zla teroristického islámu" na Západ , jsou manipulovány davy lidí. Sou asná
politika izraelského státu znovu vyvolává "židovského nep ítele" v masách, které nedokáží odd lit
židovský lid a izraelský lid, ale na tomto základ nelze vybudovat fašistickou politiku. Dnes je
nemožné úsp šn provád t politiku neonacismu založenou na Židech jako nep íteli a nad azenosti
biologické "rasy" na sv tové úrovni. Fašizmus s "liberální" a "demokratickou" maskulinitou
postavený na nep átelském rasismu proti islamismu nahradil jeho místo.
Strach ze satanského islámu, který utla uje ženy a organizuje teroristické iny postmoderního
fašismu, zapl uje místo fašistického ošklivého, lstivého a podvád jícího židovského strachu z
minulosti.
Dnes, obzvlášt v USA a v takovém zmenšujícím se sv t , vojensko-pr myslové komplexy rostou
proti všem ostatním výrobním odv tvím. Nejv tší zisk v systému získávají investice v t chto
oblastech a s neproduktivními spekulativními aktivitami. Krom toho m žeme také hovo it o
obchodování s drogami a další protiprávní innosti. A v budoucnosti tohoto vývoje se objevuje
strašný kolaps, který nelze srovnávat s obdobím ímské íše ani s jakýmkoli jiným obdobím.
Rozvíjející se technologie nyní odstra ují lidské, p evážn velké ozbrojené síly tak jako v minulosti,
ale stejný vývoj - s vlivem stávající sociální struktury - prohlubuje rozdíl ve výnosech ve sv t a také
tla í rostoucí po et lidí ven ze systému. V decký a technologický rozvoj, který by m l p isp t k
dalšímu osvobození lidské rasy a usnadn ní života, paradoxn zp sobuje katastrofu ásti lidstva,
kterou nelze podce ovat z d vodu stejné sociální struktury. Vzhledem k sou asné nevyvážené
sociální struktu e se výrobní síly vyvíjejí v omezených oblastech, jako se, nap íklad vyvíjí pouze
ur ité orgán nemocného lov ka. Zatímco rostoucí po et lidí je vytla ován ze systému, moc, která
ovládá rozvojové technologie v ekonomice a v n kterých sektorech, p ináší lži "kulturních rozd lení"
do pop edí, aby ochra ovala a posílila sou asnou socializace, která je d vodem nerovnováhy a jejich
moci. Pod pojmem "konflikt civilizací" se tak za alo p ilévat oleje do ohn nového typu rasismu.
Tento nový rasismus, který také zni í ty, které ho formují, se blíží k nulovému bodu jako asovaná
bomba.
Program, který americká vláda, které se poda ilo ovládnout masy strachem z arabského a islámského
teroru, se snaží uskute nit - ve skute nosti, kterou práv provád jí, není nic jiného než p ežití
Hitlerova snu "tisíciletého sv tového impéria " v souladu s m nícími se podmínkami.

XENOFOBIE
V literatu e je pojem xenofobie odvozen od spojení dvou eckých pojm "xenos" pro cizince a
"phobos" pro strach. Mistr a Le Roy definují xenofobii jako "ned v ru, strach a / nebo nenávistný
výraz v i cizinc m tím, že spojují totožnost s národem, který obsahuje kulturu". Proto jsou cizí lidé
považováni za nositele r zných kultur, které pozitivn ohrožují integritu národa.
Rovn ž se tvrdí, že problémy jako úzkost nebo strach z cizinc nejsou zp sobeny skute ností, že
jsou cizinci, ale kv li nebezpe í vzniku ohrožení vlastní budoucnosti. Proto rasismus a xenofobie
nejsou ve skute nosti spjaty s arabskými, tureckými, africkými nebo obdobnými rasovými divizemi,
ale koncepce radikál , zlo inc nebo prodejc drog jsou spojovány s cizinci.
Hlavními ukazateli xenofobie jsou kolektivní strach a agrese v i jednotlivc m, jejichž kultury jsou
odlišné. V této souvislosti Vorster poznamenává, že xenofobie m že být chápána jako rasismus v
širokém smyslu a že tento jev vyvolávají stejné faktory jako rasismus. Takto xenofobie vede k
p edsudk m, stereotypním p esv d ením a diskriminaci, stejn jako k rasismu. Ješt d ležit jší je,
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že xenofobní a rasistické p esv d ení a postoje mohou být racionalizovány jednotlivcem na základ
výše uvedených shrnutí a zobecn ní.
Stejn jako exploatace byla již n jakou dobu legitimní na základ rasových rys , xenofobní postoje
lze nalézt i racionáln založené na skute nosti, že jednotlivci jsou založeni na od vodn ných
p í inách. Nesprávné stereotypy a p esv d ení založené na osobních záv rech jednotlivce sou asn
umož ují vid t xenofobní a rasistické p esv d ení racionáln z individuálního hlediska. Nicmén na
základ jeho logických Záv r , Rydgren uvádí, že generalizace se získává skrze možnosti namísto
fakt ve spole nosti, a tak se do spole nosti vkládají stereotypní víry xenofobie. Nap íklad po
jedenáctém zá í jejich p ístupy k blokování cestování sm rem k jednotlivc m, kte í vypadají
muslimsky a mají na letišti jednosm rnou letenku, nebo kte í u iní zm nu v kone ném sm ru, jsou
deinované jako sou ást etnické nebo rasové diskriminace založené na pravd podobnostech. V
takovém p ístupu, je uvedeno, že další možnosti situace p ist hovalc , o nichž je známo málo
individuálních znalostí, nejsou vypo teny a že jsou uvedeny pouze ze zobecn ní.

Problém není rasa ani národnost. Rasismus byl d íve aplikován vylou ením ze systému (zabitím,
zni ením), ale pak transformací do systému a použitím v nižších úrovních uvnit systému.
Základním prvkem, který je základem xenofobie, je neuznání cizince a strach z n ho. V 21. století
se syrský lid, který se vyd sil a utekl p ed válkou, která se odehrává v Sýrii, zp sobil, že úrove
xenofobie dosáhla vyvrcholení v evropských zemích. Turecko se stalo zemí, kde se setkáváme s
tímto strachem Evropan a se strachem z války v Sýrii.
Od po átku roku 2016 bylo mén než 50 procent z 130 000 p ist hovalc , kte í p ekro ili Egejské
mo e na ecké ostrovy, ze Sýrie. Zbývající jsou Pákistánci, Afghánci, Irá ané a Íránci, které EU
deinuje jako ekonomické migranty. Všichni p ist hovalci, kte í pocházejí z tureckých pob ežních
oblastí a dorazí na ecké ostrovy, v etn syrských uprchlík , budou posláni zp t do Turecka. Na
oplátku obdrží EU jednoho uprchlíka z Turecka za každého Sy ana poslaného do Turecka. V textu
plánu se uvádí, že obchodníci s lidmi mohou být pravideln zachyceni a migrováni do Evropy.

Evropané necht jí v jejich zemích víc cizinc .
Podle výzkumné zprávy nazvané "Akce obsahující rasistickou a zahrani ní náklonnost k p vodu
Turecka v Evrop " Komise pro zkoumání lidských práv Velkého národního shromážd ní Turecka
po et rasistických a xenofobn motivovaných akcí zjišt ných v 10 evropských zemích proti Turk m
v roce 2013 je 70. Více než polovina akcí se uskute nila v N mecku; N mecko je následováno
Bulharskem, Nizozemskem, Spojeným královstvím a dalšími zem mi s mén akcemi ve srovnání s
touto zemí. Akce jsou zaznamenávány jako "útok", "žhá ství" a "výhružný dopis", které jsou
nej ast jšími zp soby jednání. Ostatní akce byly zaznamenány jako "jiné". Události zahrnující dva
nebo více typ akcí byly zaznamenány pouze podle jednoho typu akce. Ze zprávy vyplývá, že
rasismus a xenofobie nejsou v Evrop výjimkou.
Po druhé sv tové válce, která byla jednou z nejni iv jších v historii, se rozší ila sv tová geografie
od Japonska až do Francie. Evropa zejména za ala prosazovat vývoj se svými vlastními zdroji, stejn
jako Marshall v plán ze Spojených stát .
Mnoho evropských zemí, zejména N mecka, otev elo své dve e pro hostující pracovníky, když se
objevily r zné problémy v míst , kde se setkávají lidské síly pot ebné pro rekonstrukci m st, které
byly zni eny. Zejména jediným nápravným opat ením N mecka, které z stalo v závodu o
nacionalismus a kolonialismus pozadu, bylo otev ít své dve e t mto d lník m.
Problém integrace vznikl v t chto obdobích, zvlášt když se zahrani ní pracovníci zam stnaní ve
stavebnictví a továrnách za ali usazovat v zemích, do kterých p išli. Problémy integrace p inesly
rasist m, zejména t m, kte í se v 90. letech probudili a za ali shromaž ovat v extrémní pravici, nový
cíl. V tomto bod je zapot ebí uvést dva rozdíly. Prvním je rasistické násilí, které vede k p ímému
fyzickému útoku; druhým jsou mén intenzivní rasistické p ístupy, jako nap íklad nenajímání lidí,
nenakupování na pracovišti a vylou ení ze školy jen proto, že jsou migranty. Skupiny s rasistickými
tendencemi pod r znými názvy vstoupily do procesu rozd lování v zemích, jako je Francie,
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N mecko, Anglie, Švýcarsko, Rakousko, Nizozemsko, Belgie, Švédsko a Dánsko, které m ly v
Evrop nejv tší populaci p ist hovalc , ve srovnání s vlastní populací. Etnické skupiny zam ené na
rasové násilí se také v jednotlivých zemích liší. V n kterých zemích jsou zam eny na menšiny z
bývalých kolonií. Alžírský p vod ve Francii, asijský a karibský p vod v Anglii jsou hlavními cíli
rasistických útok . Imigranti a jejich rodiny v n kterých zemích, Turci v N mecku, Turci a Maro ani
v Belgii jsou dalšími cíli.
V islámu je nadvláda v souladu se zbožností, ne rasou.
V mnoha ástech sv ta zp sobil rasismus velké katastrofy, stovky tisíc lidí byli zabiti, ponižováni,
zotro eni poté, co byli odvle eni z jejich domov násiln , a považováni za zví e a nakonec byli
necháni zem ít, a použiti jako laboratorní potkani v experimentu s drogami a jejich životy byly zcela
ignorovány.
"Pomáhejte jeden druhému ve spravedlnosti a zbožnosti, ale nepomáhejte jeden druhému v
h íchu a zášti a bojte se Alláha. "(Surat al-Ma'idah, 2)
Aby lov k získal dobrou morálku a št stí, musí se vzdát svých sobeckých ambicí. Práv morální
hodnoty náboženství, což je u ení našeho Alláha, u í lov ka, být takto. V Koránu jsou ohlášeny
povinnosti lov ka v i Alláhovi a morální hodnoty, které musí být dodržovány za jeho ú elem.
"Slyš, - kdo p edloží celém já Bohu a iní dobro, - dostane odm nu od svého Pána; Na takové
nepadne strach ani nebudou zarmouceni. "(Surat al-Baqara, 112)
Jestliže lov k v í v p ikázání Boží a knize, kterou B h zjevil, a pokud bude poslouchat, bude plný
lásky, milosrdenství a soucitu pro lidstvo. Ti, kte í se bojí Boha, milují Alláha a poslouchají jeho
p íkazy, milují lidi jako boží stvo ení a nerozlišují mezi nimi podle jejich ras, národ , typ , barev a
jazyk . V každém z nich vidí krásu, kterou vytvo il B h, a t ší se z této krásy. Díky svému
p esv d ení se stávají milujícími, soucitnými, ochranitelskými lidmi. Alláh zakázal diskriminaci
podle rasy v Koránu a ekl, že lidé mohou získat Alláhovu víru morálkou a p esv d ením:
"Ó lidstvo! Stvo ili jsme vás z jediného páru muže a ženy a u inili jsme vás do národ a kmen ,
abyste se navzájem poznali (ne abyste sebou navzájem opovrhovali.) Pravda, nejdražší z vás v
božích o ích je ten nejspravedliv jší z vás. Alláh má plnou znalost a je dob e obeznámen se
všemi v cmi "(Surat al-Hujurat, 13)
Jednou z moudrostí Alláha, která vytvá í r zné národy, kmeny a národy na zemi, je kulturní vým na
mezi nimi a tedy i globální kulturní bohatství. Alláh odhaluje v Koránu, že vytvo il r zné skupiny
lidí "aby se navzájem setkali". (Surat al-Hucurat, 13)

Podle pov r ivého sv tového názoru sociálního darwinismu lidé neexistují, aby se setkávali, ale m li
konflikty. Proto je nejd ležit jším zp sobem lidského pokroku konflikt mezi rasami a národy. Podle
nelogických p edpov dí sociálních darwinist se objeví nové objevy s cílem získat nad azenost v
konfliktu mezi rasami, ím více zvít zí "civilizovaný" a "vyšší", tím více se lidstvo rozvíjí. Tvrzení,
že lidé budou postupovat bojováním, vraždou, zabíjením, rozdrcením ostatních a pronásledováním,
není nic jiného, než obhajoba divošství. Z asu na as se mohou objevit r zné spory nebo problémy
mezi lidmi nebo komunitami. Nicmén všechny problémy lze snadno vy ešit pomocí mírumilovných
metod. Chcete-li si myslet, že ešení m že p ĳít tím, že se uchýlíte k násilí, neud láte nic jiného, než
se tento problém stane více nep ekonatelným. Nebo je to legitimní aplikace, která chce p ijmout
opat ení, která budou chránit zájmy národ a jejich budoucnost. Nicmén je nelogické a mimo
sv domí ustanovit politiku tím, že ignoruje práva jiných národ nebo v it, že jejich vlastní výhody
plynou ze zni ení ostatních.
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ODCIZENÍ, DISKRIMINACE A XENOFOBIE V ZÁPADNÍM VE EJNÉM MÍN NÍ:
POZOROVÁNÍ A DOPORU ENÍ PRO "ISLÁMOFOBII"

Assoc. Prof. Dr. Ihsan ÇAPCIO LU
Univerzita v Anka e, Fakulta náboženství

Ankara/TURECKO

ÚVOD
Islámofobie je nová koncepce, která se asto objevuje v západním ve ejném mín ní, zejména v
d sledku útok z 11. zá í. V nejširším slova smyslu se tento pojem používá k popisu "anti-
muslimských názor a diskriminace založené na strachu z islámu". 256 Je možné íci, že koncept
islámofobie je úzce spjat s xenofobií, což znamená "strach z cizinc ". Tak m že být xenofobie proti
muslimským jednotlivc m nebo skupinám považována za sou ást islámofobie. V tomto smyslu
p edstavuje islámofobie nejen nep átelství, ale také odcizovací a diskrimina ní strach, diskriminaci,
p edsudky a násilné postoje a chování v i islámu a muslim m. Zatímco se v souvislosti s touto
obecnou definicí odkazuje na moderní fenomén, ko eny mezikulturních setkání, které lze považovat
za zdroj islámofobního diskurzu, lze nalézt ve starov kých kulturách Evropy a Asie. Význam
p i azený koncepcím "západu" a "východu" je d ležitý v t chto setkáních. Pro mnohé kulturní
historiky tvo í ím, ecko a k es anství t i hlavní pilí e historických základ západní kultury.257
Jinými slovy, ko eny kulturního kapitálu pro hodnoty západního sv ta, stejn jako odcizovací diskurs
zam ený na muslimy, v t chto pilí ích.
První setkání mezi k es anskými komunitami, které byly postaveny na ímských a eckých
základech, a muslimy, kte í byli d dicem starov ké východní kultury, nastaly v 7. století s p íchodem
islámu. Od té doby se vyskytlo mnoho setkání. Hlavní událostí v tomto setkání bylo založení Al-
Andalusu muslimskými Umayyády, kte í vystoupili v Gibraltaru. Založení al-Andalusu v Hispánii
vedlo k vážným narušením západního vnímání islámu, protože muslimové za ali být vnímáni jako
evropští arcinep átelé.258 Toto vnímání vyvolalo v následujících stoletích vzájemný boj o moc a tento
boj pokra oval s rostoucí intenzitou až do 17. století, kdy Evropané za ali dosahovat ekonomické a
technologické nad azenosti v i muslimským komunitám Východu. Rozkv t zámo ského obchodu
v d sledku kolonialismu v 17. století a radikální p em na zp sobu výroby v d sledku pr myslové
revoluce p edstavovaly nový obrat ve východo-západní konfrontaci. V následujících stoletích
muslimská geografie postupn ztratila svou p itažlivost pro široké masy, zatímco západní komunity
se staly centry hospodá ské a kulturní p itažlivosti pro masy.

Islámofobie aneb P íb h nových setkání na Západ
První hlavní masivní migra ní hnutí v d jinách je Migrace kmen , ve kterých Huni migrovali
sm rem na západ a usadili se v severním ernomo ském regionu, aby unikli ínské nadvlád v
polovin 4. století, a v reakci na to za ali germánské kmeny, prchat na evropský kontinent a tím ho
dobývat, ímž položí základy sou asných evropských stát . Hromadné migrace, ke kterým došlo
mezi r znými regiony z ady d vod v pr b hu celé historie vydláždily cestu nejen pro rozší ení
stávajících osad, ale také pro zakládání nových m st a zemí.
__________
256 M. Ali Kirman, “ slamofobinin Kökenleri: Batılı mı Do ulu mu?” (Origins of Islamophobia: Western or Eastern?), Journal of
Islamic Research, (2010), 21 (1), p. 22.
257 M. Dervi Kılınçkaya, “Batı’nın Do u Tasavvurundaki De i im ve Türkler” (Change in the Western Conception of the East and
Turks), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Ara tırmaları Dergisi, (2005), Issue 3, pp. 7-8.
258 Seyfettin Aslan et al., “ slamofobi ve Batı Dünyasındaki Yansımaları” (Islamophobia and its Repercussions in the Western
World), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016), Year 8, Issue 16, p. 452.
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Hromadné st hování dostalo zámo ský rozm ru s objevem amerického kontinentu. Obrovský po et
lidí se st hoval na tento kontinent a usadil se v n m s nad jí, že v 16. století za ne nový život.
Hospodá ské faktory byly primárním hnacím motorem t chto migra ních pohyb . Mezi 15. a 18.
stoletím bylo 15 milion lidí odebráno z Afriky, aby byli zam stnáni jako otroci na americkém
kontinentu; a v 19. století byly z íny a Indie posílány na americké a evropské kontinenty miliony
lidí, kte í byli najati jako pracovníci na základ smlouvy. Ve 20. století byly miliony lidí vysídleny
kv li dv ma velkým sv tovým válkám. 259
Aby evropské zem zahájily po druhé sv tové válce své úsilí o obnovu, za aly p ijímat p ist hovalce
z nerozvinutých a rozvojových zemí jako pracovní síly. Migrace m že být definována jako zm na
osídlení, dobrovoln nebo nedobrovoln a krátkodob nebo dlouhodob , a radikáln ovliv uje životy
jednotlivc ze sociálních, politických, ekonomických, kulturních a náboženských hledisek.260
Velkou ást p ist hovalc , kte í musí opustit svou domovinu kv li sociokulturním faktor m,
zejména ekonomickým, se skládají z t ch, kte í p išli z východu. Muslimští p ist hovalci p išli do
Evropy a do Spojených stát p es migraci, která se od 60. let stala masivní a museli pracovat obecn
jako hostující pracovníci na nekvalifikovaných pracovních místech s nízkými p íjmy za t žkých
podmínek. Vedle ekonomických obtíží, s nimiž se setkávají v tomto procesu, dostanou i "kulturní
šok", když se p ist hují do jiného kulturního prost edí, což se projeví jako hlavní problém. Kulturní
šok je koncept používaný k popisu reakce, kterou mohou jednotlivci projevit v procesu adaptace na
novou kulturu.261 Intenzita této reakce se m že lišit v závislosti na individuálních charakteristikách.
Proto m že zmizet, jelikož se jednotlivci nau í vyrovnávat se s rozdíly, nebo se mohou zhoršit na
úkor jejich života, pokud proces kulturní adaptace selže.262 Jednotlivci, kte í jsou v procesu adaptace,
proto pot ebují sociální podporu více než kdy jindy.

Tento proces m že být mén problematický ve spole nosti se silnou mezikulturní komunikací nebo
v hostitelské kultu e, která má postupy, které usnad ují proces p ist hovalectví. Tento proces
kulturní adaptace muslim , kte í se st hovali na Západ, však spo íval hlavn v odcizovacích,
diskrimina ních a nep átelských politikách založených na interkulturních p edsudcích. Od po átku
devadesátých let vzrostl po et lidí, kte í tvrdí, že muslimové ohrožují evropské hodnoty a budou
asem podkopávat evropskou kulturu a nahradí ji vlastními hodnotami. Zpráva s názvem
"Islámofobie: výzva pro nás všechny", publikovaná v roce 1997 komisí, která byla tvo ena leny
r zných náboženství pod záštitou britské spole nosti Runnymede Trust v roce 1996, argumentovala,
že v západních zemích existuje islámofobie po staletí, ale v posledních letech se stává významn jší
a nebezpe n jší. Zpráva tvrdí, že islámská kultura je monolitická, není otev ená zm nám a je odlišná
od jiných kultur. Pro autory zprávy muslimové mají barbarské, iracionální, primitivní a sexistické
postoje. Také nazna ují, že muslimové využívají své náboženské víry k prosazování svých
politických a vojenských zájm . Proto dosp jí k záv ru, že kritika, kterou muslimové vrhají na
západní kulturu, je bezcenná.263

Zpráva zkoumá nejen útoky a diskrimina ní politiky, zejména proti muslimským p ist hovalc m
nebo muslimské menšin v 90. letech ve Velké Británii, ale také poskytuje adu ešení. Upozor uje
také na problémy, kterým muslimové elí v d sledku islámofobie.264

__________
259 Zeynep Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası leti im” (International Migration and Intercultural Communication), Uluslararası
Sosyal Ara tırmalar Dergisi, (2012), Vol. 5, Issue 20, p. 293.
260 Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası leti im” (International Migration and Intercultural Communication), p. 294.
261 Bozkurt Güvenç, nsan ve Kültür (Man and Culture), Boyut Yayınları, Istanbul, 2010, p. 121.
262 Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası leti im” (International Migration and Intercultural Communication), p. 299.
263 Kadir Canatan, “ slamofobi ve Anti- slamizm: Kavramsal ve Tarihsel Bir Yakla ım” (Islamophobia and Anti-Islamism: A Conceptual
and Historical Approach), pp. 19-62, Batı Dünyasında slamofobi ve Anti- slamizm (Islamophobia and Anti-Islamism in the Western
World), (ed. Kadir Canatan and Özcan Hıdır), Eskiyeni Yayınları, Ankara, 2007, pp. 22-23.
264 264 Aslan et al., “ slamofobi ve Batı Dünyasındaki Yansımaları” (Islamophobia and its Repercussions in the Western World), p. 453.
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Tabulka 1: P ehled islámofobie

Jak je patrné z tabulky . 1 ze zprávy Runnymede Trust, doty né islámofobií otázky mohou být
seskupeny do ty kategorií:
• P edsudek: v médiích a v každodenním rozhovoru.
• Vylou ení: z politiky a vlády, ze zam stnání, z vedení a zodpov dnosti.
• Násilí: fyzické útoky, vandalizace majetku a verbální zneužívání.
• Diskriminace: v pracovních praktikách a ve službách v oblasti vzd lávání a zdravotnictví.265

11. zá í 2011: bod obratu
Tyto otázky p edsudk , vylou ení, násilí a diskriminace se rozrostly mimo všechna m ítka a byly
od vodn ny "obavami o bezpe nost" v d sledku útok z 11. zá í. "Nap íklad rozlišování mezi"
p ist hovalci "a" hostitelskou komunitou "použitým v šedesátých letech ve Velké Británii se
vyvinulo v diskrimina ní a p edsudkové perspektiv ve form " zvláštnosti " vs. " novosti ". Stejn
tak slovo "auslander" bylo používáno v odkazu na turecké p ist hovalce v sedmdesátých létech v
západním N mecku. Ve Velké Británii, Thatcherová neustále zd raz ovala výsady Brit v
osmdesátých letech. Ve Francii se Národní fronta Le Pena stala populárn jší díky antiimigra ní
politice."266 V souhrnu ve 20. a 21. století se evropskými" cizinci / jinými " stali p ist hovalci,
uprchlíci a kulturní, náboženské a etnické menšiny.
Proto byly v i t mto skupinám vytvo eny diskrimina ní politiky zam ené na cizince. Na Západ
byly etnické skupiny a menšiny definovány na základ barvy k že až do sedmdesátých let, po kterých
se tato klasifikace zakládala na domorodosti a cizin .
Zpráva o statusu muslim v lenských zemích Evropské unie vypracovaná Evropským st ediskem
pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC) dosp la k následujícím záv r m: 267
• Mnoho muslim v Evrop elí diskriminaci v oblasti zam stnání, vzd lávání a bydlení bez ohledu
na jejich etnické identity a / nebo náboženské vztahy.
• Diskriminace v i muslim m lze p ipisovat nejen islámofobiím postoj m, ale také rasistickým a
xenofobním postoj m, které se vzájemn prolínají s islámofobií. Nep átelství v i muslim m by
proto m lo probíhat v širším m ítku, tj. v kontextu xenofobie a rasismu proti imigrant m a
menšinám.
____________
264 264 Aslan et al., “ slamofobi ve Batı Dünyasındaki Yansımaları” (Islamophobia and its Repercussions in the Western World), p. 453.
265 Založen v roce 1968, Runnymede Trust se vymezuje jako výzkumné centrum, které provádí nezávislé studie sm ující k cíli
spole nosti sestávající z pluralistických etnických struktur v rámci rovných a spravedlnostních témat. Pro zprávu vypracovanou Komisí o
britských muslimech a islámofobii v roce 1997 viz. Http://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/Islamophobia.pdf
266 Ahu Sumbas, “Batı Avrupa’da Yükselen Yeni-Irkçılık Üzerine Bir Deneme” (An Essay on Neo-Racism Emerging inWestern Europe),
Alternatif-Politika, (2009), Vol. 1, No. 2, pp. 271.
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• Bez ohledu na omezené údaje o nábožensky motivovaných incidentech jsou muslimové zranitelní
projevy islámofobie v jakékoliv form , od verbálních hrozeb až po fyzické útoky.
• Dostupné údaje ukazují, že vzd lávací úsp chy muslim v Evrop klesají pod pr m r a jejich míra
nezam stnanosti je vyšší než pr m r. Jsou neúm rn zastoupeni v oblastech se špatnými
podmínkami bydlení. asto jsou zam stnáni v zam stnáních, které vyžadují nižší kvalifikaci a jako
skupina jsou p evážn zastoupeni v nízko placených odv tvích ekonomiky.
• Mnoho muslim , zejména mladých lidí, elí omezeným p íležitostem pro spole enský pokrok,
sociální vylou ení a diskriminaci, které by mohly vést k beznad ji a odcizení.
• Rasismus, diskriminace a sociální marginalizace p edstavují vážné hrozby pro integraci a sociální
soudržnost.
Zpráva nazna uje, že by m ly být posíleny dostupné oficiální údaje, aby bylo možno identifikovat
zlo iny založené na náboženství a náboženské motivaci. V sou asné dob pouze Británie a Finsko
disponují mechanismy pro shromaž ování forenzních údaj , které ukazují p vod ob tí rasistických
trestných in . Pouze Británie zve ej uje údaje, které konkrétn definují muslimy jako ob ti zlo in
z nenávisti. Oficiální a neoficiální informace získané od nevládních organizací nazna ují, že
islámofobní p ípady v n kterých lenských státech se liší od slovních ohrožení fyzických útok na
lidi a majetek. EUMC zd raz uje, že identifikoval islámofóbní incidenty založené na mezinárodn
uznávaných normách týkajících se rasistických akcí, v souvislosti s probíhající prací Rady Evropy a
Organizace spojených národ .
P ípady islámofobie vysko ily obzvlášt po útoku z 11. zá í a jsou v naší dob na vzestupu a vidíme,
že v západním ve ejném mín ní je stále siln jší negativní obraz islámu. Krize, která vypukla, když
byl prorok Mohamed karikován jako terorista v dánských novinách Jyllands-Posten 30. zá í 2005,
brzy vedla k nep íznivým událostem vmuslimských zemích. Stejn tak pokus pastora Terryho Jonesa
o spálení Svatého Koránu a n kterých dalších islámských symbol v kostele v Gainesville na Florid ,
aby protestoval proti útok m z 11. zá í, bylo vzpomenuto jako jeden ze sou asných p íklad
nep átelství a odcizovacích postoj Západu proti muslimským symbol m. Dalším p íkladem tohoto
diskrimina ního a vylu ujícího postoje byla karikatura zobrazující proroka Mohameda ve
francouzském týdeníku Charlie Hebdo. Zatímco lze uvést další a další p íklady, bylo by lepší,
kdybychom v tomto bod diskutovali o p í inách diskriminace, odcizování a vylu ování postoj v i
muslim m. Jednou z hlavních p í in je jist rostoucí populace muslim na Západ .
Dnes je 6% evropské populace muslimské a tento pom r se každým dnem nadále zvyšuje. Nedávná
studie p edpovídá, že na základ sou asné míry r stu bude 8% evropské populace muslimská do
roku 2030.268 Jak je vid t na grafu níže, zpráva nazvaná "Budoucnost sv tových náboženství:
prognózy popula ního r stu, 2010-2050", zve ejn ná Výzkumným st ediskem Pew (PRC),
p edpovídá, že po et muslim se tém vyrovná po tu k es an po celém sv t . Vysoká míra
plodnosti muslim je navržena jako hlavní d vod. Muslimové mají nejvyšší míru porodnosti, v
pr m ru 3,1 d tí na ženu, zatímco k es ané jsou druzí, se 2,7 d tí na ženu. Dále se o ekává, že do
roku 2050 muslimové budou tvo it 10% celkové populace v Evrop a muslimové budou v USA
mnohem po etn jší než lidé, kte í se na základ náboženství ozna ují za židy a Indie si udrží
hinduistickou v tšinu, ale také bude mít nejv tší muslimskou populaci ze všech zemí na sv t .
Jak je patrné z níže uvedeného grafu, k es anství bylo od roku 2010 zdaleka nejv tším náboženstvím
na sv t , s p ibližn 2,2 miliardami p ívrženc , tém t etinou (31%) ze všech 6,9 miliard lidí na
Zemi, zatímco islám byl druhý s 1,6 miliardy p ívrženc , ili 23% sv tové populace. O ekává se, že
do roku 2070 celková populace sv ta vzroste na 9,3 miliardy a z této populace bude 2 918 070 000
k es an a
2 761 480 000 muslim . Jinými slovy, k es ané a muslimové budou tvo it 31% a 30% sv tové
populace. Do roku 2100 bude celková muslimská populace 35%, zatímco k es ané utvo í 34%
sv tové populace.
_____________
268 PEW, “The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050”, Pew Research Center, http://www.pewforum.
org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050 Accessed on 20.03.2017.
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Graf 1: Popula ní r stové projekce sv tových náboženství, 2010-2050

Dalším d vodem zvýšené islámofobie dnes je, že muslimové se v západních spole nostech stali
viditeln jšími v souladu s rostoucí populací. Výsledné strachy, obavy a antagonismus vedly k
novému procesu. Je možné najít pocit úzkosti v i islámu a muslim m u ob an západních
spole ností. Tento postoj z ejm vychází z globálního strachu a obav z muslim . V podstat není
zdrojem problému islám, ale negativní muslimský obraz, který se v západním ve ejném mín ní
rozší il po útoku z 11. zá í. Na tomto snímku jsou muslimské prakticky identifikovány s násilím a
terorem. P i propagování tohoto obrazu se tradi ní a moderní média objevují jako ú inné
propagandistické nástroje (Arı, 2006: 382). Tyto zdroje jsou známé tím, že manipulují s širokými
masami a jejich chováním v celosv tovém m ítku pomocí r zných propagandistických technik a
písemných, verbálních a behaviorálních symbol . V tomto okamžiku by se m la krátce zmínit role
médií. Studie s názvem "Náboženství ve zprávách: 2010", kterou v roce 2001 založilo Fórum o
náboženství a ve ejném život , založené v USA, uvedlo, že islám a muslimové dominovali
americkému tisku o náboženství v roce 2010. Výsledky studie jsou pozoruhodné ve dvou ohledech.
Za prvé, po et novinových zpráv, které se objevily v americkém tisku o muslimech, vyvrcholil po
útoku z 11. zá í. Za druhé, novinové zprávy o muslimech obsahovaly více násilí ve srovnání s jinými
náboženstvími. Ve skute nosti se prakticky všechna zpravodajství o muslimech v amerických
médiích zam ila na teroristické útoky z 11. zá í, na St edním východ , na Arabské jaro a Floridského
pastora Terryho Jonese.269 S manipulativní silou tohoto pokrytí za al pr m rný západní lov k
vnímat islám jako v podstat násilné, iracionální náboženství, které se rozší ilo b hem války a usiluje
o asimilaci a nakonec zni ení ostatních. Jak poznamenal Kalın (270), podprahové poselství zpráv je
vždy stejné: islám je hrozbou pro samotnou existenci Západu. Strach z islámu (islámofobie) v
západním podv domí je erstvý od útok z 11. zá í a je neustále obnovován. Co tedy lze ud lat,
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abychom p ekonali tuto kulturu strachu, která sotva p ispívá k budování spole né budoucnosti, ale
naopak pohání mezikulturní konflikty?

ZÁV R a návrhy
• Nejprve je t eba poznamenat, že islámofobie - to je islámská hrozba, úzkost z islámu, strach z
islámu nebo antiislámský postoj - je problém muslim , ne islámu. Muslimové proto naléhav
pot ebují obnovit sv j obraz. Tento proces obnovy by m li podporovat i západní obyvatelé.
D vodem je to, že sou asný muslimský obraz, který spo ívá v interkulturních p edsudcích, je
škodlivý nejen pro muslimy, ale také neustále poškozuje nad je na budování spole né budoucnosti
lidstva.
• Dnes je celkový po et muslim , kte í žijí v Evrop , a v tšina z nich jsou ob any Evropské unie,
v tší než po et obyvatel mnoha evropských zemí. Muslimové jsou již dlouho Evropany a evropskými
ob any. Evropa proto musí chránit své muslimské ob any a zacházet s nimi rovnoprávn jako s
ostatními ob any a zakazovat rasistické a diskrimina ní politiky, aby si zachovala své spole né
hodnoty.
• Evropané by je m li chránit prosazováním lidské d stojnosti, svobody, rovnosti a solidarity, které
jsou uvedeny v Listin základních práv Evropské unie jako hodnoty, na nichž je EU postavena. To
je základní požadavek ideál EU, jejichž cílem je umístit jednotlivce do samého st edu inností
vytvo ením zón svobody, bezpe nosti a spravedlnosti v rámci hodnot, které se opírají o demokracii
a právní stát. V této souvislosti by m ly být základními právy a svobodami k zajišt ní toho, aby lidé
mohli žít s lidskou d stojností, s rovným a spravedlivým p ístupem, aby se zabránilo jakémukoli
odcizení, diskriminaci nebo vylou ení ob an .
• Je zapot ebí opat ení, která by usnadnila mezikulturní vým nu za ú elem odstran ní kulturních
šok a problém s identitou, jimž muslimští p ist hovalci mohou elit v procesu integrace v Evropské
unii. Tato opat ení by m la podporovat víru, normy a hodnoty hostitelské kultury, zatímco jsou
podporovány kontextem, který by usnadnil proces kulturní adaptace. To p ipraví cestu pro p íležitost
tolerantní reakce na mezikulturní rozdíly.
• Jak je vid t v krizi karikatur, existují mezikulturní problémy p i definování svobody projevu a
zlo inu z nenávisti. V úsilí o zabrán ní mezikulturních a náboženských konflikt je t eba vzít v úvahu
citlivost praktikujících r zných náboženství. V tomto smyslu je t eba se vyhnout urážlivým,
ponižujícím a zneužívajícím zp sob m a chování proti posvátným hodnotám náboženství. To by
p isp lo k rozvoji kultury vzájemného usmí ení mezi r znými kulturami.
• Je pravd podobné, že žádné náboženství neschvaluje násilí nebo terorismus. Vzhledem k této
skute nosti by jakékoli naléhavé úsilí o sdružování islámu, muslim a jejich kultur s násilím bylo na
úkor nejen muslim , ale i západních hodnot. Zastavení ml enlivosti tvá í v tvá ší ení násilné rétoriky
nebo alespo nedostatek dostate n silné reakce proti ní by znamenalo podpo it ohrožení základ
sociální d v ry a mírové kultury. Proto každá rozumná osoba, která se stará o budoucnost lidstva,
musí protestovat proti všem druh m násilí bez rozlišování mezi náboženstvími nebo kulturami.
Úkolem pro tv rce politik by bylo povzbudit lidi k tomu, aby odmítli všelijaké násilí a zachránili je
p ed chováním mezikulturních p edsudk p i formulaci politik pro zvýšení pov domí o podpo e
vysokých morálních hodnot.
• Nevládní organizace a dobrovolné organizace, které mají pocit spole enské odpov dnosti, by m ly
i nadále p ispívat k odstran ní mezikulturních p edsudk prost ednictvím svých projekt . Takové
projekty p ipraví cestu k nastolení vzájemné d v ry a míru tím, že zvýší pov domí o spole ných
hodnotách a sou asn zmírní škodlivou, vylu ující, násilnou a diskrimina ní rétoriku.

__________
269 Melih Özsöz, 13 Dakika 51 Saniye’de slamofobi (Islamophobia in 13 Minutes and 51 Seconds), ktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları,
Istanbul, 2012, p. 6.
270 brahim Kalın, slam ve Batı (Islam and the West), slam Ara tırmaları Merkezi Yayınları, Istanbul, 2007
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• Jsou-li podniknuty kroky k usnadn ní vzájemného sdílení mezikulturních setkání, všechny rozdíly
naleznou p íležitost shromáždit se pod spole nou st echou, bez ohledu na jejich jazyk, náboženství,
rasu, barvu nebo pohlaví. To nás p im je k tomu, abychom si uv domili, že nejsme bezmocná masa
sdružená nutností a náhodou, ale jsme sou ástí celku, který sdílí spole ný osud jako rodina lidstva.
Nakonec se p estaneme navzájem vnímat jako zát ž, ale pochopíme, že jsme si navzájem sv eni
jako pe liv se mísící v tve stromu lidstva a že život je pro nás neocenitelným darem jako nástroj
pro testování, kdo bude provád t dobré a užite né skutky.
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RASISMUS V ISLÁMSKÉ VÍ E, GNOSTICKÁ TRADICE JAKO PROTILÁTKA
K RASOVÉMU OHROŽENÍ A P ÍKLAD AK EMSEDDINA

Assist. Prof. Muhammed Ali YILDIZ
Univerzita Bartın, Fakulta islámských studií

Bartın/TURECKO

STRU NÝ SOUHRN RASISMU A ETNOCENTRISMU
Od prvního lidského Adama historické zdroje jasn ukazují existenci rasových vazeb v malých
lidských komunitách, i ve velkých spole enských masách. Skute nost, že Izraelci, kte í zkreslili
božské poselství, které seslal B h a u inili jej zvláštním zp sobem jejich rasy, je jedním z o ividných
historických p íklad této situace. Rasısmus a války, které z n j vyplynuly p ed islámem, nebyly
snadno p ekonány ani po islámu. Rasový fanatismus, který se pomalu projevil po smrti Mohameda
(SAWS), op t vzrostl v kalifátu Rashidun. Tím, že se islámské hodnoty daly stranou, se znovu
objevily snahy o založení vlády na srdci z rasových vazeb. Kalifáty Umayyad a Abbasid jsou
p íkladem tohoto p ípadu. Pokud jde o k es anskou Evropu, nacionalismus a šovinismus jako
dopl ující faktor vznešeného individualismu, který se vyno il z renesance, vznikl v d sledku
nesnesitelného pronásledování st edov ké církve. Nacionalistická hnutí, která jsou pro Západ
charakteristická, které se za aly formovat v evropské kultu e na po átku 19. století, našly šanci stát
se systemati t jší pod tlakem negativního postavení. Navíc v hitlerovském N mecku tato hnutí za
drsných podmínek první sv tové války zašla tak daleko, že vznikl "fašistický Hitlerovský rasismus",
který by mohl být nazýván rasismem založeným na pokrevním spojení. Tak tento p ísný
diskrimina ní rasismus vtiskl nelidské obrazy, které pálily v pecích mysli všech lidí. Stejn tak
turanistické hnutí, které se stalo nad jí na spásu b hem pádu Osmanské íše, také zanechalo tisíce
lidí v bíd , slzách a smrti. Vzhledem k tomu, že jsme dali dostatek p íklad nespo etných vražd a
barbarství pocházejících z nacionalistického fanatizmu, o n mž sv d í lidská historie, považujeme
za vhodné zabývat se islámskými názory na rasismus a etnocentrismus.

Islámský pohled na rasismus a etnocentrismus
Nacionalismus ve skute nosti znamená, že lidé se vzájemn odlišují a podporují ve všech p ípadech
ty, kte í jsou ze své vlastní frakce, rasy, krve, klanu, sekty a dispozice, i když jsou nespravedliví.
Navíc, nacionalismus považuje sám sebe, sv j národ, svou kulturu, své hodnoty a sv j jazyk za
nad azený a odlišný od ostatních. Tento druh nacionalismu je p ísn zakázán Alláhem, protože
diskriminuje lidstvo. Nepochybn nejnebezpe n jší typ nacionalismu, který povede k rozpadu
lidstva, je pokrevní, klanový a rasový nacionalismus a to se stalo r znými zp soby v celé historii.
Nicmén , nikdo nemá svobodu volby své rodiny, klanu atd. Podle Koránu, hlavního zdroje islámu,
Alláh (B h) stvo il lidstvo z muže a ženy a u inil z nich lidi a kmeny, abychom se mohli navzájem
poznat.271 Alláh nevytvo il lidi v kmenech, aby bojovali a zabíjeli se navzájem, aby založili
nad azenost. Islám je náboženství, které apeluje na celé lidstvo a ne eší ur itou rasu ani národ. Islám
není místní náboženství. Islám ne ídí lidi podle jejich pohlaví, statutu nebo národa. Podle islámské
víry je nad azenost pouze o intimit lov ka / blízkosti k Alláhovi, jinými slovy, je to o zbožnosti
(taqwa). To je nejd ležit jší rys islámu, který ho odlišuje od jiných náboženství.

__________
271 Quran, Hucurat, 49/13.
272 Quran, Sebe' , 34/ 28
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Alláh íká na mnoha místech Svatého Koránu, že božské poselství nebylo sesláno jen pro celé lidstvo,
ale také do všech vesmír .273 Z tohoto hlediska je islám univerzální svaté poselství, které bylo sesláno
do všech vesmír za lidskou rasou. A p esto není pravda, že se etnocentrismus skrývá za tvrzením
arabského nacionalismu, tureckým nacionalismem, zatímco Alláh vytvo il lidstvo v kmenech /
národech, aby se mohli navzájem poznat. Muhammad (SAWS) proto v jeho kázání na rozlou enou
odmítl nacionalismus. Alláh (cc) zakázal jakýkoliv nacionalismus, aby sjednotil lidstvo a p ikázal
nám, abychom se vyhnuli rozd lení.274 Existuje obrovská analogie mezi tímto jasným p ístupem k
rasismu a etnocentrismu a gnostické tradici, která existovala v islámské tradici a známé jako
súismus. Mevlana, který je slavný svým slovem: "Poj , poj znovu bez ohledu na to, co jsi, nev ící
nebo mág, nebo modlá . Náš klášter není místem zoufalství, dokonce i když jsi porušil svou kajícnost
stokrát, p ij znovu ", je z ejmým p íkladem gnostické tradice, která se utvá í v centru Koránu a
Sunny. V této fázi bychom se rádi zabývali vytvá ením gnostické tradice.

Tvorba gnostické tradice a p íklad Ak emseddina
Procesy utvá ení gnostické tradice, což znamená duchovní a morální život islámu, lze rozd lit do t í
období, z nichž první je zbožnost, druhá je "súfismem" a poslední je "sekty (tarikat)“. „Piety" je
období, které pokrývá v k Mohameda (SAWS), spole níky proroka Mohameda (SAWS), kalifátu
Rashidun a "Tebeut tabiin"; Jinými slovy: "zlatý v k". V tom v ku ješt nebyl súfismus. Druhé
období, které je také známé jako súfismus, zahrnuje t i nebo ty i století od konce druhého století
(hijri / exilic). T etí období, které se nazývá "sekty", se týká v ku hĳrého tvrtého století a pozd ji,
ve kterém vyrostl bn-i Arabi, jeden z nejv tších p edstavitel súfismu. Súfismus je podstatou a
duchovním a morálním aspektem islámu. V sofijské kultu e je základem duchovní a morální
dokonalost lov ka. Rasový p vod a etnická skupina nejsou v súistické kultu e považovány za
d ležité. Zatímco zbožnost a pobožnost, kterou u í súfismus, již žila ve "zlatém v ku"; v
následujících letech lidé upadli do nedbalosti a muslimští svatí se stali duchovními v dci a
mimo ádným úsilím se snažili probudit lidi. Ak emseddin je jedním z nejvýznamn jších súfis , kte í
jsou d myslní v rámci gnostické tradice a udržují v tev Bayramiyye- emsiyye / adu sekt
Bayramiyye Hacı Bayramu. Ak emseddin se narodil v roce 1389 v Damašku. V následujících letech
se Ak emseddin setkal s Hacı Bayram Veli a v krátké dob získal jeho p íze . Na žádost Murata II.,
Otce Fatiha dobyvatele, Ak emseddin byl zam stnán pé í o Fatih Hacı Bayram Veli. Dává mu
horizont o dobytí Konstantinopolu od jeho d tství. Kone n byla Konstantinopole podman na a
Ak emseddin byl p ipomínán jako duchovní dobyvatel Konstantinopole. Anatolie p ivítala
Ak emseddina a ukázala mu velký respekt. Ak emseddin navštívil mnoho provincií Anatolie, jako
jsou Amasya, Çorum, Ankara, Istanbul atd. A vzd lával mnoho lidí. Krom toho se mu poda ilo být
na t chto územích uznávaným léka em. P t set let p ed Pasteurem, který je prohlašován za
zakladatele mikrobiologie, Aksemseddin popisoval mikroby v jeho díle "Maddat ul-Hayat.275Krom
toho žil v Anatolii až do konce svého života. Zanechal mnoho d l. Zem el v Anatolii a byl poh ben
v Göynüku, Bolu. Aksemseddin se v t chto zemích nikdy nesetkal s etnocentrismem, ani nikomu
nevnucoval svou rasu. Dokonce ani nikdo neví, že se p est hoval z Damašku a usadil se v Anatolii.
Anatolijci, kte í milují jeho srdce a zbožnost, ho p ijali jako sou ást sebe.

___________
273 Quran, Furkân, 25/1.
274 Quran, Âl-i mrân, 3/103
275 Ak emseddin, Maddetü’l-Hayat, Library of Millet, Ali Emiri, Number: 126, stanbul.
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ZÁV R
Rasismus a šovinismus jsou negativní postoje z hlediska jejich d sledk . Protože nep inesli nic
jiného než krutost, krev a roztržky v lidských d jinách. Tyto postoje odcizují jiné lidi. Zejména
masakry a genocidy kv li p ísným rasistickým p ístup m a etnocentrismu jsou každému jasn
známy. P i hodnocení ve sv tle koránu a hadís jsou zjevn vid t hlavní zdroje islámu, chyby rasismu
a etnocentrismu. Bez ohledu na to, že v Koránu je uvedeno, že Alláh stvo il lidstvo v r zných
kmenech a národech, je zám rem, aby se lidé vzájemn poznali a setkávali. Podle islámu je existence
odlišné kultury a civilizací bohatostí. To by však nem lo vést k nad azenosti nad ostatními. Podle
islámské víry jsou všichni v ící brat i a sestry. Být Turek, Arab, Angli an nebo N mec není míra
nad azenosti. Nad azenost, v p ítomnosti Alláha, znamená v it jemu a poslouchat jeho p íkazy;
jinými slovy, jde o zbožnost a blízkost. Alláh íká v Koránu, že: "Neposlali jsme vás, [O
Muhammade], než jako milosrdenství do sv ta." "Lidé!" Oslovení v Koránu dokazují, že islám je
nadnárodní. Životní p íb hy a zkušenosti mnoha Sufí, kte í byli sofistikovanými v rámci gnostické
tradice, která se objevila ve st edu Koránu a Sunny, nám jasn ukazují, že v islámu není prostor pro
rasismus a etnocentrismus. Sufi Mevlana Celaleddin Rumi, který se proslavil svou tolerancí a
objasn ním, je univerzální osobností se svými celosv tov známými a široce tenými díly. Krom
toho životopis Sufi Ak emseddina, duchovního dobyvatele Konstantinopolu, nepochybn ukazuje,
jak rasismus a etnocentrismus jsou v kontrastu s islámskou, suijskou a anatolskou kulturou.
Ak emseddin, který se p est hoval z Damašku a usadil se v Anatolii, dokázal vyr st až do postavení
prezidenta, aniž by byl vystaven rasové diskriminaci a etnocentrismu. Dokonce i dnes Anatolie, vlast
súijské kultury, p ijímá miliony uprchlík jen proto, aby pop eli uprchlickou krizi a etnocentrismus,
což je odrazem této zkušenosti z minulosti.
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P EHLED O VLIVU RELIGIOZITY SPOLE NOSTI NA SEBEPOZNÁNÍ V ÍCÍHO

Assist. Prof. Rabiye ÇET N
Univerzita v Anka e, Fakulta náboženství.

Ankara/TURECKO

ÚVOD
lov k je sociální entitou, tak jak existuje v mysli. P ítomnost osoby v sociokulturním prost edí ji

nutí k tomu, aby p ijala vztahové styly, které existují v životním prost edí. V procesu socializace
lov k p ijímá tím, že se u í roli, kterou mu spole nost ukládá, a vnímá sám sebe prost ednictvím
t chto rolí. Tato role umož uje získat pozici a respekt ve spole nosti, stejn jako p isp t k
sebeuv dom ní. Komunita / skupina "je skupina osob se vzájemnými povinnostmi a organiza ními
vazbami, které sdílejí ur ité hodnoty a chování; skupina lidí žijících spole n v ur ité zem pisné
oblasti a ve spole né kultu e v rámci základních cíl a zájm 276 " U ení hodnot, které ur ují pozadí
voleb a inností lidí, probíhá prost ednictvím spole enského a kulturního prost edí, v n mž se jeden
narodil a vyrostl. Protože každá osoba je ovlivn na sociální strukturou, v níž žĳe p i budování své
vlastní individuální historie, ovliv uje tuto strukturu a hraje roli v d jinách spole nosti. Být lenem
spole nosti / skupiny ur uje, co znamená chápat sebe, ostatní lidi, vn jší sv t, Boha, události,
procesy. V tomto smysluplném procesu se každá skupina zam uje na rozdíly, které ji odlišují od
ostatních, a tento rozdíl zaru uje její kontinuitu. V tomto ohledu lenové skupiny popisují sebe sama,
"co jsou" spíše než "co nejsou". Tento proces identiikace také ur uje, jak budou ostatní lenové
komunity / skupiny vnímáni. Vzhledem k tomu, že informace vytvo ené ve skupin o ostatních
skupinách se nevytvá í na základ skute ných a správných znalostí sv ta, ale vyvíjejí se v rámci své
vlastní skupiny. To znamená, že p edsudky a soudy jsou determinantní a v procesu souzení druhého
se vytvá í falešná skute nost o druhých. lenové skupiny, kte í s tímto vnímáním pohybují, nacházejí
vztah, který založili s druhou skupinou / jinou prost ednictvím vylu ování, ponižování a n kdy se
mohou uchýlit k nep átelství a fyzickému násilí. 277
Tato zjišt ní, která odrážejí skupinovou psychologii, jsou založena na náboženství, sekt ,
spole enství atd. Je také možné íci, že se týká náboženských struktur / skupin, tak jak jsou. Co
odlišuje leny náboženských skupin od ostatních, je jejich vlastní náboženská víra a zp soby
porozum ní. Tyto skupiny zakládají a prosazují tvrzení, že jejich lenové dosáhli pravdivého a
dokonalého porozum ní náboženství, jako by byli v pozici vnímání života a soudc . Toto chápání
zp sobuje negativní vnímání druhého.278 Skute nost, že jak skupiny tvo ené r znými náboženstvími,
tak skupiny vytvo ené v rámci stejného náboženství p sobí na negativní vnímání vztahu vytvo eného
s druhým, nutn vyžaduje otázku "co je funkce náboženství?". Protože samotné náboženství, které
se zakládá v boji za konlikt, také p edstavuje své p esv d ení jako entitu, která je napájena z
konfliktu, kterou bude erpat s druhým; Nebo na základ konsensu, který se týká lidského a
morálního hlediska, nabízí sv tový pohled, v n mž náboženští lidé hledají mír a smí ení? Tato otázka
nutn vyvolává otázku povahy náboženství. Náboženství m že být definováno v nejvíce obecném
smyslu jako souhrn zásad stanovených Bohem pro št stí lov ka na sv t a po smrti.

__________
276 Türkçe Bilim Terimleri Sözlü ü Sosyal Bilimler, Turkish Academy of Sciences, Ankara 2011, p.1142
277 Hayati Hökelekli, “Müslüman ve Öteki: Farklı Dini Grupların Birbirini Anlama Biçimi”, Kur’an-ı Kerimde Ehl-i Kitap Tartı malı
lmi Toplantısı, stanbul 2007, p. 405-406
278 Asım Yapıcı, Kadir Albayrak, “Ötekini Algılama Ba lamında Dini Gruplar Arası li kiler”, Dini Ara tırmalar, 2002, Vol:5, No:14,
p.37
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V tomto ohledu jsou náboženství jedním z nepostradatelných prvk jak individuálního, tak sociálního
blahobytu. Je také historickým faktem, že fenomén založený na št stí a míru je používán jako sou ást
konfliktu, separace, vylou ení a dalšího. V tomto procesu ztrácelo náboženství svou primární funkci
a bylo p em n no na zdroj konfliktu, odcizení a násilí. V této souvislosti je primární otázkou povaha
otázky a její funkce a další d ležitá otázka je d vodem pro inverzi význam / vyjád ení a akcí za
ú elem existence náboženství.
"Hlavním d vodem pro odhalení náboženství je obnovení spole enského života v rámci základních
univerzálních hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, rovnost práv, vzájemná úcta. V tomto ohledu
se náboženství modernizují, inovují a transformují.279 "Náboženství je také sou ástí zm ny, protože
lidé v procesu m ní spole enství prost ednictvím lidí a závisí na jejich pochopení. Problémem je, že
jakákoli forma této zm ny je institucionalizována a vždy absolutizována. Tato institucionalizace a
absolutizování p edstavuje problém jak pro leny stejného náboženství, tak pro jiné náboženství a
lidi, kte í Boha neznají. Být v náboženském kruhu v této faktické situaci nevy eší problém a pokud
si myslíte, že v souladu s "porozum ním pravé sekty", zp sobí, že váš deviant bude považován za
nev ícího a že budou provád ny n které zákony a na ízení ur ená ve jménu náboženství.280
Na rozdíl od internaliza ního procesu založeného na racionálním základ , na n mž jsou náboženství,
dobrovolnictví a individuální p esv d ovací procesy provád ny, je náboženství p em n no na
formální aplikaci bez obsahu, se strachem z trestní sankce. Tento diskurz modlá ství a jeho p sobení,
který se projevil prost ednictvím institucionalizace v náboženství, odráží související diskurzy a iny
s lidmi a skupinami zvažovanými mimo náboženství.
V ící tyto institucionální náboženské struktury ve spole nosti prosadili a potenciáln odcizili
ostatní, kte í jsou nev ící, s tím že náboženství nemohou pochopit. Rozhodujícím prvkem
podnikových proces náboženského vyznání je tato osoba a tato osoba na základ této p íslušnosti
buduje sebe sama / v domí. Ti, kte í existují ve stejné skupin / struktu e, popisují vzájemné vztahy
prost ednictvím spole ných struktur a zkušeností a identifikují rozdíly ve vztahu v rámci druhého.
Je z ejmé, že v procesu je institucionální religiozita více p ijímána a podporována, v závislosti na
moci politické autority. Osoby musí získat nejen p esv d ení, že jsou leny sekty / církve, ale musí
také ídit požadavky svého náboženství pod vedením této práce. Jednotlivé víry osob jsou
legitimizovány a schvalovány pouze v závislosti na lenství v jakémkoli institucionálním
náboženství / sekt / církvi.281 Toto platí pro judaismus, k es anství a islám v tradici smlouvy.282
Nem lo by být p ehlédnuto, že tato situace úzce souvisí s porozum ním náboženství, státu,
spole nosti a svobody v té dob . Protože institucionální religiozita je výsledkem vystavení
posvátných knih ideologickému tení. Z tohoto pohledu se institucionální náboženství postaveno na
ideologii a projevují se radikální tendence.
Jinými slovy institucionální náboženství je praxe celého lidstva, národ , náboženství; zejména
sousedé, rodiny, jednotlivci, lidské bytosti, význam a hodnota lidské bytosti. Skute ná situace, v níž
se nacházíme, je skute nost, že n kte í lidé nevidí tolik lidí jako sami sebe a nep ijmou tak, jak moc
mají právo na život. Jaký je zp sob p ijímání druhých stejn jako sami sebe? Je to proto, že jsou to
lidské bytosti, nebo je to proto, že myslí, chovají se a žijí jako my? Co nás d lá lov kem je to, jestli
jsou nám dány výrobní / fiktivní, intelektuální, diskurzivní, operativní, institucionální atd. naše v ci?
Mají chápání a hodnoty mimo lidské identity? Jedná se o otázky, které je t eba zodpov d t osobn a
up ímn .
___________
279 aban Ali Düzgün, Ça da Dünyada Din ve Dindarlar, Lotus Publishing., Ankara 2012, p. 17-18
280 Muammer Esen, "Tekir Söyleminin Dinî ve deolojik Boyutları", Journal of Theology Faculty of Ankara University, Vol:.52, No:.2,
2011, pp. 97-110.
281 Niyazi Akyüz ve hsan Çapcıo lu, “Dini Tecrübenin fade ekilleri”, Din Sosyolojisi El Kitabı, (ed. Niyazi Akyüz ve hsan
Çapcıo lu),
3. Baskı, Graiker Publihing, Ankara 2015, ss. 53-56.
282 Hans Freyer, Din Sosyolojisi,Trans.. Turgut Kalpsüz, Ankara University Printing House, Ankara 1964, ss. 52-6; Joachim Wach, Din
Sosyolojisi, Trans. Ünver Günay, Erciyes University Divinity Faculty Publishing, Kayseri 1990, ss. 296-308.
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Chcete-li být lov kem, uv domte si, že každý má právo být lov kem / osobou, nemá právo na
sebe-oslabení nebo zcizení, pokud jde o individuální myšlenky, diskurzy a iny. Nejd ležit jším
bodem tohoto procesu je d ležitost, která je lidem p iznána. Když hodnotíme d ležitost lidské bytosti
z hlediska islámského náboženství, je to fakt, že je d ležité, aby lov k byl lov k. Z hlediska jejich
stvo ení jsou všichni lidé spole ní a rovní, hodnotní a d ležití, a že Alláh je tv rcem nejkrásn jší
podoby.283 Nicmén je d ležité si uv domit, že tato hodnota, kterou nosíme potenciáln , je nezbytná,
pokud jde o myšlení, diskurzy a akce. Jediným zp sobem, jak to ud lat, je p em nit potenciální
hodnotu, kterou jsme dosáhli prost ednictvím stvo ení, s moudrostí a svobodnou v lí, na sou asné
hodnoty, kterých jsme dosáhli našimi iny. Ale tímto zp sobem si zasloužíme hodnotu, se kterou
jsme se narodili, a tím jsme si uv domili svou lidskost.
Korán zd raz uje skute nost, že žádná lidská bytost nem že být p edm tem Koránu bez ohledu na
jazyk, náboženství, etnickou p íslušnost, jako "ten, kdo zabije lov ka, zabije celé lidstvo, ten, kdo
zachrání lov ka, také zachrání celé lidstvo"284 (Maide 5/32). Toto poselství, které Korán zd raz uje
- život, je nejd ležit jší vzácnost, kterou si vážíte jako lidstvo, ne jako lidskou víru. B h popisuje
sebe sama jako "Pána sv t " a "Pána lidu". Zde nebylo dosaženo žádného úsp chu ani kvalifikace
lidského života. Existuje pouze jediná v c, která nás má zajímat, a to jak být lidský. Proto toto právo,
které je získáno stvo ením, je zaru eno Alláhem. Jako víru musí ti, kte í poslouchají Boží poselství,
mít na pam ti, že lidé mají povinnost chránit život a majetek, právo žít svou víru a povinnost chránit
svobodu myšlení. Bezprost edn po Heji e proroka Muhammada je založena komunita Mediny na
spole ném základ ob anství bez jakékoli základní p íslušnosti a na základ zachování života, mysli,
náboženství, generací a zboží získaného od narození p edstavuje nejd ležit jší praktický pilí vztahu,
který by m li všichni muslimové založit spole n se spole ností, ve které žijí. Na základ dokumentu
zMediny se spole enství vytvo ené vMedin p edstavuje živým p íkladem soužití.285 B hem období
proroka Mohameda bylo zjišt no, že historie lidských vztah je založena na lidských právech, tyto
základy jsou porušovány ve prosp ch p íslušnosti. Být muslimem je definováno jako nad azená
identita, zatímco etnické a sektá ské pod ízené identity v muslimských spole nostech jsou založeny
na horní identit s vlivem lidského politického procesu v pr b hu trvání. Vzhledem k tomu, že
individuální dimenze náboženství nadále existuje pod nadvládou institucionálního rozm ru a
prost ednictvím institucionálních náboženských struktur, bylo uvedeno do myšlení, že se lov k
stane muslimem. Každé u ení, které náboženství vytvo ilo jako kompromis mezi lidstvem, bylo
funkcionalizováno prost ednictvím vlastnictví a konfliktu tím, že bylo vykládáno na základ
odd lení. Navíc náboženství, sekty se staly jedním z prost edk , kterými státy v tomto procesu
využily svou suverenitu.286
Spolu s v kem osvícení vstoupily do transforma ních proces všechny tradi ní struktury, zejména
lidské bytosti. V tomto období dochází k transformaci v domí p íslušnosti, která je v podstat p ijata
tradi ním zp sobem myšlení a p ísn p ijata, a lov k se za al vnímat jako v domý.

Tento proces, který znamená rekonstrukci lov ka, hluboce ovlivnil životní prost edí, kulturu a sv t
mysli. Te místo toho, aby se popisovala jako p íbuzná p vodu, za ala se definovat svou vlastní
identitou. V tomto procesu máme jazyk, n které v ci a získali tak sekundární význam. Zdá se, že
zm na paradigmatu, že tradi ní identiikace a jiné v domí se stalo místem jednotlivce a že za ínají
jednotlivé individuální rozdíly.287 Proto se "my a druzí" oblast diskurzu a jednání stává diskurzem a
akcí "já a vy ".
283 AL-BAQARAH 2/30; AL-ISRÂ 17/70; SÂD 38/75; AT-TÍN 95/4.
284 al-Mâidah 5/32
285 Muhammad Hamidullah, the Prophet of Islam, Trans. Mehmet Yazgan, Beyan Pub., Istanbul 2011, p. 166-184; Ihsan Çapcıo lu,
"Between I and We: The Coexistence Experience in Anatolian Turkısh-Islamic Culture", Journal of Theology Faculty of Fırat University,
286 aban Ali Düzgün, Ça da Dünyada Din ve Dindarlar, Lotus Pub., Ankara 2012, p. 18; Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi ktidar Kavgası, Otto Pub.,
Ankara 2015, p. 209-230.
287 Celal Türer, “Ortak Ya amlar Ortak Ölçütler" Ortak Ya ama Kültürü ve Felsefesi, edt. Celal Türer, Turkish Philosophical Society, Ankara 2015, p. 365
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Tato transformace, která se odehrává v lidské mysli, která se objevila s myšlenkou osvícení, je také
kompatibilní se základním paradigmatem islámu. Islám se zabývá jednotlivci a snaží se rozvíjet
zm nu chování v závislosti na dobrovolnictví. Na základ tohoto cíle jsou pojmy mysl, svoboda,
individuální odpov dnost a ú et, který B h dává lidským bytostem.
Toto lomení vytvo ené osvícenstvím získalo dynamiku s modernizací a globalizací. Tyto zm ny a
transformace se však vždy neprojevily ve form pozitivního vývoje. Naopak, nejd ležit jší
demonstrace evoluce, kterou je násilí a teroristické iny, získala globální rozm r. Stejn jako v
historickém procesu se náboženství používá také jako prost edek prevence a legitimizace násilí.
Neexistuje p ímá souvislost mezi náboženstvím, násilím a terorismem. Dnes je však náboženství,
násilí a terorismus spojeno spíše s viktimizací. Ob ti, které se nemohou nebo necht jí p izp sobit
spole enské zm n , vnímají m nící se prost edí a procesy jako nebezpe né a vnímají je jako ohrožení
své vlastní bytosti. Zp sob, jak se zbavit tohoto nejistého prost edí nebo být schopen p ežít v tomto
prost edí, se projevuje radikálními náboženskými tendencemi. Obtíže, které utrp ly ob ti, zajiš ují,
že vztahy, které samy založí, jsou legitimizovány na základ p edsudk , jiných, p ekážek, deprivací
a sebeod vod ování.288 Budoucí perspektivy t ch, kte í se vnímají jako ob ti, jsou založeny na
strachu / nejistot . Nejd ležit jším projevem této existenciální prázdnoty je vytvá ení strachu.
Nejd ležit jším d sledkem institucionálních náboženských struktur je, že umož uje lidem
legitimovat své iny. Ve skute nosti to není náboženství, ale problém lov ka.
Náboženství, které je jedním z prost edk realizace lidských schopností, je považováno za výhradní
odpov dnost procesu, vytvá ením negativního diskurzu o náboženství a v ících. V tomto procesu,
nejd ležit jší úkol p ipadá na všechny v ící, a zejména muslimy. Z tohoto d vodu musí muslimové
uvažovat o tom, emu v í, jak transformují své náboženské p esv d ení, v co v í a jak se toto
chování projevuje ve spole nosti. Tento proces umožní náboženským lidem znovu se setkávat s
"náboženstvím" a znovu otevírat své chápání náboženství. Tato možnost se projeví v o ích
náboženského chápání institucionálních náboženských struktur a odd lení náboženství a
náboženského chápání.
Sociální skute nost, v níž žijeme, nám poskytuje p íležitost žít spole n s lidmi r zných etnických
prost edí a kultur. Tato možnost a rozmanitost je bohatstvím. Korán p edstavuje tuto rozmanitost
jako d kaz Boží existence.289 Z pohledu budoucnosti lidstva je d ležité, aby tento d kaz vnímali
muslimové. Být založený na stejném p edkovi a pat it ke zjevné tradici reprezentované tímto ur ením
je naší spole nou hodnotou. Forma vztah založená na t chto spole ných hodnotách nám nejen
umožní vzájemné rozpoznání a vzájemné p isp ní. V tomto kontextu je d ležité, aby každý
jednotlivec m l vztah s jinými náboženstvími. Tento vztah bude bu ur en z pohledu
institucionálního náboženství, nebo bude nalezen na lidském a morálním základ . Náboženští
jednotlivci, kte í se cítí skrze institucionální religiozitu, žijí s lidmi, kte í nep ijmou stejnou
náboženskou víru, životní styl jako svou spole enskou realitu. Dnes, když lidé s r znými myšlenkami
mají mnohem více interakcí, se zdá, že to je velké dilema.290 V tomto p ípad se jednotlivci budou
muset sami omezit v rámci princip , které institucionální náboženství zavedla nebo znovu
prozkoumala v teologickém pozadí, které mu bylo dáno na základ rozumu, sv domí a zdravého
rozumu, založené na sociální realit .
Diskrétní, sv domití a morální náboženští lidé, kte í si uv domují, že konfrontace navržená firemním
náboženstvím, která nevytvá í ešení, si uv domují, že základním paradigmatem tohoto procesu je
ochrana lidstva a lidské d stojnosti. Toto pov domí spo ívá v tom, že náboženství spadá do posvátné
knihy, k níž jednotlivec pat í. Toto setkání je zam eno na tvrzení, že osoba navrhuje, aby
náboženství bylo konfliktem nebo konsensem. Tento proces a úsilí lze vnímat jako proces, který
funguje ve prosp ch individuální religiozity, která p ispívá k v domí nábožnosti náboženství. Tato
kritika založená na znalostech také pom že náboženství chránit svou vlastní realitu.

__________
289 THE INNER APARTMENTS (AL-HUJURÁT) 49/13
290 See more information . Asım Yapıcı, Din, Kimlik ve Önyargı, Karahan Bookstore Adana 2004
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Hlavním bodem pohybu p i dosažení tohoto v domí je odd lení náboženství a náboženské víry /
firemní kultury. Spole nou hodnotou každého z nás je p edevším být lidskou bytostí a naše
náboženské ur ení považujeme za prost edek k realizaci naší existence. Být založen na stejném
p edkovi a pat it k odhalení tradice reprezentované tímto ur ením, je dost k tomu, aby nezbyl žádný
prostor pro další partnerství. Toto partnerství nabízí možnost vybudovat pro život vhodn jší sv t,
založený na lidské d stojnosti pro všechny lidi.
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KORÁNSKÁ PERSPEKTIVA RASISMU A XENOFOBIE

Dr. Mehmet AKIN
Univerzita v Anka e, Teologická fakulta

Ankara/TURECKO

ÚVOD
Svatý Korán je poslední božská kniha, která byla p ed 14 stoletími seslána, aby se obrátila na celé
lidstvo. Zatímco Korán byl seslán po ástech, spole níci Proroka by realizovali verše v jejich
životech s vedením Proroka. Postupné zjevení Koránu trvalo p ibližn 23 let. V tomto zdlouhavém
procesu byl obsah božského poselství utvá en podle r zného zp sobu života lidí, když první adresáti
Koránu prošli vzd lávacím procesem. První adresáti tedy nutn zm nili své zvyky a tradice. T mto
lidem byl nabídnut nový zp sob života a mohou být považováni za lidi, kte í správn porozum li
Koránu a nejlépe uplat ovali jeho p íkazy ve svém život . V tomto ohledu musíme p i posuzování
jakékoli otázky související s Koránem pochopit tyto lidi v jejich historickém prost edí a vytvo it
paralely mezi jejich asem a naším. Vzhledem k tomu, že koránské verše "byly objeveny paraleln s
r znou a dynamickou strukturou v životních zkušenostech prvních adresát ," 291 musíme využít
exkursy Koránu, které provád jí ti, kte í ho chápou nejp esn jším zp sobem a zjistit význam verš
Koránu p esn v tom historickém prost edí, kdy byly odhaleny.292 P es tento požadavek, nem žeme
provést jednozna né odhady z jakéhokoli verše vKoránu, abychom "identifikovali konotativní rámec
a lexikální význam slov v r zných v tách a pochopili nové významy, které získávají v Koránském
systému." Proto je zásadní, abychom brali do úvahy jiné verše o stejné v ci, aby byla integrita Koránu
respektována.293

Na základ t chto princip by m ly být Koránské verše týkající se rasismu a xenofobie posuzovány
ve sv tle názor koránských komentátor . Sura al-Hujurat poznamenává, že lidské bytosti byly
vytvo eny tak, aby se mohly seznámit a vzájemn se mísit a zd raz uje, že mezi lidmi nem že být
žádný rozdíl. Krom toho Sura al-Maidah p edepisuje, že nenávist nebo antagonismus, které lov k
m že cítit v i n jakému spole enství nebo jiné skupin , by ho nem lo nechat, aby s tou skupinou
zacházel nespravedliv . Tyto verše obecn upozor ují na rovnost, bratrství a p átelství na
individuálním základ , p i emž kladou d raz na solidaritu a d v ru na spole enském základ .
Nicmén holistický p ístup ke Koránu by odhalil existenci verš , které by mohly podpo it
protiargumenty proti konotaci pojm jako bratrství, p átelství a rovnost. V tomto kontextu existence
verš , které bojují proti polyteist m, otevírá cestu argumentu, že islám je náboženství, které
povzbuzuje válku. Válka, na kterou se Korán odkazuje, by m la být správn interpretována tím, že
se vezmou v úvahu verše, které popisují samotné podmínky, kdy m že být taková válka vedena.
Koránské u ení o této d ležité v ci by tedy m lo být zvažováno se dv ma r znými pohledy.

_____________

291 Halis Albayrak, Tarihin çinden Kur’an’ı Algılamak (Perceiving the Qur'an through History), (Istanbul, ule yay., 2011), p. 9.
292 Halis Albayrak, Tarihin çinden Kur’an’ı Algılamak (Perceiving the Qur'an through History), p. 9; Mustafa Öztürk, Tefsirin Halleri
(States of Qur'an Commentary) (Ankara, Ankara Okulu yay, 2013), p. 30.
293 Halis Albayrak, Kur’an’ın Bütünlü ü Üzerine (On the Qur'an's Integrity),, (Istanbul, ule yay., 2009), p. 48.
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1. Interpretace verše 13 Sura al-Hujurat a 8. verše Sura al-Maidah z hlediska bratrství
V Koránském verši, kde bratrstvo mezi lidmi, které byly vytvo eny v klanech, slavný B h na ídí: "Ó
lidstvo! Jist jsme vás stvo ili z jediného páru muže a ženy a u inili vás do kmen a rodin, abyste se
mohli navzájem poznat (a tak budovat vzájemnost a kooperativní vztahy, nikoliv proto, abyste se
mohli pyšnit ve vašich rozdílech v rase nebo spole enském postavení, nebo plodit nenávist). Jist
nejušlechtilejší, nejcenn jší z vás v Božích o ích je ten nejlepší ve zbožnosti, spravedlnosti a úct k
Bohu. B h jist je všev doucí, vše uv dom lý."294
V komentá i k tomuto verši Tabari tvrdí, že lov k je vytvo en z muže a ženy, jmenovit Adama a
Evy. Poznamenává, že všechny lidské bytosti pocházejí ze stejného p vodu. Zde dodává: velký B h
upozor uje na skute nost, že d vod, pro vytvo il lineární ainitu nebo vzdálenost, a kmeny nebo
národy, je, že chce, abychom se vzájemn poznali a vzájemn se mísili, ne že bychom se m li chovat
bychom byli nad azeni jiným, nebo je utla ovali. Tabari podtrhuje d raz, který verš kladl na
skute nost, že všechny lidské bytosti jsou si navzájem sestrami a bratry, protože všichni pocházejí
ze stejných rodi . Takže nazna uje, že žádný národ nem že tvrdit nad azenost nad druhým, pokud
jde o rodové p edky nebo rasové faktory. Nad azenost je n co, co lze dosáhnout v o ích Boha pouze
tím, že bude dodržovat Boží p ikázání a p íkazy. Proto islám striktn zakazuje rasismus nebo
kmenový systém.295
Tabari vypráví, že Prorok v této souvislosti vyslovil následující: "Opravdu všenádherný a
všemajestátní B h zakázal vám jednat s arogancí nebo se chlubit vašimi p edky, jak byste ud lali ve
v ku nev domosti (jahiliyya). Lidé jsou bu zbožní v ící, nebo vzpurní blázni. Jste Adamovi
potomci a Adam pochází ze zem . N kte í lidé by se m li p estat chlubit se svými kmeny, protože
nejsou nic než uhlí pro peklo."296
"Kdo se odchyluje od pod ízenosti, opouští komunitu a umírá tímto zp sobem, umírá smrtí v ku
nev domosti (jahiliyya). Kdokoliv umírá voláním ke kmenu, podporuje kmenovost a bojuje pod
slepou vlajkou, umírá smrtí v ku nev domosti."297Ve svém komentá i k verši používá Tabari Hadith,
aby podpo il sv j názor, že všichni lidé jsou sestry a brat i každého jiného prost ednictvím rodového
spojení. V tomto ohledu jsou striktn zakázány rasismus, kmenový systém nebo jakákoli tvrzení o
nad azenosti jedné skupiny nad druhou. Další verš o této v ci zní:
"O, kdo v íte! Bu te držiteli a vlajkonoši práva pro Boha, bu te sv dky (z ízení) absolutní
spravedlnosti. A v žádném p ípad necht jte, aby vaše znechucení pro lid (nebo jejich hn v pro vás)
vás p esunul k (odmítali se h íchu) odchýlení se od spravedlnosti. Bu te spravedliví: to je blíž a
vhodn jší pro spravedlnost a zbožnost. Hledejte spravedlnost a zbožnost a vždy jednejte v úct k
Bohu. B h si pln uv domuje vše, co d láte."298 Rasismus a p ijetí rasistických pohled mohou vést
k nespravedlnosti ve spole nosti. Z toho vyplývá, že B h zakazuje rasismus, nebo vyvolává
nespravedlnost.
Razi vysv tluje, že p íkaz verše je univerzální, protože se týká všech lidí. Uvádí adu možností, pro
byl tento verš odhalen. Tento verš byl seslán dol , aby u il v ící, jak zacházet s nev ícími. B h
upozor uje muslimy na zp sob, jakým mohou zacházet s polyteisty vzhledem k tomu, že nev ící z
Kuraje zabra ují muslim m navšt vovat posvátnou mešitu (Masjid al-Haram). V tomto okamžiku
Razi diskutuje n kolik možností, jak muslimové mohli utla ovat polyteisty. Muslimové mohou
utla ovat nev ící, pokud jim nev í, když prohlašují, že se stanou muslimy. Utla ují nev ící tím,
že zabijí jejich malé d ti, aby zp sobili smutek jejich rodi .

__________
294 Sura al-Hujurat, 49: 13.
295 Tabari, Jami’a’l-Bayan ‘an Ta’wili Ayi’l-Qur’an, (Daru’l Hĳr, Cairo, 2001), vol. 21, pp. 383-387.
296 Tabari, Jami’a’l-Bayan, vol. 21, p. 384; Abu Dawud, K. al-Adab, chapter 110, Hadith no. 5116; Tirmidhi, K. al-Manakib, chapter 75
Hadith no. 3955, 3956; Ahmad b. Hanbal, Musnad, vol. 2, p. 361.
297 Tabari, Jami’a’l-Bayan, vol. 21, p. 384; Muslim, K. al-lmara, chapter 53, Hadith no: 1848.
298 Sura al-Maidah, 5: 8.
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Mohou u init z polyteist mu edníky tím, že zmrza í jejich údy. Mohou tyranizovat nev ící tím, že
nedodržují dohody, které s nimi uzav ou. 299
"Bu te spravedliví: je to bližší a vhodn jší pro spravedlnost a zbožnost," íká B h v tomto kontextu.
B h zakazuje muslim m zacházet s jakoukoli skupinou nespravedliv , i když se k nim chová špatn .
Tímto zp sobem je muslim m zakázáno, aby projevovali své negativní postoje v i skupin , aby
jim inili nespravedlnost a je jim jasn na ízeno, aby byli spravedliví. Razi poznamenává, že v ta "to
je bližší a vhodn jší pro spravedlnost a zbožnost" je podobná v t v jiném verši, "toto je bližší a
vhodn jší ke zbožnosti." 300-301 Jinými slovy, je blíže a vhodn jší vyhnout se vzpou e proti Bohu.
Nebo to lépe chrání p ed Božím trápením. Je více zbožné zacházet s nev ícími se spravedlností a
zdržet se jiného zacházení s nimi jen proto, že nemají víru.302

2. Diskuse o verších o válce z hlediska xenofobie
Svatý Korán zd raz uje, že všechny lidské bytosti pocházejí ze stejných rodi . Zd raz uje, že toto
pouto je protijedem rasismu a xenofobie. P i projednávání této záležitosti p edstavuje existence verš
o válce v Koránu výzvu k vysv tlení, jak m že být válka ospravedln na. Jak m že Korán vést válku
proti nev ícím a zárove zd raz ovat bratrství a p átelství v jiných verších? Odpov na tuto otázku
lze nalézt na základ identifikace velmi závažných podmínek, za kterých m že být zvolena válka.
"Bojujte v Boží v ci (abyste vyzdvihli Jeho jméno) proti t m, kte í bojují proti vám, ale nep ekra ujte
hranice (stanovené Bohem), nebo B h nemiluje ty, kte í p ekra ují hranice." (Ve válce) je zabijte
kdekoli na n narazíte, a vyhán jte je odkud oni vyhnali vás (a tak získejte zp t vaše zem z jejich
uzurpování). (P estože zabíjení je n co, k emu cítíte odpor), nepo ádek (zako en ný ve vzpou e
proti Bohu a neuznání zákon ) je horší než zabíjení. Nebojujte s nimi v okolí Svaté mešity, pokud
tam nebojují oni proti vám; Ale pokud bojují proti vám (tam), zabijte je - taková je odm na
(vzpurných) nev ících."303
Ve výše uvedených verších uvádí B h d vody boje s polyteisty. Pokud jde o v tu, "ale pokud bojují
proti vám (tam), zabijte je", Nasafi argumentuje, že toto je p íkaz muslim , aby nebyli první, kdo
zahájí válku.304 V jiných verších jsou muslimové vyzváni k boji proti Polyteist m, kte í proti nim
bojují. Následující verš to potvrzuje: "P esto bojujte všichni spole n proti t m, kte í se spojují proti
Bohu, tak jako oni všichni bojují proti vám." V tomto verši jsou skute n polyteisté, kte í prohlašují
válku v i muslim m. Samoz ejm muslimové mají právo se chránit, když jsou napadeni.305
Jeden z nejkontroverzn jších verš o válce je: "A (pokud stále p etrvávají v neví e a násilnostech),
bojujte proti nim, dokud už nebude trýznivost a útisk zako en ný ve vzpou e proti Bohu a celé
náboženství (plná autorita na ídit zp sob života je uznána) jen Boží."306
Na první pohled se zdá, že tento verš vyzývá muslimy, aby byli v nep etržité válce proti nev ícím.
Nicmén identifikace správného významu slova "porucha" (fitnah) je zásadní pro správné pochopení
tohoto verše. "Fatva se skládá ze spojení partner s Bohem, nevíry a tlaku polyteist na muslimy,
aby zavrhli svou víru." 307 Fatva m že být dále definována jako diskurs, jednání a chování, které
mohou vést k chaosu nebo ot es m ve spole nosti.

__________
299 Razi, Tafsir-i Kabir, (Daru’l Kitabul Ilmiyye, Tehran, undated), vol. 11, p. 180.
300 Sura al-Baqarah, 2: 237.
301 Razi, Tafsir-i Kabir, vol. 11, p. 180.
302 Razi, Tafsir-i Kabir, vol. 11, p. 180.-181.
303 Sura al-Baqarah, 2: 190-191.
304 Nasafi, Madariku’t-Tanzil wa Hakaiku’t-Ta’wil, ed. Yusuf Bideyvi, (Dar-u Ibn-i Kathir, Beirut, 2011) vol. 1, p. 165; see Mehmet
Akın, Nesei Tefsirinde Mü kilu-l Kur’an (Challenges in Nasafi's Qur'an Commentary), unpublished doctoral dissertation, Ankara, 2016,
pp. 101-104.
305 Sura at-Tawbah, 9: 36.
306 Sura al-Anfal, 8: 39.
307 Mustafa Ça rıcı, “itne” (dissention), D A, TDV yay., vol. 13, p. 156.
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V tomto kontextu, jestliže iny nev ících jsou války nebo útoky, muslimové mohou vést válku proti
nim.308V takových p ípadech jsou nev ící, kte í zahájí válku tím, že se zapojí do fatvy. Verš povoluje
válku proti polyteist m v takovém prost edí.
Tabari je toho názoru, že "fatva" v tomto verši znamená spojit partnery s Alláhem a vzdát se
ned v ry. Nicmén , on navrhne, aby to polyteisté d lali ne kv li jejich vlastnímu zájmu, ale k tomu,
aby sešli z cesty. Proto vyzývají v ící, aby opustili náboženství a pop eli Alláha a vyvíjí na n tlak
za tímto ú elem. V reakci na to Alláh vysv tlil válku proti polyteist m za jejich iny, které k tomu
vedly. To co Tabari vypráví v Urwah ibn Zubayr, má zásadní význam pro pochopení samotného
prost edí, když byl tento verš odhalen: "Když byl náš Prorok p id len Alláhem jako Jeho Posel,
Qurayshis se s ním za al zacházet shovívav . Nicmén , když náš Prorok odmítl to, co uctívali, jejich
postoj k n mu byl krutý. Navíc za ali utiskovat v ící a vyvíjeli na n tlak, aby to zavrhli. P i tvá i
tohoto pronásledování náš Prorok zajistil, že n kte í v ící p ešli do Abyssinie (Etiopie). Po chvíli se
tito v ící vrátili doMekky a jejich po et vzrostl, polyteisté znovu zahájili svou kampa , aby v dom
p im li v ící k odvrácení se od víry. Tentokrát prorok dal v ícím povolení k migraci do Medíny.
Potom B h odhalil své p ikázání, aby bojoval proti nev ícím. Slavný Alláh se t šil válce proti
polyteist m, kte í p inutili v ící, aby opustili náboženství až do konce této fatvy.309
Válka je vedena proti polyteist m ne kv li jejich ned v e, nýbrž proto, že nutili v ící k apostatizaci
skrze usmí ení. Takové p inucením se pak rovná válce vedené proti v ícím. Kdyby B h skute n
cht l aby v ící bojovali s nev ícími kv li jejich neví e, pak by nem l odhalit následující verše:
"Pravda od Pána (p išla v tomto Koránu). Pak kdo chce (v it), nech je v it; A kdo chce (nev it),
nech nev í."310
"Kdyby to váš Pán tak cht l (a popíral jim svobodnou v li, donutil lidstvo v it), všichni, kte í jsou
na zemi, by ur it v ili, všichni. Cht li byste p inutit lidi, aby se stali v ícími?"311
"Náboženství nem že být vnuceno." 312

V t chto verších B h zaru uje, že všichni lidé se mohou rozhodnout, zda v it nebo ne z vlastní v le.
Proto nikdo nem že být pod tlakem kv li své neví e. Takový nátlak by byl navíc nep ijatelný z
hlediska ú elu stvo ení lidských bytostí nebo posouzení jejich skutk jako h ích a dobrých skutk .
Proto verše v Koránu nemohou být interpretovány tak, že umož ují v ícím napadat jiné bez toho,
aby byli napadeni nebo konvertovat nev ící k islámu silou.

ZÁV R
Korán definoval lov ka jako nejvhodn jší ze všech stvo ení. Navzdory t mto zásluhám se lidé
mohou stát ko istí arogance a za nou si smýšlet o sob samých a své rase jako nad azených ostatním.
Avšak Korán zakazuje lidem, aby se hlásili k nad azenosti v i jiným lidem nebo skupinám, nebo
p ijali proti nim nep átelské postoje v lidských vztazích. Verš 13 Sura al-Hujurat zd raz uje, že
všechny lidské bytosti pocházejí ze stejného p vodu a navzájem se spojují v bratrství. Verš 8 Sura
al-Maidah nás varuje, abychom se drželi spravedlnosti i tvá í v tvá nep íznivému chování druhých.
Tudíž je nám odep eno právo p ijmout nep átelské postoje ohledn postoj nebo chování, které se
nám nelíbí. Válka m že být vedena proti nev ícím pouze tehdy, když za nou vál it s v ícími tím,
že se zapojí do fatvy (rozpor), aby p inutili v ící apostatizovat nutkáním. V tomto p ípad jsou to
nev ící, kte í za nou válku. Tím, že osvobodí lidi, aby se sami rozhodli o ví e a neví e v mnoha
verších, Korán vylu uje potenciální nep átele mezi lidmi. V této souvislosti Korán zakazuje postoje,
chování a tendence související s rasismem a xenofobií. Místo toho se lidem na izuje rozvíjet emoce
p átelství, bratrství a soucitu, protože všechny lidi stvo il Alláh.
__________
308 Mualla Selçuk, Halis Albayrak, Nahide Bozkurt, Kur’an ve Birey (Qur'an and Individual), (Ankara, Turhan Kitabevi, 2010), pp. 78-
106.
309 Tabari, Jami’a’l-Bayan, vol. 11, pp. 180-182.
310 Sura al-Kahf, 18: 29.
311 Sura Yunus, 10: 99.
312 Sura al-Baqarah, 2: 256.
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DIVERZITA V EVROPSKO-ST EDOMO SKÉM REGIONU - VÝZVA NEBO
P ÍLEŽITOST ROZVOJE

Kostadinka TODOROVA, Výzkumnice
Plovdiv/BULHARSKO

ÚVOD
Evropsko-st edomo ský region je charakterizován složitostí, rozmanitostí a pluralitou bu jako
hrozbou nebo p íležitostí k vedení mezikulturního dialogu a sdílení spole ného prostoru pro mírové
soužití.
Staletí života a vzájemného ovliv ování se postupn vytvá ejí a definují spole né ctnosti a hodnoty,
které sdílejí národy a komunity v celém evropsko-st edomo ském regionu. Region byl vždy
k ižovatkou mezi kulturami, náboženstvími, etnickými skupinami a neodkazuje pouze na
zem pisnou polohu. Je to mnohem víc, protože znamená velmi odlišné kulturní identity, soubory
ctností a hodnot, které jsou základem spole enského chování a politického myšlení.
Region byl vždy v centru rychlých zm n (politických, sociálních a ekonomických) a dynamické
transformace, která hluboce ovliv uje všechny oblasti života a zanechává stopy na spole enském a
osobním život .
P edstavím region prismatem nedávných historických událostí - Arabské jaro na jižním pob eží a
hospodá ské a politické krize na severu. Nadace Anny Lindhové, která je hlavním nástrojem pro
vedení mezikulturního dialogu, každoro n zkoumá postoje a vnímání evropsko-st edomo ských
ob an a snaží se odpov d t na klí ové otázky vznesené ve zpráv za rok 2010: Je St edomo í
populární a spole enská realita? M žeme mluvit o konvergenci hodnot nebo konfliktu hodnot? Jaká
je povaha interakcí mezi evropsko-st edomo skými ob any? Druhé vydání zprávy Anny Lindhové
se zabývá touto paradoxní situací s v deckými údaji a hloubkovou analýzou vývoje hodnot a vnímání
v regionu. Tento nástroj byl od po átku koncipován jako nástroj pro získání znalostí, ale také jako
nástroj pro mezikulturní innost nadace a jejích sítí. Zpráva potvrzuje, že ve v tšin zemí a v regionu
jako celku skupiny hodnot prožívají pozitivní a konvergentní vývoj. Vypovídá to o složitosti
sou asného kontextu, kulturních trendech ukazují nové p íležitosti pro dialog a koexistenci a jiné,
které by mohly zp sobit vylou ení, pokud nebudou obráceny.
Jak podotýká Claire Spencer ve svém p ísp vku, pr zkum provád ný v roce 2014 Gallupem ve 13
euro-st edomo ských zemích313 ukazují, že "existuje rostoucí chu k vzájemnému poznání a
porozum ní". Tato obnovená chu , která je v souladu s rostoucí poptávkou po vým nách, mobilit a
osobním kontaktu, je velmi povzbuzujícím trendem. Ukazuje, že navzdory vzácným výsledk m
procesu regionální integrace a politickému nap tí na subregionální úrovni je to, co p evládá na dn
spole nosti, hnutí ve prosp ch toho, aby se o ostatních dozv d li a sdíleli s nimi obavy a možné
ešení. Tento zájem o p iblížení se k druhému je zvlášt d ležitý v náboženské oblasti, kde pr zkum
ukazuje r st spole ného zájmu o náboženské p esv d ení t ch, kte í žijí na opa ném pob eží
St edozemního mo e.
Tento ZÁV R potvrzuje jedno z hlavních zjišt ní první zprávy (2010), která prokázala, že region
není ob tí "st etu civilizací", ale spíše "st etu nev domostí" založený na historických stereotypech a
"kulturizaci" politických konflikt propagovaných n kterými médii a politickými diskurzy.

__________
313 Albania, Belgium, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Poland, Spain, Egypt, Jordan, Morocco, Tunisia and Turkey
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Nicmén tato "rostoucí chu k interakci" s ostatními se jeví vedle dalších údaj , které by mohly
p edstavovat výzvu pro podporu dialogu a spolupráce. Sara Silvestriová uvedla, že "polovina
obyvatel celého regionu si myslí, že rozmanitost je hrozbou pro sociální stabilitu". Takový výsledek,
který se zdá, že se v posledních letech mírn zvýšil na obou b ezích St edozemníhomo e, je obzvlášt
znepokojivý vzhledem k tomu, že rozmanitost je rostoucí skute ností v celém regionu, pohán ná
p esuny lidskými, technologickými zm nami a sociálními a kulturními zm nami. Považovat
rozmanitost za zkázu bude klást v tší nároky práci t ch, jako je Nadace Anny Lindhové a všech
ob anských a institucionálních aktér , kte í se snaží rozmanitost p edstavit jako potenciální
bohatství. Vnímání rozmanitosti v rámci spole nosti jako hrozby je skute ností v n kterých
evropských zemích, která je zap í in na nedostatkem spole ných a ú inných politik pro ízení
migra ních tok a nár stem populistických p ístup , které využívají složitosti integrace migrant . Je
to také rostoucí realita ve v tšin jižních zemí st edomo ské oblasti, které se stávají istými p íjemci
migrant pocházejících ze subsaharské Afriky. Postoje v i ostatním, kte í žijí v našich sousedstvích
a obcích, rostou na obou b ezích a postihují nejen migranty, ale i jiné menšiny - etnické, náboženské
i kulturní.
Oba trendy, ten pozitivní, vyjad ující touhu po více interakcích ve St edomo í a ten, který ukazuje
podez ení a strach ze souseda, který je jiný, by m li pe liv íst všechny zainteresované strany s
cílem p izp sobit své strategie a programy vyvíjejícímu se kulturnímu kontextu.
Nem li bychom se vyhnout tomu, že mezikulturní dialog za íná v sousedství. Bez tohoto "lokálního"
rozm ru, mezikulturní dialog bude mít nedostatek soudržnosti a d v ryhodnosti. Jak Amin Malouf
ekl otev en ,
"S t mi nám nejbližšími bojujeme nejvíce ho ce". V roce 2004 p ední p edstavitelé Nadace Anny
Lindhové zakládali tuto výzvu, která uvádí, že vztah s ostatními je nejproblemati t jší s t mi, kdo
jsou nejblíže. Nyní s ohledem na n které údaje zprávy Anny Lindhové o interkulturních trendech je
jejich rada d ležit jší než kdy jindy: "Otázka kulturního vztahu v evropsko-st edomo ském prostoru
za íná u každého jednotlivce, u jeho vlastních dve í, v jižních, stejn jako v severních zemích ".
Jak již bylo e eno, evropští ob ané a zem v zemích jižního a východního pob eží St edozemního
mo e mají rostoucí chu po vzájemné znalosti, ale elí realit alarmujícího vzestupu xenofobních
trend , které mají dopad na sociální soudržnost v celém regionu. Avšak evropsko-st edomo ská
hodnotová mapa vyvstávající z ankety, stejn jako úrove vzájemného zájmu mezi lidmi z obou
b eh St edozemního mo e, p edstavuje silný sociální základ pro budoucí spolupráci v regionu.
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Krom hlavního významu pro rodinu (zejména pro 54,6% žen v zemích jižní Evropy a St edomo í
(SEM)) a 60,8% v Evrop , mladí lidé a ženy ozna ují respekt k jiným kulturám za druhou
nejd ležit jší hodnotu pro Evropany a t etí v zemích SEM. Co je zajímavé poznamenat, že respekt k
jiným kulturám má pro evropskou mládež o n co menší význam než pro dosp lé a v SEM je tomu
naopak. To by mohlo odrážet skute nost, že rozmanitost je realitou v život evropské mládeže, která
ji zažívá od raných školních fází a prost ednictvím nových technologií, zatímco starší generace, které
mají mén p íležitostí k mezikulturnímu setkání, považují to za hodnotu ízenou aspirací. Na druhou
stranu mladší generace SEM mohou být motivovány svým v domím rozmanitosti v regionu a uvnit
jejich spole ností a p ejí si v tší sociální integraci (86%). Tento názor je konsolidován jejich
p evážn pozitivní reakcí na záruku stejných práv pro menšinové skupiny ve spole nosti a v domím,
že rozmanitost je zdrojem prosperity pro jejich spole nost (86%); 48% mládeže ze zemí SEM a 45%
evropské mládeže se také domnívá, že rozmanitost by mohla mít negativní dopad na stabilitu
spole nosti. Nejvyšší míra skepticismu mládeže byla zaznamenána v N mecku 59%, Irsku 50% a
Polsku 48% Turecku 71%, Maroku 52%.

Dynamika a otev enost mládeže se také projevuje z
významu, který kladou na zv davost a nezávislost, a
na vysokou úrove zájmu, který mají o zprávách a
informacích o zemích na druhém b ehu
St edozemního mo e. Mladí Evropané vyjád ili
velký zájem o kulturní život a životní styl zemí SEM
(84% v roce 2012 ve srovnání s 75% v roce 2009).
Tyto údaje jsou dále podporovány jinými studiemi
(Eurostat, 2009), které podtrhují tendenci mladých
Evropan angažovat se v cizích kulturách p edevším
prost ednictvím zahrani ní kuchyn , tení
cizojazy ných noviny nebo knih, sledování
zahrani ních televizí nebo film , vytvá ení p átel a
cestování. Mladší lidé v zemích SEM vykazují vyšší
relativní zájem než dosp lí ve všech aspektech života
v Evrop , od ekonomiky (70% v roce 2012 - 63,2%
v roce 2009), po politický život (68,5% mládeže), po
kulturu (68% v roce 2007)
2012 - 62% v roce 2009) a náboženství (52,4% v roce
2012 - 47% v roce 2009)
2009).
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Ženy se ukazují více introvertn , protože v porovnání s muži vykazují mén kulturního zájmu, avšak
jejich celková úrove zájmu se mezitím zvýšila.

V roce 2009 a v roce 2012 (o 4% u žen SEM sm rem k
evropské kultu e, 5% u náboženských trend a 9% v
ekonomice, zatímco zájem evropských žen o kulturní
život a životní styl SEM se zvýšil o 6%). Ve srovnání s
mládeží a muži jsou ženy také mén vystaveny
mezikulturním zm nám.

Kone né probuzení se adresuje mezinárodním a
národním komunitám, protože navzdory pom rn
významnému po tu lidí, kte í v í v potenciál
spole enských akcí, odstrašující menšina (~ 20%) si
myslí, že není možné ud lat nic pro zlepšení jejich
spole nosti, ani na institucionální, ani na individuální
úrovni a v tšina z nich má významný nedostatek znalostí
o prioritách druhých.

Pokud jde o vnímání oblasti St edomo í, pozitivní obraz
je potvrzen, i když, jak se to stalo v prvním pr zkumu,
existuje ur itá ambivalentnost.
St edomo í je spjato s pozitivními hodnotami:
pohostinnost (50,5%), potraviny a životní styl ve
St edozemním mo i (56,4%) a spole ná historie
(49,5%), s vyššími procenty než v roce 2010. Sou asn
je St edomo í d sivé. Je považováno za zdroj nejistoty a
neklidu, i když pom rn toto zhodnocení je nižší u 32%
Evropan a 27% SEM považovaných za zdroj konfliktu.

P íležitosti a zp soby vzájemného p sobení mezi
Severem a Jihem jsou z velké ásti ur eny životní úrovní
a legálními možnostmi pohybu. Hlavní zp soby
interakce, které se objevují v první v anket , jsou
podnikání a turistika pro Evropany (35%), zatímco pro
ob any SEM je interakce hlavn virtuální a po internetu
19%. Politicky e eno, výsledky potvrzují myšlenku, že
demokracie je spole ným horizontem a nese stejné
hodnoty pro všechny. Znamená svobodu, svobodu
projevu, svobodné volby, respektování lidské d stojnosti
a prosperity p edevším pro SEM. Možnosti
implementace demokracie však nejsou stejné, protože
ob anský závazek ešit problémy spole nosti pro
Evropany je považován za nejlepší zp sob, jak
dosáhnout efektivity, v etn integrace sociálních hnutí
(19%), zatímco respondenti SEM preferují individuální
akce (22%). Byly identifikovány dva typy navržených hodnot podle implicitní kategorizace vyvinuté
pr zkumníky: hodnoty "pokroku" (zv davost, nezávislost, svoboda a respekt k ostatním kulturám) a
hodnoty konzervatismu (poslušnost, angažovanost v i rodin , náboženství).
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Pokud jde o tento soubor hodnot, n kte í
respondenti však odpov d li a vymezili vnímání,
které mají v i ostatním z hlediska jejich národní
identity a p íslušnosti. Tato myšlenka je ovlivn na
pom rem emigrace, koloniální minulostí a n kdy i
dlouhodobé historické pam ti mezi t mito
zem mi. Nap íklad skóre Špan lska a Belgie mají
negativn jší vliv na jejich vnímání zemí SEM ve
srovnání s Irskem. (Špan lsko má velmi nedávnou
a jasnou historickou pam a vztahy závislosti s
Marokem a Belgií, zem s mén zkušenostmi s
jižním St edomo ím ve své vzdálené minulosti, ale
má pom rn obtížný vztah s migra ními skupinami
pocházejícími ze zemí SEM). Oživení konfrontace
se projevuje mezi zem mi, které sdílejí spole nou
historii nebo p ítomnost, v etn sou asných
interakcí prost ednictvím cestovního ruchu nebo
migrace. Naproti tomu Irsko ve vztahu k jižním
pob ežím má jinou citlivost ve srovnání s jinými
evropskými zem mi, které mají silnou interakci se
St edozemím prost ednictvím cestovního ruchu nebo migrace. Irské vnímání SEM je neutráln jší.
Irsko vidí velmi malý rozdíl mezi SEM a evropskými zem mi z hlediska p enášených hodnot.

Rasismus, xenofobie a extremistické ideologie jsou
na vzestupu v evropsko-st edomo ském prost edí,
což dokazuje ada rasov motivovaných zlo in z
nenávisti hlášených v souvislosti s p íchodem
uprchlík do Evropy v posledních letech.
Spole nosti s vysokou mírou nezam stnanosti,
zejména p ijímající uprchlíky, jsou nespokojeny a
frustrovány nejen v i místním ekonomikám, ale
také v i p ílivu obyvatelstva, který je nyní
považován za zdroj vy erpání místních zdroj a
konkurenci na místním trhu práce. Komunity, které
elí náhlému posunu v jejich etnickém, kulturním a
jazykovém složení, jsou známé jako úrodná p da
pro vznik rasismu, xenofobie a extremistických
ideologií. Vítání velkého po tu "cizinc ", kte í žijí
spole n s místními obyvateli, vyzývá místní
obyvatele, aby p emýšleli o jejich totožnosti, která
je ohromena obavami o dostate nost životního
prostoru a místních zdroj , zejména zam stnání.
P icházející, kte í asto uprchli p ed válkou a
pronásledováním, na druhé stran cítí extrémní tlak,
aby našli bezpe né místo, kde by z stali a za ali
znovu budovat sv j život, a proto by bylo t žké
pochopit výhrady místních obyvatel, pokud jde o
jejich pomoc a p ijetí. Na základ filozofie Nadace
Anny Lindhové jsou zkoumány rozdíly s cílem
rozd lit stereotypy a zlepšit vzájemné porozum ní. Rozmanitost je chápána a vnímána jako zdroj
rozvoje, u ení a dokonce prosperity.
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AKBAROVY NÁBOŽENSKÉ A IMPERIÁLNÍ REALIZACE V KONTEXTU P ÍNOSU
KULTURY SPOLE NÉHO ŽIVOTA

Cemil KUTLUTÜRK
Assist. Prof., Univerzita v Anka e, Fakulta náboženství

Ankara/TURECKO

ÚVOD
Po p íjezdu muslimských obchodník do Indie v sedmém a osmém století byly zahájeny interakce a
vzájemné vztahy mezi muslimy a hinduisty. Ve skute nosti nejran jší popisy setkání mezi arabskými
muslimy a jihoasijskými hinduisty prokazují širokou škálu interakcí a vzájemných vztah . Až do
dnešních dn muslimové a hinduisté na mnoha místech a asech formovali komunity, ve kterých
existovaly obchodní problémy, místa kolektivního bohoslužby, sdílené politické a ekonomické
instituce a jiné formy vým ny, jako jsou nap íklad s atky. Na druhou stranu je z ejmé, že v dob ,
kdy byly interakce sporné a násilné, ale aniž bychom pochopili celou škálu setkání, není snadné
pochopit ani rozpor, ani spolupráci, která tvo í úplnou historii.

Od doby Mahmúda z Ghazniho v jedenáctém století až do devatenáctého století, po átku britské
p ímé vlády, tém celý indický subkontinent byl pod svrchovaností muslim . Muslimsko-
hinduistické vztahy se zlepšily a nabraly mnoho forem b hem období Gurkani / Gurkaniyan (1526-
1857). Ur ití hukumda i (vládci, císa ) byli docela otev ení, aby nepoužívali a strategicky se
sjednocovali jeden s druhým, ale snažili se o hlubší zapojení a chápání na regionální, imperiální i
náboženské úrovni. Takový postoj p ijatý p íslušnými hukumdary v n jakém opat ení lze považovat
za relevantní pro výhody dynastie. Když jsou zkoumány oba císa ské prameny a historické záznamy,
které byly uchovávány nejen muslimy, ale i dalšími p ívrženci r zných náboženských tradic, lze
nalézt mnoho vzork d v rného zájmu a opravdových pokus (Mahmud 1949, 31-39, Bayur 1946,
Abdurrahman 2008). Nejslavn jším modelem takového zájmu a tolerance v i jiným náboženstvím
je Gurkani hukumdar Akbar, který nejen mluvil v místních jazycích, ale také byl mistrem hindských
básník psaných v indickém jazyce Brajbhasha, který byl spolu s perským jazykem literární Severní
Indie b hem jeho období (Busch 2010, 274).

Abu'l Fath Jalal-al-Din Muhammad Akbar, b žn známý jako Akbar já, doslova "velký", byl syn
Nasiruddina Humayuna, který usp l jako vládce dynastie Gurkani v Indii v letech 1556-1605 (Smith,
Akbar, 1917). Jako silná osobnost a pozoruhodný vládce postupn rozší il svou íši o Afghánistán a
tém celý indický poloostrov. Akbar se považoval za vládce všech jeho poddaných, v etn muslim ,
hinduist a následovník jiných náboženství. Proto, jakmile vystoupí na tr n, zavázal se k politice
univerzální tolerance a míru. Akbar nejprve založil svoji kontrolu a svrchovanost nad rozptýlenou
zemí a stmelil sbírku r zných stát , ras a náboženství do celku. K dosažení tohoto cíle uskute nil
výjime né a neobvyklé rozhodnutí a naplnil je prost ednictvím svých politických a sociáln -
kulturních reforem. Nap íklad Akbar provedl nejrevolu n jší krok v roce 1564 tím, že povolil
náboženskou svobodu hinduist m tím, že zrušil džizejskou da na jeho panstvích. Odstranil také
všechna omezení týkající se výstavby a údržby hinduistických chrám , kostel a jiných míst
bohoslužby (Khan 2003, 118). Proto jsou právní opat ení Akbara, sociokulturní reformy a operace a
inovace jako Sulh-i Kul, Khotba, Mahzar, Din-i Ilahi a Ibadat Khana, poslední hlavní téma tohoto
lánku, je významná role ve smyslu konsolidace a dosažení náboženské a imperiální tolerance na
jeho dvo e.
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Na základ p ehledu literatury o jeho vlád a filozofii se tento dokument snaží zd raznit Akbara
Ibadat Khana, jak muslimského panovníka Jalal-ad-din Muhammad Akbar založil svobodu, sociální
mír a náboženskou toleranci mezi svými lidmi v šestnáctém století v Indii; zatímco ve stejném období
byly náboženské debaty a konflikty hluboce poci ovány ve v tšin ástí sv ta, zejména na západ
(Sen 2005, 18). Nejprve se zabývá vznikajícími a základními rysy takové náboženské struktury a
zkoumá její význam a funkci ve smyslu dosažení náboženské a imperiální tolerance.

1. Proces utvo ení Ibadat Khany
Jeho náboženskou politiku ovlivnily r zné faktory, jak vnit ní, tak vn jší, jako je náboženské pozadí
dynastie Gurkani, myšlenka sui, filozofie vedanta, tradice bhakti, náboženské hnutí, samotné
Akbarovy mystické experimenty, inteligence a pravdivost. Harmonizací t chto druh složek a
zázemí Akbar dokon il svou základní náboženskou politiku a soust edil se na doktrínu Sulh-i Kul
(absolutní, univerzální mír), který se skládal z n jaké dynamiky, z nichž jeden byl Ibadat Khana.

V Akbarnama, který je oficiální kronikou panování Akbara, kterou sám Akbar pov il jeho dvorního
historika a životopisce Abula Fazla, který byl jedním z nejvýznamn jších vzd laných osob na
akbarském dvo e, Akbar sám zd raz uje tuto myšlenku tím, že argumentuje "dokonce a koli ideální
hukumdar má n které vlastnosti, nem že být vhodný pro tuto vznešenou funkci, pokud nep ijme
princip univerzálního míru. Pokud nep iznává všechny podmínky lidskosti a sekty náboženství
jediným okem pro milost, nezíská status v né slávy "(Abul Fazl 1897, II / 421).

Po zhodnocení jeho sociokulturní a nábožensko-filozofické akumulace se Akbar snažil pochopit
principy svých náboženských idejí. Na druhou stranu, pohán ný silnou touhou po pravd a
znalostech, vášnivým zájmem o tajemství vztahu mezi Bohem a lov kem, propagoval na jeho dvo e
náboženské debaty ve velkém. Z tohoto pohledu postavil v roce 1575 budovu ve Fatahpur Sikri,
nazvanou Ibadat Khana, "d m uctívání", ve kterém se pravideln konaly náboženské debaty ve
tvrtek ve ve erních hodinách (Abul Fazl 1897, III / 113-119, Ghodrarollahi 2007, 12).

Navíc v Akbarnam vysv tloval hukumdar budování Ibadat Khany, ekl toto: "Pro tento cíl jsem
uspo ádal toto shromážd ní (majlis) pouze proto, aby fakta každého náboženství, a už hinduistická
nebo muslimská, byla vyvedena na otev eném míst . Zav ená srdce našich (náboženských) v dc a
u enc bylo otev eno tak, aby muslimové poznali (v podstat ), kdo jsou. Protože v tšina z nich
bohužel neví o svém náboženství. Oni myslí jen na sebe, ve slov muslimové, jako ti, kte í recitují
kalimah, konzumují maso a hrají sajdu na zemi. Zatímco; m li by v d t, že muslimové jsou ti, kte í
bojují nebo bojují o své "já" (džihád bin nafs), který prorok Mohamed popsal jako nejv tší džihád a
ídil jejich touhy a hn v; a vzdát se (sami) vlád zákona (Abul Fazl 1897, Rezavi 2008, 197).

Abul Fazl také u inil prohlášení týkající se založení Ibády Khany a náboženských diskusí, které se
konají v této budov . Zde byla postavena taková struktura, aby nalezla svátek pravdy. Jinými slovy
e eno náboženskou diskusí bylo zam eno, že zatímco bude odhalena podstata mužství a znalosti,
bude zkoumána pravda a iny. Ti, jejichž vysv tlení byla rozumná a založená na pravd , dostali
uznání. Ti, jejichž argumenty závisely na pouhém manévrování, byly daleko od skute nosti,
nedostali uznání. Je z ejmé, že v takové struktu e se konala slavnost teologie a uctívání (Abul Fazl
1897, 112).

2. Funk ní aspekt Ibadat Khany
Až do dnešní doby se Akbarov Ibadat Khanu divili zejména u enci a byly r zné návrhy a pokusy
týkající se její situace, umíst ní, strukturální kvality atd., tak jak je navrhl Edmund W. Smith b hem
posledních desetiletí devatenáctého století, Sayyid Ahmad Marahrawi, Rizvi a tým Aligarh
University pod vedením prof. RC Gaura (Rizvi 1972, 37; Rizvi a Flynn 1975, 43-44). Tyto problémy
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však nebyly v tomto dokumentu ešeny vzhledem k jejich druhotnému významu z hlediska hlavního
ú elu tohoto lánku, který má p inést jeho sociáln -náboženskou funkci do pop edí.

Když byla budova imarat (komplex) dokon ena v roce 1576 (Badauni 1865, 200), v raných fázích
se diskuse a shromážd ní omezovaly na muslimské teology, pak byly zahrnuty i shia ulamas
(pou ení). Takové týdenní sch zky byly ob as p erušeny a znovu za aly v 1578. P edpokládá se, že
po tomto datu, od roku 1578, teologové mnoha náboženství a sekt se ú astnili diskusí Ibadat Khana
(Rizvi (1975, 125-28).

V d sledku takové široké ú asti, podle Abul Fazla, se diskuse neomezovaly na u ence jakékoli sekty
nebo víry. Abul Fazl objasnil tuto situaci tím, že argumentoval, že "osv tlovací komora vedlejší
místnosti byla zapálena v banketovém sále spole enského života, kterým byl Ibadat Khana (d m
uctívání). Mince poskytovatel vzd lání na vysokých školách byla testována. istá mince, tudíž,
byla odlišena od ne isté strany. Byla objevena nekone ná schopnost a tolerance stínu Boha. Sunité,
Šiáni, Brahmani, Jati, Jainové mnichové, Charbakové, Nazarenští, Židé, Sabiané, Zoroastriáni a jiní
si užívali nádherného pot šení tím, že vid li klidnost shromážd ní a ozdobu p íjemného p íbytku
nestrannosti. Poklady tajemství byly otev eny bez strachu z nep átelských hleda sváru. Správná a
pravdivá vnímání t ch z každé sekty se vyno ila z arogance a za ala znovu hledat. Vystavovali
hloubku a meditaci a získali v nou blaženost na divanu velikostí (Abul Fazl 1897, 252-53).

P estože po roce 1581 neexistují žádné jasné d kazy o diskusích Ibadat Khany, lze uvést, že
náboženské diskuse by mohly pokra ovat i poté, co se kapitál posunul zpátky do Agra kv li
pokra ujícímu odkazu na termín Ibadat Khana v literatu e. Je však z ejmé, že v d sledku t chto
náboženských a spole enských diskusí se obecná atmosféra akbarské vlády prosadila více imperiální
a náboženskou tolerancí.

Ibadat Khana, místo pro p ijetí jednotlivc u ení, geniality a solidního nabytí, bylo rozd leno do ty
sál . Zatímco severní byl používán šajchy a muži extáze, kte í jsou uctíváni za svou moudrost a
podvolení se inspiraci, východní strana byla p id lena šlechtic m a d stojník m dynastie. T etí hala,
západní, kterou mají využívat sayyids, potomci Proroka Muhammada (pbuh) a tvrtá, jižní hala,
ulama, lidé, kte í m li a získali poznání. Hukumdar Akbar se svou p ítomností zdobil každou ze ty
hal a podpo il je svým bohatstvím a dárky. Jakmile byl Ibadat Khana nebo hala / d m uctívání
dokon en, Akbar zavedl týdenní setkání, která se konala každý pátek ve er / noc (to znamená ve
tvrtek po západu slunce) a v noci svatých dn . Tato setkání asto probíhají až po p lnoci v pátek.
Hukumdar as od asu docházel do t chto r zných shromážd ní a konverzoval s nimi a diskutoval o
filozofických a náboženských tématech (Smith, The Site, 1917, 716). V p ípad , že hukumdarova
fyzická a duševní síla byla snížena kv li jiným imperiálním záležitostem, byl jeden ze spole ník
dvora, v jehož laskavosti a jemnosti m l d v ru, pov en vykonáním této d ležité povinnosti (Smith,
The Site, 1917, 719). V t chto shromážd ních bylo prohlášení len každého sálu hukumdarovi o
jejich po tu, základní praxí a dokonce pravidlem (Malleson 1899, 123).

Akbarova náboženská myšlenka a tolerance, které se odhalily v r zných formách, jako je Ibadat
Khana, zasko ily mnoho u enc jak v minulosti, tak i v sou asnosti. Výjime ný teolog Sheikh Nur
al-Haq se zmínil o tom, že moud í a dob e informovaní muži z Khorasanu a Iráku a Transoxianie a
Indie, jak odborníci, tak teologové, šíité a sunnité, k es ané, filozofové a Bráhmové, se shromáždili
na vyvýšeném dvoru Akbara. Lidé, kte í se spole n shromaž ují v Ibadat Khan , diskutovali o
racionálních a tradi ních metodách diskursu, cestování a historie a o jednotlivých proroctvích.
Rozší ili pole a rozsah diskuse tím, že argumentovali o svých r zných náboženských a spole enských
myšlenkách. V tomto procesu se každý z nich nejen snažil sv d it o svém vlastním argumentu nebo
tvrzení, ale požadoval ší ení jeho školy, tradice nebo sekty, ve kterých vyrostl (Syed 2010, 406). V
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tomto smyslu se rozumí, že hlavním cílem hukumdaru bylo hledat pravdu a spolehlivé a rozumné
poznání.

O p ísp vku sch zek Ibadat Khana a diskusi o mírovém a uctivém postoji v i všem náboženským
skupinám lze uvažovat v široké škále sociáln náboženských d vod . Nap íklad pozice a zp soby
šíit v dob Akbara jsou dobrým p íkladem tohoto problému. Jisté tvrzení šíit za vlády Akbara bylo
pravd podobn výsledkem atmosféry otev ených debat a tolerance. Qazi Nurullah Shustari, známý
šíitský u enec na Akbarov dvo e, opakovan prosazoval své postavení jako mujtahid a postavil se
proti dodržování taqiyyy (disimulace sektá ské identity) v Indii. Stejn tak qasida, "Blahoslavený
císa , jehož záštita v Hind neud lala mou víru závislou na taqiyji" (Khan 1979, 439; Rezavi 2008,
202), napsaný Shijem Mullem, ukazuje d ležitost Akbarovi Ibadat Khany.

Akbarovo období se tak stalo místem setkávání v dc , prominentních a u ených muž všech vyznání
a náboženských sekt, kte í byli všichni uznáváni na stejném základ . Tím, že Akbar založil takový
princip, vznikla nejstarší známá multireligioální a multikulturní diskusní skupina, kde se shromáždili
zástupci muslim (tradice sunnitské, šíité a sufie), hinduisté (Shaivite a Vaishnavite), Jainové,
Zoroastriani, k es ané a Židé aby diskutovali a pochopili jejich neshody a dohody. Ve sv tle
historických dokument je známo, že v ahabické skupin Ibadat Khana, septické škole Charvaka,
pocházející z 6. století p .n.l. také reprezentovala její základní u ení založené na samotné ne-
existenci Boha (Sen, 2005).

Akbar formoval sv j dv r s emeslníky a intelektuály, muslimskými i nemuslimskými. Navíc
nemuslimové, p evážn hinduisté, byli zam stnáni jak muslimským správcem, tak i celou
muslimskou vládnoucí t ídou, zejména tím, že dostali významné postavení a odpov dnost. Nap íklad
je známo, že a koli Raja Todar Mal byl p ívrženec hinduistického náboženství, stal se ministrem
financí a podobn na p íkaz, byla Akbarova armáda dána hinduistovi. Hindové také sloužili jako
emeslníci, vojáci, bavi i a služebníci v dob akbarského dvora (Hambly 1968). Proto ob
spole enství, jak muslimové, tak i hinduisté v tšinou schvalovali a respektovali své práva v
imperiálním, politickém, spole enském a náboženském život .

Akbar otev el ady své dynastie muslim m i hinduist m, a ve ejných ú ad bylo možné dosáhnout
hinduist m, zoroastrián m a dalším. R zné p íležitosti, v etn císa ských a oficiálních institucí, byly
poskytovány všem dynastickým lidem bez ohledu na jejich sociáln náboženské zázemí. Dabistan-i
Mazahib, doslovn nazývaný "Škola náboženství", napsaný kolem roku 1655, uvádí, že Akbar
zam stnával v jeho služb "muže všech národ , Firengise, Židy, Íránce a Turanianse. . . A bez toho,
aby projevil p edpojatost k p vodu nebo náboženství, prosazoval zkušené ve v d a právu "(Shea &
Troyer 1843, 138). Tyto reformy, které Akbar provedl, vedly k usmí ení hinduismu a muslim a
vytvo ily jedno skv lé spole enství Indie. Odstran ní náboženské, sociální a ob anské diskriminace
a finan ní nevýhody nemuslim proto ukon ilo islám jako státní náboženství, a to zejména
rozhodnutími Akbara Shaha. Rozumí se, že ustanovil spole né ob anství s rovností pro všechny a se
zásluhami, loajalitou a oddaností jako jediným testem zásluh a povýšení prost ednictvím své politiky
tolerance, která se vyvíjela a stala se známou zbudováním Ibadat Khany (Fischel,1948).

Ze záznam n kterých historických pramen je také z ejmé, že n kte í tradi ní u enci kritizovali
Akbara kv li jeho tak novému závazku. U enci, kte í se neshodli s Akbarem, tvrdili, že on, by
hukumdar, m l být zam stnán záležitostmi dawla, státu, namísto organizování nebo jednání s velkým
po tem náboženských setkání na Ibatat Khana. Nicmén , jak napsal Akbarname, že prost ednictvím
t chto shromážd ní a diskuzí r zní vzd laní lidé dosp li k záv ru, že p ístup Akbara je správný
zám r. B h mu skute n dal moc a schopnost ijtihad, procesu právního uvažování a hermeneutiku,
pomocí níž právník odvozuje nebo racionalizuje právo na základ Koránu a Sunny (Abul Fazl 1897,
298). Spolu s tím, jak bylo objasn no a zd razn no výše, vybudováním Ibadat Khany, v krátkém
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ase, bylo dosaženo mnoha úsp ch v oblasti císa ské, politické, sociální, kulturní a náboženské.
D kazy, které zde byly zmín ny, ukazují, že tato budova nebyla jen místem, kde probíhaly
organizované náboženské nebo sektá ské debaty. Akbarova Ibadat Khana, navíc, m l v dob
akbarského období jedine ný funk ní aspekt, kterým se vyvíjel princip rozumu a tolerance a míru v
sociáln náboženském kontextu doby.

ZÁV R
Akbar byl synem Nasiruddina Humayuna, kterého následoval jako vládce dynastie Gurkani v Indii
v letech 1556 až 1605. Vizioná ský v dce a vznešený hukumdar, Akbar se zavázal k politice
univerzální tolerance a míru, protože se považoval za guvernéra všech jeho poddaných, v etn
muslim , hinduist a následovník jiných náboženských myšlenek. Jeho moudrá tolerance v
náboženských záležitostech se snažila zlikvidovat praxi sati nebo upalování vdov a zrušila jizii, da
ze všech, kte í nedrželi principy islámu. Využitím své moci dokonalým a správným zp sobem dosáhl
harmonie a míru tím, že sladil r zné protich dné náboženské skupiny a r zné kultury v zemi.

Je z ejmé, že Akbarovy politické a náboženské nástroje nebo inovace, jako je Din-i Ilahi, odstran ní
kalimah, muslimské vyznání víry na aktuální minci, lze kritizovat kv li nesouladu s klasickým
islámským myšlením. Nicmén v tomto lánku jsou pozoruhodné a chvályhodné ilozofie a úsp chy
spole nosti Akbarovy uvedeny pod vzorem Ibadat Khany. V tomto smyslu je t eba zd raznit, že i
když m l obrovskou moc, uznal r zná lidská práva, v etn svobody uctívání a náboženské praxe,
které by nebylo tak snadné tolerovat v jiných ástech sv ta v té dob . Zd raznil také p ijatelnost
r zných forem sociálních a náboženských in . Doba Akbarovy vlády byla proto považována za
jedno z nejpohodln jších a nejd ležit jších období indické historie, které zahrnovaly velmi jedine né
úsp chy na sociokulturní a náboženské toleranci a harmonii.

Akbar realizoval svou náboženskou politiku, která závisí na toleranci a míru, a to prost ednictvím
r zných inovací nebo závazk . Domníval se, že nedorozum ní a nev domost ve v cech náboženství
zp sobily neshody a konflikty. V tomto smyslu zavedl týdenní sch zky, které se konaly každý pátek
ve er v Ibadat Khana (d m uctívání) ve Fatehpur Sikri u Agra. Zatímco vynikající v dcové r zných
náboženských skupin, jako jsou sunité, šíité, Jainové, Brahmani, jezuitští misioná i, buddhisté,
sadové a jogíni, nabízeli svou víru a zapálenou argumentaci, v tšinu asu tam byl hukumdar. Zvlášt
ur ená pro ubytování vybraných osob zastupujících r zná teologické a filozofické školy, kde se pod
jeho záštitou konaly náboženské diskuse po dobu tém desetiletí (1575-1584), p erušená jen když
jeho únava, nebo nutnost války zp sobila jeho nep ítomnost v rezidenci. Proto se rozumí, že diskuse
byly regulovány nejen mezi v dci r zných islámských filozofických škol, ale od po átku roku 1578,
mezi vynikajícími postavami r zných nemuslimských skupin, jako jsou hinduisté, jané, zoroastriáni
a k es ané. Tento funk ní aspekt spole nosti Ibadat Khana projevuje bu sv j p ínos ke zlepšení
náboženské tolerance a pokroku v používání rozumu, aql, nebo muslimské hukumdarské náboženské
a imperiální politiky, která je zcela založena na míru, toleranci, vzájemném porozum ní a rovnosti
mezi všemi subjekty státu.
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VZTAH DUCHOVNÍCH HODNOT K LIDSKÝM VZTAH M A KOEXISTENCI

sa CEYLAN
Univerzita v Anka e, Fakulta náboženství

Ankara//TURECKO

ÚVOD

Ú el:
Cílem tohoto výzkumu je zkoumat pocity a myšlenky student univerzity, žijících v Anka e, o vztahu
mezi duchovními hodnotami, lidskými vztahy a kulturou soužití. V kvalitativním výzkumu
provedeném za tímto ú elem, cílovou skupinou jsou vysokoškolští studenti žijící v Anka e.
Pocity a myšlenky student ur ené pro vztah mezi duchovními hodnotami, vztahy mezi lidmi a
koexistenci.

Metoda:
Tato studie je fenomenologická studie. Oznámení o této studii bylo ohlášeno vybraným teologickým
student m.
Dvacet šest ú astník bylo náhodn vybráno jako dobrovolníci k ú asti na studii. Student m byly
položeny otev ené otázky o duchovních hodnotách.
Otázky se týkají identifikace pocit a myšlenek ú astník o lidských vztazích a koexistenci. Otázky
jsou uvedeny níže.
Odpov di a zkušenosti student jsou kódovány z hlediska metod analýzy dat strukturálním a
popisným kódováním z první a druhé smy ky kódování. Následn jsou napsány návrhy týkající se
t chto odpov dí.
Následn byly tyto návrhy interpretovány z hlediska lidských hodnot a kultury koexistence.

Výzkumné otázky:
• Myslíte si, že náboženská víra je sjednocujícím a integrálním aspektem? Jak?
• Jaké duchovní hodnoty si myslíte, že jsou d ležité z hlediska koexistence?
• Co pro vás znamená pojem d v ry, pokud jde o vliv na celosv tový mír?
• Jaký je to pocit potkat se s n kým, kdo má jinou víru nebo rasu? Jak se s ním zacházíte? Pro ?
• Navrhujete ešení pro rozvoj lidských vztah ? Jak?

Nálezy:
Náboženství má sjednocující aspekt v pozitivním i negativním smyslu. Náboženství podporuje
kolektivní život. Náboženství shromaž uje lidi s r zným rasovým a politickým zázemím pod
spole nou st echou. Náboženská víra je jedním ze základních spole ných bod mezi lidmi. R zní
lidé, kte í myslí a žijí, se setkávají ve stejném bod se spole ným náboženstvím. Ti, kte í jsou spojeni
se stejným systémem víry, mají podobné nebo blízké názory. Skute nost, že Sy ané, kte í v nedávné
dob zažili potíže, se rychle p izp sobí Turecku, ukazuje jednotící sm r spole ného náboženství.

Musí být využito v jednotícím aspektu náboženství, aby se lov k stal seberealizovaným jedincem.
Lidé se sblíží, protože sdílejí stejné pocity. Cítí se pohodln ji a vyjad ují se lépe. V tomto okamžiku
je náboženská víra sjednocující a integra ní. Náboženské svátky spojují lidi. Náboženství p ináší
myšlenku a sv tový názor, který projeví ur ité postoje a chování p i událostech. Náboženské víry
jsou mnohem efektivn jší než jiné druhy p esv d ení p i spojování lidí. Lidé, kte í v í ve stejné
náboženství, cht jí žít spole n .
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Pro lov ka, který v í ve vyšší autoritu, má náboženství sjednocující a integra ní vliv.
Alláh, jediný b h, p ináší mír a jednotu spole n s myšlenkou, kterou vytvo ili všichni lidé. Lidé,
kte í v í ve stejného Boha, jsou sjednoceni stejnými hodnotami. V it v náboženství znamená
pomáhat lov ku vytvo it duchovní pouto sám se sebou, s jinými lidmi a s Nejvyšším Stvo itelem.
Uvádí se, že lidé by m li žít v míru a jednot podle toho, že jsou vytvo eni pro lepší rozpoznání
rozdíl . P ístup k "Milovanému stvo enému pro Stvo itele" by m l být rozší en v muslimských
zemích.

Prvky náboženské víry ovliv ují kulturu. Náboženství umož uje lidem konvergovat s lidmi, kte í
v í ve stejné náboženství v kolektivním rituálu. Náboženství je spole enský jev a lov k je ovlivn n.
Náboženská innost zvyšuje solidaritu. Jednotné poselství zmín né v Koránu a Sunni, které jsou
hlavními zdroji islámského náboženství, výrazn ovliv ují živou kulturu. Charakter jakéhokoli
náboženství ovliv uje zp sob, jakým náboženství v í, emo ní stav dává smysl životu a jednotlivci.

Mezi v ícími stejného náboženství se rozvíjí solidarita, p íslušnost a p ijímání pocit . Náboženství
je sociologický koncept, který buduje spole enský ád a morální hodnoty, poskytuje individuální
rozvoj, vede cestu k dobru a sjednocuje a má integrující roli. Náboženství zajiš uje koexistenci
nabízením spole ných pocit , myšlenek, postoj a cíl v ících. Muslimové, kte í v í ve stejné
náboženství, se v n kterých p ípadech obávají vzájemných problém . Náboženské dny a ob ady mají
sjednocující charakteristiku. Lidé, kte í v í ve stejné náboženství, mají spole né pocity, myšlenky,
postoje a prost edky komunikace.

Náboženské víry mají v podstat univerzální hodnoty. Lidé, kte í v í ve stejné náboženství, mají
stejné spole né hodnoty. Náboženské víry umož ují objevit lidské hodnoty. Vliv islámského
náboženství je velký v tom, že do ve ejného života p ináší hodnoty jako tolerance a odpušt ní.
Islámské náboženství revitalizuje hodnoty; v ící, kte í se shromáždí, mají stejné pocity a vzájemn
komunikují. Spole né hodnoty d lají život smysluplným a v tomto okamžiku se náboženská víra
sjednocuje a integruje. Hodnoty náboženské víry mají sjednocující a integra ní vliv.

Kulturní, duchovní a náboženské hodnoty jsou v Turecku propojeny. Hodnoty se liší podle
jednotlivých vývojových období a emo ních sv t . Hodnota d v ry je považována za hodnotu nad
jinými duchovními hodnotami. Zmínka o prorokovi Mohamedovi jako "al-Emin" je uvedena jako
p íklad d ležitosti d v ryhodnosti. Protože "al-Emin" znamená velmi spolehlivý.

Co se tý e duchovních hodnot, uvádí se, že nej ast jší nedostatek hodnoty ve spole nosti je respekt.
Je zapot ebí ud lat hodn práce, aby se respekt stal hodnotou ve spole nosti. Krom toho byla
spravedlnost popsána jako základní hodnota p ed všemi ostatními hodnotami. Významný rys
š astných období v islámské historii je popisován jako spravedlnost.

Pot eba p ítomnosti hodnot v bod , kde moderní lidstvo p ináší lidství, je poci ován. Integrace
lidských hodnot s konceptem víry je považována za duchovní hodnotu.
V odpov dích na otázku, které duchovní hodnoty jsou d ležité z hlediska kultury soužití, se
setkáváme s následující tabulkou, kde se prvních deset duchovních hodnot adí podle nejvíce
vyjád ených:
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Duchovní hodnoty
Respekt (30 krát) 6. Pomoc (11 krát)
Tolerance (29 krát) 7. D v ra (10 krát)
Moralita (22 krát) 8. Altruismus (8 krát)
Láska (12 krát) 9. Soucit (5 krát)
Spravedlnost (11 krát) 10. Odpušt ní (4 krát)

VÝSLEDKY:
Hodnoty, zejména duchovní hodnoty, byly vyjád eny z hlediska jejich sjednocujících a integra ních
dimenzí. Jednotný rozm r hodnoty je vysv tlen náboženstvím. Byl však také zd razn n vliv
národních a duchovních hodnot na kulturu soužití. Jednotlivci mají r zné pocity, myšlenky a chování
v souladu se svým stvo ením. Avšak víry a hodnoty tyto spole né rozdíly spl ují spole n a spojují
lidi. Uvádí se, že zejména bohoslužby a náboženské rituály p ispívají ke spole enskému partnerství,
koexistenci a v domí ke spole nému jednání.

Hodnoty, které tvo í sv t lov ka, jsou vysoce ovlivn ny náboženstvím, a náboženské hodnoty a
duchovní hodnoty jsou považovány za stejné. Rovn ž bylo zd razn no, že s velkým d razem na
sjednocující se sm r náboženství m že být rozd lujícím prvkem r zných náboženství nebo lenství
v náboženských skupinách. Bylo zd razn no, že víra ve stejného Boha asto vede ke spole nému
myšlení a jednání. Zd raz uje se, že p i formování identity mohou být náboženské dokumenty asto
p ed národními a kulturními dokumenty. Z tohoto d vodu m že být obecný smysl pro náboženství
d ležit jší pro jednotlivce než pro národní a kulturní spole né zásady.

Hodnoty zmín né v podmínkách lidských vztah hrají nesmírn d ležitou roli v tom, že jsou
kvalifikovanou lidskou bytostí, p izp sobují se všeobecnýmmorálním hodnotám, stávají se ideálním
v ícím požadovaným Stvo itelem, jednajícím v souladu se sociálními normami apod. P i absenci
uvedených hodnotami je konstatováno, že kontinuita života ve sv t m že být ve velkém nebezpe í.
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ZEFEKTIVN NÍ LATENTNÍHO U ENÍ V ISLÁMSKÉM SUFIZMU O PREVENCI
NÁSILÍ A DISKRIMINACI

Emine Y G T
St ední škola Trabzon Akçabat Yıldızlı Anatolian, U itel ture tiny a turecké literatury

Trabzon/TURECKO

O i, které se nedívají na sedmdesát dva národ ze stejné strany
A už je moudrým pro ve ejnost, nebo ne, ve skute nosti je to rebel

Yunus EMRE

ÚVOD
Jist , nejv tší zvláštností, která odd luje lov ka od ostatních bytostí, je schopnost u it se složité
v ci a p inést v ci odlišné od toho, co se nau il. U ení: život je pom rn stálou zm nou jednání,
která vede k chování. (Ye ilyaprak, 2003, s. 142) Je to produkt života a velmi malá trvalá zm na
chování. (Demirel, 2003, s. 7)

Vzd lávání je obecn proces, který p ináší zm nu chování u jednotlivc . Jinými slovy: "Vzd lávání
je definováno jako proces p enášení terminálního chování na jednotlivce skrze jeho vlastní
zkušenost, a to zám rn " (Demirel, 2003, s. 6). Z tohoto pohledu je žádané a úmyslné vzd lávání
nebo u ení probíhá více ve školách a v rodinách.
Lidské bytosti jsou sociální entitou a pokra ují ve svém život jako dynamickém, neustále se
m nícím, odlišným asovým et zcem. V t chto r zných asových et zcích se lov k neu í jen
úmysln , což by bylo ideální, ale pouze ve škole a v rodin . Že lov k je spole enská entita a jeho
psychologie, která se zam uje na u ení a schopnost zm nit, p ináší u ení nev domé, bezd né,
tajné, nekvalifikované a n kdy se nau í i škodlivé v ci o své povaze. Toto u ení nepot ebuje školu
ani místo, je v život a m žeme íci, že latentní u ení má vliv ve všech vývojových procesech,
zejména v období dospívání. Proto má latentní u ení pozitivní nebo negativní vliv na lidský život
podle kvality u ení lidského života.

Podle Tolmana, zakladatele teorie latentního u ení, latentní u ení je u ení získané nev domky,
bezd ky a neúmysln . V souladu s tím dochází k tomu, že n které u ení se uskute uje bez u ení, a
to i bez toho, aby to doty ná osoba v d la. Nové u ení je nev domé u ení a toto u ení je usazováno
nev domky. Studie ukazují, že latentní u ení je uloženo jako mentální obraz nebo kognitivní mapa.
Když organismus narazí na problém, vztahuje se k t mto mapám a využívá pot ebné znalosti. (Talent
Learning, t.y.), https: //kpssevi.wordpress.com/tag/ortuk-gizil-ogrenme/)''. Kognitivní mapa se utvá í
v mysli, aniž bychom to v d li. Nap íklad; osoba m že být omrá ena p i ur ování sm ru poprvé v
novém m st . Vzhledem k tomu, že o tomto m st ješt nemá kognitivní mapu. P i experimentu
provedeném tímto zp sobem bylo zjišt no, že opice se v soukromé oblasti náhodn pohybovaly po
ur itou dobu denn a zjistily, že jídlo skladované ve skryté ásti této oblasti je snadn ji dostupné,
oproti opicím, které nebyly do terénu poušt ny. (Implicit Learning, (ty),
Http://egitimvaktim.com/gizil-ortuk- ogrenme) Pouze latentním u ením lze vysv tlit, že po et
zavražd ných žen v naší zemi se zvýšil po zprávách o vraždách žen zve ejn ných v televizi. Zde se
objevuje další pravda. U kognitivní mapy mohou neresistentní lidé, kte í nemají smysl pro obranu,
mohou zm nit to, co se nau í na chování. ProrokMuhammad (SA) ekl: "Všem v ícím je odpušt no,
s výjimkou t ch, kte í vysv tlují sv j h ích ostatním ..." (Bukhari).



Turkey-Spain-Bulgaria-Germany-CzechRepublic

343

Tento Hadith-i Sharif souvisí s latentním u ením. Negativní postoj, tj. projev h íchu, zt les uje
pravdu, že se m že nau it nežádoucí chování skrytým u ením.

V té chvíli, kdy jedinec podléhá iniciativ pokus o sebevraždu a lidské sv domí bojuje se sebou a
je nejsiln jším soudcem, m že jej minulá událost odradit od zlo inu, který se rozhodne uskute nit
pam nebo kognitivní mapa jednotlivce, silný p íb h, ilm, pohádka, kterou poslouchal ve svém
d tství, anekdota, p íkladný p íb h o ovlivn ném život má moc vzdát se spáchání zlo inu? V tomto
okamžiku, po celou dobu, nem žeme pamatovat na ruku Sui, která ovliv uje nejen naši národnost,
ale celé lidstvo s jejich moudrostí a tolerancí, jejich anekdotami a jejich písemnými p íb hy, v etn
obraz filozofie prorok , prezentovat myšlenku d tem a dospívajícím, jinými slovy p idat je do jejich
kognitivní mapy, v dom v dynamice sou asného života tím, že jsou povoleny pro spole enský
život?

Súfismus má více než jednu definici. Súfismus je morálka a v da hlasu. Jiný zp sob, jak popsat
súismus: "Znalost, která u í, co se má d lat se srdcem a emu se má vyhnout a zp soby, jak o istit
srdce a duši od zla" (New Guide Encyclopedia 1994: vol: 18, str. 355) "Súfismus je hluboká
zkušenost, náboženský zážitek nebo duchovní svatý ... dobrá morálka ... slušnost ... o ista srdce,
oslava Boha a soucit s lidmi "(Çubukçu 1995: 103)." Súfismus je zp sob, jak poznat a nalézt Boha
"(Anadol 1993: 94). Z t chto definic vidíme, že súfismus je doktrínou s náboženskými základy, která
umož uje lov ku o istit se od všeho zla. Súfismus je výuka, která je sou asná, to, emu se podivuje
jak mladá generace, tak i ostatní segmenty, zna né, p ehnané, psané knihy a tení, zvuky z minulosti
do budoucnosti a také sociální realita, náboženské a filozoické základy.

U ení, které se uskute ní pod vedením života Súfis, Svatých, p íkladných lidí a jejich u ení o v né
filozoii, m že být efektivní p i ur ování povahy pam ti pam ové kognitivní mapy a v nasm rování
sm ru chování na pozitivní následky. U ení v né filozofie je zjevující u ení, které nám seslal náš
Pán pod vedením našeho milovaného proroka Muhammada Mustafy (S.A.).

"U ení velkého sufi a básníka Yunuse vyzývá lidi k p átelství a bratrství, vzájemnému porozum ní,
vzájemnému nepronásledování, toleranci, míru a vyrovnanosti. V té dob , kdy teze Samuela
Huntingtona o st etu civilizací získává d ležitost a vidí se n které znaky, které ji ospravedlní, když
unikneme z t chto konflikt a šedé oblasti a necháme na sebe p sobit výk ik Yunuse, uv domíme
si, jak daleko jsou lidské bytosti od lásky a soucitu, a oni jsou ztraceni a úto í na sebe. P esto to není
zoufalství a vyzýváme ty, kte í jsou bez lásky, netolerantní a hádají se s životem aby p išli k
Yunusovi. Jak milý Yunus, který dokonce vidí svého nep ítele p átelskýma o ima a chce použít
nep átelství proti pocitu nep átelství uvnit nás, ekl: "
(Ay Vakti, (t.y.), '' http://www.ayvakti.net/ayvakti/item/yunus-emrenin-yirmibirinci-asra-mesaj-
sevgi-hogoerue-ve-bar)

Ten, který se nedívá pohledem na sedmdesát dva národ
Pokud je moudrý k ve ejnosti, je vzpurný v i pravd

Nep išel jsem, abych vytvá el n jaké problémy / jsem jen tady, abych miloval.
Srdce je dobrým domovem pro p ítele / p išel jsem postavit n jaká srdce.

Protože teme Elifa / U inili jsme ned li po kouskách
Milujeme stvo eného / Kv li stvo iteli

Poj me, bu me projednou p átelé / Uleh eme si život
Bu me milovníci a milovaní / Zem nebude ponechána nikomu
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Tajemství, které Yunus Emre žil po sedm století, je hluboká lidská láska ve výše uvedených v tách.
Je to vyhazova , který vyjad uje svou filozofii v akci a p ivlast uje si každodenní a praktickou
filozoii. (Özbay, Tatci, s. 36)

Hodnoty, které Yunus vyjad uje ve svých básních, jsou hodnoty lidstva a základním zdrojem t chto
hodnot je láska vyjad ující hluboký závazek k Nejvyššímu Stvo iteli. To, co íká, jsou pravé sliby,
které p ijme každý v k. (Özbay, Tatçı, str. 36) Prezentace výuky lásky a božské lásky založené na
básních Yunuse k pochopení dnešních mladých lidí tedy p inese sv t, ve kterém se násilí a
diskriminace neuskute ní.
"Poj , poj , kdokoliv jsi. Poutník, uctíva , milovník odchodu - nezáleží na tom, náše není
karavana zoufalství. P ĳ te, i kdybyste slyšeli sv j slib stokrát, p ij , p ĳ znovu, p ij . "
Je nezbytné, abychom v dnešním vzd lání ud lali místo pro myšlenkový systém Mevlany, který je
p ijímán celým sv tem, stejn jako díla tohoto systému myšlení. V opa ném p ípad budou tyto
informace v naší zahrad zni eny. (Erkek, 2008: 15).

Hluboká pravda božské lásky, která je shromážd na u ením, radami a filosofiemi Hz.Mevlany a
Yunuse Emreho a samoz ejm t mito mimo ádnými osobnostmi, které byly reprezentanty celého
lidstva v pr b hu v k v tureckých a sv tových d jinách a kte í byli p ijati v každém v ku s jejich
p esv d eními a nápady a kte í radí k lásce, míru a toleranci v i lidem, mohou být zt lesn ni do
kognitivní mapy, pam ti a podv domí lidí, což iní latentní u ení efektivním v implicitním
programu, který bude p ipravován v dom a úmysln

Lidé se u í z kolébky až do smrti. V tomto procesu se lidé také u í implicitním u ením. Násilí a
negativní zprávy na scén násilí, po íta ové hry zvyšují kriminální tendenci dnešní generace. Jedinci,
který se snaží p ekonat sv j hn v, je dob e doporu ováno spáchat zlo in. Je zapot ebí vytvo it
v domý pododdíl, který prozradí ty, kte í mají sebevražedné tendence. Ve spole enském život se
komunika ní prost edky skládají z kombinace mnoha v cí, jako jsou mediální kanály, vzd lání
rodiny, vliv vrstevník . Kognitivní mapa nebo pam , která bude v dom zam ena na dobrý a
p íjemný zp sob stanovení kvality u ení tvo eného implicitními u ebními kanály, znemožní
lov ku, aby se dostal do pasti násilí a diskriminace. Negativní vnit ní tendence umožní jedinci, aby
se t mto tendencím postavil bez p em ny do chování. V tomto ohledu mají zásadní význam
vzd lávací politiky, které mají být uplat ovány v d tském v ku a ve v ku mládeže, které mají
rozhodující povahu ve studiu lidského života. Negativní zprávy odesílané do kognitivní mapy
implicitním u ením pomocí implicitních program , které mají být vytvo eny, mohou být nastaveny
tak, aby se zjevily jako negativní tím, že je do t chto map za leníme. Implicitními programy lez v
kognitivních mapách vytvo it obranný systém, který m že pozitivn reagovat na negativní ú inky.

Životní p íb h moudrých osobností, kte í v minulosti žili moud e, láskypln a radili dobré a archaické
pravdy ostatním lidem, o ilozofii posla napsané ve stylu pohádky, to vše m že být zobrazeno ve
v domí d tí, pam ti nebo, jinými slovy, kognitivní map . V rámci implicitních program lze nutnost
v ku a krásného stá í prezentovat spole n dnešnímu sv tu um leckými aktivitami, jako je film,
divadlo, kino, a shromaž ovat krásu duchovního d dictví. Vedle školy m že stát vytvo it implicitní
vzd lávací program a vytvo it v domá a zám rná vzd lávací st ediska, která by d ti a mladé lidi
nem ly vést k násilí a diskriminaci. V t chto podmínkách se d ti a mladí lidé mohou setkat s
p íkladným charakterem a pedagogy v každém smyslu. S implicitními u ebními programy by m l
být abstraktní mechanismus v asného varování, který bude vykazovat tendenci k pozitivním v
nejsložit jším rozhodování
lidské mysli a m že být vytvo ena vst ikováním duchovní vakcíny proti násilí a diskriminaci do
kognitivní mapy. Imunita s duchovní imunizací u jednotlivce m že pomoci jednotlivci rozpoznat
negativní v ci a vyhrát vnit ní boj proti nim.
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ZÁV R
Implicitní vzd lávací programy, které budou vytvo eny podle v ku v oblasti prevence násilí a
diskriminace, by m ly být schopny vytvá et univerzální ešení s univerzální kvalitou. Tyto programy
by m ly, latentním u ením, dát jednotlivc m, zejména d tem a dospívajícím, p ipravenost reagovat
na negativní u ení, které se m že objevit v jejich kognitivních mapách. Aby bylo možné
neutralizovat negativní u ení, které je tvo eno implicitním nebo latentním u ením, je také nutné
vytvo it utajené, v domé, naplánované, naprogramované vzd lávací procesy. Tak to povede k
negativním mapám s implicitním u ením a mechanizmem v asného varování, které povede k
imaginárnímu vnit nímu boji. Suifs jsou jako Yunus Emre, Hz. Mevlânâ, AHMET Yesevi, Hacı
Bekta ıi Veli a kognitivní mapu, která má být tvo ena odhalenímMesserova u ení o filozofii dalších
p íkladných postav, kognitivní struktura, která má být formována, p inese náchylnost k tomu, že je
pravdivá, krásná a dobrá. Osoba, která internalizuje Yunuse Emreho, má ráda lidi, p írodu, zboží.
Protože on vidí toho, koho vidí, že je ve všem, co existuje. Nepochybn tyto vnit ní pocity odvozené
z filozofie Posla p inášejí s sebou obrovskou lásku a toleranci. Jednotlivci, kte í zt les ují toto u ení
ve svých kognitivních mapách, nikomu neškodí. Násilí a diskriminace nejsou sou ástí jejich
kognitivních map. Protože v dí, že ti, kte í mají pocity nenávisti v jejich srdcích, nemohou ochutnat
lidskou ani božskou lásku. V tomto ohledu se nenávist, násilí a diskriminace neuskute ní, protože
pocity jako láska a tolerance budou internalizovány v kognitivních mapách vytvo ených u eními
suií, jako je Yunus Emre, Hz. Mevlânâ, Ahmet Yesevi, Haci Bektash-i Veli. Lidstvo bude cítit lásku,
mír, toleranci a mír, který se nenachází ve sv t t chto moudrých postav.
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HEGEL: JINÝ ZÁPAD, SPOLE NOSTI BEZ HISTORIE

Ceylan COSKUNER KALIN
Univerzita Necmettin Erbakan, Fakulta sociálních a humanitních v d

Konya/TURECKO

ÚVOD
Od 17. století mohli Evropané získat informace o ostatních kulturách prost ednictvím cestopis , které
napsali evropští cestovatelé. Toto zlepšení m lo velký vliv na perspektivu, v níž byl jiný / neznámy
a eurocentrický pohled vysoce uznáván. A koli se toto zprost edkování zam uje také na definování
koncepce navržené autory cestopis a p íru ek o tom, jak tato zem (dobrá, barevná a levná)
shromaž uje informace o lidech, místech a zkušenostech v knize, je vid t, že skute nost v knize také
p ekra uje kompatibilitu, a deinice, která p esahuje pravou podobu, dokonce p edefinovala objekt,
k emuž nebyla ur ena. Ve skute nosti se tyto evropské texty zakládaly na základ kulturn
zaujatých myšlenek a cestopisy zp sobily obrovské zmatky p i vytvá ení roz arovaného obrazu
Východu, než aby projevovaly realitu. Cestopisy se nap íklad staly d ležitým prost edkem pro
vytvá ení "diferencovaných chápání sebe sama" v souvislosti s p edstavou, že se Evropa pozd ji stala
"zbytkem sv ta". Na druhou stranu filozofové, kte í p íliš mnoho necestují, ale kte í etli o cestách,
což jim poskytlo cizí kultury nebo myšlenky. Jeden z t chto filozof je Hegel.

Hegel, když vid l sv tovou historii jako soudní sí v lekci o sv tových d jinách, posuzuje Afri any
jako kanibaly, lidi, jejichž mysl je plná fetiše, p i emž Robert Bernasconi je používán jako zdroj
t chto poznatk o Afri anech, které prokazují, že používání cestopis evropských cestovatel
uvedených výše, p ehání a dokonce p ekrucuje cestovní poznámky t chto cestovatel . V této
souvislosti je t eba argumentovat, jak moc v rn Hegel použil a odrážel tyto zdroje a do jaké míry
jeho lánky nov definovaly informace. Tyto a podobné p íklady, které jsou založeny na
Bernasconim, o cestovní literatu e 17. a 18. století byly p em n ny na rasový diskurz a tento diskurz
byl také p enesen do ilozofie d jin, aby se použil k legitimizaci ni ivého a násilného kolonialismu
20. století. Cílem této studie je zkoumat myšlenky Hegela, které se ukázaly být p íslibem rasistického
diskursu a posláním cestopis , které tyto myšlenky vyvolaly.

Je t eba poznamenat, že Hegel v postoj, který hrani í s rasismem a souvisejícími pojmy, nebyl
omezen pouze na Afriku. M žeme íci, že živil minimáln "antipatický" pohled na islám a východní
spole nosti obecn a zejména na Turky.

Spole ný zájem evropských stát byl proti Turk m, kte í p edstavovali d sivou moc ohrožující
Evropu vlnami invaze z východu. V té dob byli Turci silným národem, v ícím v dobývání, a proto
asto vedli války a budovali jen armády. Stejn jako Frankové by rozd lili dobytou zemi mezi
vále níky jako osobní majetek, který nebyl d di ný; když by se d dictví m lo projevit, národ již
ztratil svou moc. Sv žest osmanské moci, tj. Jani á i, byla pro Evropany zdrojem hr zy. Za tímto
ú elem byly mezi eckými poddanými spojovány pohledné a silné k es anské d ti p edevším
prost ednictvím náboru, smí ení a násilím konvertované na islám; když byli mladí, byli vycvi eni ve
zbrani; utvo ili naprosto nespoutanou a strašlivou hordu lidí, kte í byli bez rodiny, sester nebo bratr
nebo žen, jako mnichové. Východoevropské mocnosti, konkrétn Rakousko, Ma arsko, Benátky a
Polsko musely spolupracovat na tom, aby odolaly Turk m. Bitva u Lepanta zachránila Itálii a možná
celou Evropu p ed invazí barbar .314

__________
314 Ömer Naci Soykan, “Hegel Sisteminde Tarih Felsefesi, Betimleyici-Ele tirel Bir Giri ” (Philosophy of History in Hegelian System:
A
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V literatu e je román ozna ován jako nejst ízliv jší vypráv ní o "zkušenostech"; ve skute nosti to
samé m žeme íct o historii; historici jsou možná naivní vyprav i. Nap íklad Herodotus a
Thucydides, kte í byli takovými historickými vyprav i na Západ , kte í psali na základ svých
zkušeností. Herodotus napsal, co vid l a slyšel na svých cestách do zahrani í, zatímco Thucydides
napsal, eho byl sv dkem v jeho dom . Hegel je popsal jako originální autory a v il, že se ocitli v
kategorii historik , kte í osobn byli sv dky a zažili události, které popsali. Proto umíst ní zkušenosti
v samém st edu vypráv ní znamená tvrdit pravdu pro román ve jménu realismu a podobnosti s
realitou a pro historiografii ve jménu pravosti a p esnosti. Na obou p íkladech to, na em záleží, je
výpov vyprav e, a tedy spokojenost a dojem tená z vypráv ní. V opa ném p ípad bude mít
pochybující tená pocit, že vypráv ní je falešné a vyprav je lhá . Z toho vyplývá, že zkušenost
odpovídá pravd v evropském vypráv ní. Vyprav má nejp ím jší a nejd kladn jší vztah s
evropským vypráv ním; všechno nebo každý p íb h, který sv d í jako sv dek, bude tvrdit, že je to
pravda. Zkušenost, která umis uje sv t do vypráv ní, zajistí, aby se vypráv ní dívalo na práci s
vytrvalostí. To, co je vypráv no, m že sloužit k diskursu, který hrani í s rasismem tím, že zajistí, že
tená m že externalizovat / d sit se toho, co je vypráv no; sou asn m že pomoci oslabit stávající
p edsudky lidí a zprost edkovat mezikulturní smí ení tím, že pozitivn ovlivní tená e. 315-316

Následn cestovní spisy a cestopisy cestovatel hrály významnou roli p i vývoji a zavedení
eurocentrické perspektivy. V této souvislosti jsou d ležité dojmy cestovatel a zp sob jejich
p edávání tená m, avšak zprost edkování myslitel a autor , kte í jsou jejich dalšími ši iteli, je
stejn d ležité nebo ješt d ležit jší. Opravdu, pokud se vypráv ní / popis provádí neutráln , aniž by
to negativn ovlivnilo tená e a aniž by je odcizilo, formuje to zp sob, jakým ostatní / tená i vnímají
doty ný lid / kulturu. V tomto kontextu zp sob, kterým Hegel p edával zvlášt Afriku, m l
nep íznivý vliv na tená e, což zp sobilo posun ve formování dominantního postoje. Tyto narušení
- a koli neexistuje žádný d kaz o Hegelov p ímém p ínosu ke vzniku rasismu – nep ímo podnítil
kolonialistickou mentalitu, která byla v podstat rasistická. Každá kultura by však m la být
posouzena ve své jedine nosti a za jejích zvláštních podmínek; nem la by být srovnávána nebo
porovnávána s žádnou jinou kulturou ani v cí.
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Prof. Dr. brahim ÖZDEM R
"Existuje i jiná možnost," íká se v istanbulské písni. Stejn jako tato píse nám toto sympozium
p ipomínalo další možnost v našich spole enských vztazích a další historii, kterou máme.
Máme další historii. V této historii se muslimové nau ili eckou v du a ilosofii od syrských a
egyptských k es an , kaldejc a nestor . Tam byl kalifem jmenovaný Ibn al-Ma'mun. Jak uvedl Ibn
al-Nadim, vid l Aristotela ve svém snu. Aristoteles sed l na svém tr nu a Al-Ma'mun se s ním radil.
Je nemožné p edstavit si n jakého státníka 21. století v takové situaci.

Muslimové se nejen u ili v d od k es an a jiných agent , ale také p sobili jako u itelé pro židy a
k es any od 8. století do 15. století. Studenti z Evropy budou mít pou ení z muslimských u itel v
mešit v Cordob a mešit v Granad . Nezáleželo na tom, zda tito žáci byli Židé, k es ané nebo
muslimové. Toto sympozium nám ukazuje, že máme jinou historii. Nejv tším studentem Ibn Rushda
byl N. Thoma. Maimonides, jeden z nejv tších filozof judaismu, se zú astnil lekcí, které vedli
muslimští u enci. Napsal své knihy v arabštin .

Z mešity v Córdob vyšli velcí u enci. Odborníci z r zných náboženství se tam setkají. Toto
sympozium nás vyzývá, abychom revidovali naše spole enské v dy, náboženské vzd lání a historii.
Musím poznamenat, že všichni máme v naší historii mentalitu národního státu, která spoléhá na
odcizování. Máme historii kolem koncepce národního státu. Když jsem sloužil na ministerstvu
národního vzd lávání, spolupracoval jsem s kolegy z Bulharska, ecka atd. A u inil pokrok, pokud
jde o odstran ní diskuse národního státu. Pokusili jsme se odstranit nesprávné informace. V ili jsme
tomu, že pokud by historici zapisovali své historické knihy bez spoléhání se na myšlenku národního
státu, p isp lo by to k míru a klidu lidstva.

Díky této sch zce budeme schopni p iživit více nad jí do budoucnosti. M žeme mít p íležitost u init
nové p ísp vky. Stejn jako podnikatelé mohou vyráb t zboží v ín a dopravit je do jiné zem po
celém sv t a tam je tam uvád t na trh, m li bychom se snažit ší it naše názory po celém sv t , aniž
bychom je zanechávali v konferen ních sálech a sch zkách. Rozši me naše hranice a p ekra ujme
hranice našich národních hranic. Jak bylo zd razn no ve všech náboženstvích, musíme p ezkoumat
naše u ební osnovy s p ístupem zam eným na lidstvo.

V lo ském roce stávkovali studenti sociologie na Oxfordské univerzit . Oni tvrdili, že nemá smysl
chápat moderní sv t pomocí knih napsaných koncem 19. a po átku 20. století. Stávka se snažila
p esv d it Oxfordskou univerzitu, aby opustila sv j konzervatismus a zpráva byla p ijata. V
d sledku toho musely mnohé univerzity a zem po celém sv t zm nit své u ební osnovy. V ím,
že toto sympozium je skromným pokusem v tomto sm ru. Cht l bych poblahop át všem, kte í
p isp li k tomuto sympoziu. Doufám, že tato iniciativa bude pokra ovat.

Doç. Dr. hsan ÇAPCIO LU
Jak je vid t v krizi karikatur, p i definování svobody projevu a zlo inu z nenávisti existují
mezikulturní problémy. V úsilí o zabrán ní mezikulturních a náboženských konflikt je t eba vzít v
úvahu citlivost praktikujících r zných náboženství. V tomto smyslu je t eba se vyhnout urážlivým,
ponižujícím a zneužívajícím zp sob m a chování proti posvátným hodnotám náboženství. To by
p isp lo k rozvoji kultury vzájemného smí ení mezi r znými kulturami.

Není pravd podobné, že jakékoliv náboženství podpo í násilí nebo terorismus. Vzhledem k této
skute nosti by jakékoli naléhavé úsilí o sdružování islámu, muslim a jejich kultur s násilím bylo na
úkor nejen muslim , ale i západních hodnot. Zastavení ml enlivosti tvá í v tvá ší ení násilné rétoriky
nebo alespo nedostatek dostate n silné reakce proti ní by znamenalo podpo it hrozby proti
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samotným základ m sociální d v ry a mírové kultu e. Proto každá rozumná osoba, která se stará o
budoucnost lidstva, musí protestovat proti všem druh m násilí bez rozlišování mezi náboženstvími
nebo kulturami. Úkolem pro tv rce politik by bylo povzbudit lidi, aby odmítli všelijaké násilí a
zachránili je p ed p etrvávajícími mezikulturními p edsudky p i formulování politik pro zvýšení
pov domí o prosazování vysokých morálních hodnot.

Nevládní organizace a dobrovolné organizace, které mají pocit sociální odpov dnosti, by m ly i
nadále p ispívat svými projekty k odstran ní mezikulturních p edsudk . Takové projekty p ipraví
cestu k nastolení vzájemné d v ry a míru tím, že zvýší pov domí o spole ných hodnotách a sou asn
zmírní škodlivou, vylu ující, násilnou a diskrimina ní rétoriku.

Jsou-li podniknuty kroky k usnadn ní vzájemného sdílení mezikulturních setkání, všechny rozdíly
naleznou p íležitost ke shromážd ní pod spole nou st echou bez ohledu na jejich jazyk, náboženství,
rasu, barvu nebo pohlaví. To nás p im je k tomu, abychom si uv domili, že nejsme bezmocná masa
sdružená nutností a náhodami, ale my jsme sou ástí celku, který sdílí spole ný osud jako rodina
lidstva. Nakonec se p estaneme navzájem vnímat jako zát ž, ale pochopíme, že jsme si navzájem
sv eni jako pe liv se mísící v tve stromu lidstva a že život je pro nás neocenitelným darem jako
nástroj pro testování, kdo bude provád t dobré a užite né skutky.

Asst. Prof. Dr. Yusuf SU ÇMEZ
Hodnoty jsou také úzce spjaty s filozofií života. Maq sid souvisí s myšlenkou, že determinanty
vztah jsou univerzální hodnoty, nikoliv moc. PRÁVNÍ maximy, které se vyvíjely v k es anské
kultu e a civilizaci, p ipomínají ve všech podobnost myšlenky Maqasid, ale ty jsou více podobné
qavaids v islámském myšlení, které mohou být univerzální a lokální.
Organizace islámské spolupráce vydala nové prohlášení o lidských právech na základ toho, že
porušování lidských práv v zemích, kde žijí muslimové, je na velmi vysoké úrovni. Organizace pro
islámskou spolupráci vyjád ila sv j závazek doplnit lidská práva OSN, nikoliv jako alternativu k
tomuto prohlášení.
Je t eba zd raznit, že muslimové musí p ispívat k rozvoji lidských práv. Krom toho je t eba íci, že
musí p evzít ješt v tší odpov dnost za vývoj a uplat ování t chto práv, spíše než za další spory.
Musí být provád ny se smyslem pro božskou a lidskou zodpov dnost, ne jako nutnost vn jšího tlaku.
Existují dv r zné filozofické interpretace náboženství. Jedním z nich je morální imperativ existence
a zachování hodnot; Druhým je to, že uchování hodnot není morálním imperativem, ale hodnoty jsou
sou ástí boje v p írod .
Podle druhé interpretace jsou náboženství prost edky, které lidé nebo komunity používají k dosažení
svých osobních cíl . Takže to je druh ospravedl ujícího nástroje. Náboženství nejsou sama o sob
cenná. Podle první interpretace, náboženství vyjad uje morální zákony stvo ení, které udržují život
v rovnováze a harmonii ve jménu Alláha. S touto vírou museli muslimové v novat zvláštní pozornost
ochran základních lidských práv a svobod.
Tento cíl, pokud se posuzuje spole n s pozd jšími prohlášeními o lidských právech, chápe, že má
potenciál vystav t spole ný pokojný a bezpe ný sv tový život budováním spole ných lidských
hodnot.
Když si myslíme, že spolu s r znými manifesty v oblasti lidských práv a studií Qasid, m žeme íci,
že tyto snahy mají potenciál, aby na nich byla postavena Sv tová ústava a Sv tový soud pro lidská
práva, které p edstavují obecné právo v budoucnu, v závislosti na zdravém rozumu a morálním
vývoji lidstva.

Ceylan Co kuner KALIN
Následn cestovní spisy a cestopisy cestovatel hrály významnou roli p i vývoji a zavedení
eurocentrické perspektivy. V této souvislosti jsou d ležité dojmy cestovatel a zp sob jejich
p edávání tená m, avšak zprost edkování myslitel a autor , kte í jsou jejich dalšími ši iteli, je
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stejn d ležité nebo ješt d ležit jší. Opravdu, pokud se vypráv ní / popis provádí neutráln , aniž by
to negativn ovlivnilo tená e a aniž by je odcizilo, formuje to zp sob, jakým ostatní / tená i vnímají
doty ný lid / kulturu. V tomto kontextu zp sob, kterým Hegel p edával zvlášt Afriku, m l
nep íznivý vliv na tená e, což zp sobilo posun ve formování dominantního postoje. Tyto narušení
skute n existují - a koli neexistuje d kaz o Hegelov p ímém p ínosu ke vzniku rasismu - nep ímo
živil / podnítil kolonialistickou mentalitu, která byla v podstat rasistická. Každá kultura by však
m la být posouzena ve své jedine nosti a za jejích zvláštních podmínek; nem la by být srovnávána
nebo porovnávána s žádnou jinou kulturou ani v cí.

Krasimira BAKARDZHIEVA
Více než 2 roky spolupracujeme na projektu "Vlivy spole ných hodnot" a hledáme nové myšlenky,
nové nástroje, nové p ístupy. Každá z t chto obav m že být považována za p íležitost k nalezení
nových a vylepšených ešení.

Co jsme ud lali?
Zmapovali jsme sou asnou situaci v oblasti rasismu a xenofobie v 5 zemích EU (Turecko, Bulharsko,
Špan lsko, N mecko a eská republika); P ipravili jsme analýzu verš o spole ných hodnotách v
islámu, k es anství a buddhismu a zam ili jsme se na morální vývoj jako na p íležitost dosáhnout
nejvyšší duchovní úrovn .

Dnes jsme tady, abychom ekli, že náboženství m že být sjednocující a ukázat, že morální u ení
posvátných spis r zných náboženství má univerzální charakter. Toto je v ná moudrost t chto knih.
Náboženství spojuje; nerozd luje lidi, pokud není používáno pro politické ú ely. Stimuluje rozvoj
morálky a vrozené touhy u lidí se polepšit. Toto zlepšení zahrnuje všechny vznešené aspirace k
pravd , dobru a kráse a hlavn - usiluje o úpln jší a dokonalý život.

Pro nás je nyní jasné; pokud lidé poslouchají svá srdce, budou schopni žít spole n bez ohledu na
jejich náboženské rozdíly.

Vážení p átelé, bohužel jsme v záv re né fázi tohoto projektu a zde bych cht l využít p íležitost
pod kovat Nadaci TOYEV - kterou zastupují Ahmet Gul a Suleyman Aslan za p íležitost být sou ástí
tohoto projektu, pro jejich dokonalé ízení a organizaci. D kuji vám Ahmete, d kuji vám Suleymane
- poskytujete nám vhled a v íme, že se nám poda í zvládnout a dosáhnout tohoto cíle. A toto
sympozium to ukazuje. Je skute n pot šením spolupracovat s vámi.
Rád bych také pod koval partner m konsorcia - AMEFE, Špan lsko; ASPECT-MIR, Bulharsko,
MARIE eV, N mecko a EDU Centrum, eská republika - za jejich náro nou práci a podporu.
Kéž by nás náboženství mohlo všechny spojit! D kuji!
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Vít zové básnické sout že

Nebi ÜÇDA
St ední pr myslová škola Ba ak ehir TOK Kaya ehir Anatolian,

U itel ture tiny a turecké literatury
Istanbul/TURECKO

BÝT ADAMEM
A jist jsme stvo ili vás, [ó lidstvo], a dali vám [lidskou] podobu. Pak jsme ekli and l m: "Poklo te
se Adamovi"; Tak se poklonili, krom Iblees. Nebyl to z t ch, kte í se poklonili. [Alláh] ekl: "Co ti
brání, aby ses poklonil, když jsem ti to p ikázal?" [Satan] ekl: "Jsem lepší než on. Stvo il jsi m z
ohn a jeho jsi stvo il z hlíny. "ARA 7: 11-12

B h stvo il a vdechl život do Adama
Satan se stal arogantní a potopil se do smutku
"Jsem z ohn ," ekl a p imíchal rasismus do sv ta
Bu te jako Adam a zdržte se Satana

Spor kane od Satana a klid od víry
"Ohe a sv tlo" jsou pro nás protaženou cestou
Ohe pálí lov ka a sv tlo vás láká
P ij te ke sv tlu soucitu a zdržte se ohn

Diamanty a uhlí jsou materiály stejné
Jeden z nich je potomek ohn , druhý spíše potomek sv tla
Váš kontakt by nikdy nem l být ohn m
P ij te k diamantu a zdržte se ohn

Rozkol, žárlivost je akt Satana
Jeho cílem a jednáním je oklamat vás
Základem komunity je spojení láskou
P ij te ke svazku jednoty a zdržte se d lení

Celá existence sv ta je v r zných barvách
Malovaných, rytých a sestavených v úprav
Tato rovnováha pat í všemohoucímu Alláhovi
P ij te být zbarveni a zdržte se vyblednutí

Pokud chcete získat p íklad, podívejte se na historii
Odd lení vždy vychází z rasismu a p vodu
Alespo pro tuto temnotu neudržujte sví ku
P ij te ke sv tlu a zdržte se temnoty

Bu se sta Asiatem nebo Evropanem
Bu se sta bohatým, nebo s tisíci záplatami
Osud je z ejmý, nesta se sv tovým vrátným
P ij te k nádhernému osudu a zdržte se ošklivosti

Naše srdce musí být napln no láskou a ší it soucit
Dokonce Satan, aby se stal žárlivým utekl
A nám Alláh otev e l no milosrdenství
P ij te blíže k lásce a zdržte se nenávisti
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Hiltrud Buntmann
Berlín / N MECKO

Hluk a hlas

asto je to tak hlu no
v našem sv t

ostrých a nalešt ných médií
konflikt a nedorozum ní

hn vu
ztráty orientace

války.

Pokud jsem vnímal hluk jako nabídku vztahu
uznal to za vyšší hodnotu

než m j hlas
co je ve mn
co m vede k

mým p edstavám
p áním
pot ebám
smutku
sn m.

Nechápu
svou vlastní hodnotu

sebeúcty
vnit ní hloubky
být napln na.

Protože
myšlenky na zm nu již existují,

aby se narodily
ve chvílích,
kdy se ptám
rozumím

spojuji se s ostatními.

Mír je možný
poslouchám vnit ní hlas

a vnímám
jiného

tvá druhého,
která je dána
jako d stojnost
každého z nás
práv te

v t chto hlu ných asech.
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Jose María RUIZ
Malaga/ŠPAN LSKO

RASIMUS A DUŠE

Rasismus je proto zpronev rou duše,
Když n kdo v í víc, nev dí, že to není nic.
Jedna bytost není lepší než druhá, ani inteligentn jší,
Ani to není kv li její barv , nebo proto, že v í víc než lidé.
Dnes píšu pro lásku, pro lásku k životu, pro mého rovného,
Požádat, abychom ukon ili lži, hierarchii a rasismus,
Tyto barvy nás odlišují, ale ned lají nás nad azené ani horší
Kéž by se zbožnost narodila ve všech srdcích, byla tisícem barev.
Bílá, erná, modrá nebo žlutá, každá bytost má srdce, ruce, nohy a pupík,
všichni jsme z matky a lásky otce.
Nikdo si nem že myslet, že erná je pod adná,
A koli to jeho k že vyvrací, jsou i jeho kosti bílé.
Nechte jedinou barvu, která stojí za to, barvu naší duše
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Vít zové sout že esejí.

Emine Y G T
St ední škola Akçaabat Yıldızlı Anatolian, U itel tureckého jazyka a literatury

Trabzon/TURECKO

ZEFEKTIVN NÍ LATENTNÍHO U ENÍ V ISLÁMSKÉM SUFIZMU O PREVENCI
NÁSILÍ A DISKRIMINACI

ABSTRAKT
O i, které se nedívají na sedmdesát dva národ ze stejné strany
A už je moudrým pro ve ejnost, nebo ne, ve skute nosti je to rebel

Yunus EMRE

lov k je entita, která p ichází na sv t se schopností u it se. lov k projevuje tendenci k tomu, co
je dobré a co je špatné. Vyu ujete dobro, které je ú elné ve vašich školách, ale lov k se u í nejen
ve školách. U í se s každou etapou života. V tšina z nich je implicitní, latentní a jiným názvem
nev domým u ením. N kdy se nau íte n co z filmu, n kdy z n jaké zprávy, n kdy ze hry, aniž byste
to v d li. Bylo vid t, že zejména mladí a st edoškolská mládež se u í efektivn ji, aniž by si
uv domovali implicitní u ení jako rys v ku vývoje. Negativní vzorky mohou být p í inou
negativního chování kv li implicitnímu u ení. Tyto formy chování by se mohly ukázat jako
diskriminace nebo násilí. Vzd lávací politika, která bude uplat ována podle pot eb asu, by m la být
schopna nalézt národní a univerzální ešení pro sou asné problémy. Zvlášt d ti a mládež musí mít
slušnou p ipravenost postavit se proti negativ m. Pro snížení negativních ú ink implicitního u ení
na minimální v domé, plánované a naprogramované tréninkové procesy by m ly být vytvo eny
pomocí latentního u ení. Výsledkem toho bude v asný varovný mechanismus, který bojuje s
negativními mapami a obrazy, které vznikly implicitním u ením v mysli. Jinými slovy, ú inky
skrytého u ení op t reagují latentním u ením poskytovaným programov . Kognitivní mapa, která
bude sestávat z informací o životech a sv tových pohledech na sufisty, jako je Yunus Emre, Hz.
Mevlana, Ahmet Yesevî, Hacı Bekta - ı Veli a další zvláštní osobnosti p inášejí tendenci k
správnému, dobrému a milému. Mladí, kte í internalizují Yunuse Emreho, milují celé lidstvo. Násilí
a diskriminace se v chování nezobrazí, protože nebudou v jejich kognitivní map .
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ROZHOVOR V M6

Natalĳa JAEGER
Berlín/N MECKO

Leden. Nudné, mokré a chladné ráno. Na zastávce Michendorfer Straße se dostanu do M6, tramvaje
sm rem na Alex. V pln obsazené tramvaji najdu místo u okna. M j Visa-vis je starší dáma, možná
na za átku padesátky, v ervenohn dém koženém plášti. Má na sob zdobený baret. Její šedivé vlasy
jsou tak krátké, že by mohla být zam n na s mužem.

Poté, co jsem se posadila, okamžit se na m podívala pichlavýma o ima. Když se na ni podívám,
za ne najednou trochu výsm šným tónem:
"Nejste odtud, že ne?"
"Pro , ano," odpov d la jsem,
"Jsem Berlí anka".
Zjevn p ekvapená, s velkými o ima íká: "Ale nejste odtud?"
"Ale jak to poznáte?" Zeptám se.
"Podle vašich o í, tvaru vašeho obli eje, jsou n jak jiné," odpov d la.
"Víte," pokra uje,
"nemám opravdu ráda cizince, krom vás, samoz ejm , ale p edevším ty ernovlasé a zárove s
plnovousy a ženy se sukn mi, které dosahují až k zemi a šátky, které tém pokrývají jejich tvá e -
proboha, jen oni ne! "
"Ale mluvila jste n kdy s tak strašidelným cizincem, jak je vnímáte?", namítnu. Najednou je
rozho ená, ruce semknuté a íká:
"Ne, díky bohu, toho jsem byla ušet ena."

"Ale už jste jist byla v cizin ," vložila jsem se.
"Kývne, samoz ejm , v lo ském roce v Turecku nedaleko Antalye," odpovídá. "A líbilo se vám to
tam?" Cht la bych to v d t. "Krom lidí tam, samoz ejm ano: nádherná pláž, krásné modré mo e a
dobré jídlo", soudí.
"Ale pro ," ptám se,
"se vám nelíbili ti lidé?"
"Ach, nevím, jsou tak odlišní, tak divní v jejich chování," vysv tluje. Poté se postaví, sehne se ke m
a opakuje s posm šným úsm vem:
"Neznamená to žádnou urážku, drahá Berlí anko, ale nepovažujete m po našem rozhovoru za
pravicového radikála, za nep ítele cizinc , že ne?
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M ŽE MÍT NÁBOŽENSTVÍ VLIV NA NÁZORY VE SPOLE NOSTI?

Lenka B.
Praha/ eská republika

Xenofobie. Problém s xenofobií je v sou asné dob stále více aktuální a snad každý víme, co toto
slovo znamená. Na vysv tlení tohoto pojmu existuje mnoho definic, zjednodušen to ale znamená
strach z n eho cizího, a už je to lov k jiné národnosti, vyznání, i barvy pleti. Ve sv t ur ité
skupiny vyznávající jedno náboženství vedou války i páchají teroristické útoky proti jinému
náboženství a p itom se obhajují tím, že je to tak správné, že jejich b h to tak chce a že mají povinnost
to tak ud lat.
To podle m ale v bec není pravda. Když si p e tete útržky nap íklad z Bible, Tóry i Koránu, nikde
tam nenajdete nabádání k radikálnímu chování proti lidem odlišné víry. Každé náboženství má ur ité
hodnoty a pravidla, na kterých je postaveno. V n em se odlišují, to je jasné, ale jedno mají spole né.
Mezi lidmi necht jí vyvolávat nenávist, spory a války. Jde jim o dobro, o mír, o uspo ádaný a slušný
život jedince. Pokud je n kdo schopen zabíjet lidi svého vyznání a p itom tvrdit, že mu to jeho b h
tak na izuje, není to pravý v ící, protože evidentn nepochopil základní podstatu svého náboženství.
Náboženství však vždy bylo d vodem pro války a spory. Myslím si, že to tak i z stane, protože
lidstvo se ze svých chyb bohužel moc nepou í. P ece historie je tu také od oho, aby se lidí mohli
zp tn ohlédnout a ned lat stejné chyby. To se ale moc asto nestává a n které chyby se budou stále
opakovat. Práv jsem vyjmenovala, jak velký m že mít náboženství vliv na názory, chování a situaci
ve spole nosti.
Podle m je ovšem také d ležité, abychom si uv domili, jaký to má vliv v trochu menším m ítku
než ve spole nosti, ve sv t . Vezm te si t eba šestou t ídu na základní škole. V tomto v ku umí být
d ti opravdu zlé a ob as si ani neuv domují, jak svým chováním mohou druhého ranit. Do takové
t ídy p ijde chlapec muslimského vyznání, a jak si myslíte, že t ída zareaguje? V dobrém p ípad
nijak, budou to brát jako fakt, protože to, v co v íme, by m lo být na každém z nás a všichni by to
m li respektovat. V tom horším p ípad se stane ter em posm šk i šikany, protože je „jiný“ a
protože se hlásí ke stejnému náboženství jako ti, co v sou asnosti páchají teroristické útoky. Tento
názor je úpln nesmyslný, protože nem žeme srovnávat p íslušníky radikálních vyznava islámu a
vyznava e islámu jako náboženství takového, jakým skute n je.
Myslím si, že náboženství vždy m lo, má a bude mít vliv na názory ve spole nosti a že je pouze na
lidech, jestli ten vliv bude pozitivní i negativní.
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JAK SE ZBAVIT RASISMU

Kalina GERCHEVA
Plovdiv/BULHARSKO

Rasismus je n co, o em se v posledních desetiletích mluvilo hodn . A zatímco došlo k velkému
zlepšení vztah mezi lidmi z r zných ras, stále ješt není úpln pry . Podle mého názoru je
náboženství jedna v c, která má v tomto p ípad spíše negativní než pozitivní efekt. Sport, na druhé
stran , je místo, kde pravd podobn nebudete mít žádný rasismus.
O náboženství a rasismu se asto mluví spole n , protože je b žn známá skute nost, že jedno
obvykle vede ke druhému. Zatímco Bible nás, k es any, u í, abychom se navzájem milovali a
respektovali, n kte í lidé špatn interpretují "navzájem" jako pouze k es any a v í, že jsou nad azení
ostatním. Totéž platí pro jiná náboženství, a samoz ejm díky tomuto zp sobu myšlení se opravdoví
v ící nikdy nespojí s n kým, kdo má jiné náboženství. Toto se obvykle vyvíjí do šikany a
diskriminace.
V minulosti to byl velký problém, protože mnoho lidí bylo pronásledováno a zabito kv li svému
náboženství. V dnešní dob v tšina lidí nebere náboženství p íliš vážn , ale stále existují n které
skupiny, kterým jsou vymývány mozky, aby v ily tomu, co jim bylo e eno. P esn tyto skupiny
jsou to, co iní náboženství nebezpe ným. Skute ným p íkladem je situace práv te . N kterým
muslim m jsou vymývány mozky, aby v ili, že pokud spáchají sebevraždu (a zárove zabijí i jiné
nevinné lidi), naleznou mír. To vede k tomu, že mnozí k es ané a jiní jsou ostražití p ed všemi
muslimy a jejich šikanování, i když v tšina z nich jsou prost normální lidé, stejn jako my.
Existuje spousta dalších p íklad toho, jak jsou náboženství a rasismus siln propojené, a je to proto,
že podle mého názoru stále existují tvrdošíjní v ící, kte í odmítají používat své mozky a jen
naslouchají tomu, co jim bylo e eno. Takže problém s rasismem nebude nikdy úpln pry .
Sv tlou stranou je, že je jedno místo, kde s nejv tší pravd podobností nenajdete lidi, kte í jsou
obt žováni kv li jejich rase nebo náboženství. Dokonce i v minulosti v pr b hu olympijských her
p estali lidé bojovat a povzbuzovali nejlepší sportovce a tato tradice se zachovala. Ve sportu jsou
sportovci rozd leni p edevším na dobré a špatné. Sotva uslyšíte sportovního fanouška, který si
st žuje, že zlatýmedailista je erný nebo Žid nebo n co takového. Tak pro je možné všechny faktory
ignorovat p i sout žení? Odpov je docela jednoduchá - protože lidé jsou soust ed ni na d ležit jší
v ci, jako je jejich tým nebo jejich oblíbený atlet, aby vyhrál. Nikdo se nestará, jaké je jejich
náboženství nebo barva pleti tak dlouho, pokud jsou dob í. Jedinou otázkou je, pro nem že být tento
zp sob myšlení zaveden do všech aspekt života?
Rasismus bude úpln pry , až lidé za nou p emýšlet o všech stejným zp sobem, stejn jako p emýšlí
o svých oblíbených sportovcích a za nou používat své vlastní mozky místo toho, aby opakovali to,
co jim bylo e eno, jako by byli bez mozku.
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RASISMUS A XENOFOBIE

Auto i:
Pedro José Leiva PADILLA

Mauricio Borgonio Fuentes NIETO
Fernando Alcalá Garcia del RIO

Malaga/SPAIN

SHRNUTÍ
Vnímání, které mají špan lští ob ané o cizincích, kte í p ijížd jí, se stává negativním, a to kv li
r zným faktor m, jako je to, jak z toho média vytvá í problém. Pokra ující zm ny právních p edpis
týkajících se migrant , které jsou v posledních letech stále více diskrimina ní, up ednost ují tento
slabý obraz a sociální vylou ení mnoha z nich. Bránit rovnost mezi lidmi, bez ohledu na jejich p vod,
je každodenní misí, která je ím dál tím složit jší a situace, ve kterých cizinec vnímá a trpí
diskriminací ve svém každodenním život , p i hledání bydlení, vzd lání svých d tí, zdravotní
st edisko atd. je stále více.
Zahrani ní obyvatelstvo již na mnoha špan lských místech zastupuje více než 10%, když p ed p ti
lety to nebylo ani 2%, jejich p ítomnost již není anekdotou, ale odmítá jim p iznávat d ležitá práva
jako politická práva.
Nem žeme zapomínat ani na to, že Špan lsko hrani í s Afrikou, a to je jedna z bran do Evropy z jihu
sv ta. Hranice, v níž naši afri tí sousedé porušují lidská práva se špan lskými a evropskými pen zi,
aniž by se obávali o práva afrického obyvatelstva. Totéž se stalo s marockými ob any, kte í každý
den umírají v mo i utopeni, protože se, k jejich sm le, narodili 12 kilometr od vysn né Evropy.
Naše práce se zam uje na rasismus a xenofobii a na špan lský pohled na tento rostoucí fenomén.
Oba jsou to velmi složité jevy, mnohostranné a bolestivé. Jsou složité, protože je nem žeme studovat
pouze na základ sou asných událostí, musíme se opírat i o p edchozích doby; ale nejenže pat í do
minulosti, a to je každý den.
Dnes nejenže získaly ve sv t v tší význam, ale p inesly i více násilí.
Rasismus je velmi d ležité spole enské hnutí, které se v pr b hu let vyvíjelo a probíhalo v jakékoli
zemi a / nebo lidské rase, bez ohledu na v k, sociální status, náboženství a další aspekty spole nosti.
Tato doktrína m že být nalezena ve sportu, ve škole, na ulicích a jiných ne ekaných místech.
Výb r témat je založen na situacích, které každý den pozorujeme, a to jak v místních zprávách, tak
v mezinárodních zprávách.
Respektujeme názory lidí, ale nem žeme podporovat skute nost, že n kdo je diskriminován jen
podle jeho barvy pleti, náboženství, p esv d ení nebo kultury. Respektování lov ka znamená
respekt k sob .
Naším cílem v práci je ukázat, že navzdory našemu náboženství, barv pleti, jazyk m a / nebo zemi
bydlišt jsme stejní, lidé s r znými cíli v život , ale se stejnými pocity
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KHUTBAH vít zové sout že

Kadir ATILGAN
St ední pr myslová škola Sincan Fatih, U itel náboženské kultury a etiky (bývalý)

Ankara/TURECKO

NAD AZENOST JE JEN VE ZBOŽNOSTI A POKO E!

Drazí brat i!
Alláh dává p íkaz ve verši, který jsem p ednášel ze Sury al-Izry: "Ctili jsme d ti Adama (s mnoha
rozdíly): udržovali jsme jejich putování na zemi a na mo i a zajistili jim (jejich výživu) z istých,
zdravých v cí a up ednost ovali je s obzvláštní p edností p ed mnoha z t ch, které jsme vytvo ili. "1
Prorok (pbuh) obklí il Kaabu a obrátil se sm rem ke Kaab a ekl:
"O Kaaba! Jak jsi krásná. Jak krásn voníš. Obdivuji tvou majestátnost a svatost. Ale p ísahám u
Boha, že v ící je d stojn jší než ty v o ích Alláha. "

Drazí brat i!
Lidé mají stejná práva z hlediska jejich p irozenosti. My, jako lidé, všichni pocházíme ze stejných
rodi . Když se rozhlédneme, vidíme lidi s r znými barvami a vn jšími vzhledy. Všichni pocházejí
ze stejné podstaty jako dílo Boha: z Adama a Evy.
Jsme si rovni v o ích Alláha jako zuby h ebenu. Bohatí nebo chudí a erní nebo bílá, lidé jsou stejní
v o ích Alláha. Naše rozdíly m žou být p ipsány pouze našemu chování v i Stvo iteli.
Islám zrušil um lé míry nadvlády v lidských vztazích. Islám neuznává nadvládu založenou na rase,
p vodu i barvách. Spíše jsou znalost a zbožnost (taqwa) povýšeny jako jediná míra nad azenosti.
Žádné jiné kritérium není p ijatelné pro Alláha 2.

____________
1. Isra, 17: 70.
2. Ibn Majah, Fitan, 2.
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V tomto ohledu posel Alláha (pbuh) ekl:
"Ti, koho si Alláh nejvíc váží, jsou ti, kdo se Boha nejvíce bojí. Žádný Arab nemá v tší úctu
než ne-Arab; ani ne-arabská osoba nad arabskou osobou. Žádná osoba s ernou k ží nemá
v tší váhu nad osobou s bílou k ží; ani osoba s bílou k ží nad osobou s ernou k ží.
Nad azenost je pouze v zbožnosti a pod ízení. "3

V dalším hadísu ekl:
"Každý, kdo podporuje rasismus, není jedním z nás. Každý, kdo bojuje za n jakou rasistickou
záležitost, není jedním z nás. Každý, kdo zem e za n jakou rasistickou záležitost, není jedním z nás
(muslim ). "4

Drazí brat i!
Sebeuv dom ní jednotlivých odpov dností je jedním z pravidel kolektivního života. Každá osoba je
zodpov dná za své vlastní iny. V ící jsou zodpov dní jak za celé lidstvo, tak i za sestry a bratry ve
ví e. Proto jsou odpov dní za prevenci nespravedlnosti na celém sv t , p ispívají k uplat ování
svobody náboženského vyznání a sv domí a základních práv a svobod a navíc ke spravedlivému
ešení spor mezi v ícími a poskytují podporu právu proti nespravedlivým.

Drazí brat i!
Život, majetek, est a d stojnost každé lidské bytosti jsou v našem náboženství posvátné a
nedotknutelné. Po p emíst ní do Mediny náš Prorok (pbuh) podepsal dohodu s nemuslimy, která se
nazývá Listina Mediny. S touto dohodou náš Prorok ukázal, jak r znorodé náboženství a kultury
mohou mírumilovn existovat. Tak položil morální a právní základy míru a soužití mezi r znými
náboženstvími a kulturami, který se v Koránu ozna uje jako ulfah (harmonie), jako požehnání Alláha
pro lidstvo.
V této souvislosti se muslimové obávají pouze Alláha. P ijmou soucitný p ístup ke všem bytostem
se zásadou "milovat stvo ení kv li Stvo iteli". Milují své sestry a bratry ve jménu Alláha a sdílejí
své problémy a radosti. Cht jí pro své sestry a bratry, co cht jí pro sebe. Muslimové neškodí jiným
lidem fyzicky ani svými slovy. Nekárají ani nepohrdají svými sestrami nebo bratry. Nechovají se k
nim nespravedliv ; Nepodporují nespravedlnost. Chrání je k smrti a dávají jim bezpe né úto išt .
Snaží se jim pomoci ve všech státech.

Drazí brat i!
Prorok (pbuh) ekl: "Lidé jsou d ti Adama a Adam je vytvo en z p dy."5
My, jakožto sestry a brat i ze stejných rodi , se musíme spojit a prosazovat toleranci namísto
odcizení a koexistenci místo rozd lení. Proto bychom m li být p íkladem našimi iny a postoji v
rodin a spole nosti. Pracujeme na prosazování bratrství, p átelství, spravedlnosti, soucitu,
milosrdenství, morálky a ctnosti v této oblasti. Tímto zp sobem budeme znovu budovat civilizace s
v domím a moudrostí. Cht l bych ukon it své kázání s hadith od proroka (pbuh).
"Muslim je ten, v jehož jazyce a rukou jsou muslimové v bezpe í. Zatímco v ící je ten, komu jsou
sv eny životy a bohatství lidí. "6

___________________
1 Isra, 17: 70.
2 Ibn Majah, Fitan, 2.
3 Jam'u Al-Fawaid, 1: 510.
4 Muslim, Imara, 53, 57
5 Tirmidhi, Manakib, 74, Abu Dawud, Adab, 111
6 Nesai, Iman, 9.
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STÁNEK TOYEV NA TURECKÉ NÁRODNÍ AGENTUŘE
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Istanbul: Meeting
with Keldani-Assyrian

Congregation
Reverend and Deputy

Patriarch Mgr.
François YAKAN

Istanbul: Meeting with
President The Jewish
Community of Turkey
Ishak IBRAHIMZADE
and Secretary General
of the Chief Rabbi The
Jewish Community of

Turkey Yusuf ALTINTAŞ
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Vzpomínky věnované osobám deportovaným a popraveným
během nacistického režimu

ÚSPĚCH JE VYBRAT SI LÁSKU PŘED NENÁVISTÍ.
Je snadné lámat srdce. Výzvou je

srdce lidí vyhrávat.
Miluj stvoření skrze stvořitele.

(Yunus Emre)
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