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Anotace:  

Předkládaná Bakalářská práce se zabývá problematikou přistěhovalectví muslimů do Velké 

Británie v letech 1945 aţ 1988, tedy období, v němţ byly poloţeny základy britsko-

muslimského souţití a imigrační politiky. Popisuje britskou imigrační a integrační politiku 

této periody,  imigraci muslimů do Velké Británie a jejich ţivot v rámci britské společnosti. 

V závěru hodnotí důsledky aplikovaných imigračních politik pro současnost, porovnává 

problematiku integrace a vstřícnost britské politiky vůči muslimům v osmdesátých letech a 

dnes. Mimo jiné si klade za cíl zodpovědět otázku, zda má současná radikalizace některých 

muslimů v současnosti původ v letech 1945 aţ 1988. 

 

Abstract: 

Presented thesis deals with the issues of Muslim immigration to Great Britain in the years 

1945 - 1988. Therefore, period when the basis of Anglo-Muslim coexistenece and 

immigration policies were given. It further describes British immigration and integration 

policies of this period, Muslim immigration to Great Britain and life of Muslims in the British 

society. The conclusion evaluates the implications of these policies to the present, compares 

the issues of Muslim integration in the 1980s and today as well as the friendliness of British 

politics towards Muslims. Thesis aims to answer the question, whether the current 

radicalization of some Muslims originated between 1945 and 1988. 
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1) Charakteristika problému 

 

Tématem mé práce je problematika přistěhovalectví muslimů do Velké Británie 

v letech 1945 – 1988. V současné době se západní Evropa začíná potýkat s problémem 

integrace muslimských přistěhovalců, která není snadná. Muslimové s sebou do cílové země 

přivádí své tradice, zvyky, styl ţivota a především náboţenství, jehoţ poţadavky se mnohdy 

střetávají se zvyky, tradicemi, kulturou a stylem ţivota cílové země. Proto, aby bylo moţné 

problém jednoduše a efektivně řešit, je třeba znát příčiny a souvislosti týkající se 

přistěhovalectví a ţivota muslimů v Evropských zemích, které se pokusím definovat ve své 

práci. 

Téma práce jsem zvolila z toho důvodu, ţe se zajímám o problematiku muslimského 

obyvatelstva v západní Evropě. Vzhledem k tomu, ţe tato tematika je velice široká, jsem se 

zaměřila konkrétně na Velkou Británii od počátků imigrace v době od dekolonizace, kdy do 

Velké Británie přichází první vlna imigrantů především z indického subkontinentu, po vládu 

Margaret Thatcherové, která postupně zpřísnila přistěhovaleckou politiku ve svém prvním a 

následně i druhém vládním období. 

Jaké příčiny vedly muslimy k imigraci právě do Velké Británie a jaké důsledky 

imigrace přivodila jak ve Velké Británii, tak v původní zemi bude tématem, jeţ hodlám ve své 

práci analyzovat. 

 

 

2) Metoda a cíl práce  

 Jako metodu práce jsem zvolila analýzu. Cílem mé práce bude vyvození příčin a 

důsledků přistěhovalectví muslimů do Velké Británie, jakým způsobem se britská společnost 

vyrovnala s muslimskými přistěhovalci a naopak jakým způsobem se muslimové integrovali 

do britské společnosti, včetně vytyčení problémů, které postupně vznikaly při souţití Britů a 

muslimů. 

 

 

 

 



9 
 

3) Předpokládaná osnova  
  

1. Úvod 

-Na začátku uvedu základní východiska a předpoklady, nastíním hlavní problémy a formuluji 

otázky, na které se budu snaţit odpovědět. 

2. Poválečná imigrace muslimů do Velké Británie 

-Hlavní vlny imigrace muslimů z Asie, Afriky a dalších míst – důvody, následky 

3. Ţivot muslimů a jejich umístění ve společnosti 

- zaměstnání, vzdělání, bydlení, chudoba, diskriminace, víra, postoj Britského obyvatelstva 

vůči muslimům 

4. Britská politika vůči muslimským přistěhovalcům 

-snaha o omezení přistěhovalectví, následné zákony přijaté k omezení přistěhovalectví 

5. Závěr 

- V závěru shrnu všechny získané poznatky a budu se snaţit zodpovědět otázky v úvodu. 

Pokusím se identifikovat případné důvody, ve které daná problematika vyústila pro 

problematiku současnosti. 
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Úvod  

 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice muslimské imigrace do poválečné 

Velké Británie, jejímu charakteru, geografickému původu, problémům a britské reakci na toto 

přistěhovalectví. Britský imigrační model byl vţdy v rámci evropských modelů dost 

specifický a řada odborníků ho povaţovala za efektivnější a k imigrantům spravedlivější, 

jelikoţ se vyznačoval (nebo měl vyznačovat) větší tolerancí a respektem ke kulturám a 

ţivotnímu stylu příchozích. 

V kaţdé zemi to byla hlavně muslimská imigrace, jeţ budila největší kontraverze. Je to 

dáno jak počtem muslimů v jednotlivých imigrantských komunitách, tak i stále se 

prohlubujícími rozpory mezi částí islámského světa a Západem. Navíc radikálové 

v islámských komunitách vyzývají ke zpochybnění akceptace západního modelu ostatní 

muslimy, podobně jako odpůrci imigrace mezi Evropany cílí svou kritiku na imigranty.  

Téma muslimské imigrace je tak stále více akutní a aktuální, ačkoli poslední britské 

volby tuto problematiku nijak zvlášť nereflektovaly, na rozdíl od nedávné restriktivní 

legislativy ve Francii či v Belgii (zákaz zahalování muslimských ţen). Navzdory své 

implikaci ve válkách v Afganistánu a hlavně v Iráku, Británie stále představuje určitou 

výjimku mezi evropskými státy. Sice se jí nevyhnuly problémy spojené s islamistickým 

radikalismem (výbuchy v londýnském metru v roce 2005), přesto přistupuje k problematice 

migrace odlišně neţ řada kontinentálních zemí. 

Tato práce se věnuje období od konce druhé světové války do konce 80. Let 20.století, 

tedy období, v němţ byly poloţeny základy britsko-muslimského souţití a imigrační politiky. 

Specifický britský multikulturalismus, ve kterém nebyly problémy mezi světem islámu a 

Západem natolik akutní, resp. prakticky absentoval diskurz o „konfliktu civilizací či 

nemoţnosti přetrvání multikulturní společnosti. Konec 80. let, jako závěr sledované periody, 

byl vybrán především proto, ţe v té době končila významná epocha ve vývoji britské politiky, 

totiţ éra vlády M. Thatcherové, která v imigrační oblasti zavedla roku 1981 komplikovanější 

restrikce pro vstup do Velké Británie prostřednictvím British Nationality Act.
1
 Poté v roce 

1988 Immigration Act,
2
 který zrušil záruky, poskytované dlouhodobě usazeným občanům 

Commonwealthu a zakazoval polygamii. Současně koncem osmdesátých a počátkem 

                                                             
1 Kapitola 2.1.1. 
2 Tamtéţ. 
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devadesátých let ve Velké Británii gradovala „islamofobie,“ kterou lze chápat jako mezník 

předkládané práce.  Později tyto protimuslimské tendence změnily kurz a klesaly aţ do 9. 11. 

2001. 

Tato práce vznikla na základě autorčina dlouhodobého zájmu o danou problematiku. 

Podklady pro ni byly shromáţděny během pobytu ve Velké Británii na jaře 2010, který byl 

přínosný i z hlediska prohloubení znalostí v této tématice a umoţnil autorce nahlédnout do 

situace aktuálního souţití muslimů a původních Britů ve Velké Británii prostřednictvím 

kvalitativních rozhovorů a dotazníků. 

Cílem práce je identifikovat, příčiny a důsledky přistěhovalectví muslimů do Velké 

Británie a způsob, jak se s ním britská společnost vyrovnala. Má současná radikalizace 

některých muslimů původ v letech 1945-1988? Bylo pro muslimy snazší integrovat se 

v osmdesátých letech či v současnosti? Je současná britská politika vůči muslimům vstřícnější 

dnes nebo byla v osmdesátých letech? Jaký je důsledek aplikovaných imigračních politik v 

letech 1945-1988 pro současnost? Na tyto otázky se bude autorka v předkládané práci snaţit 

odpovědět. Text práce je chronologicky uspořádán a případy podstatné pro danou 

problematiku jsou analyzovány v samostatné kapitole. 

V první části práce se autorka zabývá modely přistěhovaleckých politik, konkrétněji pak 

modelem britským a britskou integrační politikou. Ve druhé části analyzuje migraci muslimů 

do Velké Británie, jejich ţivot a umístění v tradiční britské společnosti. Třetí část věnuje 

pojednání o problematice práva a integraci muslimů do britské společnosti v osmdesátých 

letech a dnes. V závěru se bude autorka snaţit odpovědět na výše uvedené otázky a pokusí se 

identifikovat budoucí východiska. 
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Metoda 

 

Práce je primárně postavena na studiu odborných textů, sekundárně bylo vyuţito 

malého kvalitativního průzkumu prostřednictvím dotazníků a rozhovorů s náhodným vzorkem 

populace. Závěry práce nejsou tímto průzkumem zásadně ovlivněny a nejsou na něm 

postaveny. Vzorek není statisticky relevantní a dotazy byly v zásadě konzultativního 

charakteru. Dotazníky byly kvalitativně analyzovány jako vedlejší informace k práci a bylo 

k nim pouze přihlédnuto. Autorka se dotazovala 120 jedinců (60 původních Britů a 60 

muslimů) starších třiceti let a otázky ponechala otevřené. Vzhledem k časové limitaci byl 

průzkum proveden pouze na severu Anglie a v Londýně. Dotazníky a rozhovory nelze brát 

jako primární metodu práce vzhledem k nízkému počtu dotazovaných, coţ bylo zapříčiněno 

jiţ zmíněným časovým limitem,  neznalostí problematiky,  neplatným vyplněním dotazníku či 

nevůlí odpovědět na některé otázky. Výsledky průzkumu byly konzultovány se dvěma 

odborníky působícími na University of Huddersfield Dr. Damianem Casserlym a BEng. 

Aymanem Alaiwim a v zásadě se shodují jak s jejich závěry, tak s výsledky odborné 

literatury. Dále byly širší souvislosti problematiky konzultovány prostřednictvím elektronické 

pošty s Dr. Fredericem Volpim působícím na University of St-Andrews a prof. Hughem 

Goddardem, ředitelem HRH Prince Alwaleed bin Talal z Center for contemporary Islam, na 

University of Edinburgh.  

Ke kvalitativní analýze literatury je současně nutno uvést, ţe neexistuje dokument, který 

by přesně a s jistotou uváděl, kolik kdy bylo ve Velké Británii muslimů. Jedná se pouze o 

pravděpodobná a přibliţná čísla. Lidé nejsou povinni hlásit se oficiálně ke svému 

náboţenství, proto je třeba s tímto vědomím nazírat na konkrétní čísla a procentuální 

vyjádření. Vzhledem k tomu, ţe je problematická kvantifikace a statistické podchycení, jsou 

všechna čísla pouze přibliţná.  
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Hodnocení literatury 

 

 V České republice je literatura specializující se na tuto problematiku špatně dostupná, 

proto bylo vyuţito pouze několika publikací zaměřujících se na migrační modely jako je 

Přistěhovalectví a liberální stát, imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a 

Česku
3
 autorů Baršové a Barši a Baršova Politická teorie multikulturalismu

4
. Zajímavý 

pohled na současnou situaci jako na důsledek let minulých rozvedl Giovanni Sartori v hodně 

polemické a polemizující knize Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci,
5
 a Roger 

Scruton Západ a ti druzí
6
. Nelze opomenout ani publikaci Waltera Laquera Poslední dny 

Evropy
7
 a Samuela Huntingtona Střet civilizací

8
.  Při tvorbě práce bylo vyuţito zejména 

cizojazyčných zdrojů. Stěţejním zdrojem práce se stala Ansariho publikace The Infidel within, 

Muslims in Britain since 1800
9
, která analyzuje historii i současnost ţivota muslimů ve Velké 

Británii. Vzhledem k ojedinělosti publikace s podrobným zaměřením na danou problematiku, 

byla většina číselných a procentuálních údajů pouţita právě z tohoto zdroje. Autorka dále 

čerpala z knihy Jorgena Nielsena Muslims in Western Europe,
 10

   Harryho Goulbourna Race 

relations in Britain since 1945
11

 Petera Hopkinse a Richarda Galea Muslims in Britain, Race, 

Place and Identities
12

 a mnoha dalších. 

Pro lepší pochopení a detailnější nahlédnutí do společenské situace muslimů na severu 

Anglie autorka vyuţila také denního tisku Huddersfield Examiner
13

 a FT Weekend Magazine 

rozebírající regionální problematiku. Opominut nebyl ani britský denní tisk Guardian.
14

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3   Baršová, A., Barša, P.,Přistěhovalectví a liberální stát, imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě   

    a Česku, Brno 2005 
4   Barša, P., Politická teorie multikulturalismu, Centrum pro studium demokracie a kultury 1999 
5   Sartori, G., Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci, Praha, Dokořán, 2005 
6   Scruton, R., Západ a ti druzí, Barrister &Principal, Brno, 2007 
7   Laquer, W., Poslední dny Evropy, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 2006 
8   Huntington, S., Střet civilizací, Boj kultur a proměna světového řádu, Rybka publishers 2001 
9   Ansari,H., The Infidel within Muslims in Britain since 1800, C.Hurst &Company, London, 2004 
10  Nielsen, J., Muslims in Western Europe, Edinburgh University Press 2004 
11  Goulbourne, H.,Race relations in Britain since 1945, Macmillan press Ltd. 1998 
12

  Hopkins, P., Gale, R., Muslims in Britain, Race, Place and Identities, Edinburgh University press 2009 
13  Dostupný online na http://www.examiner.co.uk  z 16.4.2010 
14  Dostupný na http//www.guardian.co.uk  z 16.4.2010 

http://www.examiner.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/


17 
 

1 Modely přistěhovaleckých
15

 politik 
 

Politiky, směřující k přímé či nepřímé regulaci a řízení pohybu lidí přes mezinárodní 

hranice a jejich pobytu na území států, jichţ nejsou občany, označujeme podle Barši a 

Baršové jako politiky migrační.  Jejich dílčím souborem jsou imigrační politiky, stanovující, 

kteří cizinci a za jakých podmínek se mohou dlouhodobě usazovat v hostitelské zemi. Proces 

začlenění přistěhovalců jako jednotlivců či skupin do hostitelských společností pak nazýváme 

integračními politikami, které jsou provázány s politikami imigračními a v jistém smyslu jsou 

jejich součástí.
16

 

 

 

    

Terminologická mapa migračních politik17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle Barši a Baršové vycházejí migrační politiky zemí západní Evropy z liberálně 

demokratických principů těchto zemí, zavazují se k respektu základních práv svých 

jednotlivých občanů a k dobru celého kolektivu. Migrační politiky jsou proto prakticky 

rozprostřeny mezi dvěma odlišnými póly, universalistickým a inklusivním pólem na straně 

jedné a partikularistickým a exkluzivním pólem na straně druhé. Stát je tudíţ nakloněn buď 

k přijímání a začleňování nových obyvatel, nebo své území chrání a uzavírá pouze pro 

příslušníky svého národa. Příkladem universalistického inklusivního modelu mohou být 

                                                             
15  Imigrační i integrační politiky 
16  Baršová, A., Barša, P.,Přistěhovalectví a liberální stát, imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě    

    a Česku, Brno 2005, str. 9-11 
17  Baršová, A., Barša, P.,Přistěhovalectví a liberální stát, imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě  

    a Česku, Brno 2005, str. 11 
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například USA, Izrael, Austrálie nebo Kanada, tedy státy, které vznikly na základě 

přistěhovalectví. Příkladem modelu partikularistického a exkluzivního blíţe středu spektra 

jsou Francie a Velká Británie, které definovaly svou politickou příslušnost na základě 

občanského národa. Na opačném konci spektra stojí Německo, jako příklad modelu 

restriktivně exklusivního předpokládající etnický národ.
18

  

V šedesátých letech se začal v západní Evropě v důsledku rostoucí imigrace vyvolané 

mimo jiné i potřebou levné pracovní síly projevovat problém multikulturalismu.  Imigranti 

přicházeli většinou ze zemí, které v době imperialismu zaţily chování Evropanů. Ti se jim 

mnohdy snaţili vnutit svůj ţivotní styl i kulturu (např. Indie za britské koloniální nadvlády). 

Evropané nebyli na koexistenci s jinými kulturami zvyklí, povaţovali svou kulturu za 

nadřazenou a jinému ţivotnímu stylu se nehodlali přizpůsobit. Přicházející imigranti tedy 

nepovaţovali za primární usilovat o přizpůsobení se nové kultuře, z čehoţ pramenily 

problémy nově vznikajícího multikulturalismu, včetně obtíţných reakcí na příliv cizinců 

„vetřelců“ na území, na kterém Evropané ţili „od nepaměti“. Některé země však byly aţ do 

sedmdesátých let přistěhovalectví nakloněné. Například výše zmíněné Německo imigraci 

dokonce podporovalo, protoţe potřebovalo zaplnit nedostatek pracovních sil. Koncem 

osmdesátých let, se však zásadním způsobem změnil obecný evropský postoj k imigraci i 

imigrační politice. Příčinou byla vysoká míra nezaměstnanosti a stále rostoucí počet 

přistěhovalců neevropského původu.
19

  

 

V rámci více moţných modelů integračních politik, běţně aplikovaných ve vyspělých 

zemích, je Velká Británie zástupcem multikulturního modelu a její společnost se v zásadě 

chápe jako sloţená z různých etnických či regionálních skupin, jejichţ individuální 

poţadavky nejsou, a priori, povaţovány za nelegitimní. Sama britská společnost prochází 

v posledních desetiletích postupnou regionalizací (proces devoluce) a procesem akceptování 

práv konkrétních historických území a nárůstem především skotského nacionalismu. 

 

 Vedle jakési britské vnitřní diferenciace se ve Spojeném království jiţ léta objevují 

sílící skupinové poţadavky, zastřešující práva imigrantů a obhajující jejich kolektivní nároky. 

Vedle tohoto monokulturalismu se však projevuje také výrazný, byť různě skrývaný, pocit 

nadřazenosti anglické kultury kulturám odlišným.  Britský pluralistický přístup tak bere 

                                                             
18 Baršová, A., Barša, P.,Přistěhovalectví a liberální stát, imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě  

    a Česku, Brno 2005, str. 12 
19 Huntington, S., Střet civilizací, Boj kultur a proměna světového řádu, Rybka publishers 2001, str. 234 
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politický ohled na partikulární skupiny, přesto však předpokládá postupné osvojování 

většinové kultury.
20

 

V porovnání s britským modelem předpokládá například francouzský model 

asimilacionismu začlenění cizinců do francouzského národa. Vyţaduje, aby se vzdali svých 

skupinových zvláštností a plně se asimilovali s francouzskou kulturou. Vládne zde víra 

v homogenní společnost a multikulturalismus je odmítán.
21

 Oproti tomu etnicko–

exklusivistický model Německa obecně podmiňoval integraci a pobyt pracovníků chápal spíše 

jako dočasný. Proto prý společnost nemusela zvaţovat jejich kulturní odlišnosti či usilovat o 

zlepšení jejich právního postavení.  

2 Britský model v kontextu přistěhovaleckých politik 

 

2.1 Britská imigrační politika  

  

 Podle Baršové a Barši
22

 formovaly přistěhovaleckou politiku Velké Británie dva 

zásadní faktory: koloniální historie a ostrovní poloha. Díky ostrovní poloze Británie rozvinula 

duální systém silné kontroly na hranicích, ale slabé kontroly uvnitř. Příliv imigrantů tak byl 

omezován, ale těm, kterým se podařilo do země proniknout, se snaţila zajistit přísná anti-

diskriminační opatření. 

 Velká Británie se v období konce patnáctého aţ osmnáctého století potýkala spíše 

s emigrací neţ imigrací. V poválečném období dvacátého století došlo k zásadnímu obratu. 

V zájmu udrţení imperiálního vlivu v letech 1948-1962 umoţnila liberální imigrační politikou 

volný pohyb občanů ze zemí Commonwealthu. Vzhledem k tomu, ţe zastřešovala mnoho 

různorodých náboţenských, regionálních a etnických útvarů, ponechala těmto skupinám 

působícím na britském území jejich individuální odlišnosti pod podmínkou, ţe budou 

respektovat nadřazenost anglické kultury.
23

 

 

 

                                                             
20 Barša, P., Politická teorie multikulturalismu, Centrum pro studium demokracie a kultury 1999, str. 10-11 
21 Laquer, W., Poslední dny Evropy, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 2006, str.42 
22 Baršová, A., Barša, P.,Přistěhovalectví a liberální stát, imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě 

   a Česku, Brno 2005, str. 110 
23 Baršová, A., Barša, P.,Přistěhovalectví a liberální stát, imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě  

   a Česku, Brno 2005, str. 33 
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2.1.1 Zákony přijaté k omezení přistěhovalectví  

 

Prvním zákonem o občanství byl British National Act
24

 z roku 1948. Zákon umoţňoval 

všem občanům Commonwealthu volný vstup a pobyt na území Velké Británie. Ve skutečnosti 

však Británie upřednostňovala imigranty evropské, coţ bylo v rozporu s výše zmíněným 

zákonem.
25

 Redefinice byla provedena po zdlouhavých jednáních aţ roku 1962 v podobě 

Commonwealth Immigrants Act.
26

 Předpoklad vydání nových právních předpisů omezujících 

vstup do Velké Británie způsobil v roce 1961 neočekávané zvýšení počtu imigrantů 

přicházejících do země. V šedesátých letech přišlo 130 000 Pákistánců, z nichţ více neţ 

polovina dorazila ještě před zavedením kontrol 1. července roku 1962.
27

 Důvodem 

zdlouhavosti těchto jednání byl fakt, ţe Británie chtěla nadále zůstat v úzkém propojení se 

starým Commonwealthem (Austrálie, Nový Zéland a Kanada) a naopak chtěla omezit 

imigraci „barevných“ z nového Commonwealthu (označení britských domínií, většinou 

rozvojových zemí, které byly dekolonizovány po roce 1945). Existovaly dvě moţnosti ; 

zavést restrikce pro celý Commonwealth nebo přijmout migraci z nového paralelně s migrací 

ze starého. Byla zvolena druhá moţnost.
28

 Zavedený zákon zpřísnil předpisy pro vstup do 

země a umoţnil vstup a usazení se jen těm, kteří obdrţeli vládou vydaný pracovní poukaz.
29

  

Přísnější opatření přišla aţ se zavedením Commonwealth Immigrants Act
30

 roku 1968. Tento 

zákon modifikoval práva občanů Commonwealthu v tom smyslu, ţe odebral automatické 

právo na vstup všem imigrantům, kteří nemohli prokázat rodinnou vazbu s Británií. Právně 

bylo kritériem pro vstup narození a předkové ve Velké Británii, avšak ve skutečnosti šlo o 

kontrolu imigrace východoafrických Asiatů
31

 ze zemí, kde probíhala afrikanizace (Keňa a 

Uganda).
32

   

 Roku 1971 byl vydán Immigration Act
33

, který striktně vymezil podmínky pro pobyt 

na území Velké Británie. Občané Commonwealthu s právem pobytu na území Velké Británie 

byli systematicky odlišeni od občanů, kteří toto právo neměli. „Nezbytností pro britské 

                                                             
24 http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=1094622 z 15.5.2010 
25 Spencer, I.G.R., British Immigration policy since 1939: the making of multi-racial Britain, Routledge, London  

    1997, str.54-55 
26 http://www.britishcitizen.info/CIA1962.pdf z 15.5.2010 
27 Nielsen, J., Muslims in Western Europe, Edinburgh University Press 2004, str.40 
28 Baršová, A., Barša, P.,Přistěhovalectví a liberální stát, imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě  

    a Česku, Brno 2005, str. 111 
29 Příloha č.14 
30 http://www.britishcitizen.info/CIA1968.pdf z 15.5.2010 
31 přistěhovalci z Indie, kteří do východní Afriky přišli na základě pracovního poměru nabízeného brity, či za  

    obchodem 
32 Nielsen, J., Muslims in Western Europe, Edinburgh University Press 2004, str.41 
33 http://www.britishcitizen.info/IA1971.pdf z 15.5.2010 

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=1094622
http://www.britishcitizen.info/CIA1962.pdf
http://www.britishcitizen.info/CIA1968.pdf
http://www.britishcitizen.info/IA1971.pdf
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občany, narozené ve Velké Británii se stala registrace občanství, v opačném případě by o 

občanské právo, které povaţovali za nezměnitelné, přišli.“
34

 Přijetí tohoto zákona znamenalo 

konec ekonomické imigraci z nového Commonwealthu. Hlavními formami imigrace se 

v následujícím období stalo sjednocování rodin a poskytování azylu. V obou případech stát 

přistěhovalce nepřijímá na základě svobodné úvahy, ale k jejich přijetí je nucen díky 

nárokům, které byly přistěhovalcům přiznány.
35

  

 British Nationality Act
36

 z roku 1981 zavedl nové komplikovanější restrikce pro vstup 

do Velké Británie. Jednalo se o rozdělení doposud jednotného občanství Spojeného království 

a kolonií na tři úrovně národnosti: plné britské občanství, občanství britských závislých území 

a zámořské občanství. Pouze první jmenované mělo plná práva. Všichni ostatní museli projít 

skrze náročným řízením formální imigrace. Bylo určeno vládou podle toho, koho země 

potřebovala: učitele, inţenýry, doktory, atp. Kaţdoročně přicházelo kolem 50,000 imigrantů.
37

  

Immigration Act
38

 z roku 1988 zrušil záruky poskytované dlouhodobě usazeným 

občanům Commonwealthu ; mimo jiné zakazoval polygamii a povoloval muslimům 

přicestovat do Spojeného království pouze s jednou manţelkou. K výraznějším změnám 

v přístupu k imigračním politikám potom dochází aţ ve 21. století 

 

2.2 Britská integrační politika 

 

Jak jiţ bylo uvedeno, Velká Británie je zástupcem integračního modelu 

pluralistického, či multikulturního. V britském modelu se jedná o koexistenci rozmanitých 

etnických kultur s nadřazeností kultury anglické. Základní integrační jednotkou je etnicko- 

kulturní skupina – komunita. Přistěhovalec proto není chápán jako individuální člen 

občanského národa, i kdyţ bylo deklarováno zajištění jeho individuálních práv a příleţitostí. 

Je chápán jako člen skupiny a měl by tudíţ být zapojován do širšího občanského celku 

prostřednictvím této skupiny.
39

  

Myšlenka rovnosti kultur byla prosazena v šedesátých letech a původně nerovný 

pluralismus se tak proměnil v liberální multikulturalismus, který vychází z rozdílnosti 

                                                             
34 Goulbourne, H.,Race relations in Britain since 1945, Macmillan press Ltd. 1998, str. 58 
35 Baršová, A., Barša, P.,Přistěhovalectví a liberální stát, imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě  

    a Česku, Brno 2005, str. 111-112 
36 http://www.uniset.ca/naty/BNA1981revd.htm z 15.5.2010 
37 Winder, R., Bloody Foreigners, The story of Immigration to Britain, Abacus 2004, str. 402 
38 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/14/contents  z 10.3.2010 
39 Baršová,A.,Barša,P., Mezi asimilací a multikulturalismem, Západ si vyzkoušel oba extrémy, nyní hledá střední  

    cestu, Mezinárodní politika 5/2006, Ústav mezinárodních vztahů Praha, str. 9 

http://www.uniset.ca/naty/BNA1981revd.htm
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etnických skupin, avšak v rovných tolerantních podmínkách s výše zmíněnou nadřazeností 

britské koruny. Díky multikulturalismu se v Británii udrţelo mnoho neevropských zvyklostí 

v podobě legislativních výjimek, jako je v případě muslimů poráţka zvířete podle předpisů 

„halal.“ Naopak některé jako polygamie byly zakázány (Immigration Act 1988). Tento 

multikulturalismus byl kombinován s antidiskriminačním a antirasistickým zákonodárstvím 

promítnutým do zákona o vztazích mezi rasami z roku 1965 a reformovaným v roce 1968 a 

1976. Na tomto základě byla vytvořena Komise pro rasovou rovnost.
40

 

 

Britská  integrační politika se oproti většině evropských zemí vyznačuje specifickým 

rysem duálního občanství. Vývoj k tomuto typu občanství lze spatřovat jiţ v historii země. 

První oficiální dokument  Naturalization Act,
41

 roku 1870 umoţnil pozbytí britského 

občanství v případě, ţe se dotyčný dobrovolně rozhodne stát se občanem jiné země. Britkám, 

které se provdaly za cizince dokonce umoţňoval ponechat si britské občanství, jestliţe se pro 

něj samy dobrovolně rozhodnou. Britský zákon tak zlegalizoval moţnost duálního občanství. 

To se promítlo v roce 1914 do zákonů British Nationality Act a Status of Aliens Act.
42

 

S přijetím zákona British National Act  roku 1948 můţe být britský občan legálně občanem 

Velké Británie a současně občanem další země. V případě, ţe se jedná o zemi, která se staví 

k mnohočetnému občanství negativně a legálně uznává pouze jedno občanství, např. 

Německo, pak je dotyčný buď nucen pozbýt občanství britské, nebo ztratí občanství německé 

v případě, ţe trvale usadí ve Spojeném království.  

Britské úřady k vícečetnému občanství zastávají tradičně liberální přístup vycházející 

z historie země, kdy se Velká Británie snaţila dvojí občanství zejména u svých emigrantů 

podporovat. Viděla v něm šíření britské kultury a hodnot mimo své hranice. British National 

Act z roku 1948 pak tuto praxi pouze oficiálně legalizoval.
43

 

 

 

 

                                                             
40 Baršová, A., Barša, P.,Přistěhovalectví a liberální stát, imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě  

    a Česku, Brno 2005, str. 118-119 
41 http://www.uscis.gov/graphics/shared/aboutus/statistics/legishist/448.htm z 15.5.2010 
42 Kalekin-Fishman, D., Pitkanen, P., Multiple Citizenship as a Challenge to European Nation  states, Sense  

    Publishers, Rotterdam 2007, str.41 
43 Baršová, A., Barša, P.,Přistěhovalectví a liberální stát, imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě  

    a Česku, Brno 2005, str. 120 

http://www.uscis.gov/graphics/shared/aboutus/statistics/legishist/448.htm
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3 Migrace muslimů do Velké Británie 
 

 Skutečná migrace do Velké Británie nastala aţ po druhé světové válce. V porovnání 

s předválečnou situací, se po roce 1945 počet imigrantů podstatně zvýšil. Přicházeli 

přistěhovalci z Irska a dalších evropských zemí. Zpočátku je britský trh absorboval, poptávka 

po nových zaměstnancích v průmyslovém sektoru se od roku 1950 stala impulzem pro 

imigraci levné pracovní síly ze zemí nového Commonwealthu a Kypru.
44

 

První přistěhovalci přicházeli ze Západní indické federace jiţ od roku 1940. Hlavní vlny 

imigrace datujeme aţ o pět let později ve dvou hlavních fázích: první od roku 1945 do 1970 a 

druhou od roku 1973 aţ dodnes. V důsledku vypuzujících a přitahujících faktorů
45

 (push & 

pull factors
46

) byl pohyb pracovní síly z chudých (viz. příloha č.12) do vyspělých zemí (viz. 

příloha č.22) celosvětově znatelný. 

  Ve Velké Británii nelze opomenout ani podstatu řetězové migrace a ovlivnění 

imigrační legislativou, předloţenou britskou poválečnou vládou. V důsledku potřeby levné 

pracovní síly se zvýšil počet imigrantů, včetně muslimů po druhé světové válce. Vysoký příliv 

imigrantů byl dále zaznamenán v průběhu let 1961-1962. Důvodem k tomu byl zákon, 

omezující vstup do Velké Británie pod názvem „Commonwealth Immigrants Act,“ který měl 

vstoupit v platnost roku 1962. Do té doby byl vstup občanů do Velké Británie pro všechny 

členské země Commonwealthu neomezený.
47

 Druhá fáze vypukla jako důsledek ropné krize 

v letech 1973-1974.
48

 Recese vedla k restrukturalizaci světových ekonomik, k rozvoji investic 

v nových oblastech, zavádění nových technologií a ke změně světového obchodního vzorce. 

Výsledkem byla nezaměstnanost zejména v továrnách, kde pracovali imigranti. 

Technologická inovace sníţila potřebu levné pracovní síly v manufaktuře a dalších 

průmyslových odvětvích, coţ mělo negativní dopad na pracující migranty, a zastavila veškerý 

nábor pracovní síly z Commonwealthu.
49

   

 Migrace v první fázi (od konce druhé světové války do roku 1973) byla motivována 

zejména ekonomicky, pokud pomineme vyhnání Asiatů z Ugandy v roce 1970, které mělo 

                                                             
44 Hunter, S.T., Islam, Europe’s second Religion,Praeger  2002, str.51 
45 Ansari, H., The infidel within Muslims in Britain since 1800, Hurst&company, London 2009,str. 146 
46 Push Factor=  vypuzující,  migrace nastává v důsledku  donucení , např. přírodní katastrofy, politický reţim  

    atp. Pull Factor= přitahující, migrace dobrovolná, je ovlivněna vidinou lepší kvality ţivota, většinou se jedná  

    o ekonomickou motivaci. 
47 Nielsen, J., Muslims in western Europe, third edition, Edinburgh University press 2004, str. 40 
48 Ropné krize 1973-1974 členové OAPEC  vyhlásili olejové embargo v odpovědi na rozhodnutí USA znovu  

    podporovat Izrael v průběhu Yom Kypurské války. 
49 Ansari, H., The infidel within Muslims in Britain since 1800, Hurst&company, London 2009,str. 146-147 
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politický kontext.
50

 Muslimové přišli do Velké Británie za poptávkou po levné pracovní síle 

do průmyslového sektoru (pull factor) v padesátých a šedesátých letech.  Jednalo se o fyzicky 

náročné práce na stavbách, často finančně podhodnocené, nebo o práce v továrnách na výrobu 

bot a oděvnictví v pozdních nočních hodinách. Tyto pracovní pozice zastávali zejména 

imigranti. Sartori tento fakt odůvodnil následovně: „Evropa dováţí imigranty ne proto, ţe by 

byla nedostatečně osídlena. Částečně je dováţí proto, ţe Evropané zbohatli a ani evropští 

chudí uţ nejsou ochotni přijmout jakoukoliv práci.“
51

  Ti, kteří měli o něco větší štěstí, byli 

zaměstnáni v hotelech či v restauračních zařízeních. V roce 1971 pocházelo 14 % hotelových 

zaměstnanců a přibliţně 15 % zaměstnanců restaurací ze zahraničí.
52

  

 Nelze říci, ţe by ekonomická imigrace do Velké Británie znamenala pouze nevýhody, 

v jisté míře se jednalo i o výhody pramenící z přílivu lékařů a odborných profesí z Indie, 

Pákistánu, Bangladéše, Maroka a Blízkého východu. Bez nich by se v tak krátkém časovém 

úseku pravděpodobně nezlepšily zdravotní sluţby.
53

  

 Imigrace rostoucího počtu přistěhovalců různých etnik z původně britských kolonií 

zvyšovala tenzi mezi etnickými skupinami a zatěţovala vládu. V roce 1959 proto zavedla 

Indie s Pákistánem kontroly, které měly na odliv pracovních sil dohlíţet. Jejich funkce však 

nebyla efektivní, a proto byly brzy ukončeny.
54

 V důsledku toho se roku 1961 imigrace opět 

zvýšila a zůstala vysoká po celá sedmdesátá léta. Do Británie přicházely zejména rodiny, 

uprchlíci a ţadatelé o azyl. Navzdory omezování primární imigrace (úřady se snaţily posílat 

imigranty, kteří přišli během první fáze, zpět do domovských zemí) byl zaznamenán další 

imigrační růst v osmdesátých a devadesátých letech.
55

 

 Migrační procesy v první fázi znamenaly sociální rozvoj v zemích původu i v zemích 

cílových. Důvodem pro migrace obecně byly zejména socio-ekonomické faktory a materiální 

zdroje. V zemích původu byla migrace přirovnávána k prestiţi a bohatství. Tento trend 

potvrzovali zejména ti, kteří se z Velké Británie vrátili s lepším sociálním postavením, coţ 

motivovalo odchodu i blízké okolí. Obecně tedy migrace udávala trend kolektivnímu 

chování.
56

  

                                                             
50 1972 dal diktátor Idi Amin v rámci etnických čistek 90 dní k opuštění území Indům ţijícím v Ugandě.  

    Důvodem pro to byl sen, ve kterém ho navštívil Bůh a nařídil mu, aby je vyhnal. 
51 Sartori, G., Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci, Praha, Dokořán, 2005, str. 66 
52 Ansari, H., The infidel within Muslims in Britain since 1800, Hurst&company, London 2009, str. 146 
53 Werbner,P., Anwar, M, Black and Ethnic Leaderships, The Cultural Dimensions of political action,Routledge,  

    London, 1991, str. 8 
54 Hansen, R., Citizenship and Immigration in Post-War Britain, Oxford University Press 2000, str. 93 
55 Ansari, H., The infidel within Muslims in Britain since 1800, Hurst&company, London 2009, str. 148 
56 Ansari, H., The infidel within Muslims in Britain since 1800, Hurst&company, London 2009, str. 148 
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 V cílových zemích potom imigranti zaplňovali prázdné pracovní pozice po britských 

občanech, kteří odešli za lepší prací, jak bylo jiţ uvedeno. Pro zaměstnavatele bylo jednodušší 

vybírat zaměstnance mluvící stejným jazykem, tedy většinou členy jednoho etnika. Proto 

emigrační vzorec neodpovídal pravidelné distribuci, ale specifickým oblastem, z nichţ 

emigranti odcházeli. 

 

 

3.1  Přistěhovalectví muslimů z indického subkontinentu 

 

 Prvním impulsem pro emigraci z Indického subkontinentu bylo dělení Indie roku 1947 

(viz příloha č.1). Indie byla formována na základě většinově hindských oblastí a Pákistán na 

základě většinově muslimských oblastí. Migrace Pákistánců do Velké Británie začala 

pozvolna a vyvrcholila v roce 1961 a 1962 těsně před zavedením Commonwealth Immigrants Act. 

Týkala se zejména muslimů, kteří se cítili ohroţeni hinduistickými většinami na území 

Punjabu. Obdobný pocit měli i hinduisté na území Pákistánu, proto se etnika stahovala na 

nová území Indie a Pákistánu podle etnické příslušnosti (viz příloha č.2). Řešením byla i 

emigrace „za vidinou lepšího ţivota“ do Velké Británie. Většina muslimů, jeţ se pro tuto 

moţnost rozhodla, pocházela z Punjabských distriktů Julludhar, Ludhianna a Hoshiarpur (viz 

příloha č.3). 

 Punjabští muslimové přicházeli do Velké Británie ve třech fázích. V první fázi v letech 

1930-1940 takzvaní „pioneers“ (imigranti relativně vzdělaných rodin, hlavně farmáři). Ve 

druhé fázi začátkem padesátých let přicházeli v o něco niţším počtu takzvaní  „studenti.“ 

Jednalo se o skupinu s vazbou na Punjab a mnozí se po zisku vzdělání a kvalifikace vrátili 

zpět do rodné země. Ti, kteří ve Spojeném království zůstali, se od šedesátých let začali 

věnovat podnikání a pomáhali britské muslimské komunitě. V obou případech migranty 

časem následovaly i jejich rodiny. Ve třetí fázi v pozdních padesátých a v šedesátých letech 

dorazila nejpočetnější skupina imigrantů, kteří neměli ţádnou vazbu na Punjab. K migraci se 

rozhodli na základě informací, které získali ve vesnicích v oblastech Gujarat a Jhelum (viz 

příloha č. 23).
57

  

 V případě pákistánských migrantů se jednalo o klasický model řetězové migrace. Na 

základě toku informací z Británie do domovin, migranti přicházeli a informovali další, coţ 

dalo popud masové migraci ve druhé polovině padesátých let a na počátku let šedesátých, jak 

                                                             
57 Ansari, H., The infidel within Muslims in Britain since 1800, Hurst&company, London 2009, str. 150 
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jiţ bylo uvedeno.
58

 Podle Myrona Weinera je migrace „sebeposilující proces. Pokud se řídí 

nějakým zákonem, pak jedině tím, ţe jakmile migrační proudění začne, samo sebe posiluje. 

Vystěhovalci totiţ umoţní svým známým a příbuzným doma emigrovat, poskytují informace, 

pomáhají najít práci a bydlení. Následkem toho je pak globální migrační krize.“
 59

 

 Řetězová migrace se běţně vztahovala na konkrétní místo  v zemi migrantova původu 

(viz výše). Imigranti z Bangladéše například pocházeli z 95 % z oblasti Sylhet (viz příloha 

č.5). Pákistánci z distriktu Mirpur a Campbellpur (viz příloha č. 24)  a Indičtí „pioneers“ 

z distriktu Jullundhar a Lundhiana ve východním Punjabu. Řetězová migrace zaručovala lepší 

práci a střechu nad hlavou, bez kontaktů nemohli imigranti počítat s ţádnou zárukou.
60

 

 

  Téměř polovina z více neţ 130,000 Pákistánců přijela do Velké Británie na konci 

roku 1967, tedy aţ po zavedení kontrol z července 1962. Většina ostatních dorazila uţ 18 

měsíců před zavedením restrikcí. Tento nezáměrný efekt zavedených restrikcí konstatuje 

Jorgen Nielsen
61

 jako ironický, jelikoţ bylo studiemi prokázáno, ţe úroveň imigrace 

v padesátých letech se úměrně přizpůsobovala pracovnímu trhu Velké Británie. 

 Nejpočetnější skupiny muslimů z indického subkontinentu pocházely z východu i 

západu Pákistánu (od roku 1971 z Bangladéše), většinou z chudých, zemědělských regionů 

distriktu Mirpur v oblasti jiţního Kašmíru a distriktu Campbellpur (v současnosti Attock) v 

severo-východním Punjabu (viz příloha č. 4). Emigraci obyvatel z oblasti Mirpuru roku 1960 

výrazně podpořila výstavba přehrady „Mangla“ bylo zatopeno 250 vesnic. Menší počty 

emigrantů potom odcházely z oblasti hranice s Afghanistánem na severozápadě země.
62

 

 Rostoucí nezaměstnanost v Británii výrazně sníţila migraci Indů a Pákistánců, přesto 

nebylo zaměstnání jediným faktorem ovlivňující migrační příliv. Obecnými důvody byly 

mimo jiné: lepší ţivotní úroveň, přístup ke vzdělání, sociální struktura, celkově lepší 

infrastruktura a zdravotní péče. Tato fakta působila navzdory negativnímu vývoji na trhu 

práce jako magnet. Nejvyšší koncentrace pákistánské populace ve Velké Británii se nacházely 

ve West Midlands, Yorkshire a Humberside (viz příloha č. 7). 

 

                                                             
58 Anwar, M., British Pakistanis Demographic, social and economic position, centre for research in ethnic    

    relations 1996, str.22 
59 Weiner, M, cit. dle: Huntington, S., Střet civilizací, Boj kultur a proměna světového řádu, Rybka publishers  

    2001, str.234 
60 Ansari, H., The infidel within Muslims in Britain since 1800, Hurst&company, London 2009, str. 153, viz.  

    Příloha č. 6 muslimské menšiny v Indii 
61 Nielsen, J., Muslims in Western Europe, Edinburgh University Press 2004, str.41 
62 Nielsen, J., Muslims in Western Europe, Edinburgh University Press 2004, str.41 
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           V polovině padesátých let začali do Velké Británie proudit muslimští přistěhovalci 

z Bangladéše. Z převáţné většiny se jednalo o lodní kuchaře, kteří pracovali v londýnských 

kuchyňských zařízeních.
63

 Záplavy, strádání venkovského obyvatelstva, cyklóny a politická 

nestabilita zapříčinily odchod mnoha migrantů, přestoţe britská nezaměstnanost v letech 

1980-1988 dosáhla svého vrcholu. Bohuţel většina z těch, kteří si práci našli, nebyla schopna 

vydělat dostatek peněz na to, aby se vrátila do země původu. Vyuţili tak moţnosti získání 

statutu dočasného pobytu a v Británii zůstali. Ke konci šedesátých let jiţ návrat pozbýval 

význam, proto se k trvalému pobytu přihlásili i rodiny imigrantů, které do Británie dorazili 

s delším časovým odstupem. Bangladéšským přistěhovalcům bylo jako poslední etnické 

minoritě umoţněno přivést si své rodiny.
64

  

 Londýnská čtvrť Tower Hamlets byla v osmdesátých letech místem s nejvyšší 

koncentrací bangladéšských přistěhovalců, ţila zde asi pětina z celkového počtu, (viz příloha 

č. 8). I v současné době zůstává Londýn místem s nejvyšší koncentrací různých asijských 

komunit.  Převládají komunity hindské, pákistánské a bangladéšské (viz příloha č. 9). 

 

3.2  Přistěhovalectví tureckých Kypřanů 

 

  Ekonomicky motivovanou řetězovou migraci představuje případ tureckých Kypřanů. 

Do Velké Británie přicházeli za kariérou zejména mladí muţi bez rodin, většinou s úmyslem 

vrátit se po čase zpět domů.  

 V roce 1960 získal Kypr nezávislost na Spojeném království a stal se součástí 

Commonwealthu, coţ umoţnilo jeho občanům volný pohyb do Velké Británie a zpět a 

současně zvýšilo migraci bezprostředně před zavedením Immigration Act roku 1962. Tento 

zákon počty přistěhovalců sníţil, ale komunity tureckých Kypřanů a Řeků ţijících na ostrově 

se po udělení nezávislosti značně polarizovaly. Docházelo k častým střetům, které gradovaly 

roku 1964. Situace byla příznivější pro řeckou stranu, muslimové se cítili v menšině a 

ohroţení (viz příloha č. 10).
 
Proto byl kyperským muslimům na základě těchto nepokojů 

umoţněn vstup a pobyt ve Velké Británii (aţ do roku 1989 neměli kyperští občané vízovou 

povinnost). Roku 1964 ţilo v Británii přibliţně 78,846 kyperských muslimů.
65

 

                                                             
63 Kolektiv členů Home Affairs committee, session 1986-87, Bangladeshis in Britain, London 1986,str.4-5 
64 Kolektiv členů Home Affairs committee, session 1986-87, Bangladeshis in Britain, London 1986, str.5 
65 Yilmaz, I., Muslim laws, politics and society in modern nation states, MPG Books Ltd, Cornwall, 2005, str.  
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 Původní úmysl většiny kyperských muslimů, vrátit se zpět domů, se v následujících 

letech zásadně změnil. Lepší ţivotní podmínky, pracovní příleţitosti, vzdělání a pocit bezpečí, 

které nabízela Velká Británie, se staly hlavními důvody pro sjednocení rodin a trvalý pobyt 

v zahraničí.  

 

 

3.3 Přistěhovalectví marockých muslimů 

 

 Pro Velkou Británii bylo velmi netypické přijímat imigranty ze zemí, v nichţ neměla 

koloniální konexe. Rozhodnutí, zda zaměstnavatel zvolí levnou pracovní sílu z Maroka nebo 

se obrátí na země Commonwealthu, ponechaly úřady zcela na zaměstnavatelích, čímţ se 

rozpoutala další řetězová migrace nekvalifikovaných pracovníků. Maročané přicházeli 

v šedesátých a sedmdesátých letech, zastávali hůře placené práce nevyţadující kvalifikaci. 

Tato imigrace se později ukázala jako trvalá.
66

 Přibývající restrikce v letech 1960-1970 

způsobily, ţe se migranti přiklonili ke sjednocení rodin, které stejně jako v předešlých 

případech dorazily s odstupem času. Velikost marocké komunity dosahovala 

počátkem devadesátých let počtu 5,000 aţ 10,000 migrantů.
67

 

 

  

3.4  Přistěhovalectví jemenských muslimů 

 

 Vůbec první komunitou, která se ve Velké Británii usadila natrvalo, byla komunita 

jemenských osadníků. Kolem roku 1900 se usadila v oblasti Liverpoolu. Později se do země 

dostávali jemenští muslimové hlavně přes přístavy. Do oblastí Cardiff, South Shields, Hull, 

Glasgow a východního Londýna se začali přesunovat aţ na počátku druhé poloviny dvacátého 

století.
68

 V sedmdesátých a osmdesátých letech se jemenská komunita usazovala v Shefieldu.  

 Na rozdíl od jihoasijských muslimů, uzavírali Jemenci sňatky s anglickými ţenami a 

pouze zanedbatelné procento z nich si přivezlo s sebou své rodiny. Většinou pracovali 

v britských ocelárnách, coţ se některým z nich v roce 1980 stalo osudným.  Tehdy v důsledku 

recese strmě poklesla výroba oceli a Jemenci byli nuceni vrátit se do domovské země. Mnoho 
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68 http://www.arabia.pl/czech/content/view/390/9/   z 12.3.2010 
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z nich se přesto rozhodlo v Británii zůstat pod statutem krátkodobé rezidence a nadále se 

pokoušelo sehnat si práci.
69

 

  Zkušenost s jemenskými přistěhovalci poukazovala na zásadní problém imigrantů. 

Nejednalo se jiţ o námezdní dělníky, kterých bylo potřeba v poválečné Británii, ani o ţadatele 

o azyl, ale o imigranty, které přitahovaly ţivotní příleţitosti, jeţ Británie nabízela. Přicházeli 

tak lidé, kteří nepociťovali ţádnou formu deprivace. Důsledkem byl rostoucí problém 

nezaměstnanosti, který následně musela řešit vláda.  

  

 

3.5 Přistěhovalectví ostatních muslimů 

 

Muslimové přicházeli do Velké Británie také z východní Afriky. Jednalo se o takzvané 

„východoafrické Asiaty“, muslimy původem z indického subkontinentu, kteří do Afriky přišli 

za prací smluvenou s Brity. Zaměstnáni byli v obchodu, distribuci a v oblasti ekonomických a 

finančních sluţeb. V důsledku „afrikanizace“ znárodnění bank a obchodu dostali na výběr dvě 

moţnosti: podnikat pod striktní regulací, nebo opustit zemi. Vzhledem k tomu, ţe většina 

těchto zaměstnanců vlastnila britské pasy, zvolili druhou moţnost a emigrovali do Británie. 

Příjezd velkého počtu východoafrických Asiatů vyústil v zavedení dříve zmíněného 

Commonwealth Immigration Act roku 1968.
70

 

V šedesátých letech se mezi světovou muslimskou populací objevil zájem posílat své 

potomky na studium do Velké Británie. Tento trend byl znatelný v růstu počtu studentů 

malajského, íránského, pákistánského a saudsko-arabského původu, a ze zemí v Perském 

zálivu. Muslimští studenti tak postupně formovali islámské spolky na britských univerzitách. 

Jejich pobyt působil po celé rozloze Spojeného království jako impuls pro vznik muslimských 

organizací. V šedesátých a sedmdesátých letech jich vzniklo hned několik: The U.K. Islamic 

Mission 1962, The Muslim Student’s Society 1962, The Union of Muslim Organizations atp.
71

   

Je nutné zdůraznit, ţe rozvoj komunit byl zaloţen zejména na náboţenském pozadí, 

které bylo odlišné pro kaţdou z nich. Rozdíly mezi komunitami byly kulturní, sociální, 

lingvistické i zvykové. Formování komunit také odpovídalo geografickému původu, nikoliv 

jednotě ve víře.  
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3.6 Obecné rysy muslimské migrace 

 

Muslimští přistěhovalci z Blízkého východu přinášejí poněkud jiný problém, neţ 

muslimové z Indie. Rozdíl je zejména v tom, ţe muslimové pocházející z indického 

subkontinentu přicházeli do Velké Británie na základě poptáky po pracovní síle. Vzhledem 

k tomu, ţe Indie patřila na rozdíl od Blízkého východu do nového Commonwealthu, čerpala 

Británie levnou pracovní sílu právě zde. Přistěhovalci z Blízkého východu přicházeli 

v podstatně niţších počtech a na rozdíl od Indie a Pákistánu se jednalo většinou o vzdělanou 

elitu, avšak se stejnou motivací za získáním lepší práce, vzděláním a za výhodnějšími 

ţivotními podmínkami. 

British Nationality Act z roku 1981 zaváděl mimo jiné výhody vstupu do Británie pro 

ty, jeţ měli patřičnou kvalifikaci. a v zemi byli potřeba lékaři, zdravotní sestry, inţenýři atp.  

Pro vzdělané muslimy z Blízkého východu byl proto vstup snazší neţ pro nekvalifikované 

muslimy z indického subkontinentu. 

 Odlišný pohled nabízejí turečtí Kypřané, jejichţ imigrace byla motivovaná především 

ekonomicky s úmyslem vrátit se zpět domů. Tento trend se však na základě nepokojů, které 

na Kypru gradovaly roku 1964, změnil a ti, kteří do Velké Británie v tomto období dorazili, si 

bezprostředně po svém příchodu přivedli své rodiny. Muslimům původem z jihovýchodní 

Asie tento krok trval podstatně déle.  

Všechny migrace měly jedno společné ; vyhlídka zavedení nových restrikcí znamenala 

okamţitý příliv obrovského počtu imigrantů. Téměř ve všech příkladech se jednalo o 

řetězovou migraci. Jak uvádí Myron Weiner : „migrace je sebeposilující proces“, jakmile 

začne, zesiluje se, nikoliv naopak. 
72

 

Ţádosti o azyl z důvodu těţkých ţivotních podmínek v domovské zemi měly různé 

aspekty: Bangladéšané emigrovali v důsledku přírodních katastrof, Pákistánci byli nuceni 

opustit své domovy při realizaci Mangla dam projektu, uprchlíci jihoasijského původu z Keni 

utekli v šedesátých letech do Británie před politickým reţimem (byli vyhoštěni na základě 

tzv. Afrikanizace
73

). Dále se podle Huntingtona jednalo o „emigraci stimulovanou 

                                                             
72 Weiner, M., cit. dle: Huntington, S., Střet civilizací, Boj kultur a proměna světového řádu, Rybka publishers  

    2001, str. 234 
73 Holmes, C., John Bull‟s Island, Immigration and British Society 1987-1971, Macmillan education Ltd. 1988,  

    str. 225 
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hospodářským vzestupem nezápadních společností.“
74

 Uvádí, ţe zdokonalení a vývoj 

technologií umoţnil nezápadním společnostem snazší a rychlejší migraci společně s moţností 

komunikace a udrţování vztahů mezi vystěhovalci a rodinami v mateřské zemi.
75

 Usnadnila 

se tak moţnost zejména ekonomické migraci, které vyuţili například Jemenci přicházející do 

Velké Británie jen na základě ekonomické motivace, aniţ by pociťovali jakoukoliv formu 

útlaku.  

Rozdíly v asimilaci byly také markantní. Jemenští muslimové neměli problém se 

asimilovat. Brali si většinou britské ţeny. Ostatní muslimové (například z Pákistánu) 

preferovali rodinu se stejnou vírou a s odstupem času si přivezli původní rodiny. Určitá 

podobnost s bangladéšskými a pákistánskými muslimy je vidět i v případě muslimů 

marockých. Obě skupiny přišly na základě poptávky po levné pracovní síle. Zajímavostí je, ţe 

v případě Maroka nešlo o britské území Commonwealthu, přesto z něj do Británie proudily 

vysoké počty muslimských pracovníků a jejich rodin. Tento fakt je důsledkem liberálního 

přístupu britských úřadů, které rozhodnutí, odkud levné pracovní síly přijdou, ponechaly zcela 

na zaměstnavatelích. I přes znatelné počty příchozích Maročanů, je vzhledem k absenci 

Maroka v Commonwealthu nejvyšší migrace zaznamenána právě z Pákistánu. 

Lze konstatovat, ţe migrace do Velké Británie byla spuštěna prakticky se začátkem 

průmyslové revoluce. Hlavní determinantou, jeţ formovala příliv migrantů, byla poptávka po 

levné pracovní síle. Aţ do roku 1962, kdy byly zavedeny první větší restrikce upravující vstup 

do Velké Británie, proudily do země tisíce imigrantů včetně muslimů. Obava ze zavedení 

restrikcí stimulovala ještě vyšší počty migrantů k tomu, aby si pospíšili se vstupem do země. 

Migrace kopírovala britské hospodářské poţadavky a restrikce vlády zase poptávku po práci 

podle potřeb britské ekonomiky. Ale řetězová migrace zejména ze zemí nového 

Commonwealthu pokračovala dál, i přes hluboce zakořeněnou britskou nevraţivost vůči 

přistěhovalcům. 
76

 

Rozdíl existuje i v jisté nejednotnosti muslimských imigrantů ve Velké Británii. Podle  

Philipa Lewise je dokonce islám méně homogenní neţ se okolí domnívá.
77

 Muslimští 

přistěhovalci totiţ vykazují velké odlišnosti zejména ve víře a ta je ovlivněna kulturou země, 

ze které pochází. Například jihoasijský islám je rozdílný od islámu blízkovýchodního a to tím, 

                                                             
74 Huntington, S., Střet civilizací, Boj kultur a proměna světového řádu, Rybka publishers 2001, str. 234 
75 Tamtéţ 
76  Mason, D., Race and Ethnicity in Modern Britain, Oxford 2000, str.28-29 
77  Lewis, P., v Ballard, R., The South Asian presence in Britain, Hurst & Company, London, 1994, str. 59 
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ţe jihoasijský islám funguje podle řádu Sufi, silsila, kdeţto blízkovýchodní islám podle řádu 

Sunni nebo Šíja.
78

  

 

3.7 Důsledky migrace  

 

Přeliv obyvatelstva z jedné země do druhé nezůstává většinou bez důsledku.  Negativní 

dopad na zemi původu se  objevuje ve formě ztráty většinou mladé, kvalifikované populace, 

která odchází za lepšími pracovními příleţitostmi. V cílové zemi však mnohdy pro neznalost 

jazyka nebývá adekvátně vyuţita. Stručně uveďme hlavní dopady migrace na zemi původu a 

zemi cílovou (viz příloha č. 22). 

Země původu se potýká spíše s negativy neţ pozitivy odlivu mladé populace. Jediným 

nepatrným přínosem lze označit finanční podporu, kterou zasílají imigranti svým rodinám a 

velmi nepatrné sníţení přelidnění, které je v mnoha rozvojových zemích aktuálním 

problémem. Negativní dopad pro zemi, je hlavně  takzvaný  „odliv mozků“, který vede ke 

ztrátě kvalifikovaných sil a k pomalejšímu rozvoji země. 

Přínosem pro zemi cílovou je hlavně příchod kvalifikovaných pracovních sil zejména 

v medicíně, vědě a technologických oborech. Většina migrantů však vykonává podřadnou 

práci, o kterou původní obyvatelstvo nemá zájem. Současně přicházející migranti vzhledem 

ke stárnutí populace rozvinutých zemí  mírně vyvaţují věkovou strukturu země. Mimoto 

s sebou imigranti přináší kulturní a kulinářské obohacení pro zemi cílovou. 

Jako negativní  vliv v cílové zemi můţe být povaţováno zvýšení nezaměstnanosti,  

zejména pak v důsledku neznalosti jazyka a nedostatku kvalifikací. Stejně tak mohou vznikat 

mezi různými přistěhovaleckými etniky a původní populací tenze a kulturní střety. 

V důsledku horších ţivotních poměrů těchto imigrantů se také zvyšuje kriminalita a objevuje 

se  radikalizace zejména u dospívající generace. Lze tedy konstatovat, ţe pocit méněcennosti 

                                                             
78  Konsolidace a rozšíření islámu v jiţní Asii spustilo aktivity sufiů, kteří v minulosti následovali turecké a  

    afghánské armády ze střední Asie a které se do Indie dostali skrze sever a západ a etablovali delský sultanát  

    v letech 1206-1555. Všude jinde v muslimském světě se sufismus odlišoval počtem řádů a k islámské kultuře  

    se připojil jako poslední (za Sunni a Šíja). Je téměř stejně starý jako islám v jiţní Asii. Srdce sufismu je ve  

    vztahu se svátostí referován jako šejk či pir (Arabský termín pro Sufiského učitele, rada starších, vedoucí...) a 

    vyznavač - murid. Svatý je chápán jako ten, kdo je nejblíţe k Bohu, vyznavač ho musí uctívat, poslouchat a    

    respektovat. Svatí mohou být také povaţováni za jádro muslimské politické moci a opozici vůči nemuslimské  

    moci. (Lewis, P., v Ballard, R., Desh Pradesh, The South Asian presence in Britain, Hurst&Co. London 1994,  

    str. 60- 62) 
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a bezmocnosti, okořeněný silným vnitřním poutem k muslimským zásadám, bývá prvním 

krokem na cestě k radikálnímu smýšlení mladých muslimů.  

 

4 Život muslimů a jejich umístění ve společnosti 

4.1 Zaměstnání 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno, muslimové do Velké Británie začali přijíţdět především na 

základě pracovních příleţitostí. Poválečná ekonomická rekonstrukce a technické pokroky 

vytvořily poptávku po pracovní síle v mnoha sektorech průmyslu, pro něţ uţ domácí pracovní 

trh nestačil. Migranti z Jiţní Asie, Jemenu, Kypru a dalších zemí nahradili původní pracovní 

sílu v pracovních pozicích, jeţ nevyţadovaly kvalifikaci. Většinou byli zaměstnáni v  

automobilkách, textilním průmyslu a manuálních pracích. Pravděpodobnost, ţe získají místo v 

kvalifikovaných postech, byla mizivá.
79

 

  Muslimové z indického subkontinentu  se koncentrovali na severu Anglie ve vlněném 

a bavlněném a těţkém průmyslu. Jemenci v kovo-ţelezných továrnách na severovýchodě 

Anglie a turečtí Kypřané v oděvnictví a zásobování. Nedostatečná kompetence v jazyce, 

technických dovednostech a průmyslových zkušenostech je drţela na dně pracovního trhu. 

Existující kvalifikace, které si imigranti přivezli z domovských zemí, byly často brány jako 

méněcenné. Přesto, ţe se sektory ekonomie potýkaly s rozsáhlým nedostatkem zaměstnanců, 

nebyl na imigranty brán zřetel.
80

  

 V osmdesátých letech se při analýze pracovního trhu přišlo na významnou odlišnost 

mezi migranty první generace. Muslimové byli etnicky různorodí, 68 % pocházelo z jiţní 

Asie, 12 % bylo bělochů, 6 % tvořili ostatní Asiaté, 7 % černoši, 4 % Číňané. Jejich 

koncentrace v ekonomicky neprosperujících oblastech působila negativně zejména na mladou 

a rychle dospívající generaci nového století, která měla většinou niţší kvalifikaci v porovnání 

s dalšími etnicko-náboţenskými skupinami. Podle údaje z roku 2006 bylo 46 % muslimů 

narozeno ve Velké Británii a aţ čtvrtina populace (40 % zaznamenaných) neměla britské 

vzdělání ani kvalifikaci. Na pracovním trhu se také objevovalo jen velmi málo pracujících 

                                                             
79  Friedli, R., Purdie, M.S., L'Europe des religions: éléments d'analyse des champs religieux européens, Studia  
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ţen, z nich aţ 70 % ve věku 25 a více let nebylo ekonomicky aktivní (v roce 2001 aţ 41 %).
81

  

To se promítlo na nízkém příjmu uţ tak chudé domácnosti. Obecně byla nezaměstnanost 

muslimů vyšší (viz příloha č. 19), neţ ostatních etnických menšin. Měli nejvyšší proporce 

dlouhodobé nezaměstnanosti a nejhůře hodnocené pracovní funkce. Je obtíţné prokázat, zda 

se muslimská menšina nachází v obtíţné situaci neţ menšiny ostatní z důvodů náboţenských, 

nebo roli hrají jiné faktory neţ je náboţenství.
82

  

 Kulturní normy mohou být jedním z důvodů, proč zaměstnavatelé preferovali jiné 

etnické menšiny neţ muslimy. V pracovní době a v době muslimských svátků totiţ 

muslimové vyţadovali volno pro pravidelné modlitby, čímţ se pro práci stávali 

nevyhovujícími. Vhodné pracovní oblečení v případě ţen a další faktory zasahující do 

řádného chodu práce tak zvýhodňovaly jiná náboţenství před vysokými poţadavky této 

menšiny. 

 Podle Hopkinse a Galea
83

  je náboţenství součástí i rozporem etnické identity většiny 

muslimských skupin, vţdy bylo protkané rozvojem kulturní identity těchto skupin před 

příjezdem do Velké Británie, i po něm. Muslimové, pro které byla britská kultura nová, 

nechápali, proč jejich zvyky představují pro zaměstnavatele takový problém.  

  Bylo však prokázáno, ţe míra zaměstnanosti muslimů pocházejících z jiţní Asie, 

mohla být kromě náboţenství ovlivněna i etnicitou. Pákistánci a Bangladéšané získávali 

v porovnání s muslimy z Blízkého východu, kteří byli zaměstnáni na kvalifikovaných postech 

ty nejhorší pracovní pozice (viz příloha č.20). Důvodem však můţe být i fakt, ţe muslimové 

z Blízkého východu byli vzdělaní a pro danou práci měli na rozdíl od muslimů z jiţní Asie 

dostatečnou kvalifikaci.  

 Na začátku sedmdesátých let byla zaměstnanost Pákistánců a Bangladéšanů podstatně 

vyšší, kdyţ dosahovala 92 %. Zaměstnanost jak Britů, tak ostatních imigrantů byla pouze 

81%.  Avšak Pákistánci a Bangladéšané zastávali pouze hůře placené pozice.  Koncem 

osmdesátých let zaměstnanost Pákistánců a Bangladéšanů poklesla (na 77 % a 79 %) zatímco 

u zbytku populace narostla (u Britů dosahovala 89 %  u Indů 84 % u afrických Asiatů 89 %). 

V roce 1991 byl vykázán pokles ještě vyšší coţ bylo dáno především nízkou zaměstnaností 

muslimek, které pracovaly mnohem méně, neţ ţeny z ostatních komunit.
84
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 Muslimské ţeny indického a africko-asijského původu měly podle Modooda
85

  niţší 

šanci získat práci neţ ţeny hinduistického, sikhského či křesťanského vyznání a ţeny 

nevěřící. Také podle něj existovala mnohem větší pravěpodobnost, ţe na pracovní trh vstoupí  

muslimky indického původu spíše neţ muslimky původu pákistánského, či bangladéšského. 

Jak jiţ bylo uvedeno, důvodem tomu mohou být kulturní normy v Pákistánu a Bangladéši. 

Průzkum organizace Public service international (PSI) v roce 1990 zjistil, ţe pákistánští muţi 

preferují, kdyţ se jejich ţeny starají o domácnost a nepracují. V případě, ţe pracovat musí, 

pak jedině ve striktně ţenském kolektivu. Proto je účast pákistánských ţen na pracovním trhu 

tak nízká.
86

 Naopak muslimky jiných etnik vykazovaly vyšší pracovní aktivitu a podle dat 

naměřených z roku 1990 dokonce jedno procento ekonomicky aktivních muslimských ţen 

z Blízkého východu přesahovalo procento ţen britských (54 % oproti 50 %).
87

 Tento trend se 

nezměnil ani s odstupem času, kdy celková míra nezaměstnanosti a pracovní pasivity byla 

v produktivním věku muslimů podstatně niţší, neţ u jiných etnik (viz příloha č.19). 

  Ekonomická neúčast muslimských ţen je povaţována za důsledek islámské doktríny. 

Zákony v západní Evropě vychází z individuálního práva jednotlivce. Islámské právo však 

spíše neţ jednotlivce chápe jako základní právní jednotku rodinu. Proto nezáleţí pouze na 

rozhodnutí ţeny, zda bude pracovat, ale především na rozhodnutí rodiny. 
88

 

 

 Vzorec zaměstnání v pracovních sektorech se od příchodu prvních imigrantů 

v padesátých a šedesátých letech hodně změnil. Etnické skupiny vykazovaly různé dovednosti 

a pracovní zkušenosti, na jejichţ základě si je zaměstnavatelé vybírali jiţ v zemi původu. 

Indové a afričtí Asiaté byli většinou vzdělaní a měli poţadované kvalifikace a získávali tak 

lepší pracovní pozice, neţ Pákistánci a Bangladéšané. Převáţná většina (82,34 %) Pákistánců 

byla zaměstnána manuálně s nízkým platem a dlouhou pracovní dobou. V roce 1980 počet 

klesl na 70 %, pořád se však jednalo o vysoká čísla v porovnání se 41 % britských 

zaměstnanců ve výrobním průmyslu.
89

  

 Problémy však nemíjely ani dobře placené kvalifikované posty. Studie z osmdesátých 

let hodnotící původ britských lékařů potvrdila, ţe ti, kteří pocházeli ze zámořských oblastí, 

tvořili jednu třetinu všech lékařů z anglických a velšských nemocnic. Většinou ale zastávali 
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hůře hodnocené a méně prestiţní pozice neţ lékaři britští.
90

 V podstatě jim byla přidělena 

práce, která na ně zbyla a nemohli si vybírat. 

 V důsledku krize britské ekonomiky s těţkým dopadem na průmysl v sedmdesátých a 

začátkem osmdesátých let přišlo o práci mnoho lidí s niţším vzděláním včetně imigrantů 

pracujících v tomto sektoru. Naopak se ke konci osmdesátých a na začátku devadesátých let 

začala zvyšovat poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích a úřednících. Své pracovní 

schopnosti k této příleţitosti uplatnili především muslimové z Blízkého východu. Méně 

kvalifikovaní bangladéšští muslimové nově získávali práci u maloobchodníků ve veřejném 

sektoru či jako poskytovatelé sluţeb. 

  Fakt, ţe jihoasijští přistěhovalci zastávají horší pracovní pozice v porovnání 

s přistěhovalci z jiných oblastí, potvrdil průzkum Political & Economic planning (PEP) a PSI 

v letech 1974 a 1982. Další průzkum z roku 1990 Labour Force Survey (LFS) prokázal, ţe 

afričtí Asiaté a Indové dosáhli pracovní parity s britskými občany v kvalifikovaných a vysoce 

hodnocených pracích (30 % a 25 %), zatímco Bangladéšané a Pákistánci si jen nepatrně 

polepšili z 10 % na 12 %. Současně bylo zjištěno, ţe se od roku 1982 mírně zvýšila 

participace pákistánských a bangladéšských ţen na pracovním trhu a ţe etnické minority 

vstoupily do sektoru sluţeb rychleji neţ Britové.
91

 Etnické menšiny byly obecně citlivější 

k vyuţití nových pracovních příleţitostí neţ původní britská populace. Zejména přistěhovalci 

původem z Indie se dokázali včas a rychle chopit kaţdé nabízené příleţitosti. 

 Nejnápadnějším rysem restrukturalizace pracovního trhu byl nárůst soukromého 

podnikání mezi etnickými skupinami. (V letech 1971-1992 o 49 % a zejména pak v 

letech1980-1991). Do soukromého podnikání se zapojilo nejvíce muslimů z jiţní Asie (23,9 

% Pákistánců, 18,6 % Bangladéšanů)
92

.  Trend v osmdesátých letech dokonce poukazoval na 

rychlejší růst soukromého podnikání jihovýchodních Asiatů neţ Britů.
93

 Většina z nich však 

nebyla schopna zajistit úvodní kapitál k tomu, aby mohli s podnikáním začít, případně získat 

relevantní znalosti pro úspěšné obchodování. Výhodu měli opět jedinci se zkušenostmi 

z oboru. Například migranti druhé vlny přistěhovalců „studenti“ z Urdu a z Karáčí se v letech 

1950-1960 usadili v Británii a zaloţili obchodní vazby s Pákistánem aţ poté, co byli nuceni 

pracovat v továrnách či veřejné dopravě. Kdyţ se finančně dostatečně zabezpečili, 

pokračovali v činnosti, kterou se ţivili v zemi původu (většinou obchodem). 
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 Muslimové se pro soukromé podnikání rozhodovali i na základě jiných vlivů. 

Pákistánci se obrátili k podnikání z donucení, jelikoţ neměli jinou moţnost. Příliš nízký plat 

v továrnách nestačil pro zajištění rodiny a rasová diskriminace, se kterou se často setkávali 

v pracovních podmínkách, se stávala neúnosnou. Afričtí Asiaté naopak věděli, jak své úspory 

zúročit, v soukromém podnikání viděli především finanční zisk (viz. příloha č. 21). 

 Omezení muslimského obchodu mělo původ také v náboţenství. Veškeré obchodní 

komodity musely vyhovovat náboţenské normě, to bylo mnohdy obtíţné. I přesto se 

některým jedincům podařilo docílit úspěchu. V osmdesátých letech prokázal národní průzkum 

na základě porovnání mezi náboţenskými etniky niţší úspěšnost muslimů v soukromém 

podnikání. Jedním z faktorů znevýhodnění byly předsudky, se kterými se muslimové často 

setkávali a které jejich ţivotní situaci značně ztěţovaly (zejména pak po 11/09/2001). 

Nevýhodou byl také nízký počáteční kapitál a málo zkušeností s obchodem, specializovali se 

na úzký sortiment zboţí a jejich podniky fungovaly v chudších oblastech. Proto byl jejich 

obrat velmi nízký a zisk nepatrný.
94

  

 Nebylo pravděpodobné, ţe by se muslimské ţeny, ale i ţeny jiných etnik věnovaly 

soukromému podnikání. Podle Apitzschové
95

 pravděpodobnost podnikání ţen 

z imigrantských komunit byla nejniţší u muslimek, naopak nejvyšší u hinduistek. Lze se 

domnívat, ţe důvodem mohlo být výše zmíněné náboţenství. 

 

 Muslimové se na pracovním trhu potýkali s třemi hlavními nevýhodami: s omezením 

sociální sítě, nevstřícným přístupem zaměstnavatelů a socio-kulturními bariérami.  

 Omezení sociální sítě, na které jsou muslimové jako organická komunita závislí, se 

jevilo jako překáţka zejména pro dospívající muslimy. Sociální vazby a ţivot v propojené 

komunitě pro ně byly vţdy nesmírně důleţité nejen z důvodu kulturního zázemí, společného 

dodrţování tradic a náboţenských povinností, ale i proto, ţe z informací získaných 

v komunitě a sousedství věděly jednotlivé rodiny o pracovních příleţitostech a doporučení pro 

jejich dospívající potomky. Tato informovanost však byla značně omezená. Neznalost 

britského pracovního trhu a neinformovanost rodičů o výhodných pracovních podmínkách 

mimo kruhy komunity omezila přístup mladých muslimů k lepším pracovním příleţitostem.
96
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 Mladí muslimové spatřovali důleţitost své akceptace v rámci komunity a to obzvláště 

tehdy, kdy se k nim západní svět nestavěl zrovna přátelsky. V komunitě se společně ctily 

morální hodnoty islámu a kulturní solidarita. Její velikost byla důleţitější spíše pro ţeny neţ 

pro muţe, protoţe vzhledem k podřadnějšímu postavení v islámském světě v ní nacházely 

oporu, zázemí a ochranu vůči vnějšímu prostředí. Organizace komunit spočívala na základě 

mateřského jazyka a jejich umístění - často v enklávě k centru města, coţ mělo funkci 

opatření proti asimilaci či kulturnímu nepřátelství většinové populace.
97

 

 Druhou nevýhodou je nenaplněné očekávání vstřícnosti zaměstnavatele. Rasová a 

etnická politika tehdy jiţ významně ovlivňovala trh práce. Díky tomu byli mnozí 

zaměstnavatelé relativně dobře obeznámeni s diskriminačními záleţitostmi a s otázkami 

etnického a náboţenského rázu nakládali velice citlivě. Občasná neinformovanost však vedla 

k řadě nedorozumění a vzniklé problémy s nedostatečným počtem pracovních míst pro 

etnické menšiny často doprovázel nevhodný přístup zaměstnavatele k muslimům, leckdy 

doplněný o paušální odmítání jejich najímání. V případě muslimských ţen byly tyto problémy 

ještě umocněny. Tentokrát vycházely přímo z muslimské komunity, ze samotných 

přistěhovaleckých rodin. Ty kladly své tradiční pojetí světa a důraz na harmonické rodinné 

záleţitosti nad pracovní příleţitosti či emancipační moţnosti svých dcer či manţelek. Rodiče 

nebrali zaměstnání svých dcer váţně, nekladli důraz na jejich kvalifikaci a vzdělání tolik jako 

u muţských potomků.
98

 I díky tomu působily muslimky na zaměstnavatele nedůvěryhodně a 

jevily se být problematičtějšími pracovnicemi v porovnání s ţenami z jiných náboţenských 

okruhů. Muslimky, které pracovní pozici získaly, se potom hůře integrovaly do pracovního 

kolektivu a to zejména díky vzhledu, oblečení a stylu komunikace (v důsledku podřadnějšího 

postavení ţeny v muslimském světě neuměly muslimky se zákazníky jednat na poţadované 

úrovni). 

 Pro pákistánské mladíky bylo obecně obtíţné najít si zaměstnání kvůli předsudkům 

zaměstnavatele. Ty byly zapříčiněny dřívější zkušeností s problematickými jedinci a 

zaměstnavatelé tak došli k názoru, ţe jsou muslimové problematičtí jako celek a 

upřednostňovali proto členy jiných etnik.  

  Zvýšení poţadavků na zaměstnance v sektoru poskytování sluţeb vyústilo ve větší 

význam kulturních atributů a pracovních identit na zaměstnance. Od zaměstnanců bylo 

poţadováno společenské vystupování, dobré komunikační schopnosti a chování, slučitelné 
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s prostředím firmy a s působením na veřejnost.
99

 Muslimské ţeny byly těmito poţadavky 

znevýhodněny ještě více. V obchodním sektoru, kde měla ţena vypadat a vystupovat podle 

předepsaného způsobu, se muslimky jevily jako nevyhovující. 

 Některé firmy povolily muslimským ţenám nosti hijab
100

 a kalhoty. Hijab je aktuální 

otázkou i dnes. Neustále se vedou spory o tom, zda ho povolit ve veřejných prostranstvích. 

Pro mnohé muslimské ţeny je hijab způsob ochrany proti muţské pozornosti, který jim 

umoţňuje volný pohyb na veřejných prostranstvích. Jednu výhodu však vzezření muslimek 

má, mohou nahlásit snadněji jakoukoliv formu diskriminace, neţ ţeny, které zvolí západní 

vzhled. Ty jsou zase lépe akceptovány v pracovním prostředí.  

  Třetím znevýhodněním jsou socio-kulturní bariéry muslimů ve společnosti. Ţeny, 

kterým se podařilo získat lepší vzdělání, směřovaly více k pracovní kariéře a cílené výchově 

dětí ke studiu neţ ţeny, které vzdělání neměly. Kvalifikace však nezaručovala vhodné 

zaměstnání stoprocentně. V Pákistánu mohly být vzdělané a kvalifikované ţeny vnímány jako 

profesionálky ve svém oboru, ale v Británii jejich kvalifikace a pracovní zkušenosti nebývaly 

doceněny tak, jako kdyby byly získané v Británii.
 101

  

 Pro muslimskou společnost se ve Velké Británii stávaly koncem osmdesátých a 

v průběhu devadesátých letech důleţité muslimky, které se narodily ve Velké Británii a 

dosáhly věku 16-25. Důvodem bylo jejich akademické vzdělání a kvalifikace získaná právě ve 

Velké Británii. Rodinám se tak otevíraly mnohem větší moţnosti a šance pro lepší ţivot, 

uvědomovaly si, ţe vzdělání jejich dcer je důleţitá pojistka v případě, ţe by se neprovdaly. 

Přesto svatbu povaţují i v dnešní době za nejdůleţitější ţivotní cíl.
102

  

 Vzdělání reprezentovalo kariéru sociální mobility pro mladé muslimy a jejich rodiny. 

Některé schopné mladé ţeny, nedostaly příleţitost získat profesionální školení a nezbývala 

jim jiná moţnost, neţ vykonávat méně placenou práci v kancelářích či obchodech. Příčinou 

bývali rodiče, kteří nevěděli o pracovních příleţitostech a profesionálních školeních, které by 

pozici jejich dcer na britském trhu práce zlepšily. Tento fakt měl negativní dopad i na 

pracovní vyhlídky mladých muslimů.  Rodinu viděli jako hlavní překáţku mladých muslimů 

v cestě za kariérou také jejich učitelé. V důsledku toho pak muslimské ţáky vnímali jako 

nespolehlivé a pod neustálým rodinným tlakem. Podle rodinných tradic měla být 

předpokladem mladého muslima práce a finanční zajištění rodiny a předpokladem mladé 
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muslimky udrţování domácnosti, výchova dětí a péče o manţelovu rodinu; proto finančně 

hodnocená práce stála aţ na druhém místě. 

  Podle Hopkinse a Galea
103

  je ve společnosti, která vysoce hodnotí práci, 

ekonomickou prosperitu a bohatství, někdy pro zaměstnavatele obtíţné porozumět 

komunitám, které tak explicitně hodnotí náboţenství a rodinu. V důsledku toho vznikají různé 

předsudky a neporozumění ze strany zaměstnavatelů, dokonce i názory, ţe muslimští 

zaměstnanci jsou nevzdělaní a problematičtí, coţ vytváří bariéry a znemoţňuje muslimům 

najít si dobrou práci. Problémem se stal i fakt, ţe mladí muslimové, kterým se nedařilo ve 

studiu, byli později znevýhodněni při shánění pracovních pozic, neboť po nich zaměstnavatelé 

poţadovali vyšší kvalifikace, neţ po jejich britských protějšcích, kterým se ve studiu také 

příliš nedařilo.
104

  

 Situace se však v průběhu devadesátých let výrazně zlepšila. Nelze opomenout ani 

důleţitost politického aktivismu první generace muslimských přistěhovalců, kteří měli velký 

vliv na socio-ekonomickou situaci a činnost mladých muslimů narozených v Británii ve druhé 

aţ třetí generaci. Pracovní podmínky jim tak byly usnadněny, i kdyţ situace v případě 

muslimských ţen se zlepšila pouze nepatrně. Tento problém je aktuální i v současnosti, neboť 

procento pracujících muslimek v poměru s ostatními náboţenskými etniky zůstává i nadále 

nízké.  

 

4.2  Vzdělání 

 

 Vzdělávací systém ve Velké Británii a Walesu vymezil roku 1944 Education Act, 

který byl následně upraven roku 1988. Zákon předával odpovědnost pro vzdělání místním 

vzdělávacím úřadům, mezi které patřila buď venkovská hrabství, nebo v městských 

anglomeracích obecní úřady. Studijní rámec byl uspořádán místním úřadem a ředitel školy 

měl autonomii v rozhodování o vzdělávacím programu školy, výběru knih, studijních textech 

a poţadavcích pro vstupní kritérium. Zákon byl výsledkem kompromisu mezi státem, církví a 

soukromými ţidovskými nadacemi, které dlouhodobě poskytovaly vzdělání ještě před 

zavedením povinné školní docházky (1870). Změnil systém vzdělávání na středních školách, 
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zavedl tripartitní systém (grammar school, secondary technical school, secondary modern 

school) a umoţnil sekundární vzdělání financované státem.
105

 

 Muslimští přistěhovalci vstupovali do britského vzdělávacího systému pomalu a 

postupně. Děti mohly být snadno asimilovány, vzhledem k počtu dvou aţ tří muslimských 

ţáků v jednotlivých třídách. Postupem času však pákistánská populace dětí na školách 

vzrostla. Počátkem šedesátých let, se jejich populace aţ zdvojnásobila a na konci let 

osmdesátých jiţ existovalo mnoho škol, ve kterých měly pákistánské děti většinu, někdy aţ 

devadesát procent. V některých případech musely školy na základě nařízení transportovat děti 

etnických minorit do jiných škol, aby se etnické obsazení vyrovnalo. V důsledku prudce 

vzrůstajícího počtu ţáků etnických menšin se pozornost škol obrátila na zajištění kvalitní 

výuky jazyka.
106

  

 Pohlaví, věk a délka pobytu se staly hlavními faktory ovlivňující plynulost mluvené 

angličtiny v osmdesátých letech. Jedinci, kteří přijeli do Británie po pětadvacátém roku 

ţivota, ovládali anglický jazyk méně neţ ti, kteří přijeli v mladším věku. Také ti, kteří ţili 

převáţně v komunitě svého etnika, mívali problém hovořit anglicky plynule, nebo vůbec. 

Naopak jedinci pracující v britské společnosti se jazyk naučili ovládat plynule a rychle.
107

  

 V roce 1970 byly zavedeny praktické výhody pro muslimské děti, počínaje 

protokolem o školních záleţitostech z roku 1971 o přistěhovaleckých ţácích. Jednalo se o 

„náboţenskou výchovu, úctu ke škole, školní uniformu, oděv na tělesnou výchovu a plavání a 

výţivu pod různými opatřeními.“
108

 Jelikoţ se školy řídily vlastním rozhodnutím, většina 

autorit nechávala volná pravidla pro školní uniformy, aby umoţnily muslimským dívkám 

nosit přijatelný oděv. Úspěch byl povaţován zejména v nabídce rozmanitých školních jídel, 

zpočátku se v ní objevovala spíše vegetariánská alternativa, později i upravené maso na 

způsob „halal.“
109

 Současně britské školství začalo podporovat multikulturní a proti-

rasistickou výchovu. 

 Protoţe byl školský zákon z roku 1944 postaven na tradiční křesťansky zaloţené 

společnosti, byla v období sedmdesátých let, kdy britské školy začalo navštěvovat více dětí z 

různých náboţenských etnik, nutná revize.  Muslimské rodiny se domnívaly, ţe britské školy 
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jejich potomky kazí a britský školský systém nenaplňuje muslimské specifické poţadavky. 

Jako příklad udávaly nedostatek muslimských vzdělávacích institucí a v případě jiţ 

existujících, nedostatek financování pro jejich funkci. V běţných školách naopak viděly 

problém v nedostatečném vybavení pro modlitby, nedostupnost potravin halal a pochopení při 

drţení půstu.
110

  

 V důsledku potřeby revize zavedla většina škol v roce 1975 nový program náboţenské 

výchovy (Religious Education Sylabus), postavený na výuce a rozboru více náboţenských 

směrů. V souvislosti se zavedením tohoto programu vyvstala debata o roli a podstatě ranních 

modliteb v rámci školní výuky. Protoţe přístup učitelů nebyl vzhledem k neznalosti 

muslimských tradic a islámu profesionální a podle přesných pravidel, vznikl spor na straně 

učitelů i muslimských ţáků se svými rodinami. V důsledku negativních reakcí na tuto 

problematiku byl roku 1984 publikován program náboţenské výchovy. Podle učitelů byl však 

neakceptovatelný, protoţe význam víry v ţivotě nadhodnocoval.  

  Prostřednictvím dokumentu vzdělání pro všechny (Education for all)
111

  vydaného 

v roce 1985, byly oficiálně uznány změny, podporující praktické výhody muslimských dětí 

(zmíněné výše). Reakce byly různé. Rodiče muslimských dětí vstřícnost škol uvítali, kdeţto 

rodiče britských děti nemohli pochopit, proč se upřednostňují menšiny.
112

   

 V osmdesátých letech se asociace „Muslim Parents“ soustavně snaţila o zaloţení 

muslimských dobrovolných škol pod muslimskou správou, ale neúspěšně. Přestoţe právně 

v ustavení muslimských škol nic nebránilo (anglikánská a římsko-katolická církev vlastnila 

přes 2,000 škol,  ţidovská komunita a metodistická církev zlomek tohoto počtu) v široké 

veřejnosti převládal názor, ţe zavedení takovýchto škol by vedlo k ještě větší sociální 

segregaci a s velkou pravděpodobností by tyto školy nebyly vyhovující ani po stránce kvality. 

Muslimské školy, kterým se přesto podařilo vzniknout odpovídaly tomu, čeho se většina 

široké veřejnosti obávala. Školy byly nedostatečně personálně zajištěny, a to zejména kvůli 

špatným podmínkám muslimských institucí a nespolehlivosti zahraničních sponzorů.
113

  

 V roce 1988 se proti rostoucímu počtu jihoasijských dětí na britských školách začali 

bouřit i rodiče britských dětí, kteří se doţadovali, aby jejich děti byly umístěny do „britské“ 

školy nikoliv do školy „asijské.“ V roce 1983 nově zaloţená organizace Muslim Liaison 

Committee představila vzorové pokyny k jednání škol s muslimskými ţáky. Vzor obsahoval 

doporučení pro provedení modlitby, řádné muslimské oblékání a stravu, respekt muslimských 
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perspektiv ve školním kurikulu, a to především v programu náboţenské výchovy. O tři roky 

později vznikly na popudy muslimského vzoru nové „Official Education Autority 

Guidelines,“ vydané pro všechny školy s doporučením, jakým způsobem naplnit náboţenské a 

kulturní potřeby ţáků.
114

 Tato doporučení však vyvolala mnoho politických debat o tom, jak 

by měla náboţenská výuka na školách vypadat. Po dlouhých debatách nakonec vláda se 

souhlasem londýnského biskupa schválila nové klauzule pro náboţenskou výuku pod názvem 

„Education Reform Act.“
115

 Klauzule jsou zaloţeny na křesťanském obsahu s prostorem pro 

další světová náboţenství a platí dodnes. Zákon také posílil roli rodičů a místní komunity 

v řízení škol. Výsledkem bylo, ţe na konci osmdesátých let mělo několik škol v celé zemi 

vlastní radu i s muslimskými členy. 

 

 Mnoho muslimských dětí mělo v padesátých a šedesátých letech problém vůbec 

nastoupit do škol. Pocházeli z chudých, přelidněných čtvrtí a některé školy se vůči nim 

stavěly odmítavě. Jejich studijní úspěch byl také znatelně slabší, neţ úspěch dětí 

pocházejících z jiných etnik. Obecně mezi etniky převládal trend lepších studijních výsledků 

dívek neţ chlapců. Rozdíly však lze vidět i mezi britskými muslimy. Třeba muslimské děti 

navštěvující školy v Glasgow a v některých čtvrtích Londýna si vedly podstatně lépe, neţ 

muslimské děti v Birminghamu a Bradfordu. Důvodem byly zjevně sociální rozdíly a délka 

pobytu ve Velké Británii. S odstupem času lze konstatovat, ţe se situace zlepšila vzhledem 

k trendu postupně se zvyšujícího počtu muslimských studentů ve vyšších formách vzdělání.
116

 

 Obecně ústředním problémem bangladéšských a pákistánských rodin byla neznalost 

britského vzdělávacího systému. Většina Pákistánců patřila k dělnické třídě (přes 70 % 

zaměstnaných v manuálních pracích) v porovnání s například Indy (57 % zaměstnaných 

v manuálních pracích).
117

 Jak jiţ bylo pojednáno v předchozí kapitole, nemělo mnoho 

muslimských imigrantů ţádné vzdělání ani kvalifikace, coţ bylo také přímým důsledkem 

školního neúspěchu jejich dětí. Na konci šedesátých let bylo zjištěno, ţe aţ 75 % 

bangladéšských a 63 % pákistánských imigrantů, nemělo ţádnou kvalifikaci. Aituace ţen byla 

ještě horší. Pouze 15 % pákistánských a bangladéšských muţů a 5 % a 3 % ţen bylo 
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vzdělaných či kvalifikovaných. V porovnání s Indy (33 % muţi, 25 % ţeny) a africkými 

Asiaty (50 % muţi a 50 % ţeny).
118

  

 Podle Fetzera a Sopera
119

 si děti Indů a východoafrických Asiatů (někteří 

muslimského vyznání), ve škole vedly dokonce lépe, neţ děti britské. Dospělí jedinci také 

mívali vyšší kvalifikace neţ samotní Britové. Naopak děti pákistánské a bangladéšské stěţí 

prospívaly a stejně tak kvalifikovaných dospělých Pákistánců či Bangladéšanů bylo málo. 

 Nelze opomenout ani problematickou situaci mladých muslimek. Z průzkumů Labour 

Force Survey v roce 1980 bylo zjištěno, ţe ve Velké Británii ţilo aţ 80 % pákistánských ţen 

mezi 45-69 lety, a přes 70 % pákistánských a bangladéšských ţen mezi 25-44 lety, které 

neměly ţádnou kvalifikaci. Aţ 57 % z nich nikdy neabsolvovalo školní docházku.
120

 Rozdíly 

ve vzdělání pákistánských a bangladéšských ţen a ţen jiných etnik byly markantní. Důvodem 

mohou být dříve uvedené kulturní faktory, na základě kterých je pro muslimskou ţenu na 

prvním místě rodina a vzdělání a ostatní záleţitosti aţ na místě druhém. Vzdělání tak bylo 

vţdy povaţováno za důleţitější pro muţe neţ pro ţeny, a proto muslimky ve vyšším 

vzděláním často zaostávaly. 

 V roce 1991 bylo na základě průzkumů zjištěno, ţe 63 % Britů z rodin s vysokým 

příjmem pokračovalo v navazujícím studiu po ukončení povinné školní docházky. 

V porovnání s tím, pokračovalo v dalším studiu pouze 30 % mladistvých pocházejících z 

částečně kvalifikovaných rodin a rodin bez pracovních kvalifikací. Z rodin s pákistánským a 

bangladéšským zázemím, jeţ měly vysoký příjem pokračovalo ve studiu 70 % a 80 % a 

z částečně kvalifikovaných rodin či rodin bez kvalifikace 55 %.
121

 Čím déle zůstávali 

imigranti ve Velké Británii, tím větší měli motivaci pro studium a sebezdokonalování.  

 

 

4.3  Bydlení 

 

 Je známo, ţe bangladéšské a pákistánské rodiny jsou podstatně větší a ţijí 

koncentrovaněji oproti rodinám britským. Současně se pro Británii stává aktuálním jevem 

„stárnutí populace“ a „nekompletní rodiny“, coţ se v muslimské společnosti téměř 
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nevyskytuje. Důraz kladou zejména na zajištění rodiny a silné rodinné pouto. Tradiční 

příbuzenské struktury jsou v jejich případě erodovány mnohem pomaleji, neţ v případě Britů.  

 Vzhledem k tomu, ţe rodiny jihoasijských muslimů, pocházely z míst, kde byl na 

velikost rodiny kladen velký význam, a tudíţ byly velmi početné, se rozhodnutí o místu a typu 

bydliště přikládal značný důraz. Tvar, velikost, cena a bytový fond patřily mezi faktory 

ovlivňující rozhodování, kde rodina bude ţít. 

 Podle Abbase
122

 existovala jistá korelace mezi postavením v zaměstnání a typem 

bydlení. U některých skupin muslimů byl zřejmý dopad segregace v bydlení i na kvalitu 

vzdělání, neboť špatné ţivotní podmínky mají vliv na zdraví, coţ se promítalo na školní 

docházce. Na počátku devadesátých let ţila většina Pákistánců v levných řadových domcích 

(41,6 %). Britové ţijící v obdobných podmínkách vykazovali procento nesrovnatelně niţší 

(28,6 %). Méně pak bylo těch, kteří ţili ve státní bytové výstavbě. Oproti tomu pouze 45 % 

z celkového počtu Bangladéšanů bylo vlastníky. V obecních či druţstevních bytech 

společenství vlastníků ţilo 43 %, coţ je o 50 % více neţ národní průměr.
123

 Na základě 

průzkumu v polovině devadesátých let bylo zjištěno, ţe mezi 1982-1994 vzrostlo vlastnictví 

domů a bytů mezi všemi etniky, nejvíce v případě Bangladéšanů, nejméně potom u 

Pákistánců. Přesto Pákistánci setrvávali mezi etnickými skupinami na přední pozici v 

nejvyšším počtu soukromých vlastnictví. Bangladéšané stáli na opačném konci spektra. 

Důvodem nízkého počtu soukromých vlastníků mezi Bangladéšany můţe být fakt, ţe se 

koncentrovali blíţe k centru Londýna, konkrétně v Tower Hamlets, kde bylo velmi obtíţné 

sehnat bydlení, které by si mohli dovolit.
124

 V bytové situaci si Pákistánci i Bangladéšané 

vedli mezi etnickými menšinami nejhůře. 

 Celkově měli přistěhovalci problém s přílišným počtem obyvatel jednoho domu. 

Například distrikt Manningham v Bradfordu v polovině devadesátých let vykazoval aţ 14 % 

přeplněných obydlí. Tento počet se v důsledku přibývajících dětí zvedl aţ na 35 %. Pro 

porovnání oblast Bradford vykazovala pouhá 4 %, zřejmě proto, ţe se v ní koncentrovalo 

méně jihoasijských muslimů. Mezi etniky byla zřejmá také markantní rozdílnost kvality 

bydlení, například 54 % muslimů z Blízkého východu bylo soukromými vlastníky a pouhých 

21,4 % v podnájmu ve státní bytové výstavbě.
 125

 Nanejvýše pochybný se zdál způsob, jakým 

se někteří Pákistánci s nízkým příjmem stali soukromými vlastníky. Rozdíly mezi muslimy 
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totiţ do určitého stupně reflektovaly historické a socioekonomické okolnosti a Pákistánci bez 

vzdělání a kvalifikací vţdy patřili do skupiny s velmi nízkým příjmem. 

 V porovnání s Indy (55 %), kteří ţili v oddělených domech s úrovní srovnatelnou 

s britskou (56 %), ţili Pákistánci (64 %) v řadových domech nízké kvality. Bangladéšané na 

tom byli ještě hůře: 37 % ţilo v bytových jednotkách malých rozměrů a velmi nízkých 

kvalit.
126

 

 

4.4  Diskriminace 

 

 Pro muslimskou minoritu byl vţdy ţivot pod nemuslimskou vládou znepokojující. 

Jihoasijská muslimská komunita ţijící na indickém subkontinentu byla vţdy menšinou ať uţ 

mezi hinduisty, sikhy, křesťany nebo britskou koloniální správou. Ztráta britské nadvlády 

v Indii vedla muslimy k nejistotě, díky které se cítili ohroţeni, ţe ztratí svou islámskou 

identitu a vytvořili si tak permanentní připravenost bránit ji za kaţdou cenu. Totoţná menšina 

se navzdory dřívějším zkušenostem stala menšinou i ve Velké Británii, coţ nejistotu ještě více 

prohloubilo.
127

  

 V poválečné době se diskriminace ve Velké Británii objevovala v etnické a rasové 

podobě.  Etnické minority byly diskriminovány v práci, ve vzdělávání, v bydlení, ve veřejně 

prospěšných sluţbách, v médiích i ve veřejném ţivotě. Existovaly dva typy náboţenské 

diskriminace: objektivní (přímá) a subjektivní (nepřímá). Přímá diskriminace spočívá 

v přímém kontaktu, jedná se o vandalismus, uráţky a má přímý vliv na mysl a ţivot oběti. 

Nepřímá diskriminace  není vţdy snadno určitelná a definovatelná, je spíše subjektivní.
128

 

 Muslimové se setkávali s diskriminací v záleţitostech týkajících se bydlení (viz výše) 

a to zejména ze strany zástupců bytových druţstev, místní rady a realitních kanceláří, často i 

místního obyvatelstva. Diskriminace se promítala v odmítání poţadavků na výstavbu škol, 

mešit a hřbitovů a v přístupu k muslimským občanům. 

 Muslimky se většinou setkávaly s diskriminací kvůli svému oděvu na pracovní půdě i 

ve školních podmínkách. Jejich hijab se ve školách často stával cílem nemístných naráţek a 

posměchů. Muslimští chlapci měli zase povinnost holit se, v opačném případě jim nebylo 

umoţněno navštěvovat výuku. Volno z náboţenských důvodů bylo absolutně nevyhovující. 

                                                             
126 Ansari,H., The Infidel within Muslims in Britain since 1800, C.Hurst &Company, London, 2004, str. 181 
127 Geaves, R., Sectarian Influences within Islam in Britain, Leeds 1996, str.69 
128 Ameli, S.R., Merali, A., Elahi, M., British muslims expectations of the government ; Social Discrimination:  

     across the Muslim divide, Impeks publishing, Wembley 2004, Str.16 



47 
 

S těmito předsudky zaměstnavatelé odmítali muslimské migranty a upřednostňovali 

příslušníky jiných náboţenských etnik.
129

 

 Ve druhé polovině dvacátého století se s příchodem jihoasijských muslimů a dalších 

přistěhovalců ze zemí Commonweath začala rasová diskriminace stupňovat. Bylo tedy nutné 

podstoupit patřičné kroky k jejímu omezení. Legislativa se od roku 1965 pokoušela najít 

způsob, jak se s diskriminací vyrovnat ustanovením takových struktur, ve kterých by si 

všichni občané byli rovni de facto i de jure, a to nehledě na etnickou odlišnost. 

 Do jisté míry se podařilo omezit rasovou diskriminaci ve veřejné sféře prostřednictvím 

tří zákonů. První z nich, Race Relations Act 1965, byl i přes veškerá omezení významný. 

Jednalo se spíše o politickou deklaraci, která označila rasismus jako neţádoucí aspekt 

britského ţivota a zastávala právní hledisko v boji proti rasové diskriminaci. Tento zákon 

rozšířil Race Relations Act
130

 roku 1968 o zákaz rasové diskriminace v podmínkách bydlení a 

zaměstnání. Triádu doplnil v roce 1976 Race Relations Act
131

 který zakazoval diskriminaci na 

základě barvy pleti, rasy, národnosti a etnicitě národnostních skupin a rasovou segregaci. 
132

 

 Muslimové se ve Velké Británii cítili být diskriminováni. Vnímali formy nepřímé, ale 

i přímé diskriminace; zneuţívání, fyzické násilí, slovní útoky, znesvěcování pohřebišť, útoky 

na mešity a jiné muslimské instituce. Projevovala se v různé míře, především v letech 1980-

1990. Tato muslimská domněnka pravděpodobně pramenila z odměřeného britského přístupu, 

jelikoţ Britové pociťovali, ţe se jim snaţí cizí etnikum vtisknout jejich kulturu a tradice, 

proto vůči muslimům nevystupovali zrovna vstřícně. 

 Roku 1990 se napětí mezi Brity a muslimy stupňovalo. Muslimové odmítající přijmout 

britskou kulturu a tradice podněcovali Brity k odmítavému přístupu, který mnohdy ústil v 

takzvanou islamofobii. Muslimové se na základě toho cítili být vyloučeni ze společnosti, 

odcizení a k britské společnosti cítili odpor. Další kontury ţivota muslimů ve Velké Británii 

byly nadále formovány socioekonomickými faktory. 
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4.5 Postoj britského obyvatelstva vůči muslimům 

 

Postoj britského obyvatelstva vůči muslimům se v současné době od padesátých aţ 

osmdesátých let hodně liší. Dřívější situace se pro muslimy zdála být o dost náročnější, 

odlišnost kultury světa britského a světa muslimského působila mezi oběma stranami jako 

bariéra. Britové tak muslimy chápali jako „vetřelce“ a nevěděli jak se k nim chovat. Přesto 

problematičnost muslimské přítomnosti na britské půdě v padesátých a počátkem šedesátých 

letech ještě nebyla tak evidentní. Muslimové se sice v mnoha ohledech lišili,  měli jiné zvyky, 

kulturu i náboţenství, ale vzhledem ke svému nízkému počtu se k britské kultuře stavěli 

vnímavě a snadněji se mísili ve společnosti. Rychleji se naučili jazyk a do domácí populace 

takřka zapadli. Větší problém nastal uţ v sedmdesátých letech, kdy se muslimské řady 

rozšířily a jakoţto početná komunita se muslimové začali doţadovat svých zájmů. Bylo tedy 

třeba zpřísnit restrikce pro vstup a pobyt ve Velké Británii (viz. kapitola 3.1.1). Zásadní 

problém nastal v momentě, kdy se britové na některých místech stali menšinou a muslimové 

se začali doţadovat svých práv. Ústupky a vstřícnost institucí vůči těmto poţadavkům 

zapříčinily, ţe se Britové cítili být odsunuti aţ na druhé místo, coţ se stalo impulsem pro start 

protimuslimských tendencí, gradujících jak jiţ bylo zmíněno dříve, začátkem devadesátých 

let. Obecně mezi Brity převládá názor, ţe imigranti různých náboţenství by přijímáni být 

měli, ovšem ne na úkor britské identity. Tato skutečnost vyšla najevo mj. i ve výsledcích 

kvalitativního průzkumu mezi britskými občany. 

V dnešní době se přistěhovalci vyznačují velkou porodností, proto je nutné do 

budoucnosti počítat s tím, ţe budou v západních společnostech tvořit většinu populačního 

růstu. V důsledku toho mají obyvatelé Západu obavy, ţe „dnes do jejich zemí podnikají invazi 

nikoli armády a tanky, ale přistěhovalci hovořící cizími jazyky, uctívající jiné bohy, náleţející 

k jiným kulturám, kteří jim vezmou práci, budou okupovat jejich zemi, ţít z jejich systému 

sociálního zabezpečení a ohroţovat jejich způsob ţivota.“
133

 Podle Huntingtona
134

 je tedy 

nutno podotknout i to, ţe počátkem 90. let tvořili muslimové dvě třetiny přistěhovalců do 

Evropy, proto jsou evropské imigrační problémy chápány zejména jako problémy 

s muslimskou imigrací. 

  V posledním desetiletí se způsob postoje britského obyvatelstva vůči muslimům 

poněkud změnil. Coţ potvrzují i odpovědi z kvalitativního průzkumu, kde většina 
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respondentů – muslimů, ţijících ve Velké Británii uvedla, ţe změnu v přístupu Britů pociťují 

od období bezprostředně po září 2001 a útoků na londýnské metro roku 2005. Situaci před 

útoky naopak ohodnotili jako přátelštější. Obecně také muslimové uváděli, ţe se dnešní 

situace opět vylepšuje, protoţe si Britové uvědomují rozdíl mezi extremisty a řádnými 

muslimskými občany, kteří s útoky nemají nic společného. Také britští respondenti se s nimi 

shodli v tom, ţe se přístup po září 2001 změnil. Jako důvod uvedli zejména strach a kulturní 

odlišnosti. Vidí  totiţ muslimy jako „ty jiné“ a domnívají se, ţe nechtějí přijmout britskou 

kulturu a zvyky, coţ vnímají jako nejzávaţnější problém. 

  

5  Problematika práva  

 

 Čím více muslimských přistěhovalců přicházelo v šedesátých letech do Velké 

Británie, tím více se do popředí dostávala otázka náboţenského práva, které se promítalo 

téměř ve všech směrech do jejich ţivota v britské společnosti. Mnozí si přáli začlenění 

rodinného práva zaloţeného na islámských tradicích do britského právního systému, protoţe 

pro ně věrnost islámskému právu znamenala ţivot podle boţí vůle. To však naráţelo na 

tradiční práva prosazovaná ve Velké Británii. 

 V islámu existují dva typy lidského chování podřízené právu Šaríja (islámské 

náboţenské právo) ; individuální povinnosti k Bohu a individuální povinnosti ke společnosti. 

První typ je zaloţen na takzvaných článcích víry, kterými je pět pilířů islámu.
135

 Druhým 

typem jsou společenská pravidla regulující chování mezi lidmi. Oba typy jsou nadále děleny 

do pěti kategorií: zakázané, zamítnutelné, povolené, doporučené a povinné. Oblasti ţivota, 

které nespadají do těchto kategorií, patří do „neutrální“ kategorie, která se řídí světskými 

právy.
136

 Problémem se stává fakt, ţe britská společnost neměla a nemá legální předpisy pro 

praktikování práv podle Šaríji.   

 Podle Geavese
137

 můţe tedy být pro mnoho muslimů ve Velké Británii náročné 

rozlišovat mezi náboţenstvím a politikou. Protoţe nemuslimské státy vyţadují věrnost a 

loajalitu všech svých minorit, situace můţe být v případě muslimů, u kterých Šaríja spojuje 

v jedno politiku i náboţenství  situací konfliktní. 

                                                             
135 Tvoří základ náboţenské praxe kaţdého muslima, je to vyznání víry, rituální modlitba, almuţna, půst   

     v Ramadánu, pouť do Meky. 
136 Ansari,H., The Infidel within Muslims in Britain since 1800, C.Hurst &Company, London, 2004, str.226-227 
137 Geaves, R., Sectarian Influences within Islam in Britain, Leeds 1996, str.44 
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 S postupným pochopením téměř půl stoletého souţití muslimů a Britů, začaly  polo-

oficiální muslimské instituce v devadesátých letech na principu „dar al-ahd“  a  „dar al-

darura“ (muslim můţe podle své víry ţít v míru i kdyţ s drobnými obtíţemi) vyvíjet jistý 

systém muslimských práv ve Velké Británii. V současnosti je neoficiálně ve Velké Británii 

mezi některými muslimskými komunitami rozšířena nová forma Šaríji ; angrezi shariat 

(muslimské právo), které stát neuznává. V případě jihoasijských britských muslimů se pak 

jedná o právo Hanafi (dominující jiţ v šedesátých a sedmdesátých letech), zabývající se 

rekonstrukcí rodinného práva s ohledem na svatební obřady, polygamii, rozvody a mnoho 

dalších.
138

  

 

Z mnoha v Británii koexistujících podob Šaríji uveďme následující: 

Darura- zákon nezbytnosti umoţňuje muslimům zapojit se do širší veřejnosti. Zavazuje a 

opravňuje muslimy ţijící v nemuslimské společnosti k chování podle pravidel dané 

společnosti, i v případě, ţe by měli porušit pravidla závazná pro islám. Proto jsou muslimové 

ţijící v Británii schopní akceptovat tamní ţivotní podmínky, i kdyţ s nimi vnitřně nesouhlasí. 

Primární důleţitost je kladena Koránu, svaté knize muslimů a Sunně, obyčeji odvozeného 

z tradice proroka Muhamada.
139

 Sekundární důleţitost je potom kladena ičtihádu, qiyas a 

iljmě. 

 Ičtihád- „Úsilí, odkazuje na snahu právníka formulovat zákonné pravidlo na základě důkazů 

nalezených v podstatných pramenech, ze kterých musí být všechna pravidla islámu 

odvozena.“
140

 Jinými slovy můţe být definován jako „osobní snaha o vyloţení náboţenského 

zákona“
141

 

Qiyas- Rozsudek vydaný na základě právní analogie. Právní řešení podobné kauze citované 

v Koránu či sunně. Není autonomním pramenem práva, závisí na existenci modelového 

případu.
142

 

Ijma-„souhlas muslimských učenců ohledně rozsudku ve specifické kauze v daném období. Je 

omezena pouze na muslimské právníky, kompetentní pro odpovědnost splněním určitých 

podmínek.“
143

 Je vyuţívána tehdy, kdyţ se objeví případ a rozhodnutí není jasné ani podle 

koránu, ani podle sunny.  

                                                             
138 Yilmaz, I., Muslim laws, politics and society in modern nation states ; dynamic legal Pluralisms in England,  

     Turkey and Pakistan, Ashgate Publishing Company, Burlington, 2005, Str. 66 
139 http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Iuridica2_17.pdf z 29.4.2010 
140 http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Iuridica2_17.pdf z 29.4.2010 
141 Reeber, M., Islám,Kma s.r.o., Brno, 2008, str. 56 
142 http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Iuridica2_17.pdf z 29.4.2010 
143 http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Iuridica2_17.pdf z 29.4.2010 

http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Iuridica2_17.pdf
http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Iuridica2_17.pdf
http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Iuridica2_17.pdf
http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Iuridica2_17.pdf
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 Neexistuje návod, podle kterého by muslimové měli ţít v nemuslimské zemi. Anglické 

právo historicky nezaručuje zabezpečení pro jiná náboţenství neţ je křesťanství, proto působí 

na muslimy jako zábrana pro naplnění jejich náboţenských potřeb. Pociťují, ţe mnoho 

islámských aspektů není ošetřeno britskými zákony a ţe naopak některé prvky kolidují 

s islámskými principy (potraty, homosexualita, hazard, konzum alkoholu a nejvyššího trestu). 

Většina muslimů nevidí Velkou Británii jako bezboţnou zemi, ale jako dar-al-ahd zemí 

dohody, dar al-sulh zemí příměří, dar al-aman zemí míru či dar al-ahl al-kitab zemí lidu 

knihy.
144

  Muslimští přistěhovalci souhlasili s dodrţováním britských zákonů, pokud nebudou 

narušovat jejich oddanost islámu a ummě,
145

 i kdyţ by zcela neodpovídaly jejich 

náboţenským a kulturním zvyklostem. Dodrţováním si zajistili bezpečnost, majetek a 

svobodu. Muslimové věděli, ţe se nemohou spolehnout na to, ţe se britská společnost 

ztotoţní s muslimskými zájmy a podpoří je. Rozhodli se proto o vytvoření vlastních 

vzdělávacích institucí, publikací a aktivit v ekonomické a profesionální sféře podporující 

jejich úhel pohledu. 

 Ospravedlnění pro dodrţování anglického práva bylo vyvozeno z islámských zásad, 

které oprávnily muslimskou menšinu uznávat pravidla sekulárního nemuslimského státu, ve 

kterém se rozhodli ţít. Po příchodu prvních muslimských imigrantů do Velké Británie bylo 

pouţito práva ičtihád, které zajišťuje práva a povinnosti muslimů v nemuslimském státě. 

Muslimům, ţijícím za daných podmínek a okolností umoţňoval ičtihád zjistit, do jaké míry 

lze uplatňovat právo Šaríja v místních podmínkách. Současně však byli povinni ve všech 

případech zachovávat ducha Koránu a sunny. 
146

 

 Muslimům tedy nezbývalo, neţ přijmout dodrţování zákona ve Velké Británii. Nadále 

se však snaţili vyuţít příleţitostí, nabízených liberálními zásadami anglického práva tak, aby 

je zharmonizovali s vlastními hodnotami a tradicemi. Právní flexibilitu si tak někteří 

muslimové vysvětlili domněnkou, ţe přes povinnou akceptaci britských zákonů, existuje 

moţnost islámské právo alespoň částečně integrovat. Naučili se proto s právním systémem 

manipulovat tak, aby se hodil jejich účelům.
147

  

 Principy muslimského rodinného práva se často dostávaly do konfliktu s právem 

britským, coţ podněcovalo muslimy k hledání způsobu jejich opodstatnění. Existovaly 

                                                             
144 Ansari,H., The Infidel within Muslims in Britain since 1800, C.Hurst &Company, London, 2004, str.227-228 
145 Umma- označení pro komunitu, národ, arabské státy i  označení všech věřících ţijících v diaspoře. 
146  Ansari,H., The Infidel within Muslims in Britain since 1800, C.Hurst &Company, London, 2004, str.228 
147  Yilmaz, I., Muslim laws, politics and society in modern nation states ; dynamic legal Pluralisms in England,  

      Turkey and Pakistan, Ashgate Publishing Company, Burlington, 2005, str. 61 
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zákony, které byly pro muslimy protizákonné;  např. konzumace alkoholu, homosexualita atp. 

Jiné formy sociální interakce naopak islám povoloval, ale v Británii byly a jsou naprosto 

nepřijatelné. Principy muslimského rodinného práva porušují základní lidská práva a svobodu 

prosazované mezinárodní úmluvou Evropské konvence lidských práv, jejíţ součástí je i 

Spojené království. Jedná se zejména o následující ustanovení; polygamie, nucené sňatky, 

sňatky dívek ještě v předpubertálním věku, rozvody a zákaz sňatku muslimské dívky 

s nemuslimem.
148

 

 Obecně cítili muslimové potřebu vlastního systému, do kterého by byla zapojena 

široká veřejnost a ve kterém by organizovali své vnitřní záleţitosti. Objevil se i návrh pro 

vytvoření „Muslimské zákonodárné komise“ která by kompetentně rozhodovala o rodinných 

záleţitostech, jejímţ úkolem by mimo jiné bylo i rozpoznávat, které případy by mohly být 

platné v britském zákoně. Bohuţel však pro tento poţadavek nebyla zajištěna dostatečná 

podpora, proto nikdy nevešel v platnost. 

 Přesto liberální zásady britského právního systému umoţnily muslimům rozlišovat 

v rámci anglického zákona některé záleţitostí týkající se muslimského rodinného práva 

v souladu s islámskými pravidly. Jelikoţ svoboda anglického zákona ponechávala řešení 

neshod v muslimských záleţitostech mimo soudní proces, řešili vše s odkazem na náboţenská 

pravidla a hodnoty, aniţ by problém prošel skrze britský právní systém. Prakticky vše 

záviselo na dohodě za asistence právníků. 

 Problém náboţenské legitimity v oblasti muslimského rodinného práva byl částečně 

vyřešen vznikem instituce „The UK Islamic Shariah council.“ Působili zde učitelé, kteří 

poskytovali návody a rady, zejména ohledně svatebních záleţitostí na základě islámského 

práva. Velký počet mešit současně získal zprostředkovatele muftis (specialisté na islámsko-

právní vědu, konzultují formální záleţitosti a právní stanoviska, jsou zplnomocněni vydávat  

fatwy - expertní právnické posudky
149

).
150

 Tyto sluţby se pro muslimské přistěhovalce 

ukázaly jako výhodné, protoţe zde nacházeli odpovědi ohledně náboţenských záleţitostí, se 

kterými jim britské úřady nemohly pomoci. 

 V současnosti „podle zákona „Arbitration act “z roku 1996 smí Šaríja soudy řešit 

pouze rozvody, dědictví a občanské spory, u nichţ se obě strany předem zaváţou, ţe budou 

rozsudek respektovat“
151

  

                                                             
148  Mallat, C., Connors, J.F.,  Islamic family law, Centre of Middle eastern studies, University of London, 1989,  

      str. 159 
149 Eisenman, R.H.,Islamic law in Palestine and Israel, E.J.Brill, Leiden 1978, str. 290 
150 Ansari,H., The Infidel within Muslims in Britain since 1800, C.Hurst &Company, London, 2004, str.231 
151 http://www.e15.cz/zahranicni/udalosti/muslimske-zeny-v-britanii-cekaji-na-rozvod-i-roky 1.5.2010 

http://www.e15.cz/zahranicni/udalosti/muslimske-zeny-v-britanii-cekaji-na-rozvod-i-roky
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 S prosazováním islámského práva ve Velké Británii muslimové zatím neuspěli a 

zřejmě ještě delší dobu neuspějí. Ve velké většině totiţ muslimské rodinné právo stojí 

v rozporu s konvencí lidských práv a svobod, která se v tomto ohledu jistě měnit nebude. 

Nezbývá jim tak nic jiného, neţ akceptovat platné britské zákony a v případech kde není 

psáno pouţívat právo islámské – však v pozměněné platnosti.  

 Mnoho muslimů se i přes jistou vstřícnost britské politiky domnívá, ţe stále není 

kompatibilní se zákony jejich víry. Cítí proto, ţe nemohou plně ţít podle pravidel víry a 

zřejmě se budou i nadále snaţit své zákony prosazovat.  

  

6 Integrace muslimů do britské společnosti včera a dnes 

 

 Integrace byla bezprostředně po příchodu prvních muslimů do Velké Británie 

snadnější. I přesto, ţe na přistěhovalce bylo nahlíţeno jako na vetřelce a „ty cizí“ byla jejich 

šance, ţe se integrují mnohonásobně vyšší neţ dnes. Důvodem byl jejich nízký počet. Jak jiţ 

bylo vysvětleno v kapitole o vzdělání, na kaţdou třídu připadly maximálně tři muslimské děti, 

proto se snadněji naučily jazyk a pochopily novou kulturu. Pro jejich rodiče uţ byla integrace 

sloţitější, ale vzhledem k nízkému počtu a nutnosti naučit se jazyk se integrovali rychleji neţ 

v dnešní době. Problém nastal v 70. a 80. letech, kdy uţ muslimové tvořili větší komunity a 

počet muslimksých dětí ve školách se ztrojnásobil aţ zečtyřnásobil. Integrace se pak stávala 

poněkud sloţitou. V homogenních skupinách nevzniká taková potřeba naučit se jazyk a sţít se 

s novou kulturou jako pro jednotlivce. S početnějšími komunitami přišla i větší sebejistota a 

muslimové se začali doţadovat svých práv a zájmů - hovoříme o konci sedmdesátých a celých 

osmdesátých letech, které byly podmětné pro vznik tenze mezi přistěhovalci a původním 

britským obyvatelstvem. Koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let gradovala jiţ 

několikrát zmíněná islamofobie a ve zbytku devadesátých let se situace opět uklidnila. Zlom 

opět nastal aţ po 9/11/2011 a zejména pak po útocích v Londýně roku 2005. Rozdíl mezi 

integrací ve druhé polovině dvacátého století a v současnosti je ten, ţe dříve vycházelo 

povědomí britů o muslimech, jako „o těch druhých“, jejich přítomnost chápali jako 

přítomnost cizích vetřelců na jejich „pokrevní“ půdě, kterou za ně vybojovali a udrţeli jejich 
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otcové a předci jak uvedl Scruton.
 152

  Proto byla pro Brity myšlenka, ţe se někdo cizí usazuje 

na jejich mateřské půdě nepřípustná. 

 

V současné době vychází problém s integrací muslimů z britského pohledu hlavně ze 

strachu, který se objevil v souvislosti s útoky  9/11/2001 a na londýnskou dopravu v roce 

2005. Britové vůči muslimům začali mít předsudky, coţ vnímá špatně i ta většina muslimů, 

která chce v Británii ţít v míru. Současně tak britský strach a muslimské poţadavky na právní 

systém vyvolávají v samotných Britech pocit bránit se a drţet si odstup. Tuto situaci dokonale 

shrnul Modood:
153

 

 

„Domnívám se, že přes Evropský kontinent vane anti-muslimský vítr. Je to zřejmě 

v důsledku toho, že muslimové tvoří politicky vyjímečné, kulturně nepřiměřené a telogicky cizí 

požadavky na Evropské státy.“ 

 

Uveďmě tedy s přihlédnutím k výsledkům kvalitativního průzkumu, ţe ve srovnání se 

70., 80. a 90. léty je v dnešní době integrace muslimů do britské společnosti snadnější. Není 

však úplně lehká. Západ se naučil s muslimy vycházet, i kdyţ ne za kaţdou cenu. Snazší 

situaci mají například studenti vysokých škol, umí jazyk a okolí je relativně přijímá. Obtíţněji 

integraci vnímají starší lidé a děti. Jako příklad poslouţí příklad respondentky, která 

v dotanících uvedla, ţe kdyţ se se svou rodinou přistěhovala do Velké Británie, neuměla ještě 

jazyk. Na základní škole se jí děti posmívaly, ţe nosí šátek a neustále jí ho strhávaly z hlavy. 

V dnešní době tyto počiny vnímá jako rasismus. Také však uvedla, ţe její mladší sestra, která 

základní školu začala navštěvovat o několik let později tento problém neměla. Vyplývá z 

toho, ţe se tolerance Britů vůči muslimům zlepšila. Je zřejmé, ţe existuje rozdíl mezi 

integrací muslimských ţen a muţů. Ţeny vzhledem ke svému oblékání, zahalování a 

společensky zdrţenlivému přístupu měly a mají i v současnosti s integrací problém. Nejen na 

školách ale i v práci a ve veřejném ţivotě. Vzhledem k tomu, ţe většinu času tráví uvnitř 

komunity, je pro ně obtíţnější naučit se jazyk a to je v integraci omezuje ještě víc. 

Prostřednictvím orientačních výsledků z kvalitativních dotazníků a rozhovorů bylo 

zjištěno, ţe s integrací mělo po svém příchodu do Velké Británie problém 36 z 60 dotázaných 

muslimů. Pro většinu z nich byl příjezd kulturním šokem. Někteří se jiţ od počátku setkávali 

                                                             
152 Scruton, R., Západ a ti druhí, Barrister &Principal, Brno, 2007, str. 57 
153 Modood, T.,& kol. Islam and Europe; challenges and opportunities,Leuven University press, Leuven 2008, 

     str. 85 



55 
 

s rasismem a nabývali tak dojmu, ţe jsou všichni Britové rasisté. Později však zjistili, ţe to 

tak není, ţe se k nim většinou chovají přátelsky. V současnosti uţ jim britská kultura připadá 

normální i přesto, ţe je zde povoleno i to, co jejich náboţenství zakazuje. Z menšiny těch, pro 

které integrace proběhla relativně snadno několik respondentů uvedlo, ţe ač byli po příjezdu 

šokováni, časem si na britské kulturní normy zvykli a s integrací nijak zvláštní problémy 

neměli, bohuţel nebyli nikdy schopni akceptovat některé britské společenské aktivity, 

nepřijatelné pro jejich náboţenství. To potvrdil dne 31.3. v rozhovoru i BEng. Ayman Alaiwi. 

Uvedl také, ţe i přes citelnou změnu britského přístupu k muslimům po 09/11/2001 s integrací 

muslimové problém mít nemusí: velmi totiţ záleţí na tom, koho člověk potká a v blízkosti 

jakých lidí se pohybuje, protoţe podle jeho názoru jsou někteří Britové velmi tolerantní. 

Zmínil se, ţe v osmdesátých letech byla integrace obtíţnější vzhledem k neznalosti jazyka a 

kulturních zvyků. Většina dotazovaných však s integrací problém měla. Jak někteří 

respondenti uvedli, po dobu, co v Británii ţijí, nemají ţádné britské přátele, nebo jen několik. 

Jejich přáteli jsou hlavně muslimové. Ke stejnému závěru došel i Walter Laquer 

„Přistěhovalecké komunity mají všude ve světě sklon drţet pohromadě, přinejmenším v první 

a druhé generaci, avšak mezi muslimy je tato soudruţnost obzvlášť silná; podle průzkumů má 

jen velmi málo muslimů nemuslimské přátele.“
 154

  Dále uvádí, ţe ortodoxní muslimové 

prakticky neudrţují bliţší vztahy s nevěřícími – podle přikázání Islámu. Naopak vzdělaná 

střední  třída podle něj s integrací podstatné problémy nemá.  

Respondenti, kteří se ve Velké Británii narodili uvedli, ţe s integrací neměli téměř 

ţádné problémy, ale z vyprávění rodičů věděli, ţe v osmdesátých letech to problém rozhodně 

byl (tento fakt uvedlo aţ 45 muslimů z 60). Naopak někteří dotazovaní odpověděli, ţe do 

Velké Británie přišli v rámci větší skupiny a dále vyrůstali v komunitě,  takţe s vnějším 

prostředím nepřicházeli často do styku. V rámci komunity ţili prakticky odděleně od britské 

společnosti, přesto se jim Britové nikdy nejevili jako přátelští (z této odpovědi je patrný vliv 

komunity na jednotlivce a její obecný názor na britskou společnost).  Nabízí se otázka – zda 

se vůbec muslim chce integrovat? Jak bylo uvedeno výše, záleţí tato problematika 

přdedevším na úrovni stupně vzdělání a míře ortodoxe ve vyznávání islámu. V některých 

případech není zcela jasné, zda mají muslimové o integraci zájem. Napříč populací britských 

muslimů se nachází tací, kteří nechtějí mít se západní kulturou nic společného, povaţují ji za 

zkaţenou a stejně tak i lid, který ji tvoří. Na druhou stranu existují i ti, kteří hodnoty Západu 

přijmout chtějí a mají zájem se integrovat s podmínkou, ţe budou moci nadále ţít podle svého 
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náboţenství; i kdyţ s mírnou úpravou. Jinými slovy, pokud skupina či jednotlivec má o 

integraci zájem, integrace moţná je, aneb jak říká Sartori „Integrace probíhá tehdy, jestliţe ji 

příjímají a povaţují za ţádoucí ti, kteří jsou integrováni. Není-li tomu tak, pak integrace 

neprobíhá. K integraci dochází u osob integrovatelných a občanství poskytnuté 

neintegrovatelným imigrantům tudíţ nevede k integraci, nýbrţ k desintegraci.“
155

  

Mezi odpověďmi dotazovaných se objevovaly i takové názory, ţe tehdejší i současná 

britská společnost neakceptuje cizince, zejména jedná-li se o muslima. Je tedy evidentní, ţe 

britští muslimové určitou bariéru mezi nimi a původními Brity vnímají a obecně necítí svou 

přítomnost na britské půdě jako ţádoucí. 

Zajímavé uspořádání úrovně integrace britských muslimů vytvořil na základě dotazníků 

Ameli 
156

. Podle něj existují čtyři skupiny zájmu muslimů o integraci. Do první skupiny 

zařadil ty, jeţ se adaptovali na kulturní normy společnosti a dokonce odmítli kulturu země 

svého původu. Do druhé skupiny řadí jedince, kteří odmítají kulturu hostitelské země a trvají 

na kultuře země odkud pochází. Největší třetí skupina podle něj vykazuje hybridní tendence. 

Cítí se jako Britové, protoţe se v Británii narodili, ale přesto pociťují silné pouto k mateřské 

zemi jejich rodičů a tedy i jejich náboţenství. Do poslední čtvrté skupiny zařadil ty, jeţ 

odmítají obojí. Tato skupina podle něj nemá ţádné partikulární zájmy a není prakticky 

loajální k ţádné zemi ani národu. Ty Ameli označuje jako jedince s neurčitou identitou.  

Britský názor v otázce na to, zda mají muslimové problém s integrací do britské 

společnosti, byl shodný. 43 britů ze 60 uvedlo, ţe muslimové ve Velké Británii mají problémy 

s integrací a to zejména na severu v menších městech. Znatelný je příliš rychlý populační 

nárůst muslimů a nízká ochota přijetí britskou populací. Většina Britů, stejně jako muslimů, 

v dotaznících uvedla, ţe dříve byl s integrací větší problém a ţe se v současnosti situace 

zlepšila. Dr. Damian Casserly dne 31.3.2010 v rozhovoru uvedl, ţe v Británii problém 

muslimské integrace existuje Podle jeho názoru „je to však pouze syndrom z 9/11“ a z toho 

vychází britský přístup obecně. Uvedl také, ţe tam, kde mají muslimové většinu, se ani 

integrovat nechtějí, nemají potřebu, raději se před britskou populací izolují. Ve větších 

městech je podle něj s integrací menší problém a to i jazykově, protoţe se muslimové musí 

drţet hlavního proudu. Uvedl také, ţe integrace v osmdesátých letech problémem byla, ale ne 

tak závaţným, jelikoţ komunity byly menší a tudíţ se snadněji integrovaly. 
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  Sartori, G., Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci, Praha, Dokořán, 2005, str.69 
156  Ameli, S.R.,Merali, A.,Hijab, meaning, otherization  and politics:British muslim women, Islamic Human   
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V otázce, zda je britská politika vůči muslimům vstřícná se dotazovaní muslimové (45 

z 60) i Britové (54 z 60) v naprosté většině shodli, ţe ano. Muslimští respondenti uváděli, ţe 

v osmdesátých letech britská politika vstřícná nebyla, v současnosti naopak podle některých 

záleţí na tom, která strana je u moci. Kaţdá má totiţ k muslimům jiný přístup. 51 

muslimských respondentů z 60 uvedlo, ţe po 9/11 cítí rozdíl zejména prostřednictvím 

nezbytných bezpečnostních opatření vůči muslimům a to zejména při vstupu do země. Za 

zmínku stojí případ člověka, od kterého letištní kontrola vyţadovala, aby sdělil co pohledával 

v Íránu a Iráku kdyţ mu bylo 15 a po druhé 18 let. Nejeden respondent uvedl, ţe doufá, ţe 

lidé pochopí, ţe jejich náboţenství nemá s útoky nic společného. K extremismu se nikdo 

z dotazovaných  nehlásil. Naopak obecně ho dotázaní odmítali jako překáţku v integraci do 

britské společnosti. V několika případech se dotazovaní zmiňovali i o tom, ţe kvůli teroristům 

je na všechny muslimy nahlíţeno stejně, i kdyţ je podle jejich slov islám mírumilovný a 

s terorismem nemá nic společného. 

Dr. Damian Casserly v rozhovoru 31.3. 2010 uvedl, ţe politika vůči muslimům se zdá 

být vstřícná. Je tomu tak zejména z toho důvodu, ţe současná vláda je neochotná některé 

problémy řešit. Veskrze převládal mezi britskými respondenty názor, ţe politika se vůči 

muslimským přistěhovalcům zdá býti vstřícná aţ příliš (pocit ţe jsou Britové na domácí půdě 

v menšině) coţ vnímají jako obrovskou změnu oproti minulosti, protoţe zákony bývaly 

přísnější. Britští respondenti také často uváděli, ţe nemají nic proti přistěhovalcům 

kteréhokoliv náboţenství, ale nemohou být přijímáni na úkor Britů původních. Dr. Damian 

Casserly v témţe rozhovoru uvedl, ţe politika hlavního proudu je vůči muslimům vstřícná 

z toho důvodu, ţe se politici muslimů obávají a nechtějí je naštvat, aby nepřišla obdobná 

situace jako útoky v Londýně roku 2005. Nechtějí je naštvat ani proto, ţe o nich uvaţují jako 

o voličské základně. Coţ je současně velmi nevýhodné pro britksou populaci, která si tak 

připadá druhořadě ve většině aspektů; bydlení, zdravotních sluţeb i státních výhod
157

.  

 

Z odpovědí respondentů lze snadno odvodit, ţe má dotazovaný vzorek britské populace  

z muslimů strach. Někteří se domnívají, ţe politika je vstřícná protoţe nechce provokovat. 

Jjiní naopak, ţe  britský zdrţenlivý postoj vůči muslimům je dán pouhým syndromem z 9/11. 

Podle Huntingtona se „někteří lidé se domnívají, ţe se Západ nepotýká s problémem islámu 

                                                             
157  Tento trend nepřímo potvrdil (v rámci konzultace, dne 14.12.2010) Dr. Frederic Volpi, který se domnívá, ţe  

      v porovnání s devadesátými lety není současná politika vůči muslimům tolik přátelská, avšak ve srovnání s 

      lety osmdesátými prý přátelštější je. Volpi vidí důvod v uplatňování „bezpečnostních“ kritérií na vše      

      „islámské“ a ve zvýšené kontrolování muslimů – mnohdy odůvodněné, které se začalo objevovat po  

       9/11/2001 
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jako takovým, nýbrţ s islamistickými, násilnickými extremisty. Čtrnáct století dějin nám však 

říká něco jiného. Vztahy mezi Islámem a křesťanstvem, katolickým i pravoslavným, byly po 

celou tu dobu bouřlivé - jeden pro druhého vţdy představoval toho jiného.“
158

  

Názory v současné době jsou tedy smíšené. Obě strany uznávají, ţe integrace muslimů 

do společnosti není ideální. O tom, čí je to vina se ani jedna strana není schopna dohodnout. 

„Stálé rostoucí kontakty a promísení muslimů s obyvateli Západu vytváří v obou 

skupinách nový smysl pro vlastní identitu a pro její odlišnost od identity toho druhého. 

Interakce a promísení rovněţ vyvolávají spory týkající se práv členů jedné civilizace v zemi 

ovládané členy civilizace druhé. Jak v křesťanských, tak muslimských společnostech došlo 

v osmdesátých a devadesátých letech k rapidnímu poklesu tolerance pro toho druhého.“
159

  

 

Na základě informativně kvalitativního výzkumu bylo tedy zjištěno, ţe první generace 

příchozích muslimů problémy s integrací zjevně měla, generace jejich dětí se však relativně 

dobře a rychle asimilovala vzhledem k tehdy ještě nízkému počtu přistěhovalců. Generace 

těch, kteří se v Británii narodili nijak zvláštní problémy s integrací nepociťovala. Důvodem je 

fakt, ţe sama společnost prošla jistým vývojem a začala přistěhovalce brát jako svou součást. 

Naopak přistěhovalci, kteří do Británie přišli v rámci nějaké skupiny a nadále pobývali 

v komunitě, s britskou společností se prakticky nestýkali, nepovaţovali to za nutné proto 

s integrací problém neměli – neměli totiţ zájem se jakkoliv integrovat. V otázce vstřícnosti 

britské politiky vůči muslimským přistěhovalcům se britští i muslimští respondenti shodli, ţe 

vstřícná je. Muslimové uváděli, ţe situace bývala v osmdesátých letech horší, ale v porovnání 

s ostatními zeměmi byla britská politika ještě velice přátelská. Naopak aţ 51 dotazovaných 

uvedlo, ţe cítí změny po 9/11, jak v protiteroristických opatření, tak v přístupu britské 

společnosti k muslimům. Britští respondenti se shodli v počtu 54 ze 60, ţe britská politika 

k muslimům vstřícná je, mnohdy aţ příliš. Z těchto odpovědí je znatelné, ţe se Britové cítí být 

odsunuti aţ na druhé místo. Zjevné rozdíly v odpovědích byly i při srovnání odpovědí 

muslimů a Britů, ţijících na severu Anglie a v Londýně. Na severu vykazovali muslimové 

větší problémy s integrací neţ muslimové ţijící v Londýně. Toto Dr. Damian Casserly 

odůvodnil tím, ţe ve velkých městech je integrace jednodušší hlavně jazykově vzhledem 

k vysokému počtu obyvatel a muslimové se tak spíše drţí hlavního proudu. Kdeţto ve 
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městech menších, kde se počet muslimů spíše přibliţuje počtu Britů , se vyskytují tenze mezi 

oběma skupinami a Britové se tak vůči muslimům staví odmítavě.  
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7 Závěr 
 

 

Britský imigrační model se oproti ostatním evropským modelům vţdy vyznačoval (nebo 

měl vyznačovat) větší tolerancí a respektem ke kulturám a ţivotnímu stylu příchozích. To je 

také jedním z důvodů, proč si mnoho muslimských přistěhovalců zvolilo tuto zemi. 

Primárním důvodem migrace do Velké Bitánie byla ekonomická motivace, dále migrace 

v důsledku přírodních katastrof, etnické nesnášenlivosti či politického reţimu. Příliv 

imigrantů s sebou přinášel jisté výhody i nevýhody. Pro Británii byly nevýhody následující : 

dlouhodobé tenze mezi muslimy a původní populací, zvýšení kriminality a v osmdesátých 

letech i zvýšení nezaměstnanosti. Výhodami pak byl zejména „příliv mozků“ kvalifikovaných 

sil v medicíně a technických oborech, které však nebyly ve všech případech adekvátně 

vyuţity. Britská společnost se s příchodem muslimských imigrantů vyrovnávala po celou 

druhou polovinu dvacátého století a lze se domnívat, ţe se stále ještě vyrovnává, i kdyţ uţ 

v jiné dimenzi. Jedná se o dlouhodobý integrační proces. I přes britskou „vysokou“ míru 

tolerance a respektu vůči přistěhovalcům, nebyla vţdy integrace muslimských přistěhovalců 

zcela snadná.  

V 50. a 60. letech byli přistěhovalci vnímáni jako vetřelci, v průběhu 70. let se mezi nimi 

a původní britskou populací zvyšovaly tenze, které vrcholily v 80. a počátkem 90. let. Po 

zbytek let devadesátých se situace zklidnila a společnost si na přítomnost muslimů začala 

zvykat. Zlom nastal aţ po útocích na světové obchodní centrum v září 2001 a v Londýně 

v červenci 2005, kdy lidé začali mít vůči muslimům v důsledku strachu předsudky a 

přehodnotili svůj dosavadní přístup. 

Velká Británie se prostřednictvím imigračních politik snaţila od šedesátých let zamezit 

imigraci z nového Commonwealthu. Očekávání blíţících se restrikcí však naopak imigraci 

bezprostředně před zavedením Commonwealth Immigrants Act roku 1962 razantně zvýšilo. 

S přílivem muslimských přistěhovalců se zvyšovala i tenze mezi imigranty a původní britskou 

populací. Proto v roce 1971 prostřednictvím Immigration Act nastal prakticky konec 

ekonomické migrace z nového Commonwealthu a dále poskytovala pouze azyl či 

sjednocování rodin. I to se však roku 1988 prostřednictvím Immigration Act který zrušil 

záruky i dlouhodobě usazeným změnilo. Výraznější omezení přišla aţ později v 21. století. 
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Důsledek relativně pozdě zavedených a mírných imigračních politik v letech 1945-1988 pro 

současnost je takový, ţe se Británie potýká s vyšším počtem muslimů.  

Muslimové i Britové vnímají vstřícnost britské politiky vůči muslimům shodně. Obě 

strany se domnívají, ţe politika je v současnosti k muslimům velmi vstřícná zejména v 

porovnání s restriktivními politikami jiných evropských států. Např. Belgie či Francie. 

Muslimové se domnívají, ţe je vstřícná relativně a Britové, ţe aţ příliš. Domnívají se, ţe jsou 

na úkor muslimů omezováni. Ti jsou upřednostňováni v bydlení, dostává se jim ústupků ve 

školách, dokonce jak uvádí Laquer je britská politika tak vstřícná, ţe se „britská vláda snaţila 

usilovněji neţ kterákoli jiná evropská vláda, ţe téměř bez výběru povolovala imigraci a 

aktivity extremistických skupin zakázaných všude jinde v arabském světě.“
160

  

 Obě strany se téţ shodují, ţe v osmdesátých letech byla politika vůči muslimským 

přistěhovalcům přísnější. Pořád však vstřícnější neţ politiky ostatních evropských států. 

Současně se shodují, ţe po 9/11 a londýnských útocích se zákony vůči muslimům opět 

zostřily. 

Akceptace muslimů britskou společností v podstatě chronologicky odpovídá přijetí 

britských imigračních zákonů. Integrace byla pro první muslimské přistěhovalce do Velké 

Británie v padesátých letech náročná. Druhá aţ třetí generace těch, kteří se v Británii narodili, 

jiţ neměla takové problémy. Problémy začaly konstantně narůstat se zvyšujícím se počtem 

muslimských imigrantů, konkrétně v bodě, kdy uţ se jejich řady rozšířily natolik, aby se 

mohli začít doţadovat vlastních zájmů (70., 80. a počátek 90. let). V devadesátých letech  

nastal zlom, Britové začali muslimy akceptovat, a proto se integrace usnadnila. Po září 2001 

si však Britové opět vybudovali jistý odstup, který přetrvává dodnes, ačkoliv obecně je 

integrace pro muslimy snazší neţ v osmdesátých letech.  

Radikalizace některých mladých muslimů v současné době má svůj původ ve druhé 

polovině dvacátého století. Dalo by se jízlivě konstatovat, ţe si Británie vzhledem ke své 

koloniální historii za to, ţe je v dnešní době přistěhovaleckou zemí a musí čelit problémům 

s tím spojených, můţe sama. Dobrovolně se angaţovala v dovozu levné pracovní síly, bez 

zvaţování důsledků. Na druhou stranu přišlo mnoho přistěhovalců z vlastní vůle za lepšími 

ţivotními podmínkami. Kdyţ se však jejich očekávání nenaplnila tak, jak předpokládali (byli 

nezaměstnaní, chudší neţ Britové a ţili v horších podmínkách), promítly se negativní 

důsledky těchto aspektů na mladé dospívající generaci, která toto „příkoří“ vnímala jako vinu 
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západní společnosti. Jak uvádí Laquer: „Mezi mladými muslimy je třikrát vyšší 

nezaměstnanost neţ mezi celkovou populací a většina pozorovatelů si všímá nejen jejich 

kulturního odcizení, ale i jejich narůstajícího pocitu diskriminace, a nespokojenosti. To 

znamená, ţe zde existují skupiny, v nichţ lze vyhledat lidi ochotné k násilným akcím.“
161

  

Aby se potenciál pro pozitivní Britsko – muslimské vztahy zvýšil bude zjevně nutné 

sníţit potenciál nedůvěry na obou stranách a svým způsobem se vrátit do situace let 

padesátých aţ sedmdesátých, kdy migrace nebudila bezpečnostní obavy. V případě muslimů 

bude nutné podpořit jejich vzdělávací kapacitu. Právě kombinace sociální deprivace a nízkého 

vzdělání zvyšuje potenciál k radikalizaci.  

V práci bylo konstatováno, ţe se muslimsko - britské vztahy v osmdesátých letech 

zhoršovaly, načeţ v devadesátých letech došlo k jejich zlepšení. To bylo následováno po roce 

2001 a 2005 opětným zhoršením. Je zřejmé, ţe se vztahy setrvale nemusí zhoršovat. Tedy 

navzdory roku 2001 a 2005 můţe nastat zlepšení (coţ se mimo jiné ukázalo v devadesátých 

letech). Zatím však nic nenasvědčuje tomu, ţe by k tomuto zlepšení mělo blízké budoucnosti 

dojít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
161  Laquer, W., Poslední dny Evropy, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 2006, str.142 



63 
 

8 Summary 
 

In each country, it was mainly Muslim immigration which aroused the greatest 

controversy. This is due to both the number of Muslims in various immigrant communities, as 

well as the constantly growing differences between the the Islamic world and the West. 

Moreover, the radicals in Islamic communities are appealing on other Muslims to impeach the 

acceptance of  the Western model while opponents of immigration amongst Europeans focus 

their ctiticism towards immigrants. 

This work was focused on Muslim immigration to Great Britain and their life between 

1945 and 1988. Therefore period, in which the basis of the Anglo-Muslim coexistence and 

immigration policies were built and the possibility of „conflict of civilisations“ was absent. 

The British multicultural model has been considered as predominantly fair towards 

immigrants compared to other models amongst European countries. British society is 

composed of many different ethnic and regional groups. Apart from certain  internal 

differentiation, Britain is facing growing demands of groups, especially Muslim, defending 

their collective rights. Beyond this fact, there is a certain manifestation  of superiority of 

English culture to other alien cultures. The British pluralistic approach thus respects the 

particularities of various groups, but assumes a gradual acquisition of a majority culture. 

The immigration of Muslims into the United Kingdom began after the First World 

War, in two phases, first between 1945 and 1970, and the second from 1973 until today, 

primarily from developing countries. The British National Act 1948  allowed free movement 

of people in the whole Commonwealth until the year 1962 when government introduced the 

Commonwealth Immigrants Act. Since then, Britain tried to avoid this immigration by 

adopting restricting policies in the form of immigration acts escalating during the 1980s. 

Together with the immigration politics, Britain proclaimed very strict anti-discriminatory and 

anti-rasist politics within the country. Therefore the political system was friendlier towards 

those, who managed to enter the country then in other European countries.  

Most Muslim immigrants came from the Indian subcontinent ; Pakistan, Cyprus, 

Marocco, Yemen, Middle East and Africa (the Eastern-African Asians). Their immigration 

was predominantly economically motivated. The inflow of immigrants after the Second 

World War was based on the demand of cheap labour.  They kept coming though even later, 

when the demand was over. This resulted in unemployment and poor living conditions of 
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incoming migrants. As the number of immigrants increased, so did their demands on the 

government and tensions between them and the original British population. Poverty, 

unemployment, helplessness and deep-rooted hate towards western  values together with strict 

obedience of Islamic rules, leads in some cases young Muslim men to radicalization. 

The British population coped with the perceived problems of immigrants variously. 

First immigrants after the Second World War, were perceieved as “aliens” of different 

traditions and culture. Later on, when the numbers of Muslim immigrants grew and demanded 

for Islamic laws and culture, British society felt as though they were being moved to second 

place and their voices against Muslims have risen.  These tensions escalated during 1980s and 

at the begining of 1990s. The rest of 1990s was relatively calm. However, after 11/09/2001 

and the London attacks in 2005, problems surfaced again and people began to feel a fear of 

Islamic culture. It was similar with the integration of Muslims into British society. For the 

first Muslims who arrived to Britain, integration was very difficult because they didn‟t know 

the language. Those problems basically disapeared with second and third generation Muslims, 

who were been born in the United Kingdom. According to both Muslims and Birtish, 

integration in the 1990s was easier. This calm period, however, lasted only until the attacks on 

September 11. Since then, the British have acquired a certain prejudice towards Muslims and 

keep their distance because of their fear. However, overall the integration of Muslims into 

British society is most certainly better today than it was in the 1980s. 

The success of Muslim integration depends mainly on education. Schools must give 

young Muslims the recognition of Western values. This recognition would align young 

Muslims with Western values and therefore, avoid the radicalization processes and prepare 

them well for a life in British society.  
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11 Přílohy 

 

   

Příloha č.1 

 

Indie před rozdělením 1947
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Indie po rozdělení 1947
163

 

                                                             
162 http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44059000/gif/_44059547_map_1947-2007_629.gif  z 20.4.2010 
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Příloha č.2 

 

Pohyb muslimů a hinduistů na Pákistánské a Indické území po rozdělení Indie
164
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 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/PAK1971.jpg  z 20.4.2010 
164  http://cla.calpoly.edu/~lcall/partition_india.jpg z 20.4.2010 
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Příloha č.3 

 

Punjab
165

 

 

 

Distrikty Punjabu
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165 http://pandzab-indie.navajo.cz/pandzab-indie.png   z 20.4.2010 
166 http://schema-root.org/region/asia/south_asia/india/states/punjab/punjab_map.gif   z 20.4.2010 
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Příloha č.4 

                

Mirpur
167

     Cambellpur (Dnes jiţ Attock)
168

 

169
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 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Mirpur_Azad_Kashmir.svg/200px-               

  Mirpur_Azad_Kashmir.svg.png z 20.4.2010 
168 http://www.attockpolice.gov.pk/images/district_map.jpg  z 20.4.2010 
169 http://www.kashmirfamily.org/images/AJK_MAPs.JPG z 20.4.2010 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Mirpur_Azad_Kashmir.svg/200px-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Mirpur_Azad_Kashmir.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Mirpur_Azad_Kashmir.svg/200px-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Mirpur_Azad_Kashmir.svg.png
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Příloha č.5 

 

Oblast Sylhet v Bangladéši
170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
170 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Bangladesh_Sylhet_District.png z 20.4.2010 
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Příloha č.6 

 

Muslimské menšiny v Indii
171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
171 http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44049000/gif/_44049522_india_mus_pop_416_2.gif z 20.4.2010 
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Příloha č. 7 

 
              

          Procenta pákistánské populace ve Velké Británii 

 

   Pakistanis 

 The most evenly spread across the UK of the three South Asian communities  

 The largest concentrations are in the West Midlands (155,000) and Yorkshire and 

Humberside (146,000)  

 The London Pakistani community is only the third largest concentration with 142,000 

followed by the North-West (117,000)  

 In Yorkshire and Humberside there are nearly three times as many Pakistanis as 

Indians (146,000 compared with 51,000), and in Scotland twice as many (32,000 

compared with 15,000)  

 More than 5% live outside England - 41,000 in Scotland, Wales and Northern Ireland 

combined  
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http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.historytalking.com/BLFolder/abgdemogs.gif&imgrefurl=http:/

/www.historytalking.com/BLFolder/blpolupation.htm&usg=___xV2tYy74pVkodC55vhVaeUx-

1s=&h=275&w=217&sz=9&hl=cs&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=IDNB1HAi71P_lM:&tbnh=114&tbnw=90&

prev=/images%3Fq%3DPakistanis%2Bin%2BUK%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1 

z 20.4.2010 
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Příloha č.8 

 

Procenta Bangladéšské populace ve Velké Británii 

 

            Bangladeshis 

 The smallest of the three main South Asian communities in the UK  

 More than half of all Bangladeshis live in London (54%)  

 In the English regions the largest concentrations of Bangladeshis are in the West 

Midlands (31,000) and the North-West (26,000)  

 But even in the region of greatest concentration outside London (West Midlands), 

there is only 1 Bangladeshi for every 6 Indians and 5 Pakistanis  

 There are very few Bangladeshis living outside England - less than 3% (8,000 in 

Wales, Scotland and Northern Ireland combined).  
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173 
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.historytalking.com/BLFolder/abgdemogs.gif&imgrefurl=http:/

/www.historytalking.com/BLFolder/blpolupation.htm&usg=___xV2tYy74pVkodC55vhVaeUx-

1s=&h=275&w=217&sz=9&hl=cs&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=IDNB1HAi71P_lM:&tbnh=114&tbnw=90&

prev=/images%3Fq%3DPakistanis%2Bin%2BUK%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1 

z 20.4.2010 
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%Bangladéšanů žijících ve Velké Británii podle regionů 1981
174

 

Regiony % Bangladéšské populace  

Londýn 45% 

Jihovýchod 12% 

West Midlands 14% 

Severozápad 11% 

Yorkshire a Humberside 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
174 Kolektiv členů Home Affairs committee 1986-87, Bangladeshis in Britain, London 1986 
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Příloha č.9 

 Distribution over constituent parts of UK 2001 

 

 Well over 96% of all Asians in the UK live in England itself - over 2 million  

 Over 43% live in London and the South-East alone  

 Less than 4% (under 75,000) live in Scotland, Wales and Northern Ireland combined  

 About 2.5% (under 49,000) live in Scotland, 1% (22,000) in Wales, and less than 

0.1% (2,500) in Northern Ireland  

 

London population 

 35% of all Asians in the UK live in the London area - 734,000  

 54% of all Bangladeshis live in London, 41% of Indians, but only 19% of Pakistanis  

 There are more Bangladeshis than Pakistanis in London: 154,000 compared with 

142,000  

 There are approximately 3 Indians to every 1 Pakistani or Bangladeshi living in 

London  

 The Indian communities are concentrated in the boroughs of Ealing, Brent and 

Harrow; Pakistani communities in Walthamstow, Newham and Ealing; and the 

Bangladeshi communities in Tower Hamlets, Newham and Camden.  

 
 

Total  distribution of Asian community in UK  

 

 Asians make up just over 3.5% of the total UK population - about 2,084,000 out of 

nearly 58,800,000  

 Of these nearly 1.8% are Indian - 1,054,000  

 1.25% are Pakistani - 747,000  

 And just under 0.5% are Bangladeshi - 283,000  

 Or the ratio of Indians : Pakistanis : Bangladeshis = 10 : 7 : 3 175
 

                                                             
175 
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.historytalking.com/BLFolder/abgdemogs.gif&imgrefurl=http:/
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Příloha č.10 

 

Menšiny Tureckých Kypřanů 1977
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Z 20.4.2010 
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Příloha č.11 

 

 

 
 

Terminologická tabulka migračních politik
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177 Baršová, A., Barša, P.,Přistěhovalectví a liberální stát, imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě  

    a Česku, Brno 2005, str. 11 
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Příloha č.12 

 

Země původu muslimské migracedo Velké Británie po roce 1945
178

 

 

Etnické sloţení populace ve Velké Británii 1991
179

 

 

                                                             
178 Ansari,H., The Infidel within, Muslims in Britain since 1800, str.167 
179 Mason, D., Race and Ethnicity in Modern Britain, Oxford 2000, str. 33 
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Příloha č. 13 

 

Distrikty s nejvyšším procentem etnických menšin
180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             
180 Mason, D., Race and Ethnicity in Modern Britain, Oxford 2000, str. 36 
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Příloha č.14 

 

Počet pracovních povolení Pákistánců ke vstupu a pobytu ve Velké Británii 1965-1967
181

 

 

 

Počet Pákistánců s povolením k pobytu v Británii 1973-1981
182

 

 

                                                             
181 Anwar, M., British pakistanis demographic, Social and Economic position, Centre for research in Ethnic  

    relations 1996, str.10 
182

 Anwar, M., British pakistanis demographic, Social and Economic position, Centre for research in Ethnic  

    relations 1996, str.11 
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Příloha č.15 

 

Populace Pákistánců ve Velké Británii letech 1951-1981
183

 

 

Regionální distribuce Pákistánců v porovnání s Britskou populací 1991
184

 

 

                                                             
183 Anwar, M., British pakistanis demographic, Social and Economic position, Centre for research in Ethnic  

    relations 1996, str.14 
184 Anwar, M., British pakistanis demographic, Social and Economic position, Centre for research in Ethnic  

    relations 1996, str.17 
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Příloha č.16 

 

 

  

 

 

 

 

 

Distrikty osídlené Pákistánci 1991
185

 

 

 

 

 

                                                             
185 Anwar, M., British pakistanis demographic, Social and Economic position, Centre for research in Ethnic  

    relations 1996, str. 19 
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Příloha č.17 

 

 

Distrikty s více neţ 10,000 populací Pákistánců ve Velké Británii 1991
186

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             
186 Anwar, M., British pakistanis demographic, Social and Economic position, Centre for research in Ethnic  

    relations 1996, str. 20 
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Příloha č.18 

 

Počet Muslimů z neevropských oblastí ve Velké Británii 1981
187

 

 

Počet Muslimů ve Velké Británii z neevropských oblastí o deset let později
188

 

 

Muslimové narození ve Velké Británii
189

 

                                                             
187 Nielsen, J., Muslims in Western Europe, third eddition, Edinburgh University press 2004, str. 42 
188 Nielsen, J., Muslims in Western Europe, third eddition, Edinburgh University press 2004, str. 42 
189 Nielsen, J., Muslims in Western Europe, third eddition, Edinburgh University press 2004, str. 43 
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Příloha č.19 

 

  

Míra nezaměstnanosti: náboţenství a pohlaví, 2004 Velká Británie
190

 

 

 

 

Míra ekonomické pasivity v produktivním věku: náboţenství a pohlaví,  2004, Velká 

Británie
191

 

 

 

                                                             
190 http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?t=6656&page=7z  25.4.2010 
191 http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?t=6656&page=7 z 25.4.2010 
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Příloha č.20 

 

Job level White

% 

West 

Indian/Guyanes

% 

Asian

% 

Indian

% 

Pakistani

% 

Bangladeshi

% 

Africa

n 

Asian

% 

Muslim

% 

Hindu

% 

Sikh

% 

Professional

, Employer 

19 5 13 11 10 10 22 11 20 4 

Managemen

t, other non 

manual 

23 10 13 13 8 7 21 8 26 8 

All manual 

of which: 

46 83 73 75 82 82 56 80 51 87 

Skilled 

manual and 

Foreman 

42 28 33 34 39 13 31 33 20 48 

Semi-skilled 13 26 34 36 35 57 22 39 28 33 

Unskilled 3 9 6 5 8 12 3 8 3 6 

Base male 

employees 

          

Weighted 1,490 972 2,167 847 611 177 495 998 571 452 

Unweighted 591 467 1,641 401 298 96 227 507 258 213 

 

Pracovní pozice muţů: všichni zaměstnanci podle etnických skupin 1984
192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
192 Werbner, P., Anwar, M., Black and Ethnic Leadership, The Cultural Dimensions of Political Action,  

    Routledge 1991, str. 7-8 
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Příloha č.21 

 

 

Soukromé podnikání  procentuálně podle náboţenského vyznání ve Velké Británii, 2004
193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
193 http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=964 z 25.4.2010 
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Příloha č.22 

Dotazník pro původní Brity 

 

Is there a problem with Muslim integration into British society? Was there a problem in the past? 

Please compare the situation in 80‟s and after 2001. 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

Do you think, that British politics is friendly towards Muslims? Has there been a change in this matter 

from the past? Please compare the situation in 80‟s and after 2001. 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 
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Příloha č.23 

Dotazník pro muslimy 

 

Did you meet any difficulties with integration into British society when you first arrived to Britain? Is 

it different today? Please compare the situation in 80‟s and after 2001. 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

Do you think, that British politics is friendly towards Muslims? Has there been a change in this matter 

from the past? Please compare the situation in 80‟s and after 2001. 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

 

 

 

 

 


