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Abstrakt 

Práce pojednává o podobě a konfliktních tématech pákistánské imigrace 

ve Velké Británii. Pákistánská imigrace přicházela do Velké Británie od 50. let, 

ale až v 80. letech se stala relevantní politickou otázkou, kvůli nárůstům 

požadavků menšin. Protože jde o etnikum, jejichž zvyky, kultura a hlavně 

náboženství se rapidně odlišují od britského stylu života, budí ve společnosti 

neklid a nespokojenost. Práce sama se věnuje především obrazu komunity. 

Bere na zřetel měnící se styl života tří generací. Vycházím z toho, že 

pro velkou část muslimů je islám vším, prostupuje celý jejich život. 

První část práce se odvíjí od teoretického přístupu k integraci a imigraci a 

předkládá jejich modely. Velká Británie podle všeho představuje "rozdvojenýll 

model, podle kterého je žádoucí, aby přistěhovalci navenek ctili anglickou 

instituci a kulturu, ale v soukromí se mohou držet své tradice. V druhé, 

nejrozsáhlejší části se zaměřuji na vzdělávání, zaměstnání a náboženský život, 

který je specifický a pestrý, protože odráží hnutí a trendy přejaté z Pákistánu. 

Podtrhuji zejména specifické náboženské požadavky muslimů, které jsou 

ve střetu s britskou a západní společností. Ve třetí části se píše především 

o negativních aspektech života, kterému jsou Pákistánci ve Velké Británii 

vystaveni. Jde nejen o fyzické napadání a islamofobní narážky, ale zejména 

o nerespektování 
, 

VIry ve veřejných institucích. Hovořím především 

o diskriminaci ve školách, v zaměstnání, v nemocnicích, ale také o příklonu 

mladé generace Pákistánců k radikalismu a podpoře některých teroristických 

skupin. V další kapitole se zaměřuji především na identitu druhé generace 

muslimů, která se v Británii narodila. Podstatný je její měnící se vztah 

k tradici, rodině a víře. Bolestivá témata polygamie a vražd ze cti jsou 

zpracována v kapitole poslední. 



Abstract 

This thesis is about the current situation and dilemma of Pakistani 

immigration in Great Britain. It started in the 1950's but it didn't become 

a relevant political question until the 1980's, because of minorities' growing 

requirements. Due to the differences in habits, culture and religion from the 

British lifestyle, it creates anxiety and disatisfaction in the society. This thesis 

is focused mainly on communuty identity. It considers the changing lifestyle 

of three generations. For muslims, Islam is everything and it pervades their 

entire lives. 

The first part of this thesis is rather theoretical and introduces several 

different model s of integration and immigration. Great Britain represents 

a bifurcationist model, in which immigrants are supposed to respect english 

institutions and culture, but still may follow their tradidtions in their private 

lives. The second part is focused on education, employment and religious life, 

which is specific and rich, because it reflects movements and trends coming 

from Pakistan. Emphasis is given mainly to the requirements specifically 

related to religion which conflicts with british and western society. In the third 

part, negative trends are discussed which Pakistani are faced with in their 

daily existence. This is not only physical violence and islamophobic offences 

but mainly public institutions disrespect of their beliefs. I consider 

discrimination in schools, jobs, hospitals but also their inclination towards 

terrorist groups. The last chapter analyze the identity of second generation 

Pakistani who were born in Great Britain. The significant fact is the changing 

opinion towards tradition, family and faith. The painful topics of polygamy and 

honour killing make up the last chapter. 
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1. Úvod 

1.1 Úvod 

o nárůstu muslimské populace ve střední Evropě se hovoří již dlouho. 

Absence předchozí úspěšné zkušenosti umocňuje bezradnost, jak otázku 

muslimské menšiny řešit. Většina Evropanů hledí na rostoucí komunity 

ve své zemi s despektem a nelibostí, považuje je za hrozbu. Muslimská 

imigrace je ale faktem, který díky svým demografickým přírůstkům 

postupně mění tvář Evropy. Obraz jejich komunit v Evropě je hodně 

pestrý a není jednotný. Nelze předkládat jednotné informace o tom, co 

muslimové chtějí a nechtějí. Jednotlivá uskupení muslimů ve Francii, 

Německu i Velké Británii se velmi liší, stejně nežijí ani muslimové v jedné 

zemi. Natolik velkou roli hraje etnická diverzita. Vybrala jsem si proto 

jednu z muslimských komunit, která má a bude mít v příštích desetiletích 

významný podíl na vývoji nejen Velké Británie, ale pravděpodobně i 

Evropy. Pákistánská komunita hraje ústřední roli na poli britských etnicky 

minoritních skupin. I když se o tomto tématu v České republice příliš 

nemluví, myslím že je pro českou společnost důležité sledovat trendy 

postupů vůči každé muslimské komunitě v Evropě. 

Předmětem této diplomové práce je představit proces integrace 

pákistánské komunity do britské společnosti. Nejde jen o vykreslení 

konkrétních rysů a problémů této komunity, ale jde i o to zaměřit se 

na předpoklady budoucího vývoje. 

Ráda bych poukázala na faktory, které integraci ovlivňují, ať již jde 

o vnější politické podmínky, legislativu, zobrazení muslimů v médiích, 

zaměstnání nebo vzdělání ale ukázat i další okolnosti jako je uchopení víry 

a tradice pro novou generaci Pákistánců. Podtrhuji domněnku, že se jedná 

o vnitřní zápas mezi západním a islámským způsobem života, který mění 

tvář komunity. Jedním z cílů diplomové práce je dokázat, že integrace 
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nemá jednoznačné rysy. Velký vliv na budoucí uspořádání má konflikt 

uvnitř identit mladých britských Pákistánců. Mezi základní body této 

práce řadím tyto hypotézy: 

I, Moderní společnost nabízí lákavé možnosti konzumního života, 

jejichž vlivu jsou mladí britští muslimové vystaveni. Oni sami jim z části 

podléhají, zároveň ale cítí nutnost setrvat v konzervativismu a tradici. 

Z konfliktu uvnitř každého tohoto člověka pak následně vyplývá nejasnost 

toho, co chtějí, zmatenost. Často poté reagují negací ke všemu, co se jim 

v západní společností nabízí, a to proto aby se nepostavili proti svému 

náboženství. A mnohdy se jedná i o "pozitivní prvky", které se jim nabízí. 

Zkoumat rozporuplné identity mladých britských muslimů se začalo 

v souvislosti s prvními nepokoji v městech Oldham a Bradford během léta 

2001. Média tehdy představovala mladé muslimy jako rozzlobené muže 

reagující na pochod pravicových, rasistických organizací typu BNP. 

Obrázek o Pákistáncích dotváří v posledních letech válka v Afghánistánu a 

Iráku a tudíž téma muslimů jako takových. Od britských Pákistánců, kteří 

se ve Velké Británii narodili, se požaduje, aby se rozhodli "na čí straně" 

stojí, zda jsou "s námi, nebo proti nám". Tlak na jednoznačnost jejich 

identity je velký. V každodenním životě stojí před drobnými 

rozhodováními, která jsou pro ně podstatná. 

2, I přes snahu vlády, učitelů a společnosti integrovat tuto komunitu 

mezi většinovou společnost tak, aby se z nich stal subjekt, který znají a 

vědí jak ho uchopit, tedy obrazu "běžných Evropanů", se spíše prosazují 

představy Pákistánců nebo obecně muslimů jako nepřizpůsobivých, 

nátlakových a výhrůžných lidí. Konfrontace jinakosti vyvolávají řadu 

problémů od nesnášenlivosti po diskriminaci. Na obou stranách, ať již 

Britů, nebo britských Pákistánců leží řada předsudků vyplývajících z 

neznalosti sebe navzájem. 

Ústřední výzkumný problém by se mohl definovat asi takto: V jakých 

podmínkách pojímá druhá a třetí generace britských Pákistánců svou 

vlastní národnost, etnicitu a náboženství? Do jaké míry má náboženství 
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vliv na jejich život ve srovnání s první generací Pákistánců ve Velké 

Británii. Dalším z ústředních bodů bude tvořit pátrání po příčinách možné 

radikalizace pákistánské menšiny. Zaměřit se na to, zda je hlavním 

problémem postavení skupiny. Zda jsou práva a příležitosti poskytované 

vládou dostatečné nebo dávají prostor nespokojenosti. Nebo zda je 

na vině vykořenění, změna kulturní identity, ztráta víry, neschopnost žít 

život jako v Pákistánu. Cílem diplomové práce je nalézt odpověď na tyto 

otázky, a to, studiu literatury a doprovázející výzkumnou studií v městě 

Birmingham. 

Tato diplomová práce je svou podstatou politicko sociologická a je 

postavena jednak na studiu odborných historických pramenů a publikací, 

ale také na terénní výzkumné činnosti v městě Birmingham. Britský 

Birmingham byl vybrán kvůli tomu, že je zde jedna z největších 

koncentrací Pákistánců ve Velké Británii. Podle přibližných propočtů 

se zde nachází kolem 140 000 muslimů, z čehož 74% jsou Pákistánci. V 

r. 2001 tvořily 10% obyvatel Birminghamu. 

Práce měla původně vycházet z kvalitativního průzkumu 1 dělaného 

formou interview, s X mladými lidmi. Chtěla jsem využít metody, která 

čerpá z poznatků a principů "orální historie II • Ta, se běžně používá i 

v odvětvích, jako jsou sociologie nebo antropologie. Vychází se z toho, že 

názory a prožitky "běžného II člověka v určité situaci mohou dát 

na zkoumaný jev obohacující pohled. Každé interview mělo klást důraz 

na kulturní identifikaci, postoj k tradičním hodnotám rodičů a 

na spokojenost k jednotlivým aspektům života ve Velké Británii. Protože 

si tato práce klade za cíl zkoumání identity mladých britských Pákistánců, 

byl věk narátorů omezen do 30 let. Pro průzkum je důležité, aby se tito 

Pákistánci narodili ve Velké Británii a aby jejich rodiče, či prarodiče 

pocházeli přímo z Pákistánu. Mělo tedy jít o narativní studie života těchto 

lidí. 

1 Kvalitativním výzkumem se myslí v tomto kontextu bádání, které pojímá sdělení 
jednotlivce jako svébytnou poznávací hodnotu. Toto sdělení se nezobecňuje. 
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Rozhovory měly být koncipovány následovně: Každý z těchto mladých 

lidí měl v krátkosti říci něco o sobě. Šlo o to, zjistit výchozí situaci 

mladého Pákistánce narozeného ve Velké Británii. Mělo jít o individuální 

příběhy, které nemusí nutně korespondovat se statistikami, ale jsou cenné 

kvůli subjektivnímu vnímání skutečnosti. Další fází měla tvořit analýza a 

interpretace materiálů. Rozhovory se měly zaměřovat na to, zda jednotliví 

dotazovaní vnímají svůj život ve Velké Británii jako plnohodnotný, čím je 

daná jejich nespokojenost, jaké identity2 jsou pro ně podstatné apod. 

Jednotlivá interview neměla dát objektivní odpověď, ani neměla být 

úplným výčtem možností. Šlo o to přinést různost a pestrost možností 

výkladu. 

Bohužel se uvedená interview nepodařilo uskutečnit a to ze dvou 

důvodů: 

1, Neměla jsem v Birminghamu úzké kontakty, které by mi umožnily 

povídat si s muslimy/muslimkami na přátelské rovině. Když jsem 

se pohybovala v muslimských čtvrtích Birminghamu a hledala potřebné 

narátory, uvědomila jsem si, že mi v komunikaci s ženami brání jakási 

bariéra. První oslovená žena sklápěla oči a ostýchala se říci něco bližšího 

o sobě. Správce mešity byl rozhovoru otevřený, bylo ale vidět, že odpovídá 

velmi obecně, jako by se bál říci cokoliv konfliktního. Rozhovor s ním byl 

ukázkou dobře naučených odpovědí v tom smyslu, že na jakékoliv otázky 

odpovídal typu: "Islám je náboženství míru. II 

2, Problémem bylo technické vybavení. Kvalita nahrávání na diktafon 

byla natolik špatná, že nebylo možné převést konečné interview 

do písemné podoby. Nechtěla jsem si vymýšlet po paměti, co asi narátoři 

říkali a proto v příloze rozhovory chybL 

K výzkumnému projektu diplomové práce jsem tedy nakonec v městě 

Birmingham a cíleně v Central Birmingham Mosque použila 

monografickou proceduru, ve které jsem si cestu neuzavírala předem 

2 Podle prof. Miloše Havelky a jiných sociologů nemá člověk jen jednu identitu, ale je 
souhrnem několika identit, které jsou pro něj podstatné. V určitých chvílích pak 
některá z identit převažuje. 
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připravenými otázkami. Dále jsem použila kvalitativní metodu, ve smyslu 

pozorovanl verbální a neverbální komunikace s využitím filmových 

dokumentů točených v severní Anglii. A pak také tyto techniky: 

pozorování přímé, nestandardizovaný rozhovor se zaměstnancem mešity, 

dále s ženami v mešitě, s Angličankou žijící v Birminghamu 20 let a také 

s účastníky mezináboženského dialogu. 

Samozřejmě jsem velkou pozornost věnovala analýze odborné 

literatury, která se tomuto tématu věnuje. Ráda bych zhodnotila zejména 

tyto 4 knihy: 

jako nejpřínosnější hodnotím knihu Daniéle joly: "Britannia's 

Crescent: Making a Place for Muslims in British Societyll. jedná se sice 

o knihu z r.1995, takže některé faktické údaje v ní jsou již dnes 

neaktuální. Přesto se ale autorka věnuje velmi precizně přehledu života 

muslimů ve městě Birmingham. Zvláště užitečné jsou kapitoly ohledně 

výstavby mešit a různých muslimských sdružení. 

Druhou kniha, kterou uvádím je zvláštní svou tématikou. Kniha Pniny 

Werbner: "Pilgrims of Love: The Antropology of a Global Sufi Cultll 

se věnuje specifickému okruhu, který je sice důležitÝ, ale pojímá jen část 

toho, čemu se ve své práci věnuji. Autorka píše především o súfijské 

tradici a o průběhu slavnostních procesí a uctívání Alláha mezi některými 

Pákistánci. 

jako velmi užitečná se jevila publikace "The representation of British 

Muslims in the National Print News Media 2000-2008 11 od Paula Masona 

a Kerryho Moora. jejich odborný výzkum se zaměřoval na britská média 

a snažil se z hlediska novinářské objektivity posoudit míru útoků 

a diskriminace, která byla proti muslimům, často bez jakéhokoliv reálné 

události, poštvávána. jde o velmi podrobnou a pečlivou analýzu, která 

byla pro mé studium obohacující. 

Poslední zmíněnou knihou je kniha od Tahira Abbase: "Muslim 

Britainll . Tato kniha patří mezi nejsnáze dostupnou knihu ve Velké Británii 

i v ČR, na kterou lze při povrchním zájmu o toto téma narazit. Bohužel ale 
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dle mého hlediska nedává takové informace, které by splňovaly nároky 

odborné knihy. Jde o soubor esejí od různých autorů k tématu, jak se cítí 

muslimové ve Velké Británii po útocích 11.9. 2001 a 7.7. 2005. 

Neznamená to, že by kniha byla špatná, jen faktické informace a obraz 

této komunity zcela schází. 

1.2 Terminologie 

Také bych ráda upřesnila význam užívaných slov, které se v práci objevují. 

V prvé řadě to je sousloví IIbritští Pákistánci". Toto vyjádření podle 

některých autorů3 vyvolává u samotných imigrantů přinejmenším 

vzrušenou diskuzi. Oslovení IIPákistánec" nebo IIbritský" se jich ve 

špatném smyslu dotýká. Užívám tohoto slova v neutrálním významu, 

abych přesněji vystihla podstatu a to, že dotyční pochází z tohoto etnika, 

mají pákistánské kořeny a předky a zároveň jsou britskými občany. 

Problematické je i slovo "bílýll, které se v kontextu této práce vztahuje 

k rodilým Angličanů, kteří mají v zemi dlouhé generace předků. Je obtížné 

odlišit v dnešním pojetí Angličana jako takového, protože někteří potomci 

a míšenci Pákistánců se již v Anglii narodili a cítí se její součástí. 

Další, možná problematické slovo, které zde užívám je "Asiati 

Jihoasiat". Kontext tohoto slova užívaného v Británii se vztahuje k lidem 

s pákistánskými, indickými a bangladéšskými kořeny. 

Jiná terminologická vsuvka musí být učiněna ke slovu IIpákistánská 

komunita". Uvědomuji si, že tento termín může být zavádějící kvůli tomu, 

že jedinci této komunity se identifikují spíše jako členové např. muslimské 

komunity. Je úkolem práce zjistit, jak se příslušní jedinci sami definují, 

popisují a rozumí té sociální skupině, ke které náleží. Na místě je zřejmé 

rozlišit, jak to vnímají jednotlivé generace. 

3 ]acobson, ]., Islam in Transition: Religion and Identity Among British Pakistani 
Youth, Routledge, London, 1998 
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1.3 Základní statistické údaje 

Podle posledního sčítání populace4 v roce 2001 dosáhl počet Pákistánců 

ve Velké Británii čísla 747 285, což je asi 1,3% z celkové populace. 

Při sčítání v roce 1991 jich přitom bylo o 56,6% méně, přesně 477 000. 5 

J de tedy o znatelný nárůst populace tohoto etnika. Ze statistik lze také 

zjistit, že přes 55% Pákistánců se ve Velké Británii narodilo. To je logické: 

podle dalšího výkladu se totiž jedná o třetí generaci této menšiny. Jsou 

zde druhým nejzastoupenějším nebritským národem, hned po Indech, 

kteří tvoří 1,8% celkové populace Velké Británie (přesné číslo je 

1 053 411). Podíl Pákistánců mezi dalšími etnickými minoritami je 

přibližně 16,1%. Mluvíme především o Paňdžáb cích a Kašmířanech. Mezi 

Pákistánce v této práci řadíme tzv. východní Paštuny z provincie North

West, kteří sice pochází z Pákistánu, ale jsou afghánské národnosti. 

Pokud bychom se podívali na statistiky (2001) podle části země Velké 

Británie, kterou Pákistánci obývají, zjistili bychom, že zcela převládá 

Anglie se 707 000. Pákistánci osidlují podle průzkumu poměrně 

rovnoměrně 4 regiony: North West (16%), Yorkshire and Humber (20%), 

West Midlands (21 %) a Londýn (19%). Rozdíl je vidět např. ve srovnání 

s Bangladéšany, kteří jsou disproporčně usazeni v Londýně (54%). 

Občané Velké Británie mohli v roce 2001 poprvé odpovědět 

na volitelnou otázku, jaké náboženství vyznávají. Muslimové se podle 

průzkumu nacházejí ve všech etnických skupinách. Nejvíce muslimů ale 

najdeme mezi Pákistánci a Bangladéšany. Přesněji až 9 lidí z 10 se mezi 

Pákistánci pokládá za muslimy, to jest téměř 91,9%. Přesto poměrně velký 

počet u tohoto etnika nechalo kolonku u náboženství prázdnou (6,17%). 

Křesťanství zapsalo 1,15% a 0,56% napsala, že jsou bez vyznání. 

Ze statistik se dají vyvodit také další údaje6
: Pákistánské matky 

samoživitelky byly spíše rozvedené, než že by měly dítě jako neprovdané. 

4 podle údajů The Office for National Statistics 
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=273 

5 podle údajů Commission for Racial Equality 
http://www.egualityhumanrights.com/Documents/Race/General%20advice%20and 
%20information/CRE%20factfile2%20ethnic%20minorities%20in%20Britain.pdf. 
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Je zajímavé, že matek samoživitelek Pákistánek bylo napočítáno více, než 

matek samoživitelek Indek. Pokud ale srovnáme podíl osamělých matek 

samoživitelek u Pákistánek (8%) a např. karibských černošek (77%), 

můžeme vidět obrovský rozdíl v číslech. U pákistánských žen lze také 

zaznamenat narození dítěte, jak v mladším, tak i v pozdějším věku. Podle 

analýzy se pákistánským ženám v "teenage" věku (mezi 15 -19 lety) 

narodí asi 41 dětí z 1000. Přesto se ale v tomto ohledu ukázaly významné 

rozdíly v číslech v porovnání s ostatními jihoasijskými ženami např. mezi 

Bangladéšankami a Indkami. První z jmenovaných jsou v této kategorii 

výše nad Pákistánkami (v teenage věku se narodí dítě 75 ženám z 1000). 

Indky jsou ve srovnání s Pákistánkami v tomto ohledu hluboko pod nimi 

(17 z 1000). Podle britských zákonů se ale není možné vdát ve věku do 15 

let. V průzkumu7 se bohužel neuvádí, jaký byl rodinný stav těchto dívek. 

Je ale možné, že do Velké Británie přijely tyto ženy již vdané. Oproti jiným 

etnickým skupinám žijící ve VB jsou Pákistánci jedinou ze skupin, která 

ani postupem času nepřijala trend života nesezdaných párů. 

Průzkum zaměřený na porovnání stavu žen ve Velké Británii v rozmezí 

10 let (nejprve během let 1992-1995 a poté 2000-2002) prokázal, že 

nepatrný počet pákistánských žen zůstává neprovdaných (10-12% 

Pákistánek) a naopak potvrdil, že většina pákistánských žen je 

provdaných (z 80% v r. 1992 kleslo číslo na nynějších 74%). Pokud 

srovnáváme tyto údaje s ostatními etniky, zjišťujeme, že je jedno 

z nejvyšších. Následují Bangladéšanky a Indky. Naprosto zanedbatelné je 

číslo rozvedených Pákistánek, v tomto směru bylo v roce 2002 

zaznamenáno jen 1 % žen. Oproti tomu vyššÍ procento žen bylo vdovami, a 

to až 6%. 

O něco málo se změnilo číslo, které ukazovalo počet dětí 

v pákistánských rodinách. Během deseti zkoumaných let (1992-2003) se 

6 průzkum rodinného stavu pákistánských a indických žen se dělal mezi léty 2000-
2002 

7 Berthoud, R., Teenage Births to Ethnic Minority Women, University of Essex, 2001 

http://www.statistics.gov.uk/articles/population _ trends/teenbirthsethnic _pt1 04.pdf 
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o něco zvýšil počet rodin, které nemají žádné dítě (z 41 na 46%). 

U některých etnik je ale toto číslo mnohem vyšší, např. u čínských (69%) 

a indických rodin (66%). Přibližně 21% pákistánských rodin mělo jen 

jedno dítě, 18% dvě děti a naopak kolem 5% rodin mělo více jak čtyři děti. 

I když tedy došlo během deseti let ke snížení počtu dětí na rodinu, zařadili 

se opět Pákistánci jako etnikum, které má jedno z nejvyšších čísel. 

Průzkumy ukázaly, že pákistánské etnikum ve Velké Británii je jedním 

z etnik, které má v průměru největší domácnost. Průměrný počet členů 

takové domácnosti byl v roce 2001 4,1 obyvatele. 8 

Pozorování mezi léty 1992-2003 také ukázalo, že pákistánské ženy 

patří mezi nejméně pracující ženy na plný úvazek ve Velké Británii. Podle 

všeho jen 14% pákistánských žen pracuje na plný úvazek. V dřívějších 

dekádách měl velký vliv na odchod ženy z práce sňatek. V dnešní době 

odchází po sňatku do domácnosti jen bohatší Pákistánky. U většiny dalších 

převládá odchod z práce až s narozením dítěte. Středně vysokou 

ekonomickou neaktivitu pozorujeme u žen se staršími dětmi. Poměrně 

vysoká nezaměstnanost zůstala také u starších provdaných 

i neprovdaných žen. Nesmí se přitom zapomínat na to, že tyto starší ženy 

jsou z první generace imigrantů, ve které spousta z nich měla jen malou 

kvalifikaci a neuměly dostatečně anglicky. 

Pákistánské obyvatelstvo ve Velké Británii je také ve srovnání s "bílou 

populací"9mladší. Pákistánské etnikum má mladou věkovou strukturu 10. 

Věk 35% Pákistánců je pod hranicí 16 let. To má samozřejmě velký vliv 

na pracovní trh a zaměstnanost. Nezáleží na tom, zda se většina narodila 

ve Velké Británii nebo byli dětmi po příjezdu do země, důležité je že velice 

rychle získávají přístup ke vzdělání, učí se jazyk a dosahují potřebné 

kvalifikace. To vše jim umožňuje snažší přístup k "lepší" práci. 

8 http://www.statistics.gov. uk/statbase/Product.asp?vlnk= 13675 trend 37 

9 termín "bílá populace" je ve statistikách užíván vedle černochů a Asiatů. 

10 Lindley;]., Dale, A., Ethnic differences in women's demographic, family 
characteristics and economic activity profiles, 1992 to 2000; University of 
Manchester, 2004 
http://www.statistics.gov.uk/articlesllabour market trends/ethnic differences.pdf 
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Hovoříme-li o vzdělání, můžeme říci, že mezi jednotlivými etniky 

a zvláště u žen jsou patrné velké rozdíly. Jen 3% pákistánských žen nyní 

studuje vysokou školu. Toto číslo je podobné u "bílých" žen, ale 

v porovnání s Číňankami (16%) je nesrovnatelně malé. Pouze 10% 

Pákistánek dosáhlo doposud akademického vzdělání. Nízké číslo ale 

souvisí s délkou pobytu tohoto etnika ve VB. 

Pákistánské etnikum má podle průzkumů 11 spolu s Indy 

a Bangladéšany ve srovnání s ostatní populací nejčastější příčiny úmrtí 

kardiovaskulární choroby. Hlavními faktory těchto úmrtí jsou centrální 

obezita12
, inzulínová rezistence, nedostatek pohybu a chudá výživa 

v raném dětství. Zkoumal se vztah mezi sociálními podmínkami, 

příslušností k etnické skupině a úmrtností. Můžeme sledovat znatelné 

odlišnosti oproti dalším pákistánským menšinám na jiných místech 

ve světě. Rozdíly se tedy přičítají spíše životnímu prostředí a sociálním 

podmínkám, než genetickým dispozicím. Potvrzuje to především nízký 

počet koronárních srdečních chorob u Pákistánců v Kanadě a naopak 

zvyšující se počet úmrtí kvůli cukrovce v Anglii a Walesu. 

11 http://www.statistics.gov.uk/articles/hsg/HSQ5migrant.pdf 

12 jde o typ obezity, kdy se přebytečný tuk hromadí v oblasti pasu. Zde pak způsobuje 
závažné poruchy látkové výměny tuků a cukrů, které přímo poškozují tepny. 
Mnohem častěji jsou jí postiženi muži. 
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2. Teoretický přístup 

2.1 Pluralismus vs. multikulturalismus 

Ne.ijednodušší a snad i nejvýstižnější charakteristiku pluralitní společnosti 

podal KarI Popper13
, který tvrdil, že pluralitní společnost je společností 

otevřenou. Na druhou stranu Popperova politická teorie není etikou, 

otázky etnické identity ignoruje a problém soužití chápe především jako 

problém racionálně konstruktivní spolupráce. Giovanni Sartori, který 

z Poppera vychází14 se s jeho výkladem nespokojuje. Pro Sartoriho je 

ústředním pojmem zaštiťujícím multietnické soužití tolerance. Ta dává 

předpoklady pro společné žití v různosti. Tolerance zde ale není myšlena 

jako něco absolutního, ani ji nelze přesně definovat. Tolerance prostě 

IIjen" respektuje rozmanitost kultur. Zároveň je Sartori zastáncem 

popperovského požadavku II sekularizace politiky". V pluralitním sdružení 

- komunitě se odlišné skupiny vzájemně respektují. Pluralismus je utvářen 

vývojem. Není to "projekt ll jako multikulturalismus. Dělící linie 

minimalizuje či neutralizuje. Pluralismus nevyžaduje asimilaci, asimiluje 

pouze přílišné odlišnosti. Sartori zdůrazňuje, že pluralismus tlumí identity 

s nimiž se setkává, multikulturalismus namísto toho vytváří identity 

posílené. Pluralismus u něho vystupuje jako otevřená společnost 

zpestřovaná mnohonásobnými příslušnostmi a naopak multikulturalismus 

s sebou nese rozpad pluralitní komunity do menších uzavřených celků. 

Sartori naznačuje, že pokud má pluralitní společnost k něčemu blízko, tak 

je to spíše tzv. interkulturalismus (mezikulturní výměna). Naopak Pavel 

Barša15 podtrhuje, že: IICHem multikulturalismu není separace skupin, ale 

13 Popper, K.R., Otevřená společnost a její nepřátelé 1./11., Praha 1994 

14 Sartori, G., Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci, nakl. Dokořan, Vimperk 
2005, část 11.- Politika uznání 

15 Baršová, A., Barša, P., Přistěhovalectví a liberální stát, Masarykova univerzita, Brno, 
2005 
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integrace jejích příslušníků do společenství rovnosti, svobody a 

solidarity. " 

Důležitým pojmem v rámci pluralismu je asimilace. V nejobecnějším 

významu znamená asimilace připodobňování. Takový cíl pluralismus 

rozhodně nemá. Jsou-li rozdíl~ o kterých se hovoří velké, bude se je 

pluralismus snažit zredukovat, ne ale odstranit. Pokud budou malé, bude 

se je snažit posílit. Pluralismus se snaží asimilovat to, co je příliš odlišné, 

s respektem na existující identity. Nevyžaduje tedy asimilaci původních 

obyvatel. Dalším pojmem je akulturace. Pod tímto slovem se skrývá opět 

zjednodušeně "kulturní aspekt asimilace". Můžeme vymezit čtyři typy 

akulturace: jazykovou, náboženskou, rodinnou a politickou. Jazyková 

akulturace je u pákistánské komunity třetí generace žijící ve Velké 

Británii na dobré úrovni. První generace usazených Pákistánců, zvláště 

žen se ale až doposud jazyk nenaučila. Navíc průzkum provedený v roce 

1996 mezi Pákistánci16 prokázal, že jen 26% respondentů dokázalo 

přečíst školní rozvrh v angličtině. 

Otázka integrace tedy zní: jak Pákistánce ve Spojeném království lépe 

integrovat a proč se vůbec o integraci snažit? Někdy se dochází 

k mylnému závěru, že k integraci stačí pouze "udělení občanství". Tak 

tomu bylo zpočátku a je jasné, že tato politika byla odsouzena 

k neúspěchu. Pokud se na skupinu Pákistánců ve Velké Británii podíváme, 

je zřejmé že se jedná o imigranty odlišné především na základě 

náboženství a příslušností k etniku. Musíme jít však ještě dál: v případě 

Pákistánců (týká se to zvlášť těch, kteří přišli v první vlně 50. let) jde 

o etnikum, které spadá pod "teokratickou kulturu", tzn. že občanský stát 

není odloučen od náboženského státu. Ve státě jako je Velká Británie je 

obvykle člověk občanem po předcích, podle zákona "ius sanguinis", nebo 

ze zákona "ius soli" (podle místa narození). Oproti tomu islámské zřízení 

přiznává plnohodnotné občanství pouze věřícímu. V tomto smyslu se ale 

občanství úzce pojí s podřízeností Koránu. Otázka integrace je zajímavá i 

16 průzkum nepředpokládal ty, kdo se ve Velké Británii narodili 

20 



z toho pohledu, že může probíhat výhradně tehdy, pokud ji chtějí a 

přijímají ti, kdo jsou integrováni. A tak občanství poskytnuté 

neintegrovatelným imigrantům vede spíše k dezintegraci. Pokud 

srovnáme dvě podobné kulturní entity, jakými jsou podle etnické 

příslušnosti Pákistánci a Indové ve Velké Británii, musíme shledat, že 

Indové jsou přeci jen "pružnější", dokáží udržet rovnováhu mezi 

uzavřeností a vstřícnou otevřeností vůči integraci. Všeobecně se ona 

nepružnost Pákistánců dává za vinu islámu. Kritik multikulturalistického 

přístupu Sartori např. tvrdí, že islámský přistěhovalec je 

"nejvzdálenějším" a nejvíce cizím a proto se dá jen obtížně integrovat. 

Podle jeho tvrzení působí na pře stěhované imigranty trauma obtížnosti 

života věřícího člověka v "bezvěrecké zemi". Toto trauma je podle 

Sartoriho u muslimských přesídlenců vyšší než u jiných náboženských 

skupin. 

Susan Wolfová17 poukazuje na to, že úplné veřejné uznání lidí, jakožto 

sobě rovných občanů vyžaduje dvě formy úcty: I, úctu k jedinečné 

identitě každého individua bez ohledu na etnickou příslušnost, pohlaví 

nebo rasu a 2, úctu k těm formám jednání a praktikám, kterých si 

obzvlášť cení členové znevýhodněných skupin. Můžeme to vztáhnout 

právě na etnicky a nábožensky odlišné muslimy ve Velké Británii. Obavu 

ze zneužití druhého požadavku, který ztotožňuje úctu k individuím s úctou 

k partikulárním kulturním skupinám do jisté míry oprávněně předkládá 

Steven C. Rockefeller. A to z toho důvodu, aby partikulární identity -

jakožto identity muslimů nebo Pákistánců žijících ve Velké Británii 

nezískaly veřejnou prioritu před jejich univerzální identitou osob. Tito lidé 

totiž mají nárok na svobody, ať už občanská nebo politická nebo úctu 

spíše kvůli své lidské přirozenosti než kvůli své odlišnosti. 

Charles Taylor tvrdí, že identita člověka je zčásti charakterizovaná 

uznáním nebo neuznáním, často také zneuznáním ze strany druhých. 18 

Spojitost mezi uznáním a identitou vede k tomu, že minoritní skupiny 

17 Wolfová, S., "Komentář" in Taylor Ch. Multikulturalismus. Zkoumání politiky 
uznání. Filosofický ústav AV ČR., Praha, 2001 
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považují tento krok za zvláště důležitý. Neuznání, nebo zneuznání může 

způsobit formu ublížení, vede k frustract depresi a nespokojenosti. Je 

otázka, zda dochází k útlaku, někteří autořF9 se totiž domnívají, že útlak 

znamená odnětí svobody a o tom se v tomto kontextu nedá hovořit. 

Pomoci může v tomto směru i koncept "sociální identity", který 

rozvinul sociální psycholog Tajfepo. Jeho teorie poskytuje základ pro 

systematické zkoumání vztahu mezi sebedefinicí jednotlivců a jejich 

vnímáním sociálních kategorií, do kterých spolu s ostatními náleží. 

Členství v určité skupině se skládá ze tří složek: 1. poznávací. Tedy 

poznanI, že patřím k určité skupině 2. hodnotící. Osvojení si pozitivních 

nebo negativních hodnotových významů skupinového členství 3. citové. 

Emoce k "mé" skupině a k jiným skupinám, které stojí v určitém vztahu 

k té "naší". 

Z toho tedy vyplývá, že sociální identita je část jedincova sebepojetí, 

které získává ze znalosti své skupiny spolu s hodnotou a citovým 

významem, kterými je napojen na skupinu. Podle toho se tedy v této práci 

hovoří o skupině lidí, jejichž sociální identita pochází ze znalosti, hodnot a 

pocitů, která má ve vztahu k příslušnosti své etnické minority, jejíž kořeny 

leží v Pákistánu nebo na Indickém subkontinentě. Jejich náboženská 

identita se stejným způsobem odvozuje od příslušnosti k muslimské 

minoritě v Británii a také k celosvětové muslimské ummě. A stejně jejich 

národní identita je tvořena ze znalosti, hodnot a pocitů, které se vztahují 

k tomu, že jsou občany Velké Británie a tvoří obyvatelstvo této země. 

Sociální identity jsou jasně multidimenzionální a vzájemně se 

prostupující. Např. společné vnímání náboženské identity se projevuje 

pravidelnými modlitbami, věrností ke každodenním náboženským 

tradicím, soukromým studiem Koránu a solidaritou s trpícími muslimy 

18 Taylor, Ch., Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání, Filozofický ústav, AV ČR, 
Praha 2001 

19 Sartori, G., Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci, nakl. Dokořan, Vimperk 
2005, část 11.- Politika uznání 

20 Tajfel, H., Social categorization, social identity and social comparison. In: 
Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of 
intergroup relations, London: Academic Press, 1978, str. 61-76 
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na celém světě. Na druhé straně etnická identita může být vyjádřena 

skrze normy, které jsou vlastní způsobu života jihoasijské rodině, dále 

třeba zájmem o kulturu a historii Pákistánu a vazba k druhému fldomovu" 

v Pákistánu. 

2.2 Modely integrace podle B. Parekha 

Multikulturní společností se tedy rozumí společnost, která v sobě 

zahrnuje několik kulturně, etnicky, nebo nábožensky21 odlišných komunit. 

Tato společnost potřebuje najít společnou cestu, jak řešit často 

protichůdné požadavky různých komunit. Minority se většinou snaží 

zachovat svůj způsob života. V případě muslimských etnik v západních 

zemích jde jejich způsob života často do rozporu se stylem života 

většinové společnosti. Myšlení, náboženství a tradice jsou totiž zcela jiné 

a někdy až nepochopitelné pro západní styl myšlení. Otázkou tedy 

zůstává, jak tento problém řešit. Jak integrovat pákistánskou menšinu 

ve Velké Británii, tak aby to uspokojilo jejich legitimní přání a zachovalo 

jejich jednotu. Jaké jsou v podstatě jejich možnosti? Předkládám pět 

rozdílných přístupů státu k této minoritě: vycházím z navrženého přístupu 

Bhikhu Parekha22
• 

Proceduralžstický přistup státu 

V kulturně rozmanité společnosti by stát měl být kulturně neutrální, jinak 

to vede k upřednostnění jedné kultury. S ostatními kulturními minoritami 

se potom zachází oproti většinové nerovně, navíc jsou vystavovány 

nepřiměřenému stupni morálního donucení. Stát by měl fungovat jako 

čistě formální instituce bez provádění velkých zásahů. Zároveň by 

od svých občanů neměl požadovat víc než dodržování zákonů a přijímání 

zavedených struktur autorit. Takový stát dává svým občanům 

Ci minoritám) dostatek svobody, aby žili způsobem, který je jim přirozený 

21 přičemž odlišností může být víc najednou, nebo jen některé z nich. 

22 Blackstone, T., Sanders, P., Race Relations in Britain: A developing Agenda, 
Routledge, London, 1998 
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a zajišťuje jim jednotu a soudržnost v rámci své skupiny. Za prvního 

představitele této idey je považován Thomas Hobbes. 

Asimilační model 

Žádný společenský řád nemůže být stabilní a soudržn:i pokud jeho 

členové nesdílí národní kulturu a tím i společné hodnoty a zvyky. Tímto 

sdílením se totiž obě strany učí rozvíjet vzájemné vazby a city a budují tím 

důležitou nadstavbu pro budování solidarity a sounáležitosti. Stát tu může 

být pojat jako "správce" společnosti, který dohlíží, jak na práva menšin, 

tak i na jejich začleňování, nebo spíše "noření se" do většinové kultury. 

Minority mají velmi jednoduchý výběr. Pokud chtějí stejnou péči jakou má 

zbytek společnosti, měly by se snažit přijmout požadavky většiny. Naopak, 

jestliže trvají na odlišném způsobu života, musí počítat s tím, že se o ně 

bude stát starat jinak. Asimilace (nazvěme si tak tento druh integrace) 

může mít řadu podob. Jednou z nich je představa, že minorita by měla 

přijmout způsob života většiny: její myšlení, řeč, styl života a podobně. 

Někteří zachází ve svých argumentech dále a říkají, že pro lepší asimilaci 

jsou vhodné mezietnické sňatky: proto, aby se menšina sociálně i 

biologicky lépe smísila s většinovou komunitou. Ještě mnohem dál jdou ti 

zastánci asimilace, kteří tvrdí, že menšina by měla "milovat" a být loajální 

vůči většině, přijímat většinovou historii jako svou historii, identifikovat 

se s většinou apod. Tento poslední pohled se někdy nazývá jako 

nacionalistická asimilace. 

Model "rozdvojenosti" 

Mezi proceduralistickou a asimilační politikou zaujímá pozici tzv. částečná 

asimilace. Někdo může tvrdit, že proceduralismus je příliš formální na to, 

aby udržel pospolu společnost a že asimilace je nepřijatelná a 

nepotřebná. Zastánci částečné asimilace tento přístup obhajují, protože 

pro zachování celistvého politického zřízení by občané měli hlavně 

navzájem sdílet běžnou politickou kulturu, to znamená zejména přijetí 
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politických hodnot, institucí a kolektivního vnímání národa. Minority by 

měly toto akceptovat a tím se stanou asimilovatelní a na druhou stranu je 

jim umožněno žít podle jejich způsobu života. Z tohoto pohledu je odlišení 

integrace soukromé a veřejné oblasti klíčové. Jednota společnosti je 

umístěna do veřejné oblasti a naopak rozmanitost a specificita náleží do 

soukromé sféry, která zahrnuje nejen rodinu, ale i sousedy a veřejná 

sdružení. Je těžké tento model pojmenovat nějakým konkrétním slovem, 

Parekh ho nazývá "bifurcationist", tedy dvoukolejnost. Mezi politickými 

filosofy lze nalézt mnoho zastánců tohoto modelu integrace např. Johna 

Rawlse a jeho knihu Politický liberalismus. 

Pluralistický model 

Tento model má hodně společných rysů se třetím modelem, přesto se ale 

znatelně odlišují. Podle tohoto modelu má částečná asimilace dvě základní 

nevýhody: umísťuje politickou kulturu komunity mimo pole vyjednávání a 

"korigování" a očekává, že se minority samy od sebe do společnosti 

asimilují. Jestliže ale politická kultura nereflektuje vystupování a hodnoty 

minority, minorita se s ní nebude schopna identifikovat a nabídnout 

společnosti svou upřímnou podporu. Naopak ve společnosti, kde dominuje 

specifická kultura, trpí minoritní kultura zjevnými strukturními 

nevýhodami a potřebuje více tolerance, aby mohla "přežít" v soukromé 

oblasti. Obhájci tohoto 4. přístupu také říkají, že spíše než asimilovat 

minority do politické kultury celé komunity, měla by být spíše většinová 

společnost pluralizována, aby dokázala uznat jinakost menšin a přijmout 

jejich hodnoty a aspirace. Převládající politické hodnoty, symboly, mýty, 

obřady a kolektivní vnímání národa by mělo být vhodně zrevidováno, aby 

odráželo multikulturní charakter. Nelze totiž účinně integrovat "je", když 

"my" zůstáváme stále jen "my". "My" se totiž musí vytěsnit a vytvořit 

vyšší kvalitu, ve kterém se "oni" a "my" spojí. Dokud je soukromá sféra 

zaujatá, stát by neměl sledovat politiku kulturní lhostejnosti nebo 

laissez- faire, protože by to nahrávalo většinové kultuře. Jestliže naopak 
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znevýhodněné menslny vzkvétají, potřebují veřejné uznání, podporu a 

odvahu, ne kvůli tomu, aby se ochránily před změnou, ale proto, aby se 

jim vytvořily podmínky bezpečí, sebedůvěry, rovnosti a nenucené volby. 

Nazvěme si to pluralistickou formou integrace. mezi současné obhájce 

tohoto přístupu patří např. Will Kymlicka, Charles Taylor nebo Rainer 

Baubock. 

"Millétový" model 

Tento model integrace se podobá proceduralistickému pohledu 

zmiňovanému výše, a to v tom smyslu, že na stát nahlíží jako na formální 

instituci bez skutečného účelu. Odlišuje se to tím, že od státu požaduje 

podporu stávajících komunit. Od státu se očekává nejen to, že se zdrží 

jakéhokoliv zasahování do vnitřních záležitostí, ale také, že uzná a 

institucionalizuje jejich autonomitu. Stát by měl respektovat vnitřní 

strukturu komunit, prosazovat jejich zvyk~ přispívat na jejich vyučování a 

kulturní instituce atd. Jednota státu je založená na dobrovolné podpoře 

zmocněných komunit. Členové státu jsou vázáni loajalitou k příslušné 

kulturní komunitě a až druhotně také ke státu. Z historických souvislostí, 

zvláště podle někdejší praxe Osmánské říše, lze tento model nazývat jako 

"millétový". 

Velká Británže jako "rozdvojený" model 

Tvrdí se23
, že Velká Británie spadá pod "rozdvojený" (bifurcation) model. 

Proto tento model podrobněji rozvedeme. Ačkoliv je politická kultura 

hluboce vepsaná ve způsobu života celého národa a je základem jeho 

jednoty, neznamená to, že je jednolitá a neměnná. Její hodnoty a zvyky 

mohou diskriminovat ty, kdo nově příchází, nebo jejichž historická 

zkušenost je úplně jiná. Tyto skupiny mohou mít právo ptát se na svá 

práva, aby lise vnitřně vybalancovaly". Požadavek redefinice je u menšin 

stejně oprávněný jako byl na začátku minulého století u žen. Nově 

23 Blackstone, T., Sanders, P., Race relations in Britain: A Developing Agenda, 
Routledge, London, 1998 str.6-8 
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příchozí skupiny, stejně jako stávající menšinové skupiny se mohou 

oprávněně ptát, zda jim politická moc zajistí garanci vhodného politického 

uznání přijmutím jejich symbolů, zvyků, nebo pohledů, aby se stal 

vyjádřením národního života. Takové politické uznání prokazuje veřejnou 

legitimitu jejich přítomnosti a uznává je jako plnohodnotné členy 

komunity a pomáhá jim integrovat se do ní. 

Kazem tohoto modelu může být pokus kombinovat monokulturní 

veřejnou oblast s monokulturní soukromou oblastí, to totiž 

pravděpodobně naruší soukromou oblast. V každé společnosti se veřejná 

sféra života těší značné úctě a prestiži, která obecně převáží tu 

soukromou. Jestliže je jedna kultura nejen veřejně uznána, ale i 

institucionalizována, stává se oficiální kulturou komunity- vyjádřením 

kolektivní identity a těší se velké prestiži, síle, státní ochraně i přístupu 

k veřejným zdrojům. Naopak vyloučené kultury se stávají podceňovanými, 

okrajovými, podřadnými a někdy až úchylnými. Jedinou možností, jak 

praktikovat svou kulturu je mimo dosah veřejné sféry, v soukromí rodiny a 

v jistých společenstvích. 

Chybějící zdroje, podpora a uznání způsobují to, že minoritní kultura 

trpí často neúmyslnými nevýhodami. Její členové, zvláště mladí lidé mají 

kořeny ke kultuře rodičů velmi povrchní a nejisté. Často se stávají 

podrážděnými a velice jednoduše sklouzávají k naprosté asimilaci. Většina 

rodičů mladých Pákistánců potvrdila, že jejich děti se často styděly, pokud 

rodiče na veřejnosti mluvili svým rodným jazykem urdu. Tento fenomén 

může potvrdit mnoho rodičů z různých komunit. Příkladem je scéna, kdy 

dcera okřikla své pákistánské rodiče, s nimiž jela vlakem, protože si spolu 

povídali v urdštině. (tlStejně jako nebudete na veřejnosti ukazovat svoje 

spodní prádlo, nemluvte tzm jazykem na veřejnosti. ") Ve společnosti, kde 

převládá jedna kultura nad druhou, je samotná tolerance nedostačující. 

Komunita potřebuje stvrdit všechny své hodnoty a zvyky a cítit 

dostatečnou podporu většinové společnosti. Navíc je potřeba poskytnout 

morální, kulturní ale i materiální pomoc. Pokud toto nenastane, je 
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tlrozdovjený" model spíše nepřátelský. Nechává kulturní rozmanitost 

nejistě přežívat ve stínu dominantní kultury. 

2.3 Různé teoretické přístupy k problému integrace 

muslimů ve Velké Británii 

Integrační politika je soubor postupů, které pomáhají etnickým menšinám 

k začlenění se do společnosti. Integrace neznamená v britském kontextu 

splynutí s kulturou většinové společnosti, naopak kulturní pluralitě je 

ponecháno volné pole působnosti. 

Řada teorií24 předkládá koncepce, jak na otázku integrace nahlížet. 

Velmi časté je řazení do tří hlavních kategorií I, teorie odvozující 

úspěšnost integrace podle institucionalizace hostitelské země 2, teorie 

posuzující třídní příslušnost imigrantů a 3, teorie vyvozující úspěšnost 

imigrantů podle jejich rasové a etnické příslušnosti. Pro posouzení 

integrace pákistánské komunity ve Velké Británii by se ovšem nejlépe 

hodila teorie aplikovaná na náboženskou identitu muslimské menšiny. 

Tento aspekt muslimské integrace vysvětluje]. Fetzer a ].eh. Soper25 

podle 4 možných vysvětlení. A to na základě mobilizace zdrojů, politické 

ideologie, vztahu státu a církve a struktury politických příležitostí. 

Teorie mobilizace zdrojů 

Teorie, která vzešla v 70. letech 20. století odmítá předpoklady, že by 

kolektivní jednání bylo spontánní neorganizovanou aktivitou. Naopak se 

zdůrazňuje racionalita účastníků v sociálním hnutí. Klíčové faktory 

pro efektivitu chodu jsou přítomnost schopných tlkádrových" vůdců, kteří 

mohou vysvětlit hodnoty a požadavky skupiny na politické scéně. K tomu 

je nutná dobře vybudovaná institucionální struktura, ze které mohou 

vůdci skupiny využívat zdroje k vytváření dalších podpůrných organizací. 

24 Statham, P., Koopmans R., Challenging Immigration and Ethnic Relations Politics: 
Comparative European Perspectives, Oxford University Press, 2000, str. 233- 283 

25 Fetzer,]., Soper, ].Ch., Muslims and the State in Britain, France, and Germany, 
Cambridge University Press, 2005 
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Právě tato teorie často slouží k hodnocení politických výsledků 

muslimských hnutí v západní Evropě, jejichž cílem bylo dosáhnutí 

náboženských práv. Při zkoumání se došlo k tomu, že i když je muslimská 

komunita ve Velké Británii větší než židovská, nedosáhla v politice 

takových ústupků např. v otázce povolení rituálního zabíjení zvířat. 

Můžeme najít tři body, které jsou v židovské komunitě přítomné a 

v muslimské chybí a dokazují tak židovskou úspěšnost v dosáhnutí 

požadavků, jsou to: jednota komunity, soudržné organizační zdroje a 

strategické personální umístění v elitních pozicích. Počátek selhání 

muslimů ve Velké Británii se touto teorií vysvětluje obvykle nedostatkem 

reprezentativních organizací. Záporným faktorem je rovněž rozdělení 

muslimů na země původu (Pákistán, Indie, Bangladéš, různé arabské 

země), rozlišování na sunnity a šíity, posuzování podle různých islámských 

škol myšlení (barélwí, deobandská, wahhábistická). V Británii se tak 

objevila řada politických organizací, ale kvůli tomuto vnitřnímu rozdělení 

je velice těžké najít jednu společnou, která by je zastupovala. 

Na první pohled sice můžeme považovat muslimskou minoritu ve Velké 

Británii za kvalitně organizovanou. Podle Stevena Vertoveka26 se zde 

nachází přes 950 takových organizacích. Pozorujeme dostatek organizací 

podílejících se na chodu mešit, poskytování sociální pomoci a provozu 

škol, ale nejde o bezprostředně politické organizace. Zastřešující 

organizaci tvoří Muslimská rada Británie (Muslim Council of Britain), 

která vznikla po vzoru ústředního Výboru zástupců britských židů. 

Muslimská rada sice působí celostátně, ale je patrné, že vznikla na nátlak 

vlády, která chtěla komunikovat jen s jednou organizací. Bohužel většina 

muslimů její působení neuznává. Pro Pákistánce platí jako ústřední 

organizace "Council of British Pakistanis". 

Podle teorie mobilizačních zdrojů by úspěšnost při jednání s vládními 

úřady měla být přímo úměrná socioekonomickému statutu britských 

muslimů. Jak ale tvrdí Islámská komise pro lidská práva, ekonomické 

26 Vertovek, S., Muslims, the State, and the Publie Sphere in Britain in: Nonneman, G., 
(ed.) Muslim Communities in the New Europe, Ithaea Press, UK, 1997 
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postavení muslimů se nachází pod průměrem, zejména kvůli vysoké 

nezaměstnanosti a špatnému vzdělání. Pokud tedy budeme chtít vyvodit 

závěr na základě těchto poznatků dojdeme k tomu, že i přes 

nedostatečnou celonárodní organizovanost a relativně špatnou 

ekonomickou situaci, získali britští muslimové celkem podporu pro velkou 

část svých požadavků. Příčina úspěchu proto v tomto případě neleží 

v dostatečném počtu zdrojů a v umění tyto zdroje mobilizovat přes jednu 

zastřešující organizaci. 

Teorie struktury politických přiležitostÍ 

Ve druhém přístupu se více zaměříme na požadavky muslimů, ne skrze 

politické zdroje, ale více přes politické instituce. Hlavním faktorem 

integrace je v tomto případě charakteristika politického systému. 

V případě muslimských požadavků jde zejména o vliv politických institucí 

na politický aktivismus obyvatelstva. Zároveň je klíčovou otázka 

centralizace27
• Obecně lze říci, že britská decentralizace charakteristická 

většinovým volebním systémem, zvýhodňuje menšiny soustředící se 

na malé ploše. Muslimové mají v Británii celkem velké možnosti 

participace v politice. Lepší přístup mají do samosprávy a jejich postavení 

na lokální úrovni není zanedbatelné. Přesto si muslimové stěžují, že 

politické strany jsou k nim sice na místní úrovni často velmi sdílné, ale 

na národní stupni většinou požadavky muslimů ignorují. Teorie struktury 

politických příležitostí má ale i řadu slabých míst, které ji celkem omezují. 

Většina prací, které se teorií zabývají, zkoumají politické, ekonomické a 

sociální otázky a nesoustředí se zvlášť na náboženskou stránku 

požadavků, která je ovšem pro britské muslimy charakteristická a 

podstatná. Systém státních institucí je pro integrační politiku nezbytný, 

přesto z něj nejde vyčlenit náboženské aspekty. S ohledem na tuto 

skutečnost je nutné poznamenat, že vztah státních institucí k náboženství 

27 Ve Francii jsou sice muslimové také geograficky koncentrováni na určitém území, 
ale nemá to fakticky žádný význam, protože jednotná francouzská politika poskytuje 
jen málo příležitostí pro aktivismus na lokální úrovni. 
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je ovlivněn velkou částí postavením anglikánské církve. Ta je známá svou 

tolerancí k ostatním náboženským skupinám. 

Teorie politické ideologie 

Výjimečné postavení v této teorii má politické myšlení a způsob, jakým 

nazíráme na pojmy jako jsou národ, občanství, asimilace apod. Fave1l28 

zdůrazňuje, že směrodatnou ideologií určující britskou politiku vůči 

muslimům tvoří tradice liberalismu a politického pragmatismu. Díky nim 

je politika otevřenější k požadavkům muslimů. Přesto tu stále visí otázka, 

zda vede cesta přes politickou ideologii. Individualistický liberalismus 

neuznává náboženství za součást veřejné diskuze a přesouvá jej do oblasti 

soukromé. Z toho vyplývá, že uvažování liberalismu nepodporuje plně 

náboženské skupiny. Podle Fetzera a Sopera se stává rozhodující poslední 

teorie a to poukazující na vztah státu a náboženských institucÍ. 29 

Teorie vztahu státu a náboženských institucí 

Silná tradice anglikánské církve jako státní církve, vytváří z církve 

aktivního partnera státu. Tato církev je spojencem ve snahách muslimů, 

hlavně v tom, že pomáhala získat státní souhlas v oblasti náboženských 

praktik. Velká Británie postupně uznala většinu muslimských 

náboženských požadavků: v oblasti vzdělávání (výuka náboženství 

ve školách), státní podporu muslimským školám, stavbu mešit. Úspěšnost 

britské integrační politiky je tedy určována obzvláště vztahem mezi církví 

a státem. Faktory ostatních teorií ovšem nesmí být podceněny, zejména co 

se týče politického systému. Problém proto musí být vždy postaven 

do širšího systému náboženských, kulturních, politických a sociálních 

vazeb. 

28 Favell, A., Philosophies of Integration: Immigration and the Idea of Citizenship in 
France and Britain, Macmillan, London, 1998 

29 Fetzer,]., Soper, J., (2005) str. 56 
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3. Britská imigrační politika po II. sv. válce 

3.1 Imigrační politika 

Imigrační politikou se rozumí vládní strategie, která stanoví, kteří cizinci 

a za jakých podmínek se mohou dlouhodobě nebo trvale usadit 

v hostitelské zemi. 30 Různá imigrační pravidla tak výrazně ovlivňují 

uplatňované integrační koncepce. Tyto dvě "politiky se jistým způsobem 

ovlivňují a proto je lepší psát o nich zároveň. 

Výrazný vliv na přistěhovaleckou politiku měl v Británii proces 

dekolonizace závislých území. Pro Británii platil do 60. let 20. stol. model 

nazývaný jako hierarchický kulturní pluralismus nebo "permanentní a 

diferenciovaná inkorporace". Spojuje v sobě uznání kulturně skupinových 

diferencí s předpokladem nerovnosti jejich nositelů. 31 Původ britského 

konceptu "pluralistické integrace" je spojen s historií a ideou impéria jako 

politického tělesa, kde pod společnou střechou koexistují různé etnické a 

regionální kultury, i když jsou nerovné a podřízené anglické kultuře. 

Model je typickým příkladem britské koloniální politiky: jde 

o decentralizovanou správu regionů, které měly poměrně velkou 

autonomii. Plán nazývaný "brány dokořán" měl původ v Commonwealthu. 

Respekt vůči ostatním kulturám, jejichž zemi Britové kolonizovali, 

provázela všudypřítomná nadřazenost britské kultury. V duchu této 

politiky se postupovalo i ve vztahu k přistěhovalcům, kteří po 2. světové 

válce32 přicházeli z bývalých britských kolonií. Hlavním důvodem jejich 

příchodu ale nebyl snadný vstup, ale potřeba nových pracovních sil, 

30 Baršová, A., Barša P., Přistěhovalectví a liberální stát, Masarykova univerzita, Brno, 
2005, str. 10 

31 Barša, P., Politická teorie multikulturalismu, Centrum pro studium demokracie a 
kultury, Brno, 1999 

32 1948 byl vydán "British Nationality Act", na základě kterého mohli občané zemí 
Commonwealthu užívat plných práva privilégií britského občanství. Důvodem této 
liberální politiky byla snaha automaticky přiřknout občanství "bílým kolonistům", 
kteří se vrátili do Británie. 
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kterou Británie vykazovala. I když se migrace Pákistánců nestala vyloženě 

masovou akcí (během let 1953-1962 jich přišlo kolem 391 00033
), byla 

jedním z důvodů úspěšné poválečné obnovy britské země a zlaté éry 50. 

let budování bohatství a blahobytu. Rasové nepokoje v Nottinghamu a 

Notting Hillu v roce 1958 ale volaly po omezení příchodu "nebílých" 

přistěhovalců. 34 Důvody omezení přistěhovalectví byly hnány ne strachem 

o zdraví a pracovní místa domácího obyvatelstva, ale spíše o neutěšenou 

situací trhu s nemovitostmi a obavou z neasimilovatelnosti rostoucích 

komunit "odlišných" etnik. 

Pákistánci se mohli libovolně stěhovat do této země v podstatě až 

do roku 1962, kdy byl přijat Zákon o kontrole imigrace z Commonwealthu 

(Commonwealth Immigrants Act). Ten ostře omezil vstup imigrantů 

do země. Přestože byla imigrace omezena zásadním způsobem, v Británii 

se každý rok narodilo tisíce dětí pákistánských přistěhovalců. A navíc 

ironicky přicházel v rámci povoleného sjednocení rodiny do země velký 

počet dalších imigrantů. Rodiny se totiž obávaly, že nastanou další 

omezení, kvůli kterým by se už nemusely usídlit. Proces se popisoval jako 

"feminizace imigrace". Od těch, kteří již byli usazeni se nepožadovalo, 

aby se z nich stali "Angličané" se vším všudy, na druhou stranu si museli 

své zvyky a tradice pěstovat pouze ve svých komunitách. Cíl byl jasný: 

neohrožovat privilegovanou anglickou kulturu. 

Situace se navíc zkomplikovala ve druhé pol. 60. let, tím že britským 

koloniím v Africe byla r.1962 udělena nezávislost. Občané si mohli vybrat 

mezi britským pasem a pasem nově vzniklé republiky. V zemi bylo mnoho 

Indů a Pákistánců, kteří si ponechali britský pas. Na ně se tedy zákon 

z r.1962 nevztahoval. Následovala další vlna imigrantů, na základě které 

byl vydán druhý Commonwealth Immigration Act. Ten zaváděl imigrační 

33 Bade, K., Evropa v pohybu, evropské migrace dvou století, Lidové noviny, Praha, 
2005, str. 287 

34 Stejně neblaze proslulá je řeč "Řeky krve" Enocha Powella z tábora konzervativců, 
ve které požaduje konec imigrace nebílých imigrantů a vrácení některých 
usazených imigrantů do země jejich původu. 
Spencer, 1., British Immigration Policy since 1939: The Making of a Multi-Racial 
Britain, Routledge, London, 1997 
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kontrolu pro všechny držitele britského pasu, vyjma těch jejichž rodiče se 

v Británii narodili, byli adoptováni, nebo naturalizováni. Tímto zákonem 

se pasy vydané africkým Asiatům staly bezcenné. Zákon byl kritizován 

jako rasisticki snažil se totiž ne o omezení imigrace jako takové, ale 

o imigrace "barevné" 35 

Přítomnost velkého počtu barevných imigrantů měla za následek 

asimilacionistické tendence. Diskuze o tom, jak dál, vyvrcholila v roce 

1968, kdy byly formulovány dvě protikladné vize na řešení stávající 

situace: nacionalistická (ta si jako základní podmínku integrace stanovila 

kulturní asimilaci) a druhá kulturně-pluralistická. Obsah prvně jmenované 

by se dal shrnout asi takto: "Národ Velké Británie je nedělžtelný a má 

společně sdz1ené hodnoty a způsob života. Proto jakékolžv mimoevropské 

etnické entity působí na tuto britskou identitu rozkladně. A je tedy 

nezbytné zamezit dalšímu přílivu tohoto obyvatelstva a ty, kdo zde již jsou 

je třeba poanglžčtžt."36 Reakcí na toto pojetí byla druhá koncepce, která 

chtěla podporovat kulturní různorodost a prosazovat důslednou 

ne diskriminaci, dát rovné příležitosti. Podle britského politologa Bhikhu 

Parekha to byla asimilacionistická politika, která způsobila v muslimské 

menšině pocit ohrožení a vyprovokovala je k militantně 

fundamentalistickému způsobu sebepotvrzení. Navrhovaná 

asimilacionistická politika docílila pravého opaku, muslimské etnikum se 

nechtělo přizpůsobit. Politika asimilace v nich vyvolávala urážku a pocit 

vzdoru. Touhu ukázat, že jsme "jiní". Právě tyto pocity se promítly do 

další generace muslimů žijících v Anglii. Komplex méněcennosti první 

generace za příslušnost k neplnohodnotné etnické skupině měl na mládež 

demoralizující vliv, který začala přebíjet agresivním chováním a 

kriminálním jednáním. Parekh vidí řešení v "kulturní pluralizaci veřejné 

sféry". Jde o to, aby etnické rysy muslimů a dalších těžce integrovaných 

35 termín z angl." colored immigrants" není politicky korektní 

36 Parrekh, B., Britain and the Social Logic of Pluralism, Britain and Plural Society, 
Commission for Racial Equality and the Runnymede Trust Discussion Paper 3, 
London, 1990 
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skupin byly vytaženy ze soukromí na veřejnost. Cílem tohoto počínání, 

tedy nahlížení rysů odlišné kultury by pak bylo proměňování pohledu 

většinové britské společnosti. Uzpůsobení by tak nastalo na obou 

stranách. 

Od 60. let se v Británii najelo na tzv. evropskou verzi multikulturalismu 

Uinak řečenému rovnostářskému pluralismu). Důraz byl kladen 

na individuální rovnost. Model měl v sobě spojovat respekt k odlišnostem 

a liberální důraz na rovnost. Antirasistický dokument IIRace Relations 

Act" vydaný 1976 byl výsledkem tohoto multikulturalismu. Tento zákon 

v podstatě odsoudil rasovou diskriminaci osoby. Navíc byla zřízena 

IIKomise pro rasovou rovnost" (Commission for Racial Equality). Přestože 

tedy bylo pro imigranty obtížnější dostat se do Británie, byla podniknuta 

řada pozitivních kroků k zabezpečení jejich základních práv. Tato politika 

přijímání imigrantů se pokládá za jednu z nejúspěšnějších v Evropě. 

Vládní rasová politika ovšem mlčela k tématu náboženství. Protože stát 

negarantoval náboženská práva, dal tím v podstatě signál, že je zde 

možnost diskriminovat tuto skupinu lidí na základě jejich vyznání. 

Ani sami imigranti ale zprvu nekladli důraz na svá náboženská práva. 

Od roku 1981 byl ale proces flpobritšťování" zpomalen zákonem 

flBritish Nationality Act". Automaticky se občanství udělovalo pouze 

koloniálním potomkům národnosti tedy těm, kdo byli Brity flex ante", 

po předcích. The Race Relations (Amendment) Act z r. 2000 rozšířil 

původní zákon z r. 1976. Dal veřejným činitelům za povinnost hájit zájmy 

ve prospěch rasové rovnoprávnosti. Mezi jejich hlavní cíle patřilo 

potlačování nezákonné diskriminace, podporovat rovnou příležitost a 

zasadit se o dobré vztahy mezi osobami různých rasových skupin. Mezi 

tyto rasové skupiny dokument zařadil právě i britské Pákistánce. 

Dá se říci, že nejhorší rasově motivované boje za posledních let 

proběhly v Británii koncem května 2001 v Oldhamu a Burnley. Přes pětset 

lidí bojovalo v ulicích s policií. Šlo o první srážky bělošské a pákistánské 

komunity na sídlišti Oldham v Manchesteru. Tvrdí se, že za nepokoji stál 
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velký nárůst nezaměstnanosti v těchto městech. Konflikt byl označován 

za rasový, jindy za " kulturní tl, přestože původ těchto sociálních rozporů 

do značné míry spočíval v dlouhodobém společensko-ekonomickém 

úpadku. Tyto nepokoje znatelně nahrály také krajně pravicové British 

National Party (BNP). Ta se sice nedostala do Poslanecké sněmovny, ale 

v samotném Oldhamu vyhrála se 16,4% volby do zastupitelstva. 

Poslední politické kroky v tomto směru opět zpřísnily lmlgracm 

kontroly. Velkou většinou byl Dolní sněmovnou přijat v roce 2002 

tlNationality, Immigration, and Asylum Bill". Ten mj. zrychlil deportování 

ze země těch, jejichž žádost o azyl nebyla přijata, dále požadoval 

od žadatelů, aby se učili anglický jazyk nebo např. chtěl, aby se děti 

žadatelů o azyl učily ve speciálních třídách. 
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4. Jednotlivé okruhy integrace muslimů 

do většinové společnosti 

4.1 Školství 

Britská vláda se snaží muslimům vycházet vstříc v otázce vzdělávání. 

Převahu má sice křesťanství, školy ale umožňují výuku jiného náboženství 

a to podle počtu žáků vyznávajícího menšinové náboženstvÍ. Děti musí 

ve Velké Británii navštěvovat školu od 5 do 16 let. Vláda si je vědoma, že 

prostřednictvím vzdělávání je možné značně působit na toto etnikum. 

Mezi muslimskými rodiči můžeme rozpoznat širokou škálu názorů a přání, 

jak by měli být jejich děti vyučováni. Někteří chtějí školy vedené 

v islámském duchu, jiní požadují školy jen pro jedno pohlaví, jiní zase 

volají po školách, kde by byla respektována jejich víra. Přibližně 

0,5 miliónu muslimských dětí navštěvovalo podle Open Society Institute 

v roce 2005 britské školy. 

Většina pákistánských žáků navštěvuje tři typy škol: "community 

schools"37, "church schools"38 a "muslim schools"39. Většina muslimů 

ve Velké Británii navštěvuje "community school" a to i přestože rodiče 

cítí, že úplně nevyhovují potřebám dětí. Vyučování totiž probíhá 

ve smíšených třídách pod vedením nemuslimského učitele. 

V Birminghamu jsem viděla mnoho těchto tříd. Často byly ve třídě pouze 

dvě bílé děti. Tmavého, pákistánského učitele jsem za celou dobu 

neviděla. Viz. Obrázek č.1. V Británii oproti Francii a Německu poskytují 

náboženské školy vyučování téměř třetině školáků od 5-16 let a 15% 

37 pojem pro státní školy; které jsou pod kontrolou Local Education Authority (LEA) 

38 jde o církevní školy dotované státem; mnoho z těchto škol jsou určené jen pro jedno 
pohlaví. 

39 jsou většinou nezávislé; platí se v nich poplatky; 5 z nich je teď dotováno státem 
jako nezávisle podporované školy 
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"středoškolských studentů". Náboženské školy musí dodržovat národní 

učební program, ale mohou upřednostňovat učitele a žáky své víry. 40 

Zajímavou věcí je také stať41 zanesená ve školních standardech z 

r. 1998 v Anglii a Walesu, podle které se všichni žáci státních škol musí 

účastnit společné denní křesťanské modlitby, pokud je jejich rodiče 

neomluví. Existují jen dvě výjimky: a to pro náboženské školy, které 

vyznávají jinou víru a potom školy, ve kterých by buď zčásti nebo celkově 

nebyla společná modlitba vhodná. Tyto školy jsou určeny LEA výborem. 

Tato skutečnost byla pro většinu muslimských rodin trnem v oku. Proto 

v 80. letech podnikla organizace Muslim Educational Trust kampaň, 

ve které vyvíjela tlak na LEA, aby se muslimské děti nemuseli účastnit 

modlitby a čtení z Bible. Navíc se snažila o akceptaci některých podnětů 

okolo vyučovacích hodin a knížek (doporučení okolo halál jídla, oddělení 

dívek a chlapců, zahalení hlavy ve stejné barvě jako školní uniforma, 

uvolnění z pátečního odpoledne ze škot modlitební místnost pro muslimy 

apod.) 

4.1.1 Muslimské školy 

Muslimové požadovali od 80.let přiznání státních příspěvků pro své 

soukromé náboženské školy stejně jako je dostávaly školy anglikánské, 

židovské a katolické. Tuto státní podporu dostalo v r. 1997 42 několik 

muslimských základních škol. Ve Velké Británii se dnes nachází přibližně 

sto nezávislých muslimských škol. Většina z nich je velmi malých, 

s průměrným počtem 150 žáků, z čehož vyplývá že asi jen 3% 

muslimských dětí chodí do muslimských škol. V těchto školách se klade 

důraz na islámská studia, studium arabštiny a urdu, školy se ale také 

snaží připravit žáky na život v britské společnosti. Řada průzkumů43 také 

40 Coughlan, S., Muslim schools deeply upset; BBC news UK, 18.1.2005 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk news/education/4184319.stm 

41 School Standards and framework Act 1998 

42 Jde o dobu, kdy se k moci dostala Labour party. Ta vyhlásila záměr podpořit zvýšení 
počtu i rozmanitosti náboženských škol 

43 Kiiciikan, T., Community; Identity and Institutionalisation of Islamic Education: the 
Case of Ikra Primary School in North London in: British Journal of Religious 
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dokazuje, že mýty, které o těchto školách kolují neplatí. Mezi takovéto 

mýty patří např. tvrzent že dívky nejsou na těchto školách úmyslně 

adekvátně vyučovány anebo že učitelé neučí děti o ostatních kulturách a 

náboženství. Někteří muslimové ale stále nejsou spokojeni a volají 

po zvýšení počtu škol pro dívky, u nichž se obávají o mravnost. Mezi 

přední organizace, která mají za úkol rozvíjet a podporovat muslimské 

školy a vzdělání patří Association of Muslim Schools in United Kingdom 

(AMSUK). Otázka vzdělání dívek záleží na mnoha vlivech, které se týkají 

kulturních aspektů, výchovy a výkladu islámu rodiči. Dívka by se totiž 

podle tradice měla vdát co nejdříve poté, co opustí střední školu (16 let). 

Většina rodičů vidí jako užitečné, aby jejich dcery byly připravené 

do života jinak, než kariérou. Kladou důraz na roli manželky, matky a ženy 

v domácnosti. První generace Pákistánců proto upřednostňovala, aby 

místo navazujícího studia a vysoké školy, zůstala dcera doma a matce 

pomáhala s domácností. Přesto to jsou většinou matky, které bojují za to, 

aby jejich dcera směla studovat tak dlouho, dokud bude chtít. Zároveň ale 

svým dcerám dost zúží výběr povolání. Mezi povolánímt které 

nedoporučují je např. místo sekretářky, která je vystavena pozornosti 

mužů. Někteří otcové zase mají ten postoj, že pokud je dívka chytrá, tak 

má studovat na lékařku, ale povolání zdravotní sestry je podle některých 

naprosto zbytečné a budoucí manžel by svou ženu stejně takto nenechal 

pracovat. Priorita je tedy jasná a pokud škola nějakým způsobem zasahuje 

do představy života, potom je lepší ji přerušit. Poněkud úsměvné je, že 

o předmětech jako je plavání nebo tělocvik se většinou otcové nezajímají. 

Samy dívky přiznávajt že o těchto předmětech před otcem raději 

nehovoří. V hodinách tělocviku někteří učitelé na žádost dívek připustili, 

aby muslimské dívky směly mít teplákové soupravy, které by zahalovaly 

jejich nohy. 

Klíčové otázky, které řeší většina pákistánských rodičů ve Velké 

Británii se týkají tří okruhů44 : 

Education 2; 1998 , str. 32-43. 

44 British Muslims and Education, Open Society Institute, 2005, str. 104-105 
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I, trvající špatné školní výsledky u svých dětí. Úroveň pákistánských 

dětí se sice dlouhodobě zlepšuje, ale oproti jiným přistěhovaleckým 

skupinám je stále nízká. Vysvětlením bývá chudoba, sociální deprivace a 

jazyková bariéra. Nízké vzdělání rodičů se také jeví jako klíčový faktor. 

Pákistánské děti tak tvoří etnikum, které má mezi menšinami v Anglii 

nejhorší studijní výsledky. Dopad této skutečnosti je pak samozřejmě 

provází do dalšího života. V porovnání mezi pohlavími se ale pákistánské 

dívky učí výrazně lépe, než chlapci. Organizace Runnymede Trust to 

přikládá narůstajícím pocitům "vyloučení".45 

2, islamofobní šikanování a rasistické poznámky podporované 

samotnou institucí. To je dáno náboženskými předsudky. Projevilo se, že 

za nízkou motivací pákistánských dětí stojí to, že někteří učitelé nemají 

od těchto dětí téměř žádná očekávání. Dětem navíc chybí ve školách 

"muslimské vzory", které by chtěly následovat. Školy také doposud 

nerozlišují mezi rasistickými a islamofobními urážkami. Nedělají se 

v podstatě rozdíly mezi tím, zda se žákovi nadává kvůli tomu, zda je 

tmavý, nebo kvůli tomu, že se třeba modlí. 

3, neadekvátní vzdělávání v oblasti morálky, hodnot a duchovního 

světa. Za následek nedostatečného vzdělávání v této oblasti považují 

muslimové rostoucí počet drogově závislých mladistvých mezi britskými 

muslimy. Kvůli nedostatečné edukaci musí většina pákistánských dětí 

navštěvovat navíc školy při mešitách, aby tím získali vzdělání v islámské 

víře. To pro ně znamená jen další obtíže ve smyslu intelektuálního zatížení 

a nedostatku volného času. 

4.1.2 Vysoké školy 

Co se týče vyššího vzdělání a univerzit Federace studentů islámské 

společnosti (FOSIS) odhaduje, že na vysokých školách v Anglii studuje 

přes 35 000 muslimů. Některé pákistánské dívk~ kterým bylo díky 

45 The Runnymede Trust, The Future oť Multi-Ethnic Britain: Report oť the 
Commission on the Future oť Multi-Ethnic Britain, under the Chairmanship oť 
Bhikhu Parekh, Proťile Books, London, 2000, str. 152, 
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prospěchu doporučeno, aby studovaly na univerzitě přiznaly, že jim rodiče 

nedovolily nastoupit, protože by musely opustit domov a žít na koleji 

v jiném městě. V roce 2001 byly mezi vysokoškolskými Pákistánkami 

nejoblíbenější obory sociální práce, obchod nebo administrativa. Mezi 

muži naopak převládaly informační technologie a matematické vědy. 

Oblíbené jsou také medicína a právo. Mezi Pákistánci ale chybí zájem 

o učitelství, což se projevuje nedostatkem pákistánských učitelů, kteří by 

vyučovali mladé muslimy. Některé muslimské dívky, studující 

na univerzitě uvádějí, že zkoušely zapadnout mezi spolužáky a jejich 

anglický "klubovýfl styl života, ale zjistily, že nikdy nebudou schopné 

zapadnout kvůli velkému množství alkoholu a sexuální promiskuity. 

4.1.3 Náboženské vzdělávání na školách 

Škola může velkou měrou přispět na formování názoru a porozumem 

o muslimské kultuře a islámu, které se čím dál víc objevují okolo nich. 

Znalost a porozumění pomáhá zničit předsudky a islamofobii. Hlavním 

předmětem, který by tomu měl napomoci je náboženská výchova. 

Teoreticky by každé dítě v zemi, které vyjde školu, mělo mít podle sylabu 

základní znalost o islámu. Kvalita výuky se ale škola od školy liší. Je jisté, 

že většina učitelů náboženské výuky jsou nemuslimové a specializace 

na islám jim chybí. V tom je možné spatřovat nebezpečí špatné 

interpretace náboženství. Např. nyní se některé školy učí podle učebnic 

kde je zobrazen prorok Muhammad. Mnoho škol má ale většinou na tento 

předmět a obzvlášť na otázku islámu jen velmi málo času. 

4.1.4 Otázka odívání na školách 

Co se týče tradičního odívání a tzv. šátků na školách neprojevily se 

v Anglii dosud takové problémy jako třeba ve Francii. V Británii se spory 

objevují zatím jen u některých škol, kde jsou požadovány školní uniformy. 

Případy, kdy škola protestovala proti nošení šátků u dívek skončily zatím 

ve prospěch dívek nebo kompromisem např. aby dívka nosila šátek 

v barvě uniformy. Ohlas ale vzbudila škola v Lutonu, kam chodí 80% 
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muslimů. Pro školu nebyl problém uznat nošení hidžábu, spor byl ale 

veden o džilbáb, oděv zakrývající celé tělo kromě tváře a dlaní. Soud dal 

za pravdu dívce. Díky rozsudku budou muset britské školy tolerovat 

v budoucnu i džilbáb. 46 

4.2 Pracovní příležitosti a peníze 

Současné statistiky mluví o postavení muslimů na pracovním trhu 

nepříznivě. Jedná se o jednu z nejvíce znevýhodněných náboženských 

skupin ve Velké Británii. Až 17% muslimů (uvádí se obvykle až 22% 

nezaměstnaných mezi mladými muslimy47) nikdy nepracovalo nebo je 

dlouhodobě nezaměstnaní, to je ve srovnání s celkovou britskou 

nezaměstnaností (5%) příliš vysoké číslo. Nezaměstnanost na první 

pohled vede spíš k drobnějším krádežím než radikalizaci. Bohužel se 

k tomu přidává nízká politická reprezentace a málo vzorů vhodných 

k následování. Platy Pákistánců jsou navíc nepoměrně nižší než 

u ostatních etnických skupin. Žijí také podle geografického měřítka 

v nevýhodných čtvrtích, což je podle vlády jedna z největších příčin. 

Obecně jsou muslimové více soustředěni na severu Anglie, který býval 

tradičně průmyslový a kde se již delší dobu vykazuje znatelně vyšší 

nezaměstnanost. Na druhou stranu nelze podle výpovědí samotných 

Pákistánců říci, že by jejich životní úroveň ležela pod hranicí průměrného 

Evropana, v podstatě každá domácnost si může dovolit automobil. 

A upřímně i přiznávají, že se v Británii mají lépe, než příbuzní žijící 

v Pákistánu 

Pokud se vláda bude chtít rostoucí pákistánskou populaci lépe začlenit 

do pracovního procesu, měla by přitom dbát na důležité body: 

• nová politika, která bude chtít řešit socio-ekonomickou pozici 

znevýhodněných muslimských komunit by měla brát v potaz 

46 Pipes, D.; Weak British, Tough French; New York Sun, www.danielpipes.org, 
12.7.2005 http://www.danielpipes.org/article/2764 

47 Reed, S., Arming Britain's Muslim Youth With A Future, Business Week, 25. 
července 2005 
http://www.businessweek.com/magazine/ con ten t/O 5 _ 30/b3 9440 7 5 _ mzO 54.h trn 
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náboženské aspekty, které mohou být důležité pro efektivní zapojení 

muslimů. 

• je nutné se vypořádat s předsudky a stereotypy, které vzrůstají 

z nedostatku porozumění ze strany zaměstnavatelů. 

Pokud ale budeme zkoumat statistiky do důsledků uvidíme i jiný fakt: 

v Anglii vzrůstají úspěchy mnoha muslimů v ekonomice, které je zařazují 

do hlavního proudu britského ekonomického a sociálního života. Je 

známo, že někteří muslimové mají v Londýně nejprestižnější finanční 

práce nebo mají poblíž úspěšné obchody. U některých vysoko postavených 

muslimů např. z Bestaway Group převládá postoj, že nikdy jim nikdo 

nepomohl, ale ani neuškodil kvůli tomu, že jsou muslimové. "Na vyšších 

pozicích se člověk setká jen málokdy s narážkou na náboženstvÍ. II 

Úspěšnou situaci některým ale často zbrzdí vnější okolnosti. Příkladem 

je Amjad Pervez, který vlastní v Bradfordu (město bylo údajně domovem 

bombových útočníků) a okolí firmu s jídelním provozem, zaměstnávající 

na 70 zaměstnanců. Po útocích v londýnském metru v r. 2005 byly jeho 

dodávky několikrát napadeny a jeho zaměstnanci zbiti kvůli neurčité mstě 

s islamofobním podtextem. 

V Bradfordu, který se zmítal v r.2001 rasovými nepokoji začala Asian 

trade links pořádat odborné semináře a programy pro mladé muslimy. 

Chtějí, aby mladí nezaměstnaní měli motivaci na sobě pracovat a 

dosáhnout úspěchu, tím že uvidí příklady úspěšných muslimských 

podnikatelů. 

4.2.1 Peníze 

První čistě islámská banka ve Velké Británii byla otevřena v r. 2004 

v Londýně, s pobočkami v Leicesteru a Birminghamu. Banka nebere úrok 

a nabízí produkty, které jsou kompatibilní s islámským právem. Prohlašuje 

také např., že nebude investovat do společností, které jsou spojené 

s alkoholem, tabákem, nebo sexuálním průmyslem. Britské banky sice 

krátce před tím nabízely některé produkty vhodné pro muslimy, ale 
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zůstávaly neislámskými bankami: např. Citigroup, Credit Suisse, Deutsche 

Bank nebo HS BC. Posledně jmenovaná už nabízela půjčky na dům, 

makléřské služby a důchody, které vyhovovaly šarí'e. 

Podle průzkumu trhu firmy Datamonitor se v Británii mezi muslimy 

nachází více jak 5000 milionářů s likvidními účty z nichž některé 

přesahují částku 3,6 miliónů liber. 

4.3 Zapojení do politiky 

Právo volit je jedním z nejdůležitějších aspektů politické mobilizace. S 

tímto tématem politické participace se každá země Evropy vypořádává 

ve spojitosti s imigranty různě. Velká Británie patří mezi ty státy, které 

se s problémem vypořádávají přechodně. Na britské imigranty ze zemí 

Commonwealthu se už v r. 1918 nahlíželo jako na subjekty Británie a ne 

jako na cizince. Imigranti, kteří mají trvalé bydliště ve Velké Británii tak 

smí volit do místních i národních voleb. Kritici proti tomu namítajL že toto 

ustanovení devalvuje princip občanstvL protože dává volební právo 

zhruba miliónu nebritských osob48
• 

Výrazný pokus, jak muslimy zviditelnit na politickém poli sehrála dnes 

již neexistující Islámská strana (fungovala do r. 2006). Byla založena 

r.1989 některými britskými islámskými konvertity a Pákistánci a 

vymezovala se vůči kapitalismu a komunismu. Pomáhala získat muslimům 

sebedůvěru v politické diskuzi. Měla kandidáty do všeobecných voleb v 

r. 1992 ve čtyřech volebních obvodech se silným muslimským 

zastoupením. Následující rok, ale na výraznou mobilizaci rezignovala a to 

v reakci na Rushdieho aféru. V Bradfordu, anglické "citadele islámu" 

získala ve volbách v r. 1997 Islámská strana ze zhruba 16 000 

muslimských voličů směšných 471 hlasů. Na základě toho je tedy možné 

pozorovat že ani mezi samotnými muslimy neměla strana úspěch. Lze to 

přičíst také tomu, že si britská muslimská sdružení a mešity uvědomily, že 

48 Immigration and the UK Voting System, Migration Watch, 2007 
www.migrationwatch.co.uk/pdfs/Legal!8_15_lmmigration_ 
%20UK_ Voting_ System.pdf 
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se nejlépe prosadí skrze zavedené strany, které již mají ve Velké Británii 

tradici. 

Další epizodou byl tzv. "Muslimský parlament" založený Dr. Kálimem 

Siddiqím. Byl vyhlášen r. 1992 a byl považován za zcela nový druh 

muslimské politické organizace minoritní muslimské komunity na západě. 

Jeho vznik souvisel jednak s kontroverzním obdobím Rushdieho aféry, 

kterou provázela frustrace ale také kvůli rozšiřujícímu se pocitu, že státní 

a vládní orgány se nezajímají o záležitosti muslimů a vedou vůči nim 

téměř diskriminující politiku. Hlavním motorem tedy byla touha 

osamostatnit islámské instituce a dodat sílu muslimským požadavkům, 

nezávisle na britské vládě a lokálních autoritách. Diskuze se také točila 

okolo myšlenky vytvořit vlastní neteritoriální stát uprostřed Velké 

Británie. Vznik parlamentu doprovázel "Muslimský manifesť/, který 

v podstatě pokládal ideologický základ parlamentu. Média věnovala 

parlamentu po jeho vyhlášení velký prostor, bohužel upadl v zapomnění se 

smrtí svého vůdce v r. 1996. Po převzetí funkce novým, velmi 

autoritativním vůdcem Ghayasuddinem Siddiqím, vzrostla nespokojenost 

s vedením parlamentu a také neschopností dotvářet započaté projekty. 

Siddiqí sice dosud operuje s funkcí vůdce muslimského parlamentu, ale 

instituce sama o sobě už neexistuje. Úpadek tohoto projektu je pro starší 

generaci muslimů tragický zejména kvůli absenci instituce, která by 

zastupovala zájmy muslimů ve Velké Británii a také kvůli kritikám, které 

považovaly ztroskotání parlamentu za důkaz toho, že principy, na kterých 

byl založen byly špatné. 

Prvním muslimským poslancem zvoleným do britského parlamentu byl 

podnikatel Muhammad Sarwar, zvolený ve volebním okrsku Glasgow 

Govan, za Labour Party. Je zajímavé, že získal více hlasů spíše na základě 

svého etnického původu49 , než náboženského. Muslimové ve Velké Británii 

vyzdvihují, že pokud by měl být stupeň zastoupení proporční k početní 

49 Sarwar se narodil v "Arain u zemědělské rodině. Arain je jedna z druhů kast v 
Paňdžábu. Členem v kastě se v tomto případě nestává člověk narozenínm, ale 
osobním bohatstvím. Arainové tvrdí, že je mezi nimi spousty těch, kteří mají arabské 
kořeny; přesto je mezi nimi výrazný počet Sikhů a Hindů. 

45 



váze, mělo by být v parlamentu okolo 20 muslimských poslanců. V 

nedávné době (2003) se počet muslimských poslanců v House of Lords 

pohybuje kolem tří až čtyř poslanců. Nově jmenovaní muslimští lordi 

přísahali poprvé na Korán v r. 2000 a cid (nevíme, zda šlo o svátek malého 

nebo velkého Cidu) byl symbolicky slaven také v Downing Street 

za přítomnosti Tonyho Blaira.50 

Po mnoho dekád byla většina muslimů věrnými voliči Labour party. 

Když strana stála mimo parlament, hlasy na jejich podporu se přesto mezi 

muslimy držely kolem 70%. V určujícím slavném vítězství Labouristů 

v r.1997 podporovalo tuto stranu na 86% Pákistánců. V následujících 

volbách v r.2001 jejich podpora sice o něco klesla (75% muslimských 

voličů51 ), přesto byla ojedinělá. Důvodem tak velké podpory byl pocit, že 

Labour party jediná chce a bude bojovat za zájmy muslimské minority. 

Ve výzkumech leM z března r.2005 ale vyšlo najevo, že podpora muslimů 

této straně znatelně opadla a to až na 38%. Klíčovými důvody byly 

zejména válka v Iráku a antiteroristická legislativa. Labouristé sice 

argumentovali slovy, že jejich strana není dokonalá ale představuje 

nejlepší volbu. Mnoho muslimů vědělo, že výše uvedené důvody stačí, aby 

přestali stranu podporovat. 

Stalo se tedy stěžejním zjistit komu dají pákistánští voliči v příštích 

volbách své hlasy. Velmi často se operovalo se souslovím "Muslim bloc 

vote", které naznačovalo, že muslimové jako skupina volí jednolitě. Oproti 

tomu mluví fakt diverzity národů mezi muslimy v Británii (i když převažují 

jednoznačně Pákistánci) a velké různosti názorů mezi generacemi. Často 

můžete slyšet:"Nechci, aby se mluvilo o muslimském voliči. Je to 

zjednodušující a irelevantní. II Mnoho Pákistánců, kteří odmítli nadále 

podporovat Labouristy uvažovali, že v dalších volbách nebudou volit 

vůbec. Mezi další faktory, které je k tomu přiměly uvádí nedostatečný 

50 Nielsen,]., Muslims in Western Europe, Edinburgh University Press, Edinburgh, 
2001 

51 Choonara,]., Media's myth ofthe Muslim monolith; www.socialistworker.co.uk, 
30.4.2005 
http://www.socialistworker.co.uklart.php?id=6356 
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zájem labouristů o sociální otázky: bydlení, zdraví a nízké platy, které 

nepoměrně postihují muslimy. Ostatní z Pákistánců se rozhodovali mezi 

Liberálními demokraty a jinými menšími stranami. Stabilní nárůst hlasů 

malým stranám je podle Shaisty Gohir52 pravděpodobnější než masový 

přechod k Liberálním demokratům. Jednou z těchto malých stran, které 

zažívají určitý nárůst podpory je strana Respekt, vystupující proti válce 

v Iráku. 

Mnoho mladých Pákistánců také zjišťuje, že válka v Iráku a politika 

jsou témata, která vytváří větší mezeru mezi nimi a první generací 

pákistánských přistěhovalců. "Naši otcové a jejich generace mají stále 

mentalitu hostů. Stále slyšíme, že bychom neměli dělat zbytečný cirkus a 

rozruch. My ale věříme, že máme stejná práva se vyjadřovat k událostem 

jako kdokoliv jiný. Nebudeme schovávat hlavy do písku. II (Adnan Siddiqí, 

37 let) 

Častou otázkou, která je na pozadí politické účasti muslimů ve volbách 

kladena je pozice a vliv "starších ll a komunitních vůdců na hlasování 

muslimů v určité oblasti. Zástupci Muslimského koncilu Británie uvádí, že 

před 20 lety mohli mít někteří jednotlivci vliv a mohli lidem doporučovat 

koho mají volit, ale zcela jistě už to není možné v dnešní době. 

V některých oblastech Birminghamu údajně působili vlivní obchodníci 

nebo vůdci určité komunity, kteří se snažili uplatnit své postavení a vliv 

na staré lidi, kteří vždy volili Labour Party. Ale zkoušet tuto taktiku 

v masovém měřítku není možné, na to zde není vyvinutá patřičná politická 

kultura. Britští Pákistánci jsou v dnešní době vzdáleni klanovému 

uspořádání politiky, které je v Pákistánu. 

4.3.1 Lokální politika 

Pokud hovoříme o místní politice je dobré mít na zřeteli orgány místní 

správy. V mnoha částech země totiž inklinují orgány místní správy k tomu, 

že považují muslimské radní za reprezentanty místní muslimské komunity. 

52 Gohir, S., Online survey of Muslims voters, Muslim Voice UK, 2004 www.mvuk.co.uk 
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To by samo o sobě mělo být odmítáno, protože všichni radní by měli 

zastupovat celé voličstvo. Přesto k tomu dochází: radní se často považují 

za zástupce jen určité části (pákistánské) muslimské komunity s velmi 

omezeným kontaktem nebo zájmem o ostatní části komunity. Roli hrál 

fakt, že mezi muslimy na lokální úrovni probíhaly konflikty na základě 

příslušnosti k původu, přičemž jde hlavně o konflikt na základě etnicity a 

ne náboženství. Pokud tedy mluvíme o celé Velké Británii bylo v r. 1999 

coby městských radních asi 150 muslimů, z velké většiny zastupovali 

Labour Party. Zvláštním případem je Bradford. V r. 1992 měl jedenáct 

muslimských radních, kteří ale nikdy nebyli zvoleni do poslaneckého 

křesla. V Birminghamu bylo o rok později v r. 1993 dosazeno do radního 

křesla 12 muslimů ze 117. Všichni z birminghamských muslimských 

radních byli sponzorováni Labour Party a většina muslimů v tomto městě 

Labour Party volila a to i přestože Konzervativní strana postavila 

muslimského kandidáta proti rodilému Angličanovi Labour Party 

(nesčetněkrát ve Sparkbrooku, evidentně muslimské birminghamské 

čtvrti). Propad důvěry Labour party se projevil i na místní úrovni a to 

zejména ve dvou klíčových městech: Birminghamu a Leicesteru, městech 

s vysokou populací muslimského obyvatelstva 

Zajímavostí byla vlastní "kašmírská" volební kandidátka na místní 

úrovni v Birminghamu, která byla sestavena striktně na základě etnicity. 

Tato kampaň vznikla z podnětu za osvobození Pákistánců, kteří 

před dvaceti lety zabili indického diplomata v Londýně kvůli otázce 

Kašmíru. Kandidátka byla vytvořena jako protest proti předpokládané 

etnicko politické nespravedlnosti: vězni by běžně měli být propuštěni 

z vězení po 15 letech za dobré chování. V tomto případě byl ale rozsudek 

potvrzen během doby zadržení. Kašmírská volební kandidátka založená 

v podstatě pouze na mezinárodní politice související se zemí původu, 

sama o sobě stačila a byla na lokální úrovni úspěšná: byli na jejím 

podkladu zvoleni dva městští zastupitelé a třetí v doplňovacích volbách. 

48 



To dokazuje, že aktivita nebyla jen momentálním výkřikem. Případ sám je 

ve Velké Británii unikátem. 

Britští muslimové inklinují spíše k neoortodoxii než muslimové v jiných 

evropských zemích. Podporují aplikaci náboženského práva šaría 

do sekulárních soudů. Šaría, kterou podporují má být kodifikovaným 

systémem práva, interpretovaným a používaným speciálními právníky a 

soudy. Nemá jít o šarí'u imámů a samozvaných fiqh poradních orgánů. 

Zvláštní úlohu na politické scéně sehrála ve vztahu k muslimům 

Britská nacionalistická strana (BNP), která se podobně jako strana Pyma 

Fortuyna v Nizozemí nebo Nacionalistcká fronta ve Francii vyznačuje 

islamofobní rétorikou. Zajímavým poznatkem je fakt, že krajní pravice 

v Británii změnila zaměření. Můžeme říci, že BNP v posledních letech 

upustila kvůli volebním úspěchům od kampaní zaměřených antisemitsky a 

protičernošsk~ čímž byla nechvalně proslulá. jejich předvolební taktika 

se dá považovat za velmi revoluční. Podle Petera Oborne dokonce strana 

nabídla židům spolupráci v postupu proti muslimům. 53 Aby byly 

v politickém spektru respektovaní potřebovaly téma, které otřásá britskou 

společností a to zejména kvůli stále přítomnému strachu. Tímto tématem 

se staly právě imigranti a britské etnické minoritní komunity, zaostřeno 

na muslimské komunity. A protože toto téma není v samotné Británii 

zpracované, nemohou a nejsou zatím osočeni z rasistického extrémismu. 

Vůdce strany Nick Griffin nazývá islám jako "hříšnou, zkaženou víru". 54 

Griffin sám přiznal, že téma islámu si vybral, protože veřejnost zajímá a 

proto lidé straně velmi dobře rozumí o čem mluví. "jeto věc, která 

editorům prodává noviny. II (Griffin). Známé jsou jejich antimuslimské 

kampaně, např. ve Stoke, kde je jedna z nejvyšších nezaměstnaností 

pořádala BNP mítinky, na kterých z této nezaměstnanosti obviňovala 

53 Dispatches documentary: It shouldn't Happen to a Muslims, Channel Four, vysíláno 
7.7.2008 

54 Stokes, P., Islam is a wicked, vicious faith, BNP leader tells court, 
www.telegraph.co.uk, 25.1.2006 
in :www.telegraph.co.uk/news/uknews/1508787/lslam-is-a-wicked,-vicious-faith,
BNP-leader-tells-court.html 
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muslimy, ukazovala fotografie žen v burkách s podtitulkami "Chcete, aby 

to dopadlo takhle?" BNP zároveň napadala Labour Party z toho, že 

vyjednává speciální požadavky muslimům na oplátku za jejich hlasy. 

4.4 Muslimské organizace ve Velké Británii 

jednu z důležitých rolí tvoří samotné muslimské organizace. Velkou roli 

hrály nejprve ty, které se zabývaly ochranou práv muslimských 

přistěhovalců. jde zejména o organizaci Runnymede Trust. Pokud 

mluvíme o muslimských organizacích je nezbytné zmínit původ myšlenky 

IImuslimské jednoty". Principy, které se staly základem pro takové 

organizace jako Muslim Council of Britain (MCB), Islamic Society of 

Britain (ISB) nebo UK Islamic Mission (UKIM) položil Abú al- A qá 

Mawdúdi. Dnešní střešní muslimskou organizací ve Velké Británii je MCB 

(založená r. 1997). Dále je zde ISB, vedená jako národní organizace, která 

se hlavně zabývá organizováním rodinných sociálních aktivit. 

Pro první generaci barélwíjských muslimů (pojem vysvětlen v kapitole 

o mešitách) v Británii je podstatná role jiných dvou ústředních postav: 

Allámy Muhammada Iqbála a Muhammada Alího Džinnáha, kteří měli vliv 

na vznik Pákistánu. Reprezentativním orgánem pro velkou řadu muslimů 

tíhnoucích k Bárélwí je British Muslim Forum (BMF). 

Kromě teologických důvodů, zakládají muslimové druhé a třetí 

generace organizace, které by reprezentovaly jejich zájmy podle britských 

demokratických principů svobodné řeči a lobby. jednou z nejaktivnějších 

organizací na tomto poli je politická lobby Muslim Public Affairs 

Committee (MPAC UK). 

Zvláštní úlohu hrají jednotlivá sdružení. Představují jiný druh 

organizací vedle mešit, velkých organizací a politických stran. Naplňují 

dílčí potřeby věřících Pákistánců. Evidentně existuje řada sdružení, které 

nejsou předmětem žádného zákonného nařízení. Existence některého 

z těchto sdružení vyplývá z úzkých vazeb, které přetrvaly s Pákistánem. 

Např. většina Pákistánců patří k výborům starajícím se o vzájemnou 

50 



pomoc při pohřbech. Ta měla především v dřívějších desetiletích pomáhat 

pozůstalým zaplatit náklady na převoz těla nebožtíka zpátky do Pákistánu, 

kde se dotyčný narodil. Obecně můžeme říci, že tyto výbory fungovaly 

v rámci širokých rodinných svazků (biradari) hlavně na vesnicích, ne 

ve velkých městech. 

Jiná sdružení zase pomáhají nově příchozím lépe se adoptovat v cizí 

zemi. Těchto informačních center je pořád hodně, většinou získávají 

příspěvky od orgánů místní správy. Podávají rady, jak získat získat rodinné 

přídavky, důchody apod. 

Dalším typem sdružení byly takové, které byly založené na etnicko 

národnostní loajalitě. Patří mezi ně např. Kashmiri Workers' Association 

nebo Pakistani Workers' Association. Vedle nich můžeme detekovat 

taková sdružení, která jsou specifická určitým tématem: bojem proti 

rasismu, proti deportaci, proti policejnímu násilí. Tato sdružení tvoří 

především mladí lidé a jsou multietnická a multikonfesijní. 

4.5 Vůdci 

Role vůdčích osobností v komunitě se proměňovala v závislosti na době. 

Tím, že v počátcích migrace většina Pákistánců neuměla jazyk a znala jen 

minimum informací o Británii, stávali se vůdčími ty osobnosti, které 

takové znalosti měli. Hráli zpočátku roli prostředníků mezi britským 

systémem a pákistánskými pracujícími. Většina z těchto vůdců patřila 

v Pákistánu k maloměšťákům, kteří získali dobré vzdělání. Od doby co 

byla oblast Azad Kašmíru v Pákistánu mnohem méně urbanizovaná, 

převážná část těchto vůdců byla paňdžábského původu. Tento druh lidí 

velmi rychle rozběhl vlastní podnikání a mohl půjčovat ostatním peníze. 

Jejich pozice se utužila díky britským orgánům, které hledali mluvčí 

skupiny a používali je pro jednání. Jde o vůdcovství založené na osobnosti, 

na síti služeb, z velké části hraje roli příslušnost k rodu a s tím spojený 

klientelismus. Často byli tito lidé aktivní buď v britských pobočkách 

některé pákistánské strany anebo na náboženském poli coby imámové. 
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Vůdci těchto politických stran měli jen malý vliv a to z několika důvodů: 

soustředili se výhradně na témata spojená s Pákistánem. Tím, že se 

Pákistánci přesunuli do Británie, přestalo pro ně mít toto téma prioritu. 

Navíc se vůdci neustále zabývali otázkou návratu do Pákistánu. 

V 90. letech se ale objevily nové skupiny vůdců a sdružení, kteří 

pochopili, že jejich úkoly jsou jiné. Především šlo o zajištění těch 

nejlepších podmínek pro Pákistánskou komunitu ve vztahu ke státu, dále 

ve vztahu k vnitřní komunitě šlo o uchování islámské identity a předání 

hodnot nové generaci. Někteří z těchto vůdců patřili k mezinárodnímu 

islámskému hnutí a organizací, které byly součástí současného 

islámského obrození. Jeden proud se vztahuje k DžamáCate Islámí, jiný 

k saúdskoarabské škole islámu a třetí se vztahuje spíše k lokálním 

podmínkám a záležitostem. 

4.6 Mešity 

Počet mešit nyní ve Velké Británii přesahuje číslo 160055
. V samotném 

Birminghamu jich je přes 200 a je často možné vidět i dvě mešity v jedné 

ulici. Situace ale nebyla pro muslimy vždycky tak růžová: v 70. letech 

fungovala většina mešit ilegálně. V Birminghamu bylo možné vidět i 

"domácí mešityll, které vznikly ve větších příbytcích některých muslimů 

zřejmě z naléhavé potřeby. Viz. Obrázek č.2. Mešity později vznikaly 

v podstatě tak, že se spojilo více samostatných domů, zbouraly se zdi a 

vystavěly se velké modlitební haly. Tím se objekt přetvořil v mešitu. Jiné 

mešity zase vznikly odkoupením a přeměněním starých koupališť nebo 

sportovních center. Na druhou stranu neobjevilo se mnoho nabídek 

k odkoupení starých kostelů, podobně to totiž udělali Sikhové. Stavby 

přinášely řadu obtíží, v prvé řadě vyvstaly střety s orgány místní správy, 

které velmi často odmítaly udělit povolení ke stavbě. Během desítek let 

došlo ale mezi oběma stranami k potřebným dohodám: úřady brzy zjistily, 

že některé podmínky, které jsou vyžadovány ostatními církvemi jsou 

55 Do čísla se počítají i modlitební domy. 
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u muslimů lehce jiné. Příkladem mohou být velká parkoviště, která 

u mešit nejsou nutná, protože věřící mají lokální mešitu velice blízko a 

mohou přijít pěšky. Za přelomový bývá považován rok 1986, kdy % mešit 

získala nezbytné povolení56
• To signalizuje určitou celkovou změnu nálady 

v britské společnosti a "transformaci" myšlení. 

Role mešity je samotnými muslimy vnímána jednak jako místo 

zbožnosti, ale také i místo potřebné pro vzdělávání a sociální potřeby. 

Právě provozování koranických škol pro děti je jednou z nejlépe 

hodnocených sekundárních funkcí mešit v Anglii. Ve větších mešitách jako 

je birminghamská Green Lane navštěvuje školu až 500 dětí, v menších 

mešitách kolem 20. Stále častěji můžeme zaznamenat snahu zavádět 

v mešitách nové trendy a změny ve výuce. Příkladem může být karetní 

hra nazvaná "Steps to Paradise" čili Kroky k víře. Hra má za úkol testovat 

znalosti muslimské víry. Správné odpovědi na otázky, jak reagovat 

na obtíže v běžném životě přibližují hráče k "ráji". 

Prostředky, z kterých mešita žije nejsou zcela evidentní. Mešity fungují 

jednak z prostředků věřících, někdy také získají granty a dotace od města 

nebo Country Council, ale přijímají také příspěvky z muslimských zemí 

jako je Saúdská Arábie, Libye, Pákistán aj. Tato varianta má svou 

nevýhodu, jak bylo možné vidět na birminghamské mešitě Saddáma 

Husajna. Bývalý irácký vůdce stavbu mešity v r.1988 financoval, po třech 

letech kdy se ale Irák stal nepřítelem Velké Británie byla stavba velmi 

poničena různými útoky a peníze na dostavbu a rekonstrukci dlouho 

nepřicházely. Jinak jejími prvními návštěvníky byli Pákistánci, Gudžáratci, 

později ale s množstvím uprchlíků z Iráku se stávala více kurdskou a 

v r. 2003 byla přejmenována na Jame Masjid. 

I přes tuto peněžní pomoc si uchovávají mešity podstatnou autonomii. 

Každá mešita je zpravována "managmentským" výborem, zahrnujícím 

předsedu, sekretáře a účetního. Podle všeho jsou v menších mešitách 

56 V témže roce získala po dlouhém boji provázeném nenávistí a agresivitou 
Birmingham Central Mosque povolení 2x denně veřejně svolávat muslimy k 
modlitbě. 
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placeni jen imámové. Ve větších je někdy placeným zaměstnancem i 

sekretář a učiteP7. Platy těchto zaměstnanců jsou velice malé a proto se 

na chodu mešity podílí mnoho dobrovolníků (v průměru tak deset 

dobrovolníků na mešitu). Je zajímavé, že většina mladých lidí by se ráda 

větší měrou podílela na chodu mešity. Velká část mešit byla po 7.7.2005 

napadena islamofobními výhrůžkami, telefonáty nebo vandalismem. 

Často se v této souvislosti hovoří o soutěživosti, která tu skrytě panuje 

mezi křesťanstvím a islámem. V r. 2007 byla pro křesťany znepokojivá 

zpráva o vzrůstajícím počtu aktivních muslimských věřících. Velký podíl 

na různých prohlášeních týkajících se čísel ohledně nárůstu počtu 

věřících měla kniha vydaná lobbystickou skupinou pod editorem Peterem 

Brierleyem nazvaná "Christian Research: UK Christian Handbook 

Religious Trends NO.7- 2007-2008", které následně věnoval velkou 

pozornost Daily Mail. Kniha prezentuje demografická data, která se 

zabývají křesťanskou populací ve Velké Británii a ve světě, věnuje ale jen 

minimum informací muslimům. Problém knihy spočívá v nedostatku 

empirických výzkumů, které by data potvrdily, navíc uvedené informace 

nejsou komparovatelné. 58 Média reagují na tyto a podobné poznatky z této 

oblasti články, polemizují nad tím za jak dlouho se Británie stane 

islámskou zemí a vystřídá anglikánskou církev. 59 Již nyní mezi Brity kolují 

pochybnosti o ztrátě křesťanské identity země a obávají se "převálcování" 

země islámem, které ji podle předpovědí některých novin čeká do 30 let60
. 

Bohužel jsou tyto debaty neseny stylem, který naznačuje, že považovat 

muslimy za Brity není úplně "normální". Někteří anglikánští 

představitelé61 sami varují před povolováním stavby dalších mešit, 

protože tím Británii hrozí budoucí vývoj. Atmosféru strachu ze stavby 

57 Joly, D., Britannia's Crescent: making a Place for Muslims in British Society; 
Aldershot, 1995 

58 Zatímco čísla praktikujících křesťanů pochází z výzkumného průzkumu, naopak 
u muslimů se jednoduše předpokládá, že polovina z čísla počtu muslimů (1 591 126) 
prováděného sčítáním populace v r. 2001 jsou praktikující muslimové. 

59 Daily Star, 26.3. 2008 

60 The Express 8.3. 2008 

61 Ruoff A., (member of General Synod); Christian Premier Radio, duben 2008 
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dalších mešit navíc podpořily podle muslimů např. i komentáře 

canterburského arcibiskupa Rowana Williamse z února 2008 o šaríatském 

právu v Británii. 62 Někteří anglikánští představitelé přímo přiznávají, že 

vztahy s muslimy jsou v pořádku, do doby, než jim na některý z jejich 

požadavků řeknete "ne ll

• "Potom se jejich vztah k Vám neuvěřitelně 

změní, začnou být tvrdLII (Katherine, Anglican Church, Dispatches, 

Channel Four). 

Jiným problémem, který by se měl řešit je tzv. IIneúplná akulturace" 

anglických konvertitů v prostředí pákistánských muslimů. Konvertité se 

zde cítí osamocení a obě strany se na sebe dívají s podezřením 

a ostychem. 

4.6.1 Osobnost imáma 

V Anglii, podobně jako v dalších západních zemích, roste politický tlak, 

aby byl institucionalizován jednotný edukační systém, který by imámy 

školil. Příkladem může být birminghamská mešita, která na Golden 

Hillock Road založila "vyšší odbornou školu pro imámy II (Darul Uloom 

Islamia), aby bylo více britsky smýšlejících imámů. Ukazuje se to jako 

nezbytné kvůli obavám, aby někteří imámové neprošli radikálním 

výcvikem např. v Pákistánu nebo v Afghánistánu. Britská vláda naopak ale 

také uvažuje, že by sama podporovala příliv umírněných imámů právě 

z Pákistánu. 63 Je zde ale mnoho důvodů, proč panují obavy, aby tento krok 

nebyl kontraproduktivním. Podle knihy A. Mondaly IIYoung British Muslim 

Voices"64 se v Anglii již nachází velký počet imámů z Pákistánu. Situace se 

podle něj nezlepší IIdovážením" dalších imámů, ale zlepšením komunikace 

mezi novou generací mladých britských muslimů a těmito stávajícími 

62 V přednášce arcibiskup podával důvody k tomu, aby anglický právní systém uznal 
náboženství a zabránil tak ghetoizování minorit. Dále také navrhl, aby byly aspekty 
šaría'tského práva přijaty v Británii, ale uznal některé rysy zahrnující násilí jako 
absolutně nepřijatelné. 

63 Mohit, j., UK may import moderate imams from Pakistan, www.topnews.in, 
19.7.2008 
in: http://www.topnews.in/uk-may-import-moderate-imams-pakistan-236254 

64 Mondal, A., Young British Muslim Voices, Greenwood Press, 2008, str. 37 
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imámy. Mladá generace britských Pákistánců se na tyto Ilzahraniční" 

imámy neobrací, protože nejsou podle jejich názoru dostatečně 

obeznámeni s britským životním stylem, kterým žijí. Jde právě o otázky 

manželství, přátelství, vzdělávání a profese. Jak dokazuje průzkum65 

většina věřících považuje některé imámy za nezpůsobilé vést mešitu a to 

pro jejich neadekvátní vzdělání, dezorganizaci, nebo nedostatek 

profesionality. Sami imámové se k otázce dovzdělávání staví pozitivně a 

z jejich strany je velký zájem zvláště o jazykové kurzy. Většina imámů je 

znatelně platově podhodnocena. Jinou skutečností, která se lze celkem 

běžně prezentuje je to, že uvnitř části každého maslaqu66 a směru 

islámského uctívání se muslimové odmítají z důvodu náboženské 

ortodoxie modlit před imámem z jiné větve maslaqu. 

Je pozoruhodné, že kvůli tlaku ze strany muslimů, Sikhů a Hindů 

odmítlo Ministerstvo vnitra "Test britskosti" pro imámy, kteří se narodili 

v jiné zemi než je Velká Británie. A to i přestože vládní ministři 

a bezpečnostní experti upozorňovali na příliv zahraničních imámů 

za účelem radikalizace mladých muslimů. Tito imámové měli procházet 

testem po dvou letech života ve Velké Británii. Nesouhlas s tímto návrhem 

argumentoval, že tito imámové by čelili tvrdším imigračním požadavkům, 

než ostatní imigranti. Od listopadu 2005 musí totiž každý uchazeč 

o britské občanství projít 24 bodovým testem nazvaným IlLife in the UK" 

a kromě toho musí uchazeč splňovat další podmínku a tou je základní 

znalost angličtiny. Účelem testu je zjistit míru připravenosti k tomu stát 

se britským občanem. Byly navrhnuty jiná opatření: pokud se po 4 letech 

budou chtít imámové v Británii usadit nebo usilovat o občanstvÍ, dostanou 

jen test s otázkami týkajících se ústavy, právního systému, zvyků 

a náboženství. Odhaduje se, že v Británii žije na 2000 imámů a 85% z nich 

se narodilo v jiné zemi. 

65 Voices from the Minarets; MCB Study of UK Imams and Mosques; MCB, 5 /2006 

66 Madhaby (4 druhy islámských škol myšlení) se vyčleňují a dělí do dalších sub-škol 
maslaqů. 
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4.6.2 Teologické trendy přejaté do Velké Británie 

Pákistánci žijící ve Velké Británii patří z velké většiny do sunnitské větve 

islámu. Přesto obraz jednotlivých komunit není jednotný. Místní lokální 

mešity jsou výsledkem zdejších iniciativ, aby sloužily místním potřebám. 

Zvláštní roli v tomto ohledu má Birmingham Central Mosque viz.Obrázek 

č.3 (po stavená r. 1947), která je otevřená pro kteréhokoliv věřícího 

muslima, nehledě na příslušnost k jakémukoliv hnutí67
• Rozdílné komunity 

se kryjí s různými islámskými hnutími, které mají původ v zemích odkud 

muslimové přicházejí. Tím, že největší zastoupení mají v Anglii Pákistánci, 

Indové a Bangladéšani je obraz islámu spjat s formami převládajícími 

právě v jihovýchodní Asii. Každý směr má svou síť mešit. V Anglii tedy 

rozlišujeme tyto sunnitské směry a s nimi mešity68: Mezi přední patří 

Barélwí a Deoband, oba pochází z hanafijského madhabu. Mezi další patří 

Ahl-i hadíth, Ahl-i Qurán, Ahmadíja, Tablígh-i DžamáCat, DžamáCat islámí, 

modernistické, súfijské. Mezi jednotlivými směry se často projevuje 

nepřátelství a soutěživost.69 

Podle dokumentu Institute of Community Cohesion70 je kontrola 

řídícího výboru u většiny mešit barélwíjského a deobandského směru 

předmětem sporů a rivality. Od doby, kdy se začaly v Británii objevovat 

mešity sloužící určitým komunitám, byla většina voleb do výboru, 

spravujících mešitu vybojována na základě tradičních, kulturních 

vůdcovských struktur známých jako birardari (bratrstvO nebo khandani 

(klan). Uvnitř pákistánské, převážně barélwíjské komunity (myslíme 

sunnitskou, ale šíitská je na tom podobně) je hierarchický systém založen 

na kastě. Právě podle birardari systému uvnitř těchto komunit je vůdčí 

pozice často přiřazena podle dědičné ekonomické kasty a má podporu 

67 Přesto se říká, že je o ní veden boj mezi největšími hnutími. 

68 Někteří autoři považují tyto trendy už za sekty např. Viz. Lewis P., Islamic Groups in 
Britain, Social Responsibility Committee oť the Moravian Church, Bradťord, 2005 

69 Maqsood, R., The Role oť the Mosque in Britain, The Muslim Parliament oť Great 
Britain, London, 2005 

70 Baksh, N.; Cantle T., Understanding and Appreciating Muslim Diversity: Towards 
better Engagement and Participation, Institute oť Community Cohesion, Coventry, 
2008 
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ostatních. Ačkoli je otevřená konkurenci a diskuzím, vylučuje ty kdo 

pochází z dědičně nejnižší ekonomické kasty.71 Naopak element kasty je 

odmítnut jako neislámská praktika u těch muslimů, kteří patří pod indické 

gudžáratské deobandské komunity. I zde je sice prvek hierarchie, 

založené ovšem na khandani (klanu). Vůdcovství je ale připisováno jedině 

těm, kdo mají určitý stupeň znalostí nebo zbožnosti. Oba ze systémů 

birardari a khandani jsou velmi propracované a hrají významnou roli 

při plánování sňatků, hledání vůdce komunity, plánování komerčních 

aktivit a jsou podstatné i kvůli politické podpoře a sponzorování místních 

radů. 

4.6.2.1 Barélwí 

Počátky toho směru jsou spjaty s osobností Mawlány Ahmeda Rézy Chána 

Barélwího (+ 1921) v Indii. Barélwí převažuje mezi britskými sunnitskými 

muslimy s původně nepaštunskými regiony v Pákistánu (Paňdžáb, Kašmír 

a Sindh) a také v indických oblastech s muslimskou minulostí (Kutch, 

Gujarati Baruch). Tento směr klade obzvláště důraz na proroka 

Muhammada, uznává také některé svaté muže. S velkým zřetelem slaví 

náboženské svátk~ zvláště Prorokovy narozeniny. Většina mešit v Anglii 

se hlásí právě k Barélwí. 

Mnoho muslimů ve Velké Británii vyznávají své náboženství tím 

způsobem, že se zaměřují na osobní úctu a zbožnost. Následovníci 

Barélwí v linii svého súfijského původu vykonávají určitý druh uctívání 

mystického svatého muže (pír, walí, šejch). Na rozdíl od šíitského 

imámátu je tato úcta obecně omezená spirituálně nebo mysticky 

v kombinaci s určitým charismatem, učeností a etnického původu píra. 

V něm samotném je ale několik dalších proudů, které jsou určovány 

některou dominantní osobností. Silnou osobností zastupující jeden 

71 Baksh, N.; Cantle T., Understanding and Appreciating Muslim Diversity: Towards 
better Engagement and Participation, Institute of Community Cohesion, Coventry, 
2008, str. 29 
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z vlivných směrů je pír72 Maroof Shah. Osoba Pir Maroofa je velmi 

významná. Do Anglie přijel v roce 196 L pracoval v textilní továrně 

a zároveň organizoval náboženské aktivity, zakládal mešity a učil v nich. 

Pir Maroof je v mnoha směrech typickým následovníkem Barélwí tradice. 

Stal se také zakladatelem IIWorld Islamic Mission" (WIM), zatřešující 

organizace pro ulemá směru Barélwí. V roce 1985 WIM zorganizovala 

národní konferenci ve Wembley Conference Centre, kterou navštívilo až 

3000 barélwíjů. Podstatnou roli hraje také v Bradford Council 

of Mosques. Přesto jeho snahy, prosadit hnutí do celostátního vědomí 

nebyly úspěšné, nejspíše kvůli decentralizované formě organizace, která 

u muslimů z Pákistánu převládá. Mám na mysli široké rodinné sítě 

udržované věrností ke své rodné "vesnici" a s nimi spjaté zvyky a tradice. 

To bylo na škodu aktivitám pira Maroofa. 

Mezi další vlivné osobnosti, které určují vlastní trend v Barélwí patří 

např. šejch Abdal Qadir Jilani, jehož vliv je patrný zvláště v Londýně 

a Birminghamu, kde založil "Small Heath Centre ll nebo Sufí Abdalláh. ten 

je známý po celém Pákistánu jako zindapir ("žijící pír"). Ten byl podle 

Pniny Werbner73 poslán do Velké Británie pákistánským zindapirem, 

protože podle jeho pozorování pákistánští dělníci v Anglii zapomněli 

na islám: "Nevěděli, jak se modlit, neslavili ramadán, ani Prorokovy 

narozeniny." Se zindapirem souvisí i slavnosti, které se slaví dvakrát 

za rok, v den výročí Prorokových narozenin a smrti a ve výročí smrti 

súfíjského světce se koná slavnostní procesí zvané "džulús ll
• Jde o průvod 

hlasitě se modlících (súfismus vyznávajících z celé Velké Británie) 

muslimských mužů skrze muslimské čtvrti Birminghamu, Manchesteru 

nebo Londýna.74 Ženy na ně čekají v mešitě spolu s rituálně připravenými 

sladkostmi. V čele procesí bylo možné vídat právě súfího Abdalláha spolu 

72 v súfismu se hovoří o vztahu mezi svatým (nazýván bývá šejch nebo pír) a zbožným 
člověkem, popř. adeptem, novicem súfijského řádu (muríd). 

73 Werbner, P., Stamping the Earth with the Name of Allah in: Daly, B. (ed.) Making 
Muslim Space in North America and Europe, University of California Press, 1996 

74 V procesí v Manchesteru dominovali do r. 1991 zejména přívrženci súfijského řádu 
Qádiríje. Viz.: http://content.cdlib.org/xtf/view? 
docId=ft2s2004pO&chunk.id=ch9&toc.depth=1&toc.id=ch9&brand=e ... 
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s dalšími chalífy, kteří byli oblečeni do dlouhého černého hábitu zvaného 

džuba, přes nějž nosí bílou bavlněnou látku. Jeden z cílů průvodu je 

ukázat ostatním muslimům, že se nemají stydět veřejně se přiznat 

k Alláhovi. Průvod se koná už mnoho let a došlo během něj sice 

k verbálnímu útoku, ale nikdy k prolití krve. Je nutné říci, že tato 

ojedinělá úcta k zindapirovi a slavnost je spíše regionálním kultem, než že 

by byla stanovena jako súfíjský příkaz. Stoupenci tohoto kultu v Británii 

se sdružují kolem Ghamkol Sharif mešity viz. Obrázek č.4. Mají i své 

učitele, v Indii nebo Pákistánu, např. Birminghamská Golden Hillock Road 

mosque následuje učení islámu skrze učitele Walí Ullah de Ghamkol 

Sharifa z Kohatu v Pákistánu. Pokud se na slavnost podíváme z úhlu oslav 

určité minoritní skupiny, můžeme říci, že se značně podobá oslavám 

jiných minoritních skupin: jako je irský den sv. Patrika nebo čínský Nový 

rok. 

V tomto ohledu můžeme říci, že hnutí jako Barélwí jsou součástí 

súfíjských taríq. Mnohé se zčásti překrývají s Barélwí. Qádiríja nebo 

Naqšbandíja jsou oblíbené zvláště mezi konvertující britskou mládeží. Od 

konce 80. let v Británii rapidně vzrostl počet súfíjských aktivit. Přítomnost 

pírů v různě se vyskytujících v parcích, procesích nebo budovách měla 

za následek "posvěcení" těchto míst jako svatyň. Stejným způsobem se 

staly svatými místa v Británii, kde tyto pirové zemřeli. Např. pír Abdul 

Wahhab Siddiqi, jehož hrobka je na půdě Hidžázké univerzity 

v Nuneatonu. Súfíjské taríqy se zapojily např. k ostatním protestujícím 

muslimům proti knize Salmana Rushdieho "Satanské verše". Bylo to dáno 

zejména tím, že Barélwí mají ve zvláštní úctě proroka Muhammada. Tím, 

že tyto taríqy postrádají nějaké zvláštní vůdcovství, organizovali protesty 

vzdělanější osoby hnutí. Tato událost, poháněná silou sice stmelila jednotu 

odlišných větví, ale v každodenním životě, který je pestrý různými rituály 

danými tradicí se posilují lokální a rodové identity. Barélwí klade důraz 

na hluboké uctívání proroka Muhammada, uznávají svaté učitele, nebo 

uctívání svatyň. Barélwí je úzce spojen s kulturou JV Asie, což znamená že 
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Je pro něj nesmírně obtížné zprostředkovat tento typ islámu jiné cizí 

kultuře. Typičtí imámové těchto mešit v Anglii jsou voláni z Pákistánu, 

neumějí angličtinu a nerozumí anglické kultuře. Komunikují proto hlavně 

se starší generací, tím se ale někteří mladí cítí odstrčeni a odcizeni. Často 

proto mladí nebo konvertité zakotví v jiném typu teologického směru, 

v deobandské škole. 

Jednou z mnoha odlišností, kterým se Barélwí od ostatních směrů 

vyznačuje je modlitební zařízení pro ženy. Můžeme říci, že vybavení jimi 

poskytované je velice slabě udržované a nedostatečně využívané. 

Jak již jsme hovořili o vůdcovství:v pákistánské barélwíjské komunitě 

má vůdcovství sklon být pragmatické a přístupné občanskému stupni 

aktivity a zapojení. Většina muslimských radních byla příslušníky právě 

těchto komunit, povětšinou sponzorováni a voleni skrz birardari 

podporu75
• Přesto byli někteří zvolení obviňováni z toho, že jednají jen 

ve vlastní prospěch a nereprezentují zájmy těch, kdo je zvolili. V tomto 

duchu pak mnozí mladí muslimové obvinili obecní radu (Council) 

z podpory a jmenování slabých, nevhodných muslimských vůdců. 

4.6.2.2 Deoband 

Tento proud patří k nejrozšířenějšímu v severní Anglii (např. města 

Dewsbury, Birmingham, Bradford). Ze své podstaty jde o reformistický 

proud, který má své kořeny v islámské škole Deoband (název podle 

lokality Deoband) v severní Indii76 (oblast Gudžarat, dále také Surut 

a Baruch, Pešávar). Jeho následovníci vyznávají sunnitský hanafíjský 

puritánský islám. Odmítají praktiky, které považují u Barélwí za širk 

75 V jedné takové oblasti bylo zjištěno 12 volených muslimských radních ze dvou 
politických stran. Všichni bylo stejné etnické národnostní tradice a patřili ke stejné 
bárélwíjské mešitě a potvrdili úctu a následování místnímu pírovi. Situace byla ale o 
to zajímavá v tom ohledu, že v té samé oblasti byl zvýšený počet zajatých 
radikálních skupin a teroristů. 

76 škola a hnutí založené roku 1867 ve městě Deoband (severovýchodně od Dillí) mělo 
za cíl vychovávat ulemá schopné vynášet fatwy (autoritativní právní názory) o všech 
aspektech každodenního života z rigoristického puritánského a konzervativního 
hlediska a tím umožnit nábožensky přežít muslimům, náhle se ocitnuvším v 
menšinovém postavení a pod bezbožnou vládou hinduistů 
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např. uctívání svatých, nebo jiných kulturních "přídavků". Právě 

v kontrastu s Barélwí má deobandská škola jednu z největších sítí učenců 

trénovaných v Británii, s respektem na etnicko-národní vazby jejich síť 

učenců zahrnuje mladé i staré muže a někdy i ženy. Poskytují relativně 

jednoduchý přístup k duchovnímu i světskému vedení. Stejně jako jiné 

i deobandský khandani systém si prochází sváry a kontroverzemi, kde 

jsou vůdci mladou generací a členy rivalitních klanů kritizováni 

ze špatného vedení, výkladu a diskriminace. Deobandská interpretace 

Koránu říká, že muslim má být loajální nejprve k náboženství a potom 

k zemi, ve které žije. Dále že muslimové uznávají pouze náboženské 

hranice ummy a ne národní hranice. Jejich povinností je také jít 

do jakékoliv země s úmyslem džihádu. Někdy dochází až tak daleko, že 

obviňují ostatní muslimy, že svou víru zapírají, protože nedělají X, Y, Z .. 

Dají se také poznat podle oblečení. Barélwí ženy nejčastěji nosí salwar 

kamíz77 viz. Obrázek č.5 a muži chodí oblékáni v západním stylu. 

Deobandské ženy nosí hidžáb a černý kabát. Některé jsou úplně zahalené 

nebo dokonce nevychází z domu bez muže ven. Ortodoxní muži nosí 

šerwánF8. Co se týče modlitebního místa pro ženy, často je deobandské 

mešity vůbec neposkytují (na rozdíl od dobře vybavených salafijských). 

Teologicky to lze vysvětlit tím, že nejvhodnějším modlitebním místem 

pro ženu je její domov. Aby se ale ona skutečnost vykompenzovala, ženám 

je umožněn vstup do mešity mimo modlitební časy a je pro ně velice často 

obstaráván rozsáhlý radiový systém, který jim domů přenáší klíčová 

kázání a přednášky. Z toho důvodu jsou obvykle ženy následující tento 

směr zainteresovány v organizování aktivit v mešitě a prokazují relativně 

vysokou míru islámského vzdělání. 

Philip Lewis rozlišuje79 v samotném Deobandu dva proudy. První z nich 

je apolitické misijní hnutí, pracující na mezinárodní obrodě islámu. 

77 http://www.wholesale-beadedjewelry.com/image/salwar _ kameez/CFSK-6 .jpg 

78 http://www.saree-sarLcom/sherwanLhtm 

79 Lewis P., Islamic Groups in Britain, Social Responsibility Committee of the Moravian 
Church, Bradford, 2005 
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Nazývá se Tablígh DžamáCat80
• Druhá větev je podobná hnutí Tálibánů, 

politická, značně radikální, ovlivněná wahhábismem. 

Evropské sídlo Deobandu je právě v Dewsbury, kde pořádají výcvikové 

semináře pro ty imámy, kteří se v Anglii narodili. Mnoho věřících, kteří 

vyznávají tento proud má kořeny právě v N orth-West provincii, která 

sousedí s Pákistánem. Spojitosti deobandského proudu a hnutí Tálibánu si 

všimla v Británii i mnohá média. Podle průzkumů81 je až přes polovinu 

mešit deobandských. Upozorňují především na radikální osobnosti typu 

Riyadh ul Haqa82
, které mají vliv na ostatní. I když se někteří deobandští 

imámové snaží o mezináboženský dialog, islámští teologové přiznávají, 

že takovéto snahy nejsou rozhodně pro tento směr v Anglii 

charakteristické. Deobandské učení se ale dle jejich pozorování 

extremizuje spíš v Anglii než v Pákistánu. 

4.6.2.3 Tablígh-i DžamáCat 

Hlavní pozornost věnuje tento směr aktivnímu pietismu, který spOClVa 

v misijní aktivitě. Cílem misionářských aktivit je 6 pilířů: víra v Boha, 

respekt k muslimům, modlitba, znalost Boha a kázání víry, upřímný 

úmysl. Tablíghí odmítají integraci do většinové společnosti. Jejich 

apolitický a přátelský přístup a úcta ke spirituálním hodnotám umožnily 

vést dialog s křesťanskými církvemi ve Velké Británii. 

4.6.2.4 Salafíja 

Salafíjská větev byla založená a vedená mladými etnicky různými 

muslimy. Nevidíme zde tedy čistě jen Pákistánce (ti jsou spíše v menšině), 

ale i bangladéšské, súdánské, somálské muslimy. Řídící výbor je utvořen 

z mnoha různých profesí od chirurgů, IT specialistů po obchodníky. 

80 V této práci je uváděno jako samostatný proud 

81 Norfolk, A., Hardline takeover of British mosques, www.timesonline.co.uk, 7.8. 2007 
in: http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article2402973.ece 

82 bývalý imám z Birmingham Central Mosque nyní vede Islamic Academy v 
Leicesteru 
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Vůdcovství je zde založené striktně na uctě intelektuálské islámské 

kapacity. Naprosto odmítají všechny diskriminující hierarchické systémy, 

nepřijímají ani stranění etnické příslušnosti. Salafíjské mešity aktivně 

zapojují mladé lidi z komunit. Zároveň poskytují řadu aktivit 

od fotbalových turnajů po doučování. 

4.6.3 Mezináboženský dialog 

Začněme zajímavou skutečností, v muslimských obvodech, kde převažují 

Pákistánci se většinou tito lidé nevymezují proti křesťanům nebo 

nevěřícím, ale vůči "bílým"83
• Dokazuje to, že se ve svém prostředí necítí 

utlačováni náboženstvím, jako to je např. v Palestině. 

V samotném Birminghamu se již 9. rokem pořádá aktivita s názvem 

"Interfaith Peace Walk", zaměřená na mezináboženské porozumění, 

de facto hledání společného mezi jednotlivými komunitami v tomto městě. 

Během pochodu spolu lidé z různých náboženských komunit mluví 

a vzájemně se snaží pochopit. Cílem, který proklamují, je mír v rodinách, 

mezi různými sousedy ve městě a i v celém státě. Iniciativa vznikla 

na popud birminghamských anglikánských, metodistických a katolických 

církví, za podpory židů, buddhistů, bahaistů, Sikhů a hinduistů. Jde 

o každoroční pochod městem a návštěvy různých náboženských komunit 

za účasti těch, kdo chtějí nalézt společnou řeč s ostatními náboženstvími. 

Birminghamští muslimové se k aktivitě připojili jiným způsobem 

než ostatní. Svolili k tomu, aby "pochodil navštívil Birmingham Central 

Mosque, zprostředkují přednášku o islámu, rádi odpoví na dotazy, zároveň 

ale odmítli navštívit ostatní místa a připojit se k pochodu. S žádným 

muslimem jsem se na pochodu tedy nesetkala. Mešitu navštívil zástup asi 

25 lidí (někdy prý dosahuje počtu 70 lidí). Správce mešity jim vysvětloval 

vztah muslimů k modlitbě a Bohu a snažil se jim dokázat, že muslimové 

jsou otevření vůči komukoliv, kdo do mešity přijde. Křesťané, účastnící se 

83 Pojem "bílý" uvádějí často ve dvou konotacích: jednak v pozitivním smyslu bílého 
přítele ze škole, ale i v negativním: pokud vidí ženu v krátkých letních šatech jako 
tu "bílou děvku". 
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pochodu se v mešitě ptali na očistu před modlitbou, co mají společného 

Korán a Bible a na vztah islámu a terorismu. Na závěr se v mešitě 

za účasti muslimů, ale bez jejich připojení pomodlili modlitbu, kterou se 

ten den na každém místě modlí. 

Birmingham je navíc zajímavý vysokou školou Selly Oak, dnes 

přičleněná k teologické fakultě Birminghamské univerzity, kde je jedním 

z oborů "Islámská studia a vztah křesťanství a islámu". Studují zde spolu 

muslimové, nevěřící i křesťané. Na půdě této školy vznikl velký počet 

významných vědeckých prací sloužících křesťansko- islámskému dialogu. 

] e možné navštívit některou z diskuzí. Dialog v rámci oboru je veden 

v přátelském tónu, což ale neznamená, že se nepoukazuje na chyby. 
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5. Překážky integrace Pákistánců do britské 

společnosti 

5.1 Různé aspekty diskriminace 

Některé projevy diskriminace vůči muslimům vedly k volání po nové nebo 

alespoň změně stávající legislativy. Zákon "Race Relations Act" z r. 1976 

přisuzoval ochranu pouze Sikhům a následně také Židům, jakožto 

etnickým skupinám. Přestože se v soudních sporech opakovaně 

prokazovalo, že muslimové jako etnická skupina jsou velmi odlišní, zákon 

je nechránil stejně jako zmíněné skupiny. Různé průzkumy84 zaměřené 

na to, jak se muslimové jako náboženská minorita ve Velké Británii cítí 

poukazují na to, že rostoucí diskriminace v jednotlivých aspektech života 

muslimů se často stává důvodem vykořenění a radikalizace. Pokud 

mluvím o "britských muslimech" týká se tato charakteristika převážně 

pákistánské komunity. Ta tvoří 43% britské muslimské populace. 

Mezi nejčastější odpovědi, které muslimové dávali na otázku, v jakém 

ohledu cítí diskriminaci byla: "Pociťuji diskriminaci kvůli barvě své pleti, 

kvůli svému původu a náboženství". Dotazovaní často také odpovídali, 

že rasisté při útocích nerozlišují mezi rasou a náboženstvím. Bylo však 

také slyšet, že nejhorší diskriminací je ignorance. 

Britské Pákistánky se cítí zranitelnější, pokud nosí tradiční oděv a je 

lhostejné, zda je to kvůli kulturním, nebo náboženským důvodům. Ženy 

mají situaci obecně těžší, ať už jsou černošky, nebo Asiatky. Samy hodnotí, 

že být ženou, Pákistánkou a muslimkou je ve Velké Británii zřejmě ta 

nejvíce diskriminující varianta. 

Pokud jdeme do jednotlivých oblastí hlouběji zjišťujeme, že v každé 

sféře života se muslimové cítí v Británii nějakým způsobem znevýhodněni, 

utlačováni, či diskriminováni. Jednou z nejviditelnějších institucí je 

84 Weller, P., Feldman, A., Purdam, K., Religious discrimination in England and Wales, 
Home Office Research Study 220,2000 
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škol stvL kde je takových situací nesčetně. Muslimové si stěžují na to, že 

ve státních školách jsou děti kvůli své víře napadáni, nedostávají volno 

během islámských náboženských svátků, kvůli tradičnímu oblečení jsou 

posláni pryč z výu~ nemohou dodržovat modlitební povinnosti. Dále, že 

na školách chybí islámští učitelé, nelibě nesou to, že se obě pohlaví na 

školách učí pohromadě a zároveň chybí jakékoliv ohledy na kulturní 

jinakosti a zvyky. Na vysokých školách vidí samotní studenti problém 

v tom, že některé studijní texty mají protiislámský ráz. Velmi náročnou 

překážkou bylo pro studenty získání modlitební místnosti. Obtíže 

ve vzdělávacím systému pak způsobují především učitelé. Většina z nich 

mají podle Pákistánců islamofobní styl přemýšlení a o muslimech jako 

lidech mezi učiteli panuje přesvědčenL že jsou hloupí 

a fundamentalističtí. 

Na druhou stranu běžné situace, nad kterými se Angličan, Němec ani 

Čech nepozastaví, budí u muslimů pohoršení a jsou zdrojem konfliktu. 

Např. když učitelky pořádají smíšené (ve významu chlapci-dívky) výlety, 

nebo procházky aniž by se o tom poradily s rodiči. Muslimové vnímají jako 

urážku, pokud se v knížkách pro malé děti často objevuje prase a děti 

o něm musí vyprávět. Častou stížností rodičů bývají případy, kdy učitelka 

ponoukala dívku k rozhovoru s chlapcem a mluvila proti "plánovanému" 

sňatku v rodině. Navíc jednoznačné narážky či ponížení ze strany učitele 

jsou jednoznačným znamením pro spolužáky, že chovat se obdobným 

způsobem vůči "jiným" spolužákům je zcela v pořádku. Je naprosto 

pochopitelné, že osmileté dítě nedokáže před učitelem intelektuálně 

obhájit svůj názor, víru či zvyklosti přejaté od rodičů. A vyjde ze střetu 

jako hloupější. 

Na diskriminaci upozorňují muslimové i v oblasti zaměstnání. Velké 

omezení cítí v oblasti odívání. Spousta žen ztrácí svou práci poté, co 

začne do práce nosit "hidžáb8s
". Je to proto, že většina zaměstnavatelů 

vnímá závoj jako symbol útlaku ženy a domnívají se také iracionálně, že 

85 rouška zakrývající muslimkám vlasy a krk 
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žena nebude pracovat výkonně. Jiní vnímají roušku jako přílišné 

zdůraznění kulturní identity, která není na pracovišti vhodná a také se 

obávají napětí ze strany ostatních zaměstnanců. Pokud muslimské ženy 

nosí v zaměstnání hidžáb v kombinaci se západním oblečením jako jsou 

košile, blůzy nebo kalhoty, chtějí tím vyjádřit ospravedlnění vůči změnám 

v genderových rolích a sexuální identitě, která se projevuje v muslimské 

komunitě v Británii. 

Jako ublížení ze strany zaměstnavatele chápou muslimové i nedostatek 

respektu a ignoranci k náboženským zvykům. Prakticky se to projevuje 

tak, že zaměstnavatelé nevychází muslimům vstříc v modlitebních 

povinnostech. Není nijak zvlášť překvapivé, že velká část Pákistánců cítí 

při pohovorech nedůvěru ze strany dotazovaného. Zaměstnavatelé 

podléhají stereotypní představě, že muslim pákistánské národnosti 

nemůže být pro firmu dostatečně reprezentativním. V horším případě je 

napadne, že může jít i o teroristu. Jedna z muslimských žen na toto téma 

uvedla: /INa konci interview ohledně práce jsem věděla, že to zaměstnání 

nedostanu, protože na rozdíl od ostatních kandidátů jsem nepotřásla 

zaměstnavateli muži nabídnutou ruku. On poté svou rychle stáhl zpět. 

Chápu, že bude chtít raději zaměstnat někoho, s kým bude moci lépe 

vycházet. /I 

Ke zkreslujícímu pohledu na Pákistánce a muslimy napomáhá podle 

vyjádření mnohých i činnost médií, která muslimy vykresluje jako 

homofobní a teroristy. liZ titulku novin se často dozvíte, že Pákistánec/ 

muslim spáchal x. Ale už jste někdy viděli, aby se psalo, že křesťan, nebo 

běloch spáchal x?/I Mezi další výtku adresovanou médiím patří často 

podprahově podávaná skutečnost, že muslimské ženy jsou kvůli svému 

způsobu života méněcennými bytostmi nebo prezentování zahalené ženy 

jako oběti svého manžela. 
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5.1.1 Islamofobie 

Islamofobie byla definována jako iracionální nepřátelství vůči islámu 

a z toho plynoucí strach nebo nenávist proti muslimům. Slovo také 

odkazuje k diskriminaci a sociálnímu vyloučení vyrůstajícímu právě ze 

strachu a neznalosti. O termínu se začalo hovořit veřejně poprvé zvláště 

díky organizaci Runnymede Trust v roce 1997. Islamofobie se projevuje 

útoky na mešity a muslimské hřbitovy, výhružnými telefonáty směřujícími 

do muslimských organizací nebo mešit jako tomu bylo u muslimské 

modlitebny v Manchesterské univerzitě. Dále to jsou fyzické a slovní 

útoky proti jednotlivcům u nichž je např. podle oblečení zřejmé, že jsou 

muslimové. Často se projevuje strháváním šátků z dívčích hlav, 

pověšenými prasečími hlavami na dveřích domu, kreslením křížů. 

Islamofobie koluje i v negativních stereotypech a poznámkách politických 

vůdců, např. v tom smyslu, že britští muslimové si musí vybrat mezi 

britským způsobem života a terorismem. Islamofobie má hodně 

společného s rasismem, ačkoliv u tohoto specifického případu směřuje 

proti člověku kvůli jeho náboženskému přesvědčení. Antisemitismus je 

většinou společnosti, politickými orgány odsuzován jako zlo, to samé se 

ale nehodnotí u islamofobie. Někteří totiž tvrdí, že islamofobie nemůže 

být považována za to samé co antisemitismus, protože původce nenávidí 

ideologii nebo náboženství, ale ne muslimy samotné. 

Pro mnoho mladých Pákistánců je islamofobie jen falešným rasismem. 

"Před útokem 11.9.2001 mi říkali Paki, což mi vadilo. Nyní mi nadávají 

do bin Ladinovy pravé ruky. Je to jiná písnička, ale stejná špína." (M. 

Khan, 16 let) Pro teenage generaci nejsou podstatné narážky, které 

slýchají v médiích, ale ty které pochází od bílých Britů z běžného života 

na ulici. Cítí se špatně kvůli barvě své pleti, která je podobná Usámovi bin 

Ládinovi, muslimské dívky cítí opovržlivé pohledy od britských dívek kvůli 

šátku. Smutné je, že se islamofobní narážky objevují už mezi dětmi 

a studenty. Během války v Iráku často upozorňovali pákistánští studenti 

na to, že bílé britské děti slavily vítězství, pokud byli někteří Iráčané 
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zabiti a považovali to za výhru nad Pákistánci. "Říkali mi, že Saddám je 

můj otec a že ho miluji. Tím, že zabijí Iráčany se nám Pákistáncům pomstí 

za 11. září." (S. Rehman, 12 let) Učitelé většinou tyto řeči ignorují 

a zlehčují je. Ať už jsou motivy jakékoliv, boj s islamofobií nebyl dosud 

včleněn do oficiální politiky ať už na národní nebo lokální úrovni. 

5.1.2 Obraz muslimů v britských médiích 

Prezentace islámu a muslimů v britských médiích byla už od počátku 

otevření tématu pákistánské menšiny v zemi omezená na úzký pohled 

chápání. Počty reportáží a příspěvků věnovaných muslimům, které by se 

doopravdy a věrně věnovaly problematice imigrantů nebo jejich 

náboženství bylo opravdu málo. Nárůst a intenzita zprávo britských 

muslimech dramaticky vzrostla s 11.9. 2001. Nejvíce se média věnovala 

britským muslimům v r.2006 a do dnešního roku zůstává počet reportáží 

vysoký. 86 Podle stejného průzkumu Cardiff University z r. 2008 se 

v posledních letech média zaměřují na náboženské a kulturní rozdíly mezi 

islámskou a britskou kulturou, v horším případě se srovnává západ 

obecně s islámským extrémismem. Oproti tomu poklesl počet reportáží 

věnujících se problémům muslimů či jednotlivých etnik v Británii. Jazyk 

médií asociuje britské muslimy s hrozbou, problémem nebo odmítáním 

britských hodnot. Všechna slova používaná ve zprávách ve spojitosti 

s britskými muslimy se bohužel musí hodnotit jako negativní: převládají 

výrazy jako terorista, extrémista, islamista, nebo sebevražedný 

atentátník. Počet takových zpráv je zřejmý, jedná se o populární, 

dramatická a vzrušivá témata, která se dobře prodávají. Chybí ale 

vyváženost, zvláště v tom ohledu, že většina britských Pákistánců nemá 

s těmito zprávami nic společného. Tím, že se ale nepíše o jejich 

skutečných problémech a každodenním životě, jsou vnímáni jako celek 

s ostatními "teroristy a extremisty". Noviny hodnotí muslimy v Británii 

povětšinou jako nepřizpůsobivé a záměrně jiné. Naprosto chybí poukázání 

86 Moore, K., Mason, P.; The representation of British Muslims in the National Print 
News Media 2000-2008, Cardiff University, 2008, str.3 
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na to, že většina britských muslimů přeci vyznává silné morální hodnoty. 

Průzkumy vycházející z 1250 zdrojů udávají, že nejčastěji o britských 

muslimech ve smyslu událostí, zkušeností nebo příběhů mluví v médiích 

politici. To lze vykládat jako snahu politiků zviditelnit se na tématu, které 

je již pár let pro britskou společnost aktuální. Druhou skupinou, která 

utváří obraz muslimů je veřejné mínění, tedy široká veřejnost, která se 

k tématu britských muslimů a Pákistánců ráda vyjadřuje a přidává 

některé své zkušenosti. Zajímavé také je, že ve článcích o britských 

muslimech se k tématu často vyjadřují a jsou citováni spíše křesťanští 

náboženští představitelé, než muslimští. 

Co se týče fotografií přiložených ke článkům. Za zarážející fakt 

můžeme považovat, že až 11 % 87 z těchto fotografií pochází z policejní 

dokumentace. Často se opět s pojmem britského muslima nebo 

Pákistánce pojí obrázek některého z teroristů (oblíbená je fotografie lidí 

typu Abu Hamzy). 

Britská média také čas od času výrazně pozměňuje název titulku 

ke článku, vztahující se k muslimům nebo Pákistáncům v Británii. Mezi 

známé příklady patří články týkající se poznámky ministra pro životní 

prostředí Phila WoolaseB8
, že kvůli rodinným sňatkům mezi venkovskými 

Pákistánci roste počet narozených dětí s vrozenou vadou. Aniž by média 

vzala v potaz kontext jeho slov, většina titulků novin zněla ve smyslu: 

"Ministr varuje před vrozenými vadami mezi muslimy". Ve článcích se 

odkazovalo neustále na statistiky a lékařské průzkumJ" které ale fakticky 

neexistují, mluvilo se o muslimech i když Woolas zmínil pouze venkovské 

Pákistánce. 

Další a znatelně horší dopad měla v médiích tzv."Nazi UK aféra". 

V interview pro Daily Telegraph řekl Dr. Muhammad Abdul Bari, 

87 Moore, K., Mason, P.; The representation of British Muslims in the National Print 
News Media 2000-2008, Cardiff University; 2008, str.22 

88 "míra postižení je mezi pákistánskou populací vyšší, než u ostatní populace. A každý 
ví, že je to způsobeno prvním sňatkem mezi bratranci a sestřenicemi. To je spíš 
kulturní záležitost, než náboženská. A v této zemi to není zakázáno.", 
The Sunday Times, 10.2.2008 
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představitel "Muslim Council of Britain" tento svůj názor: "Každá 

společnost musí být velice opatrná, aby nedošla do stavu, ve kterém je 

myšlení lidí pokřivené podobně jako ve 30. letech (myšleno 20. století). 

Jestliže je vaše společnost vnímána ve velice špatném světle a výzkum 

po výzkumu říká, že my jsme odcizeni, potom se muslimové začnou cítit 

velmi bezbranní." 

Na základě tohoto odstavce bylo v následujícím týdnu vydáno 21 

článků a reakcí v čele s titulky "Muslimové mají strach z 'nacistické' 

Británie 1189 nebo "Británií hýbe vztek kvůli označení za 'nacistická' 

".90Slovo nacismus se v nadpisech pohybovalo velice často i přestože 

nebylo Barim použito. 

Tyto všechny příklady jen dokazují, že média, která hrají klíčovou roli 

v začlenění Pákistánců do britské společnosti a ovlivňují dalekosáhle 

vztahy mezi těmito dvěma světy se staví k muslimům spíše negativně. 

Jejich pozici jim vůbec neulehčujL spíše napomáhají k negativnímu 

vnímání muslimů. 

5.2 Radikalizace Pákistánců ve Velké Británii 

Chápání významu slova IIradikalizace" se pohybuje ve velmi širokém 

spektru. Ve slovníku cizích slov objevíme výklad: růst a stupňování 

nekompromisnosti a nesmiřitelnosti. Oxfordský slovník slovo "radikální" 

opisuje jako "dalekosáhlý; obhajující absolutní reformy; nesoucí extrémní 

politické pohledy; revoluční; neopouštějící základní zásadyll. K termínu 

IIradikální" je často povrchně přiřazována interpretace ve významu 

II extrémistický" nebo "teroristický". V rámci tohoto popisu je nutné 

rozlišit mezi dvěma typy radikalizace: 

I, boj za spravedlnost a osvobozenL které mohou být nzeny přes 

náboženské struktury. Boj je také založen na základě historických 

89 The People, 11.11. 2007 

90 Sunday Express, 11.11. 2007 
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souvislostí a širších skupinových kolektivností s ohledem na etnikum, 

občanství nebo rasu. 

2, Boje, které jsou součástí velmi osobních nábožensko duchovních 

odpovědí na požadavek prokázat víru skutkem. Tato druhá možnost je 

více individuálnL může se říct také prchavá a momentální a v současnosti 

více otevřená extrémismu. 

Profil extrémistů už nějakou dobu není až tak překvapivý: jde o mladé, 

celkem zámožné (ze střední třídy), v Británii usídlené, britskou školou 

prošlé "děti" pákistánských přistěhovalců. Západnímu evropskému 

člověku připadá nepochopitelný už fakt že může dojít k radikalizaci 

v takové zemi jako je Velká Británie, natož že zde dojde k zfanatizovánL 

které může vést až k sebevražedným atentátům. Jistou stopou bylo 

prohlášení91 imáma Musy Admaniho92
, že islámští extremisté pronikli do 

nejméně čtyř britských univerzit aby zde radikalizovali muslimské 

studenty. Musa Admani tvrdit že extrémisté obcházejí školní řád 

zakazující vytváření radikálních skupin tak, že se prezentují jako 

"obyčejní" muslimové s alternativními názvy svých skupin. Někteří 

z těchto studentů jezdí prý často do Afghánistánu a Iráku provozovat 

džihád. Admani říká, že tito studenti pociťují velkou nenávist vůči Západu. 

Ovlivněni bývají zejména knihami Qutba nebo Maudúdího. Tyto jeho 

výpovědi jen potvrdilo prohlášení britské bezpečnostní informační služby, 

která od r. 2005 zaznamenala prudký nárůst islámských extremistů 

v zemi. Podle MI5 se prošetřuje na 200 teroristických sítí s počtem asi 

1600 lidí. 

Přibližně týden po útocích v londýnském metru 7.7. 2005 se prokázalo, 

že kolem britských univerzit se pohybují skupiny extremistických rekrutů 

a zaměřují se na jedince, kteří mají technické dovednostt zvlášť v IT 

91 Taher, A., Gadher D., Islamists infiltrate four universities" The Sunday Times [UK] 
11/2006. 

92 Musa Admani je muslimským kazatelem při London Metropolitan University a 
zároveň poradcem pro muslimské záležitosti ministra vysokých škol Billa Rammella 
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oboru nebo strojním inženýrství. 93 Policie dokládá, že extremisté jsou 

většinou bez kriminální minulosti a ovládají technické dovednosti. Většina 

těchto 1I1apených" patří mezi osamělé lidi, kteří byli osloveni 

v univerzitních klubech s určitým etnickým nebo náboženským 

zaměřením. Dalším častým rysem je ztráta iluzí a znechucení 

ze současného života. Lze ale najít i druhý profil lidí, kteří podléhají: jde 

o neúspěšné chudé lidi, bez kvalifikace a také bez kriminálního pozadí. 

Často jsou zradikalizováni charismatickými osobnostmi nebo extrémisty 

v mešitě nebo ve vězení. Tento typ lidí je udržován pro operační účely, 

oproti první skupině se totiž nehodí, aby rozvíjeli další IIpoliticko

doktrinální" síť potenciálních kompliců. Radikalizovaní britští studenti 

sestávají z různých etnických skupin: jsou to ale především mladíci druhé 

a třetí generace přistěhovalců z Pákistánu, Kašmíru a severní Afriky. 

Velký počet z nich byli nevěřící, liberální lidé, kteří konvertovali k islámu 

až v dospělosti. Proto mezi radikalizovanými studenty můžete potkat 

lI čisté" Brity. Naprosto se tím vyvrací stereotyp předstaV)0 že útoky 

provádí naverbovaný nevzdělaný fanatik z afghánské vesnice. 

Bývalý šéf Metropolitní policie Lord Stevens odhalil, že až 3000 

v Británii narozených nebo usazených lidí prošlo tréninkovými kempy 

U sámy bin Ládina. Klíčovým podnětem radikalizace byla podle 

whitehallského dokumentu válka v Iráku. Silnou příčinou tedy byl IIdvojí 

metr" britské (a samozřejmě i americké) zahraniční politiky. Většina 

těchto lidí vnímala velmi silně přechod z britské politiky IIpasivního 

utlačování" praktikované např. v Kašmíru nebo Čečensku do lIaktivního 

utlačování". Válka proti terorismu v Iráku a Afghánistánu tak byla 

pochopena jako válka proti islámu jako takovému. Zároveň je ale nutné 

předeslat, že útok 11.9. 2001 se stal před britským zásahem v Iráku. 

Británie se zároveň pokusila sevřít islámské radikály skrz tři hlavní 

cesty: 1, skrze legislativu, která se zabývá bezpečnostními tématy 2, 

mezináboženský a mezikomunitní dialog a 3, programy navržené 

93 Winnett R., Leppard D., Leaked No. 10 dossier reveals Al-Qaeda's British recruits, 
The Times, 7/2005 
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pro podporu větší muslimské participace do většinové britské společnosti 

4, otázka britské zahraniční politiky. Stupňované napětí je dlouhodobou 

reakcí na pocit diskriminace, který v pákistánské komunitě přežívá. Je 

podle nich představována politiky a médii jako IIproblémová muslimská 

komunita" britské společnosti. To silně přispívá k antimuslimskému 

klimatu společnosti. Jako častý příklad přiložení si polínka k nenávistné 

atmosféře se udává prohlášení poslance Jacka Strawa o niqábu (závoj 

zakrývající obličej). Straw vyzval muslimské žen)j aby si při návštěvě jeho 

kanceláře sundavaly závoj 94 • Niqáb přitom nazval IIviditelnou demonstrací 

oddělenosti" v zemi, kde se vytváří paralelní komunity. Závoje by podle 

jeho slov neměly být vůbec nošeny. Tato prohlášení prý podpořila 

protimuslimské výtržnosti a nenávistné emaily adresované muslimským 

organizacím ve Velké Británii. 

Nejen mezi Pákistánci, ale muslimy v UK vůbec roste nedůvěra 

v autority. I přes řadu návrhů zákonů a proslovů v parlamentu zacílených 

na mezikulturní dialog a vztahy se muslimové na tyto pokusy dívají 

s ostražitostí a nedůvěrou, protože jde většinou o návrhy jedinců, kteří si 

neuvědomují, co muslimská komunita vůbec chce a potřebuje. Jedním 

z klíčových problémů pociťovaných muslimskou komunitou je komunikace 

vlády jen s určitými, většinou staršími muslimy. Je to nedostatek pocitu 

sounáležitosti, který někteří muslimové pociťují. Zájmy všech muslimů 

zastupují jen ti IIzavedení" a ostatním je znemožněn přístup na dlouhou 

dobu aniž by byl zajištěn efektivní dohled nad průběhem jednání. Hlasy, 

že britští muslimové potřebují nové mladší autority, které by měly lepší 

spojení s globálním světem mladých muslimů zaznívají už od r.2004. 

Chyba nastala ve špatném vnímání skutečnosti: na jedné straně se mladí 

muslimové odcizují své britské identitě a na druhé straně nemají dostatek 

důvěry v tradiční muslimské vedení. Mešity jsou v tomto ohledu naprosto 

bez vlivu.95 Navíc kvalita výuky v mešitách není odpovídající. Na jedné 

straně je mešita místem společné modlitby, na druhé straně může jít i 

94 http://www.news.com.au/dailytelegraph/story/0.22049.20548012-5001028,00.html 

95 Alam, F., Vision of a New IsIam, The Ob server, 4.4. 2004 
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o instituci vedenou megalomaniakem jednajícím spIse jako kmenový 

vůdce. Méně a méně lidí chodí do mešit proto, aby zde našli islámské 

vedení. Spíše surfují po islámských internetových stránkách, schází se 

v kebab obchodech, nebo na soukromých shromaždištích. Zde se cítí 

bezpečně a mohou mluvit o tématech, která je zneklidňují: o špatné 

ekonomické situaci, nebo o mullech, kteří neustále kážou 

ale neposlouchají, co jim druzí říkají. 

Osama Saeed z Britské muslimské asociace poukazuje na tradiční 

mýtus kolující o teroristech, že se rekrutují nebo organizují v mešitách. 

Absence pravých muslimských britských vůdců dostává extrémismus 

do pohodlné a výhodné pozice, protože jejich nazírání budoucnosti je 

pojato jednoznačným způsobem oproti jiným konceptům. Požadavek 

nových vůdců pro některé znamená více radikálnější vůdce. Mnoho 

muslimských vůdců často podle kritiky nejen, že popírá jakékoliv 

problémy, ale snaží se vyobcovat i ty, kdo na problémy poukazují96 . Takový 

člověk mluvící vně komunity má ihned nálepku extrémisty.97 Doprovázející 

kritikou je neodpovídající kvalita výuky v mešitách. Dostat se na místo 

muslimského vůdce je obtížné. Většinou jde o muže středního věku, 

patřící k ekonomické elitě, velká spousta z nich má politické kořeny 

v některém z islámských hnutí. Pro lepší sepětí komunit je nutné poznat 

život typických chudých, odstrčených muslimských rodin proto, aby se 

pochopilo proč se velká část komunity cítí "mimo" společnost, ve které 

žijí. Jak již jsme poukazovali dříve, hovoříme o heterogenní komunitě bez 

pravé vůdcovské hierarchie. Hierarchie podobná katolické církvi zde 

neexistuje. 

Mnoho britských muslimů nabylo přesvědčení, že občanské protesty 

jsou nedostatečným projevem a jediný prvek, který má váhu je násilí 

(propaganda činem). Větší radikalizace a indoktrinalizace je častěji skrze 

přátele, rodiny, televizí, internet a virtuální chaty než mešity. 

96 Khurshid, A., spokesman of Commission for Racial Equality, BBC, 2. 4. 2004 

97 Casciani, D.,Disaffection among British Muslim youth, BBC News On-line 31.3. 
2004. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3586421.stm 
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Kontroverzní osobností, která má nejen velký vliv na náboženskou 

obec muslimů ve Velké Británii, a zároveň spolupracuje s čelnými politiky 

a policií, je Dr. Mohammad Naseem98 • Ten přirovnal situaci nátlaku 

a perzekuce muslimů k útlaku Židů Němci před II. sv. válkou99
• Zároveň 

nazval Británii policejním státem. 

5.3 Hawala 

o hawale v této kapitole hovoříme v souvislosti s radikalizací. Jedná se 

o systém převodu peněz, který funguje mimo bankovní systém. Dnes tento 

způsob transakce využívají muslimové na celém světě, ale zvlášť 

charakteristický je právě pro Pákistán a Indit odkud i vzešel. 

"Hawaladar" přijímá od plátce hotovost a spolu se svou ostatní 

hotovostí ji má na svém bankovním účtu. Spolupracuje se svými kolegy, 

obvykle rodinnými příslušníky, členy klanu nebo přáteli v cílové zemi, 

kteří vyplatí složenou částku sníženou o malý poplatek příjemct který se 

mu dohodnutým způsobem prokáže. Protože si hawaladarové vzájemně 

důvěřují, může mezi nimi dojít k vyrovnání i mnohem pozdějt třeba 

klasickým bankovním převodem nebo i v nepeněžní formě. Hawala je 

velmi oblíbená už kvůli tomu, že její směnný kurz je výhodnější než 

oficiální bankovní kurz. Tento způsob převodu peněz umožňuje lépe 

skrývat peněžní toky a tak krýt třeba pašování nebo neplacení daní. Dnes 

je systém oblíbený zejména pro nízké poplatky (nižší než v bankáchL 

pro jeho rychlost (příjemce může mít peníze již za několik hodin) a také 

pro jeho anonymitu. Je to velmi dobrá alternativa k takovým institucím 

jako je Western Union, které požadují cca 22 dolarů na každých 150 

dolarů poslaných do Pákistánu apod. Hawaly využívají nejen nelegální 

imigrantt kteří si nemohou bez povolení k pobytu otevřít účet v bance, 

ale také velké společnosti (například Telcom Somalia), protože nahrazuje 

bankovní systém tam, kde neexistuje nebo je nedostupný z jakéhokoliv 

98 hlava náboženské obce v Birmingham Central Mosque, mluvčí Islamic Party of 
Britain, aktivné podporovatel proti-válečné skupiny "Stop the War Coalition" 

99 Bird, S., Jenkins R.,"We're vilified like Jews by the Nazis, says Muslim leader", The 
Times (UK) 3.2.2007 
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důvodu. Nejvíce "hawala" organizací se soustředí v Pákistánu, Indii 

a Perském zálivu. Přesto se nejvíce obchodů odehrává v Dubaji. Lze ale 

říci, že síť má globální charakter a velmi dobře je propracován tento 

systém v USA a Evropě. Předpokládá se, že každý rok se díky hawala 

systému dostane do oběhu přes 5 miliard dolarů. Z toho asi 1/3 tvoří 

peníze zasílané rodinám do Pákistánu emigranty. Důvody, kvůli kterým je 

hawala přitažlivá pro teroristické organizace jsou: velmi snadná 

dostupnost této služby a zároveň vysoká rychlost. Hawalovým systémem 

je možné dostat se i do vzdálených geografických míst, která např. nejsou 

obsluhovány běžnými bankami, nebo je zde politická nestabilita či válka. 

A samozřejmě jde o velmi anonymní transakce, zaručené absencí 

jakéhokoliv závazku, který by vedl k identifikování zákazníka, nebo 

záznam transakce. Největším "legálním" problémem s hawalou 

vodesílaných zemích je minimum jakékoliv licence nebo registrace, 

přestože samotné operace bývají obyčejně neškodné. U zemí, přijímajících 

hotovost jako je např. Indie, hrozí navíc střet mezi hawala operacemi 

a devizovými kontrolami. Hawala transakce jsou tu častou příčinou 

vzrůstajícího vlivu černého trhu. I když samotný systém je velmi 

neškodnÝ, bývá často využíván pro praní špinavých peněz a maskování 

složitých finančních operací využívaných teroristy, nebo drogovými 

dealery. Labyrint je obtížné rozmotat pro jeho rozsáhlost, prostředníky, 

pseudonymy, nebo slepé uličky. Na druhou stranu je zde všudypřítomné 

riziko hlášení podezřelého obchodu policejním orgánům či finančním 

informačním jednotkám. 

Podle několika stop je zřejmé, že AI-Qá'ida byla sponzorována 

bohatými arabskými magnáty právě skrz systém hawaly. Jako prevence 

proti zneužití hawaly se uvažuje o zbudování jakéhosi registru 

využívajících, do kterého by se bylo nutné zaregistrovat. Za určitý pokrok 

se dá také považovat zbudování "Special Investigation Group" (SIG) 

v Pákistánu, která je součástí protiteroristické "Federal Investigation 

Agency". Tato skupina má za cíl dohlížet důraznějším způsobem 
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na regulace hawaly. Zároveň kriminální křídlo FIA pomáhá pátrat 

po hotovosti přicházejících z podezřelých zdrojů. Pokud by se licence, 

registrace anebo policejní pátrání staly neefektivními sledování zločinů 

v souvislosti s hawala systémem, bylo by nutné zvolit ekonomické 

omezení tohoto systému. Panuje ale shoda, že přílišná regulace 

a sledování sytému bude mít za následek jeho skrytí do větší ilegality. 
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6. Integrace muslimské mládeže 

6.1 Střety dvou kulturních identit 

Publikace ''The Global Values Surveys of Geert Hofstede" loozkoumá 

zvláštní kulturní hodnoty a IIduchovní" programy, které převažují 

v rozdílných částech světa. Podle hlavních předpokladů jeho teorie se 

britská a pákistánská kultura zcela radikálně odlišují. Hofstede určuje 

tzv. llpower distance" index, měřící míru, se kterou nejméně mocní členové 

společnosti akceptují nerovné rozložení moci. lOl V potaz se berou takové 

faktory jako individualismus, maskulinita, dlouhodobá perspektiva atd. 

V tomto směru je Pákistán velmi stratifikovanou společností s velkým 

rozdílem mezi chudými a bohatými, vládou a ovládanými. Hierarchické 

vztahy tu téměř nejsou kulturně řešeny, přetrvává patriarchální vnímání 

kultury, feudální zvyky a současná vláda je vládou vojenskou. Ve srovnání 

s ním je Británie sice také určitým způsobem stratifikovaná, ale je zde 

větší třídní a peněžní mobilita a menší rozdíl mezi výše uvedenými vztahy. 

Pákistánská kultura je na rozdíl od té britské konzervativní v tom ohledu, 

že se nesnaží snížit nejistotu v ekonomickém a vojenském kontextu. 

Británie klade důraz na individualitu a naopak pákistánská kultura tíhne 

spíše ke kolektivismu. To všechno je potřeba zmínit v kontextu dětí 

pákistánských imigrantů ve Velké Británii. Ti jsou tak postaveni mezi dvě 

kultury, ostře stojící proti sobě. Zajímavá byla ale tato úvaha: 

"V Anglii si můžete vybrat, ke které kultuře, společnosti nebo 

komunitě chcete patřit. V Pákistánu je jen jedna kultura a vy tam 

nemůžete přebrat anglickou kulturu, protože tam prostě není. V Anglii je 

asijská kultura přítomná a vy máte na výběr. A to, co já dělám je, že si 

vyberu z té pákistánské a britské to nejlepší. 1I (Fátima, 27 let) 

100 Hofstede, G., Culture's Consequences, Sage, London, 1984 

101 http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/power-distance
indexl 
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Příkladem roztříštěné identity může být extrémní jazyková 

roztříštěnost, kterou britští Pákistánci zažívají. P. Lewis102 to dokládá tím, 

že některé z těchto pákistánských dětí používají až 5 jazyků: klasickou 

arabštinu se učí kvůli studiu Koránu, sledují satelitní kanály 

v paňdžábském jazyce, dívají se na hindská videa, anglicky musí mluvit 

ve škole a jejich jazykem komunikace mezi ostatními je urdu. 

Pokud se podíváme na mládež britských muslimů dá se říci, že žijí 

ve dvou zcela odlišných světech: ve svých domovech jsou věrni tradici 

islámu a kultuře předků, zatímco venku se střetávají se současnou 

britskou společností, s její pluralitou a pokušeními. Jak dokládá {{Muslim 

Youth Hotline", britská telefonní linka důvěry a www.muslžmyouth.net. 

poskytující pomoc muslimské mládeži, probíhá uvnitř dospívajících 

muslimů vnitřní boj. Na telefonické lince jsou nejčastějšími dotazy otázky 

sexuality, rodiny, drog a vztahů. Podle informací je linka velmi oblíbená 

a bude muset být rozšířena, protože 2/3 volajících se nedovolají. 

6.2 Význam tradiční rodiny pro mladou generaci 

Přestože se jedná o generaci mladých lidí narozených v zemi, která 

podobně jako ostatní západní země podléhá důrazu na individualismus, je 

rodina ve významu širší, než základní rodiny shledána jako velmi důležitá 

hodnota. V britském prostředí si mladí muslimové uvědomují odlišnost 

od {{západních" vrstevníků např. na vztahu k rodičům, který vyplývá 

především z respektu. Vztahy k tetám, strýcům, k jejich dětem a dále 

např. sestřenicím mají velmi pevnou vazbu. Komunikace mezi generacemi 

probíhá většinou dobře, už protože rodiče své děti učí odmala rodné řeči. 

Mezi rodinami dochází k intenzivním setkáváním, pro které je příznačné 

oddělení žen a mužů. Tyto úzké vztahy jsou jedním z častých důvodů, proč 

mladí lidé touží jet do Pákistánu a poznat i ostatní členy rodiny, či 

udržovat s nimi vztahy. Dají se však rozlišovat dvě skupiny. Jedna je těch, 

kdo se v této komunitě cítí spokojeně. Druhou neopominutelnou skupinu 

102 diskuze na téma "Bradfords muslim" s P. Lewisem v Bradfordu, březen 2000 
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tvoří ti, kdo považují tyto komunitní vztahy za nabourávající soukromí, 

za nudné vysedávání společnosti rodinných členů, omezení narušující 

svobodu jít ven a dělat si, co chci. Mladí lidé dodržují tradici, přestože cítí 

předsudky vůči rodinným událostem. Většina ale chce aktivně udržovat 

rozsáhlé rodinné styky. Ti, kdo z jakéhokoliv důvodu odešli od rodiny, 

kvůli nějakému ublížení neodmítají ostatní příbuzenské vztahy a cítí se 

proto ublíženi, pokud k ukončení styků dojde. V životě mladých 

Pákistánců je neustálý tlak mezi přitažlivostí k individualismu tak silně 

proklamovaného Západem a kolektivismu hlásaného jako hlavní z pout 

velké rodiny. Proces, který se v těchto lidech odehrává je velmi dynamický 

a proměnlivý a musí proto vyvíjet velké úsilí, aby dosáhli toho nejlepšího 

spojení individualismu s kolektivismem, které by pro ně bylo přijatelné. 

Sociální systém rodiny a známých, nazývaný v Pákistánu IIbiradari", se 

podobá klanu nebo kastovnímu systému. Vyvěrá z historických tradic 

místních zvyků, pozemkového vlastnictví, rodinného podnikání. Ukazuje 

se, že mladí nemají o fungování tohoto systému představu a ani nemají 

zájem o jakékoliv pokračování v této tradici. Nicméně vědí, že jde 

o tradici vzájemných očekávání a stratifikovaných vztahů silně ovlivňující 

rozhodnutí, které dělají jejich rodiče a prarodiče. 

Otcové mají často v rodině jen formální vůdčí rozhodovací pozici. Řídí 

rodinu jen navenek před ostatními rodinami a okolním světem. Je 

zajímavé, že v Británii našly ženy a mládež způsob, jakým je možné 

vstupovat do rozhodovacího pole rodiny. Nikoliv neobvyklý je ovšem střet 

zájmu otce a dětí. Většinou jde o pokračující konflikt, v jiném případě jsou 

mladí lidé velmi silně omezováni. Jen malá skupina se cítí bezpečně, tím 

že na jejich úkor otec činí rozhodnutí. 

Ochrana rodinné cti (izzat), tedy co si myslí druzí lidé /příbuzní je 

tradičně v Pákistánu velmi důležitá. 103 V mnoha mladých lidech vzbuzuje 

tento způsob přemýšlení pocity vzteku. Často cítí, že je naprosto 

103 Westwood, S., Gendering Diaspora: Space, Politics, and South Asian Masculinities 
in Britain, in: Veer, P. (ed.), Nation and Migration, Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1995, str.197-221. 
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nepodstatné, co si druzí myslí. Rozhodující je pro ně být pravdivý sám 

k sobě a starat se o své záležitosti. 

Co se týče sňatků dohodnutých rodiči: je stále mnoho případů, kdy 

rodina hledá dceři, nebo synovi vhodného partnera. Jde zhruba o 3 z 15 

žen, které si vezmou muže podle vlastní volby i přes velký konflikt 

v rodině. Většina dohodnutých manželství je tedy uzavřena s blízkým 

příbuzným, většinou se sestřenicí, nebo bratrancem. Přesto je téměř 

pravidlem, že většina z mladých má zkušenost chodit před svatbou potají 

s někým jiným. Zejména pokud jde o Pákistánce, kteří potají chodí 

s nepákistánskou přítelkyní. 

Pokud jde o výchovu dětí, má většina mladých Pákistánců jasno. Chtějí, 

aby jejich děti vyrůstaly v kultuře svých předků, to znamená, aby znaly 

urdštinu i tradiční zvyky. J sou ochotni nalézt svým dětem partnera, pouze 

pokud to budou chtít děti samy. Jen malá skupina trvá přísně na předem 

dohodnutém sňatku. Tolerantněji se ale staví k tomu, aby si jejich dítě 

zvolilo způsob, jakým se začlení do multikulturní Británie. Obvyklý pohled 

naznačuje, že zdrojem sebedůvěry je poznání vlastních kořenů. To 

pomáhá mladým lidem, aby dokázali prosadit svou pozici i v rasistickém 

prostředí a napomáhá jim stavět se za svá práva s hrdostí ke kulturní 

příslušností. 

6.2.1 Otázka výchovy sirotků 

Ač se zdá téma jako okrajové, je v sociálních kruzích diskutováno 

s naléhavostí, zvláště muslimskými sociálními pracovníky. 104 I když 

muslimové ve Velké Británii tvoří 2,8% britské populace, ukazuje se, 

že 6% všech opuštěných dětí v Británii je právě muslimských. Toto vysoké 

číslo má ovšem mezinárodní kořeny: většina dětí, které projdou přes 

britskou Islamic Fostering Service (lFS) jsou osamocení chlapci ve věku 

9-14 let, kteří pochází z válkou zničených oblastí Iráku a Afghánistánu. 

IFS se oprávněně začala o tyto děti zajímat, protože se obávala toho, aby 

104 Davis, R., Islam is a way oflife, Community Care, červenec/ 2008, str. 15-16 
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tyto děti s obtížným osudem nepropadly extrémismu. IFS vznikla 

na popud muslimů a její pracovníci jsou pouze muslimové. Cílem IFS je 

umísťovat tyto opuštěné děti do muslimských rodin. Stávalo se totiž často, 

že běžní sociální pracovníci nebrali ohled na víru a umísťovali děti 

do nemuslimských rodin. ,,Islám je způsob života, ovlivňuje vaše chování 

při čemkoliv, co děláte a s kým se stýkáte. Budou-li tyto děti 

v nemuslimských rodinách budou se cítit izolované a frustrované, že jim 

nikdo nerozumí. 1I (Ismail Amaan, IFS) Často se stávalo, že se začali stýkat 

s gangy a byli náchylní k islámskému extremismu. Podle Amaanových slov 

byly tyto děti dříve umísťovány např. do rodin se psem, kterého museli 

třeba i venčit. Chlapci se cítili pošpiněni. Nebo např. rodiče nechápali, 

proč chlapec jedlo půlnoci, nechápali z jakého důvodu drží půst. ISF se 

od r. 2003 podařilo umístit přes 60 muslimských dětí do muslimských 

rodin. Primární úloha ISF spočívá v tom, že na jihu Anglie plní roli 

zprostředkovatele mezi 15 lokálními autoritami a jednotlivými rodinami 

komunit. IFS věří, že se může jednat o jeden ze způsobů, jak alespoň 

částečně ovlivnit nárůst extremismu. 

6.3 Vztah k Pákistánu 

IIMýtus o návratu", který přetrvával u první generace přistěhovalců není 

u 3. generace mladých Pákistánců vůbec evidentní. Přestože jsou Pákistán 

a zvláště Kašmír pokládány za místa přetrvávajících rodinných vazeb, 

mladí Pákistánci se nemusí rozmýšlet nad tím, kde je jejich domov, doma 

je např. v Birminghamu. Je jasné, že za uplynulých 7 let se situace v tomto 

městě vyvinula demograficky pro tuto menšinu. A již při letmém pohledu 

skrz ulice města mi bylo jasné, že pokud Indové s Pákistánci netvořili již 

nyní většinu obyvatel, do pár desítek let tomu bude jinak. Téměř každý 

pákistánský pár, který jsme potkali, měl dítě nebo dvě. U britských žen 

bylo dítě spíše výjimkou. Jde o Pákistánce, kteří pochází převážně 

z pákistánské oblasti Mirpur (provincie Azad Kašmír) a okolních oblastí 

včetně Attock, Jhelum, Rawalpindí viz. Příloha č.1. Birmingham je jedním 
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z největších anglických měst. Ve městě se usídlilo v poválečné éře mnoho 

minorit. Město vyrostlo v 60. letech díky industrializaci. V 70. letech jeho 

ekonomický vývoj prudce spadl. Navíc byl Birmingham jedním z těch 

severoanglických měst, kde propukla velká nezaměstnanost. Ve městě lze 

pozorovat čtvrti, které patří jednotlivým menšinám. Pákistánskou čtvrtí je 

např. Sparkbrook nebo Sparkhill. Už při vcházení do těchto okrsků si 

člověk může povšimnout zajímavých detailů, jako jsou arabské nápisy 

z Koránu, které jsou nade dveřmi. Viz. Obrázek č.6. Uvnitř čtvrtí se 

nachází velké ulice, které svými nápisy, obchody i stylem života nápadně 

připomínají život např. v Karáčí. Viz. Obrázek Č. 7. Tyto čtvrti se nachází 

ve středu města. V Příloze Č.2 je zřetelně vidět, že minoritní skupiny jsou 

usídlené ve středu města, zatímco "bílí Britové U se drží při vzdálených 

okrajích města. 

Pouto britských Pákistánců k Pákistáncům přímo usídleným 

v Pákistánu se dá pokládat za elementární, jde o vědomí citového závazku 

a přijetí vazeb a odpovědnosti. jednou z forem plnění tohoto závazku je 

pravidelná komunikace s širší rodinou v Pákistánu. Neznamená to, že 

znají své příbuzné výborně, ale že žijí s vědomím vzájemných vazeb. 

Kontakt udržují skrze dopisy, skype, telefony. Tyto komunikační momenty 

jsou příjemným způsobem ritualizovány. Např. pokud rodinný přítel letí 

do Pákistánu, posílají se po něm dopisy a dárky. 

Ačkoliv jde o mladé lidi pákistánské diaspory obydlují např. 

v Birminghamu výrazné kousky ulic. Žijí v prostoru diaspory a jde 

o nápadná místa. Na hlavních ulicích se dá pozorovat veřejná přehlídka 

pákistánských a kašmírských obchůdků. jedna z birminghamských ulic 

byla dokonce radními přejmenována uBalti belt", kvůli počtu 

pákistánských restaurací. 

Geografické ponětí, které mladí lidé o vlasti svých předků mají je 

většinou velmi chatrné. jejich pozornost je upřena na určitou vesnici nebo 

oblast města, ve kterých žijí jejich příbuzní. Zajímavé je ale porovnání, 

že podobně jako jejich příbuzní v Pákistánu, jsou i oni v Británii 
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připoutáni k určitému okrsku (sousedstvO, který znají velmi dobře, ale jen 

nepatrně vědí o vzdálenějším místě. Může se to pokládat za určitou 

loajalitu k místu, která je někdy nazývána IInacionalismem sousedství"105 

Slibovaná cesta za příbuznými do Pákistánu je podle mnohých mladých 

lidí způsob, jakým si rodiče pojišťují dobré výsledky dětL dobré chování 

nebo prostředek, jakje lépe naučit číst Korán. Nemalá skupina také tvrdL 

že jde o způsob, jakým rodiče nabývají kontroly nad jejich životem: 

v případě špatné party, objevené konzumace alkoholu, nebo drog se syn či 

dcera pošlou na nějakou dobu do II sterilního " prostředí Pákistánu. První 

aspekt života, který mladé britské Pákistánce šokuje po příjezdu do země 

příbuzných je zcela jistě chudoba. Mnohé z nich to podnítí k většímu 

aktivismu na poli politiky i charity. Setkávají se zde také s dosud 

nevídanou diskriminací žen, od sexuálního harassmentu, po násilL 

znásilňování žen vlastními manželi, vykořisťování a věznění v domácím 

prostředí. Mnoho z návštěvníků bylo postavených před etické dilema, zda 

promluvit o tomto problému na veřejnosti v Británii a pomoci řešit tento 

problém? Většinou ale převládne strach, aby dotyčný nebyl kvůli kritice 

považován za zrádce vlastního etnika. 

6.4 Přejímání tradic 

Mladí Pákistánci používají slovo "tradice ll často a rádt odkazuje to 

na jejich přirozené právo někam patřit. Narodit se do určité komunity 

a být součástí etnické skupiny je pro ně "nějakou ll jistotou, než neurčito 

mladé generace západního postmoderního světa. Touha zachránit svou 

kulturu před vymřením nebo zapomněním je u mladé generace britských 

Pákistánců stále silná i když není nekritická. Jsou si vědomt že jejich 

kultura je celek, který si vybojovali a který se neustále mění. Považují se 

za ty, kdo jsou oprávněni chránit některé aspekty této kultury před 

změnou. Skrze náboženské a kulturní události slavené jejich rodiči 

a prarodiči v Británii pronikla i tato třetí generace do tradic, které neměla 

105 Back, L., New Ethnicities and Urban Culture, London: UCL Press. 1996 
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tak silně vžité. Zatímco ritualizované události tradici uchovávají, stávají 

se vlivem vnějších podmínek předmětem změn a úprav. Nové, 

modifikované zvyky se ale vyvíjejí nejen v diaspoře, ale 1 v samotném 

Pákistánu. Mladí lidé říkají, že jsou ochotni přijímat kořeny, ale 

neznamená to, že by se nutně muselo žít jen podle zažitých variant 

tradičních vzorců. Aby byli schopni odkazovat na kulturní dědictví 

poslouchají starší členy rodiny, čtou knihy a surfují po historických 

stránkách. Umění, hudba a film tradičního Pákistánu se rovněž stávají 

prostředkem, jak čelit rasismu s pýchou. 

Mladé ženy nosí tradiční oblečení častěji než muži. Sledují poslední 

pákistánskou módu stejně jako tu nejnovější britskou. Nosí tradiční oděv 

doma a do práce si berou kombinované moderní západní oblečení, které 

ale splňuje požadavek dostatečného zakrytí. Shoda kolem šátku není 

obecná. Je zajímavé, že mezi muži se výjimečně najdou tací, kteří se 

za tradiční oděv svých sester, matky, nebo ženy na veřejnosti stydí. Pro 

pákistánské dívky žijící za zdí ve velmi konzervativních rodinách je závoj 

často malou cenou za jejich svobodou pohybu. Přiznávají, že nosit burku 

v evropských zemích znamená přitáhnout mnohem víc pozornosti 

a podrobit se mužským očím, než zůstat bez ní. S rozhodným názorem 

o tom, že "skrýváním vlasů nezajistíme, že oči i srdce mužů zůstanou 

čistá", se setká člověk jen málokdy. 

Jak jsme už řekli, mladí často následují tradici svých rodičů, ale není 

neobvyklé, že vytváří novou interpretaci starých tradic, novou módu, nové 

formy socializace. Vytváří zvláštní ulicové dialekty, posílají smsky, které 

mísí angličtinu, nářečí a paňdžábský dialekt a vytváří módu kompromisu 

mezi východem a západem. Značná část se stává producenty takovýchto 

hudebních stylů. Styl zábavy je dosti odlišný od zábavy jejich rodičů, 

souvisí hlavně s nárůstem konzumu. Mají i odlišnou představu trávení 

času než mají jejich vrstevníci v Pákistánu. Silný je trend, kteří určují 

mladí Britové. 
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Mladé generaci nedělá potíže definovat se jako smíšená identita dvou 

protichůdných kultur. Považují se za muslimské britské Pákistánce. 

Rozlišují se v tomto ohledu dvě slova "desí"- slovo znamená "původní" 

nebo "autentický" vzhledem ke své vlasti. Druhé slovo je "valati", které se 

vztahuje na ty, kdo přišli ze zahraničí, zvlášť Británie. Oni sami se 

pokládají za valati. Nová generace přirozeně neumí plynule mateřský 

jazyk. Mnoho z těchto lidí ale touží po tom naučit se psát v urdštině. 

Většina těchto lidí také nachází své přátele napříč etniky, nehledě 

na náboženství, jazyk a kulturu. Jedná se ale spíše o muže. Dívky 

přiznávají, že většinu přítelkyň nachází v okruhu příbuzných. Samozřejmý 

je ale tzv. jihoasijský okruh přátel a zvláštní okruh přátel muslimů 

stejného pohlaví. Během toho všeho si ale uvědomují strach z toho, aby 

neztratili ponětí o tom, kým vlastně jsou. Jak uvádí statistiky, 50% Britů 

tvrdí, že nemá za přítele žádného muslima, oproti tomu 64% muslimů 

tvrdí, že má přátelé mezi nemuslimy.l06 Uvědomují si, že v multikulturním 

životě se mohou dostat do svízelné situace, "ztráta toho, kam vlastně 

patřím", pokud si nebudou dávat pozor. Přes tuto otevřenost vůči 

ostatním etnikům si mnozí uvědomují, že sociální integrace by probíhala 

lépe, kdyby lépe znali samotné Brity. 

Zlepšit obraz muslimů v Británii se také snaží organizace "Active 

Change Foundation". Její vize, jak zlepšit obraz muslimů, je odlišná 

od ostatních muslimských názorů. Organizace pořádá aktivity 

pro muslimskou mládež, na kterých se snaží přesvědčit pákistánské muže, 

aby se přihlásili a účastnili bojů v Afghánistánu a Iráku na straně britské 

armády. Věří, že aktivita bude mít domino efekt. Pokud Britové uvidí, že 

muslimové bojují na jejich straně, že jsou vlastně "jedněmi z nich", 

přestanou je považovat za cizince, kteří stojí proti nim. 

106 zdroj ICM 

88 



6.5 Rozdíl generací v pojetí víry 

Stále zřetelněji se projevuje rozdíl mezi mladou a starší generací muslimů 

a to nejen co se týče kultury, ale i islámu. Většina druhé generace se 

identifikují spIse na základě své muslimské víry a tím zakrývají svou 

specifickou etnickou národnost, to se dokonce objevuje i mezi jasně 

nepraktikujícími Pákistánci. Vzrůstající počet mladých zjišťuje, že je velká 

propast mezi tím, co se učili o islámu doma a na univerzitě. Někteří cítí 

rozčílení z toho, že byli sice vyučováni, jak číst Korán a někteří se 

dokonce "Alhamdulilláh ll učili zpaměti, ale nyní nechápou, co to vlastně 

znamenalo. Některé islámské společnosti stojící při mešitách proto hlásají 

porozumění islámu založeném na zkoumání a aktivním zapojení. Díky 

bystrému úsudku mnohých organizací také začaly probíhat výcviky 

imámů. Snaží se je upozornit na témata, která jsou pro mladé zvláště 

důležitá: vzdělání, sňatku, role rodičů a smyslu života, jaká jsou nebezpečí 

společnosti, ve které žijí a jak nejlépe žít své náboženství v nemuslimském 

prostředí. 

Tato mladá generace se snaží začlenit do široké britské společnosti 

a zároveň si uchovat vlastní muslimskou identitu. Vznikají pak z toho 

pestré variace typu: tradiční zahalování podle trendů britské módy, 

návštěvy italských pizzerií, kde se objednávají pouze halál jídla. 

Mladí muslimové se také stydí za tzv. "starou školu ll učení islámu. 

"Mluvit o islámu způsobem, že se křičí o Posledním dnu je něco, co 

potřebuje změnu. Jako téma je to pro mě důležité, ale styl předávání je 

cizí. II (lmram Khan) 

Zjednodušeně se dá říci, že první generace sledovala literu zákona 

v dalších generacích ale můžeme vysledovat snahu pochopit ducha 

zákonů. Pokud nauku přijímanou od rodičů nechápou, snaží se ji obejít. 

Chyba přístupu staré generace spočívala v tom, že vytvořily obrázek 

islámu, který je pro mladé velmi snadné nepřijmout. Aniž by své rodiče 

jakkoliv zesměšňovali, snaží si mladí Pákistánci sami zjistit to podstatné 

o islámu a oceňují silné pouto, které je spojuje s rodiči. Mnoho mladých 
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muslimů si také vezme za své šířit správné pochopení islámu 

a v pouličních stáncích nabízejí letáky o islámu a snaží se poukázat 

na boží vůli v životě nevěřících lidí a to např. uprostřed rušných ulic 

každému, kdo ji touží poznat. 

Dá se říci, že univerzita má na život mnoha mladých muslimů až fatální 

vliv: mnozí ve své víře odpadají a westernizují se, víra se pro ně stává jen 

tradicí ale ne rozhodně tím, co by měli v srdci a co by žili. Častější je ale 

směr hlubší cesty k islámu. Změnu v pojetí víry charakterizují mladí 

muslimové jako čistější pojetí náboženské identity. Domnívají se, že oproti 

svým otcům a dědečkům získali ostřej ší náhled na to, co to islám vlastně 

je a jak je možné ho používat ve svém životě. Mnozí rodiče své děti 

nepoznávají po návratu z univerzit. Leká je hidžáb nebo vousy a sami 

někdy přiznávají, že jim syn připadá jako fanatik. 

6.6 Otázky identity britských Pákistánek 

Pozice muslimské ženy, Pákistánky, se v různých aspektech jejího života 

během desetiletí proměňuje. Ve vztahu ke svému manželovi se ženy cítí 

více rovnoprávnější: dělí se více o domácí práce, manžel se často se svou 

ženou radí a nechává jí tak podíl na spolurozhodování, žena má větší 

přehled o výdajích. Muž tráví s manželkou více volného času. 

Většina průzkumů trochu zjednodušeně poukazuje na tři obecné 

poznatky a to, že typická mladá pákistánská žena, muslimka ve Velké 

Británii ráda nakupuje v západních obchodech, přeje si vdát se za někoho 

koho bude milovat a přátelit se s ním a zároveň touží mít svou vlastní 

firmu a podnikat. Dokazuje to z části, že muslimské ženy balancují mezi 

touhou žít běžným konzumním západním životem a zároveň se držet 

hodnot, souznějících s islámem. 

Ženy přiznávají, že při výběru partnera pro ně nehraje roli národnost. 

Ale až dvě třetiny žen z tisíce považují za velmi důležité, aby jejich 

budoucí muž znal islám. Na otázku, co pro ně znamená úspěch odpovídá 

zhruba 40% žen, že jde o to být dobrou muslimkou, na druhou stranu 
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pro více jak polovinu je slovo spojeno s touhou rozběhnout vlastní obchod. 

Mají přitom na mysli, že práce lze s rodinou vhodně propojit. 

"Cítím se jako Angličanka, když sleduji světový šampionát v ragby. 

Tehdy jsem velmi hrdá, že jsem Britka. Bohužel se často cítím jako 

cizinec. Islám je mé náboženství, ale je to má osobní věc. Stejně jako já 

respektuji druhé, měli by druzí respektovat mou volbu. Chci žít v Británii 

a je pro mě bolestivé, když mě někdo nazývá cizincem a posílá pryč. /I 

(Talat Ahmed, 32 let) 

Pro většinu zaměstnaných Pákistánek není obtížné přiznat svou víru 

na pracovištích. Samy přiznávají, že jim nevadí modlit se v čas modlitby 

i před ostatními nevěřícími ženami. 

Tři čtvrtiny žen nikdy nejely v Anglii na dovolenou a to kvůli strachu, 

že při pobřeží Anglie nebudou vítány, bude zde chybět halál jídlo a byly by 

velmi neklidné kvůli nedostatku mešit v místě dovolené. 
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7. Konfliktní témata 

7.1 Polygamie 

Ve Velké Británii je polygamie zakázána, to znamená že země nepřipouští 

sňatek muže s více jak jednou ženou. Polygamní svazek uzavřený ve Velké 

Británii se trestá až 7letým vězením. Oficiální zákaz jednoduše zasunul 

polygamii do ilegality, ale jednoznačně ji tím nezlikvidoval. Klasickou 

ukázkou snahy obejít anglické právo je prohlášenÍ, že polygamní sňatek 

byl uzavřen v zemi, která jej povoluje. Mezi tyto země patří právě vedle 

Pákistánu i Nigérie. V tomto případě Británie uznávala sňatek platným ale 

nebrala v potaz imigrační důsledky. To znamená, že muž mohl mít 

oficiálně v Británii přítomnou pouze jednu z žen. Na neoficiální úrovni 

to probíhalo tak, že druhá žena přijela do Anglie jako ({návštěva". 

Mnoho Pákistánců žijících v polygamním svazku v Británii v tom 

neshledává konflikt. Na prvním místěje pro ně určující dodržovat právo 

šarí 'a a potom až právo země ve které bydlí. Tento fenomén se nazývá 

jako ({muslimská postmoderní legalita"107a je nejvíce patrný v rodinném 

právu, obzvláště co se týče sňatku, rozvodu a polygamie. Jsou tedy dvě 

hypotézy, jak někteří Pákistánci praktikují svou polygamii: 

1, Muž se rozvede se svou první ženou podle anglického práva, ale ne 

podle šarí'y a tak se podle anglického práva může oženit podruhé. Jeho 

první žena s ním není nábožensky rozvedena a tak spolu mohou žít dál. 

2, Muž, jehož manželka žije v zahraničÍ, se ožení s dobrým úmyslem 

(nikáh) podruhé a to bez rozvedení předchozího manželství. A pokud 

chce, může si stále přivést svou první ženu a děti ze zahraničí. 

Někteří muslimové mají podle islámského práva dvě, tři, nebo čtyři ženy 

a navenek neporušují britské zákony, protože žádné z těch dalších 

manželství není uznáno. Často se stává, že úřady zaregistrují první 

107 Yilmaz, 1., The Challenge of Post-modem legality and Muslim legal pluralism in 
England in: ]oumal of Ethnic and Migration Studies; 28/2, 2002 str. 347 

92 



sňatek, a sňatky s dalšími ženami už ne. Ženy, které uvažují o pozici druhé 

manželky často neví, že takové manželství nemá v této zemi právní status. 

Navíc existence několika případů žen, které mají svobodu jednat 

samostatně a které si své postavení samy zvolily neznamená, že 

s podobnou situací souhlasí všechny žen. Některé totiž s manželovým 

rozhodnutím mít další ženy vnitřně nesouhlasí, ale protože to Korán 

povoluje, neřeknou nic proti nahlas. 

Ačkoli je polygamie v Británii nezákonná, mají britští muslimové šanci 

získat sociální přídavky i na své další manželky. Pokud si je vezmou 

v zemích, kde je polygamie povolena, britské ministerstvo práce 

a sociálních věcí jejich nárokům vyjde vstříc. K tomuto závěru došlo 

po roční revizi předpisů vydaných od roku 1987. Odhaduje, že v Británii je 

asi tisícovka domácností, založených na mnohoženství. Nyní dostává 

žadatel o sociální dávky s jednou manželkou 93 liber týdne. S každou 

další navíc by si mohl přijít na dalších 34 liber. 

7.2 Vraždy ze cti 

Čest a stud "ghairat" se považují za žádoucí projevy, které chrání ženskou 

sexualitu. Od ženy se očekává, že se bude zahalovat před cizími muži. 

Většina žen nosí v Pákistánu lehký sifónový šátek, který mají částečně 

přehozený přes hlavu a z části přes krk. Zakrývají si vlasy zejména před 

staršíJ)1i muži, cizinci, nebo při modlitbě. Jinou pokrývkou je čádor. Obě 

tyto pokrývky podtrhují etnickou identitu. Pokud tedy mluvíme 

o zahalování, není v oblasti pákistánského Paňdžábu tak striktní. Jinou 

věcí je ale cizoložství nebo předmanželský sex. Obojí může být 

v Pákistánu trestáno zabitím, kterýmkoliv mužským příbuzným. Většinou 

se krevní msta objevuje ve vesnickém prostředí, kde jsou vraždy a odplaty 

běžné a souvisí s kmenovými tradicemi. Ve Velké Británii se většina 

incidentů v této souvislosti (násilí a vražd na pákistánských ženách) 

ve velké míře objevuje ve vzájemně spjatých sousedstvích, vesnicích 

a rodových vazbách. Protože zde žijí Pákistánci koncentrovaní v obytných 
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čtvrtích, dohled a "pořádek" se tu udržuje přes drby, které mohou ohrozit 

rodinnou čest. Omezování svobody dívky začíná většinou v období 

puberty, kdy se dívkám, které chodí do smíšených škol zakáže stýkání 

s "bílými" kamarády, přestane navštěvovat plavání a gymnastiku. Jde 

většinou o dívky, u kterých se zaznamená větší zaujetí pro západní 

britskou kulturu. 

V dokumentech Ministerstva vnitra z r. 2002, týkajících se migrace, se 

upozorňuje na otázku násilných sňatků, ve kterých se rodiče pokouší 

přinutit své dcery a někdy i syny uzavřít sňatek proti jejich vůli a to často 

během rodinné návštěvy v Pákistánu. Rozvod a následný nový sňatek 

ze strany ženy se považuje za zneuctění rodiny. Častými případy jsou 

útěky dívek z rodin a hledání ochrany u různých organizací. Jednou 

z takovýchto je "Southall Black Sisters". Ty z dívek, které se rozhodnou 

studovat na vysoké škole a dostanou povolení od rodičů jsou vystaveny 

zvláštní kontrole jejich odívání a chování nejen ze strany bratrů, ale 

i ostatních pákistánských mužů. 

Požadavky mladých muslimek "vybrat si" muže podle své vůle vedou 

k stále většímu počtu vražd ze cti. Jde o případy, kdy je např. dívka 

spatřena se svým přítelem, nebo se vdá proti vůli své rodiny. Ve známém 

případu vraždy ze ctP08, který se odehrál v Birminghamu, šlo o to, že se 

dívka vdala podle své vůle dokonce se souhlasem otce. Širší rodina si 

ale dívku určitým způsobem nárokovala a považovala sňatek za hanbu 

a proto v den její svatby dívku zabili. I přestože se případy vražd ze cti 

objevují relativně zřídka, věnují jim média velkou pozornost. Zajímavé je, 

že se tím značně zabývají i britské jihoasijské noviny jako "Eastern Eye". 

"Domluvené" sňatky jsou v Británii stále více zkoumány a kritizovány 

mnoha poslanci, úředníky a samotnými mladými Pákistánci. Tyto sňatky 

provází uvnitř rodiny psychické a fyzické násilí a v určitých případech 

končí sebevraždou. Jen v Bradfordu bylo během r. 1997 hlášeno kolem 

200 případů útěků dívek z domova kvůli domluvenému sňatku. A 150 

108 Judd, T., Two cousins given life for 'honour killing' ofbride, 21; Independent, 2003 
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z nich bylo posláno na převýchovu do Pákistánu. lOg I přestože většina dětí 

s dohodnutými sňatky oficiálně souhlasí, podle vyššího počtu rozvodů 

v této komunitě můžeme vyvozovat, že tyto sňatky nemají velkou 

budoucnost. Neobvyklé nejsou ani násilné sňatky, kdy je dívka 

při návštěvě Pákistánu unesena do vzdálené vesnice, kde je na ni vyvíjen 

velký nátlak, dokud nesouhlasí. Objevují se často případy, kdy se nejedná 

jen o dívky, ale jedná se takto i s muži. Rodiče mají často pocit, že tímto 

způsobem vyřeší "podivné ll (myšleno příliš evropské) chování svých dětí. 

Britská vláda odhaduje, že v zemi je uzavřeno mezi 1000-2000 nucených 

sňatků ročně. 110 Ministerstvo zahraničí na nátlak organizace Southall 

Black Sisters vytvořilo v Pákistánu speciální "Jednotku pro komunitní 

spolupráci II , která se snaží vypátrat a osvobodit unesené nevěsty. Podle 

"The Guardian" pomohla mezi lety 2000-2002 až 75 takovýmto britským 

občankám a měla rozjednaných přes 440 případů. 

Zajímavá strategie, kterou si někteří mladí muslimové v Británii 

osvojili v těchto zápasech je taktika přijmout dobrovolně to, co na první 

pohled vypadá jako extrémní islámské požadavky, zejména v oblastech 

zahalování žen nebo vousů u mužů. Z této pozice pak často obviňují 

rodiče, že jsou vlažní a ignorují islámské zásady a přetváření zvyků 

a tradic. Na základě toho pak trvají na tom, že si manželku vyberou sami, 

protože "bezbožní" rodiče na to nemají nárok. Dívky vedle toho 

argumentují tím, že podle islámu jsou si ženy a muži rovni a díky tomu si 

mohou vlastního partnera vybrat samy. Současně vyšší střední třída 

Pákistánců často odmítá sňatky svých synů se zahalenými dívkami, což 

poukazuje na to, že nošení hidžábu je stále ještě mezi elitními Paňdžáb ci 

spojováno s nižší střední třídoul11 • 

109 Ansari, H., The Infidel Within': Muslims in Britain Since 1800, C.Hurst and 
Co.Publishers, 2004 str. 285 

110 CBP(S), Incompatible Marriage Project (IMP). Edinburgh: Council of British 
Pakistanis (Scotland), 2004 

111 Werbner, P., Honor, shame and the politics of sexual embodiment among South 
Asian Muslims in Britain and beyond; HAGAR (International Social Science 
Review), 2005, vo1.6, str.25-47 
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8. Závěr 

Předmětem této diplomové práce bylo představit proces integrace 

pákistánské komunity do britské společnosti. Cílem práce bylo zjistit, jaké 

faktory působí na integraci příznivě a jaké negativně. Mezi čelní faktory, 

které pozitivně působí na proces integrace, je pluralita a otevřenost 

britské společnosti. Pákistánci se mohou každý den setkávat s mnohostí 

názorů, které je i nevědomky mohou vést k západnímu přemýšlení 

a uvažování. Ne všechny západní vlivy na ně totiž působí negativně 

a mnozí si to často uvědomují. A zvláště mladá generace se zdá novým 

vlivům do určité míry otevřená. Vidíme to na stylu mluvení, oblékání, 

hudbě, touze mít britské přátele apod. Negativní aspekt této otevřenosti 

spočívá v tom, že některé názory, které uznávají muslimové, jsou 

pro společnost nepřijatelné a naopak západní styl konfrontuje Pákistánce. 

Jde především o otázky homosexuality, neúcty k rodině, zahalování 

a ateismu. 

V teoretické části své práce jsem zjistila, že Britové potažmo 

Evropané mají tendenci směšovat dvě formy přístupu vůči pákistánské 

menšině: Schází úcta k této komunitě a ke každému člověku zvlášť. 

Nahlíží se na tuto komunitu spatra, často také jako na hosty, kteří přišli 

a měli by se podřídit tomu, co už je zde zavedené. Většina Pákistánců se 

ale jako hosté necítí, narodili se zde a považují tuto zemi za svou 

i přestože zde žijí odlišně. Zapomíná se, že i Pákistánci mají právo 

na veškeré svobody. Tato úcta k lidem a národu se směšuje s úctou k 

jejich tradici a náboženství, které tito lidé vyznávají a kterých si cení. 

Mísením těchto dvou věcí vzniká odmítání této kultury a těchto lidí jako 

celku. Lidé se příliš nezamýšlí nad tím, co by jim mohla pluralita kultury 

přinést ale spíše co jim bere. Tak je tomu často i na straně Pákistánců 

i přestože do Velké Británie přišli dobrovolně a uznávají, že se jejich 

životní úroveň zvýšila, tak hovoří o "odmítání" západního stylu života jako 
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celku. V určitém pokrytectví nepřiznávají, že jim západní demokracie 

svědčí a mluví o výhodách šaría'tského práva. 

Ráda bych předložila několik závěrů a tipů, které by mohly nastínit 

budoucí vývoj. Vývoj, jak víme, je demograficky zcela nakloněný 

pákistánské komunitě. Je jen otázkou času, kdy jich bude v této zemi více 

a islám se tak stane většinovým náboženstvím. Úvahy by podle mého 

soudu neměly vést směrem: jak by se Pákistánci měli omezit 

a přizpůsobit, ale jak bychom je s jejich tradicemi a islámem naučili více 

evropsky přemýšlet. Považuji to za rozhodující, protože obavy okolo 

zavedení šaría'tského práva budou za 50 let opodstatněnější než dnes. 

Výhoda dnešku je v tom, že existují možnosti, jak se na budoucí vývoj 

připravit. Klíčovou roli u mladých Pákistánců hraje stále islám. Pokud má 

britská společnost možnost v něčem zaplnit mezeru je to především touha 

mladé generace najít britsky smýšlející imámy, kteří by jejich problémům 

rozuměli. Považuji za podstatné působit na tuto mladou generaci skrze 

britsky a moderně přemýšlející imámy. To znamená, že by stát měl více 

investovat do vzniku institucí a vzdělávání těchto lidí. Neznamená to 

nutně je mít pod kontrolou ale podílet se na přípravě jejich působení. 

Myslím si, že kontraproduktivní by mohl být nápad vlády imámy "dovážet" 

z Pákistánu. 

Důležité je také podpořit vzdělávání pákistánských učitelů. Osvěta 

a edukace jednoho takového člověka má vliv na stovky dalších. Tím, že 

Pákistánci měli možnost využívat těchto učitelů, vzrostla by motivace dětí 

i rodičů své potomky dále vzdělávat. Myslím, že by se velmi vyplatilo 

vzdělávat muslimy "evropským stylem", v prostředí, ve kterém by se cítili 

dobře. To znamená poskytnout jim stabilní zázemí s modlitebními 

místnostmi, halál jídlem apod. a vyučovat je v duchu evropské demokracie 

v úctě k jiné kultuře a náboženství. Není to zanedbatelná záležitost 

a britská společnost má možnost ovlivňovat mnoho věcí. Jde jen o otázku 

přístupu. Důležité je učit už malé děti, britské i pákistánské, žít 
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v multikulturní společnosti. Mluvit s nimi o významu jednotlivých národů 

a náboženství a učit je toleranci. 

Podstatnou roli tvoří média. Na základě různých studií mohu říct že 

v lidech vytváří spíše pocity strachu a nepochopení vůči této komunitě. 

Jde jednoznačně o záměr podat muslimy a Pákistánce jako teroristy 

a fanatiky. Média mají přitom velký potenciál v působení na mladé lidi. 

Vidím jako užitečné, aby vznikaly pořady, na kterých by se muslimové 

podíleli. Určitou možností je hovořit o tématech, která jsou blízká i britské 

mládeži. Ukazovaly by ale islámský pohled na věc. Edukace o sobě 

navzájem je myslím velmi podstatná a pro budoucí vývoj určující. 

Je tedy velmi obtížné říci, jaký přinesou následující dekády vývoj. 

Odmítám černobílé vidění skutečnosti, protože mnohost věcí dělá situaci 

složitější. Myslím, že se ale mohou navrhnout určité přístupy vůči 

pákistánské komunitě na základě dialogu. 
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