Narody, tożsamości, imigranci.
Perspektywy państwa
narodowego i wielokulturowości
w Europie

1. Europa i jej narody (do 1914 r.).
Wspólnoty etniczne, narody i nacjonalizmy – terminologia
1. Źródło a. Wyłanianie się Europy we
wczesnym średniowieczu. Krzysztof Pomian,
Europa i jej narody, Warszawa 1992, s. 20-21.

Pytanie 1.: Wymień dwa wspomniane w tekście
elementy dziedzictwa Cesarstwa Rzymskiego,
które wywarły wpływ na kształtowanie Europy
w średniowieczu.
Pytanie 2.: Wymień dwie cechy, które różniły
opisaną przez autora monarchię Karolingów od
Cesarstwa Rzymskiego.

2. Źródło b. Wiek XIX i XX – Europa w czasach dominacji idei narodowej. K.Pomian, op. cit., s. 176-177.
Wspomniane w tekście pierwsze zjednoczenie to epoka XII-XV w., gdy Europę integrowała
reprezentowana przez kościół łaciński kultura chrześcijańska. Z kolei drugie zjednoczenie datował Pomian
na wiek XVIII, gdy rolę integracyjną odegrały idee Oświecenia. Trzecie zjednoczenie zdaniem tego historyka
następowało stopniowo wraz z zawiązaniem się wspólnot europejskich po 1945 r. i procesem ich
rozszerzenia aż po czasy współczesne.

Pytanie 3.: Pomian nie zalicza wieku XIX (do 1914 r.) do okresów zjednoczenia europejskiego, sądzi jednak,
że także wtedy pewne cechy łączyły Europejczyków. Wymień dwie takie cechy.

Źródło c. Cechy wspólnot etnicznych i
narodowych, M. Budyta-Budzyńska,
Socjologia narodu i grup etnicznych, Warszawa
2010, s. 58.

Pytanie 4.: Na podstawie typologii
przedstawionej w poniższej tabeli wykaż, iż
jedynie naród jest wspólnotą o charakterze
politycznym.

Źródło d.: Tamże, s. 50.
Pytanie 5.: Uwzględniając odpowiedź udzieloną na
pytanie 4., zastanów się, czy współczesne narody w
Europie odpowiadają bardziej typowi Gemeinschaft czy
Gesellschaft (tabela powyżej).

3. Źródło e. Dwie formy nacjonalizmu – obywatelski i etniczny. A. D. Smith, Nacjonalizm. Teoria, ideologia,
historia, Warszawa 2007. s. 58-59.

Pytanie 6.: Wyjaśnij, w jako sposób w ujęciu Hansa
Kohna „woluntarystyczna” koncepcja narodu wiąże
się z nacjonalizmem „zachodnim” (obywatelskim),
zaś „organiczna koncepcja narodu z nacjonalizmem
„wschodnim” (etnicznym).
Pytanie 7. (wyłącznie dla historyków!):Wyjaśnij,
dlaczego Smith wymienia Irlandię i Czechy jako
„wyjątki” nie mieszczące się w typologii Kohna. Jak
sądzisz, czy za taki „wyjątek” mogła by zostać
uznana także Polska?

4. Źródło f.: Trzy warianty narodu. M. Budyta-Budzyńska, op. cit., s. 51.

Pytanie 8.: Przyjrzyj się porównawczo poszczególnym cechom narodu w trzech wariantach (w układzie
pionowym). Zwróć uwagę zwłaszcza na stopień inkluzywności/ekskluzywności oraz sposób przyznawania
obywatelstwa. Jak sądzisz, zgodnie z którym z tych trzech wariantów myśli o sobie jako o narodzie
najwięcej współczesnych Polaków?

2. Tożsamość, identyfikacja i stereotyp – terminologia.
Ochrona praw mniejszości w Europie
1. Tożsamość i identyfikacje. Źródło g. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 103-4.

Użyty przez autorkę termin „autoteliczny” oznacza
„samocelowy”. W tym tekście oznacza to taką
wartość, której istnienia nie jest uzasadniane przez
odwołanie do innych wartości.
Pytanie 9.: Wymień identyfikacje, które zdaniem
autorki składają się na tożsamość jednostki. Zastanów
się, czy można wymienić jeszcze kolejne.
Pytanie 10.: Wyjaśnij, dlaczego autorka opowiada się
przeciwko terminowi „Polacy w ogóle” z punktu
widzenia tożsamości.

2. Przemiany tożsamości narodowej. Źródło h.: A. D. Smith, op. cit., s. 34.
Smith używa tu terminu „tożsamość narodowa” w znaczeniu szeroko przyjętym, zbieżnym z terminem
„identyfikacja narodowa” jednostki u Kłoskowskiej. Zajmuje się przemianami jej treści w dłuższej
perspektywie historycznej. Francuski termin longue duree oznacza właśnie „długie trwanie”.

===

Pytanie 11.: Jakie są zdaniem autora ramy ograniczające zmiany tożsamości narodowej? Czy w świetle
jego poglądu możliwe jest współcześnie skonstruowanie całkiem nowej tożsamości narodowej?

3. Pojęcie stereotypu. Źródło i.: M. Budyta-Budzyńska, op. cit., s. 122.

Pytanie 12.: Na podstawie tekstu
spróbuj zdefiniować pojęcie
stereotypu .
Pytanie 13.: Przyjmijmy (za autorką),
iż stereotyp zawiera cechy tak
negatywne jak pozytywne. W takim
razie zastanów się, czym uprzedzenie
różni się od stereotypu?

4. Badania ilościowe stereotypów i uprzedzeń.
Źródło j. Stosunek Polaków do innych narodów
na skali: sympatia – obojętność – niechęć.
Pytanie 14.: Narody wymienione w tabeli pod
kątem stosunku Polaków do nich można
podzielić na trzy kategorie:
„lubiane” - o wyraźnej przewadze liczebnej
deklaracji sympatii nad deklaracjami niechęci
(powyżej + 0,25),
„obojętne” – gdzie liczba obu rodzajów
deklaracji jest względnie równa (między – 0,25
a + 0,25),
„nielubiane” – o wyraźnej przewadze liczebnej
deklaracji niechęci nad deklaracjami sympatii
(poniżej – 0,25).
Zgodnie z ustawą z 2005 r. do mniejszości
narodowych w Polsce zalicza się: Niemców,
Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Słowaków,
Żydów i Ormian. Sprawdź „wyniki” tych
narodów w tabeli i wylicz średni wskaźnik ich
„lubienia”/”nielubienia” w społeczeństwie
polskim.

5. System ochrony praw mniejszości narodowych, etnicznych i języków regionalnych w Europie.
Źródło k. M. Budyta-Budzyńska, op. cit., s. 172-173.

Komentarz: Te trzy dokumenty Rady Europy
ustanawiają najbardziej zaawansowany system
ochrony mniejszości na świecie. System RE
funkcjonuje w Europie obok systemów
ochronnych ONZ, OBWE oraz UE. Polską ustawę
o mniejszościach z 2005 r. oparto właśnie na
tych dokumentach.
================== Pytanie 15.: Wymień trzy kategorie grup,
których prawa chronione są przez Europejską
Kartę Języków i jedną kategorię, która nie
podlega ochronie.
Pytanie 16.: Sprawdź, jakie grupy polska ustawa
z 2005 r. określa jako należące do kategorii
mniejszości etnicznych oraz dysponujących
językiem regionalnym (zob. matura CKE z maja
2005 r.).
Pytanie 17. (wiedza pozaźródłowa): Czym różni
się prawo francuskie dotyczące mniejszości od
polskiego?

3. Koncepcje i modele państwowej polityki wobec
Koncepcje pluralizmu kulturowego i integracji. Źródło l. M. Budytamniejszości 1.Budzyńska,
op. cit., s. 175-177.

Komentarz:
Można przyjąć, iż państwa stosujące
koncepcję pluralizmu kulturowego
prowadzą politykę multikulturalizmu
(wielokulturowości), opartą na zasadzie
pozytywnej dyskryminacji. Koncepcja ta
w ścisłym sensie jest realizowana w
państwach postkolonialnych, w bardziej
luźnym w niektórych państwach
europejskich. Pojęcie „multikulturalizm„
w debacie publicznej jest używane na
określenie wszystkich typów polityki w
stosunku do imigrantów współczesnych
państw Europy Zachodniej. Wobec
modelu francuskiego (zob. źródło ł. ) jest
to jednak najmniej uprawnione.
Pytanie 18. (wiedza pozaźródłowa):
Wskaż te z wymienionych w tabeli
działań charakterystycznych dla modelu
pluralistycznego, które są stosowane w
USA (odwołaj się to tzw. akcji
afirmatywnej).

c. d. źródła l.
Pytanie 19.: Wspomniane w
drugim zdaniu tekstu działania
służące realizacji koncepcji
pluralistycznej są
charakterystyczne zwłaszcza dla
Kanady i Australii. Zastanów się
(wiedza pozaźródłowa), dlaczego
autorka wymienia je jako przykłady
pozytywnej realizacji tej koncepcji,
nie wymienia natomiast USA.

Komentarz do źródła ł na następnym slajdzie: M. Budyta-Budzyńska (op. cit., s. 176) wymienia trzy
modele polityki integracyjnej:
-przymusowa asymilacja (brak odpowiednika w źródle ł.),
-akceptacja różnic , ale bez ich instytucjonalnego wspierania (odpowiada modelowi francuskiemu w
źródle ł.)
-akceptacja różnic i ich ochrona (model brytyjski w źródle ł.) – tu należały zaliczyć tak Wielką Brytanię
jak Polskę.

2. Modele polityki integracyjnej. Źródło ł.
R. Włoch, Polityka integracji muzułmanów we
Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa 2011, s. 54-55.

Pytanie 20. (do komentarza na poprzednim
slajdzie): Co oznacza termin „asymilacja”?
Wymień jeden kraj na świecie, który współcześnie
prowadzi politykę zgodną z modelem
asymilacyjnym.
Pytanie 21. (do źródła ł.): Co oznacza termin
„akulturacja” (zob. Definicja integracji)? Wyjaśnij,
co w przypadku francuskim oznacza „akulturacja
do wartości republikańskich”?
Pytanie 22.: Wymień dwie cechy, które zbliżają
model brytyjski do koncepcji pluralistycznej
(źródło l.)

4. Kryzys wielokulturowości w Europie w I dekadzie XXI w.
1. Źródła kryzysu. Kryzys w Wielkiej Brytanii. Źródło m. (http://instytut-karskiego.org/co-dalej-z-wielokulturowa-europa/).
Sytuacja w Europie po rozszerzeniu Unii Europejskiej, a następnie podczas kryzysu gospodarczego i po
rewolucjach w Afryce Północnej, sprawiła, że problemy europejskich społeczeństw przestały mieścić się w
dotychczasowych założeniach Edukacji Międzykulturowej. Wielokulturowa Europa jest w kryzysie, który
swoje podłoże ma w trudnej sytuacji zachodnioeuropejskich gospodarek oraz w dużym napływie
emigrantów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także z Afryki i Azji, a rosnące napięcia społeczne
zostały wykorzystane przez konserwatywne i narodowe ruchy polityczne. Z ust czołowych polityków
Europy padają stwierdzenia, że wielokulturowość to „nieudany eksperyment” (David Cameron – premier
Wielkiej Brytanii) oraz, że „Wielokulturowość umarła” (Angela Merkel – kanclerz Republiki Federalnej
Niemiec). Najdalej posunął się niemiecki ekonomista Thilo Sarrazin, który w swej książce przestrzega
Niemcy przed kulturowym samounicestwieniem.
Jak zauważył w swojej prezentacji badający problematykę wielokulturowości dr Gavan Titley, w całej
Europie w ostatnich latach widoczny jest wzrost znaczenia partii konserwatywnych, populistycznych i
nacjonalistycznych. W odróżnieniu jednak od sytuacji sprzed dekady, konserwatyści i narodowcy
wypowiadają się na temat wielokulturowości tym samym językiem co środowiska opowiadające się za
wielokulturową Europą oraz wykorzystują ich argumenty dla udowodnienia właśnie, że „eksperyment się
nie powiódł”.
Pytanie 23.: Przytoczony wyżej komentarz ze strony Instytutu Jana Karskiego pochodzi z początku lipca
2011 r. Przypomnij wydarzenia, które nastąpiły w Wielkiej Brytanii w następnym miesiącu, przez wielu
obserwatorów uznane za ilustrację do wymienionej oceny premiera Camerona.
Pytanie 24.: Na czym zdaniem cytowanego Galvana Titleva polega strategia krytyki polityki
wielokulturowości uprawiana obecnie w Europie przez środowiska konserwatywne i narodowe?

2. Kryzys w Niemczech. Źródło n. 31.08.2011 (http://www.polityka.pl/swiat/komentarze/1508424,1,muzulmanie-obciazeniem-dla-niemcow.read)
Od października Theo Sarrazin, socjaldemokrata, były senator Berlina, oraz urzędujący członek zarządu
Bundesbanku, jest w centrum niemieckiej opinii publicznej.
… w książce „Niemcy same się likwidują” wyraził to, co wielu Niemców myśli, ale krępuje się publicznie
powiedzieć, że mieszkający w Niemczech muzułmanie są obciążeniem i zagrożeniem, bo nie chcą się ani
integrować, ani uczyć, żyją z niemieckich zasiłków jak u pana boga za piecem i plenią się na potęgę rodząc
„dziewczynki w chustach na głowach”.
Debata wokół tych też jest dziwaczna. Z jednej strony wywołuje święte oburzenie wszystkich politycznie
poprawnych „dobrych ludzi”, którzy uważają, że to Niemcy - jako państwo i społeczeństwo – bardziej
powinny się troszczyć o integrację muzułmanów. Z drugiej natomiast strony zbiera długie eseje
konserwatystów – jak choćby współwydawcy "Frankfurter Allgemeine Zeitung„ (…) – który wije się między
akceptacją wielu spostrzeżeń Sarrazina i demonstracyjnym zdystansowaniem się od jego książki. (…)
Problem z Thilo Sarrazinem polega na tym, że poruszył problem autentyczny, ale sformułował go w sposób
tak prowokujący i plakatowy, że jedni są oburzeni, a drudzy zacierają ręce. To prawda, że integracja
muzułmanów przebiega w Niemczech o wiele bardziej opornie niż Greków, Włochów czy Polaków. A w
wielu niemieckich miastach powstały muzułmańskie dzielnice. Socjologowie od dawna mówią o „światach
równoległych”, a chadecki minister spraw wewnętrznych, Wolfgang Schäuble w 2006 zainicjował
„Konferencję islamską”, która miała doprowadzić do wypracowania między innymi euro-islamu
wykładanego muzułmanom po niemiecku w niemieckich szkołach. Jednak wielkie organizacje
muzułmańskie jak turecka Milli Görüs opierają się przed integracją broniąc tradycyjnej tożsamości
muzułmańskiej – na przykład urzędowego zwalniania muzułmanek z gimnastyki i pływania. Faktem jest
też, że wielu muzułmanów nawet w trzecim pokoleniu nie zna wystarczająco niemieckiego i nie awansuje
w niemieckim społeczeństwie.
Pytanie 25.: To właśnie po wybuchu debaty wokół tej książki Angela Merkel skonstatowała, iż
„wielokulturowość umarła” (źródło m.). Wykaż, iż typ krytyki ze strony środowisk prawicowych opisany w
źródle m. uprawiają także niektórzy reprezentanci lewicy.

3. Kryzys w Holandii. Źródło o. Zabójstwo w 2004 r.
reżysera filmu o sytuacji kobiet w islamie Submission
Theo van Gogha przez imigranta pochodzącego z
Maroka. Scenariusz tego filmu przygotowała Holenderka
somalijskiego pochodzenia Ayaan Hirsi Ali).

Image of a woman's body with Quranic verses written
on it from the film Submission. The actress plays the
role of a Muslim woman (dressed with a transparent
black clothing) as having been beaten and raped by a
relative. The bodies are used in the film as a canvas for
verses from the Qur'an.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Submission_%282004_film%29)

De Schreeuw (Krzyk), pomnik dedykowany
Theo van Goghowi

Pytanie 26.: Sprawdź, dlaczego van Gogh stał się bohaterem dla części holenderskiej opinii publicznej.

Źródło p. Kryzys w Holandii c.d.
Twórca portalu nienawiści 16.02.2012.
(http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-tworca-portalu-nienawisci-jestembardzo-dumny-z-tej-strony,nId,434445)

Nie zamknę strony - zapowiada szef holenderskiej
nacjonalistycznej Partii Wolności Geert Wilders.
Według niego portal, który zachęca Holendrów do
zgłaszania skarg na imigrantów, odniósł olbrzymi
sukces. "Jestem bardzo dumny z tej strony" - podkreśla
Wilders.
Mieliśmy 40 tys. ludzi, którzy zareagowali w ciągu
mniej niż tygodnia (…) - stwierdził w wywiadzie
udzielonym agencji Associated Press, Geert Wilders.
Zaznaczył, że nie zamierza zamknąć strony, choć
portal wywołał falę krytyki. W tej sprawie
interweniowali m.in. ambasadorowie 10 krajów
Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski;
wspólnie wystosowali list do holenderskiego rządu.
Moja reakcja na list ambasadorów jest taka:
pilnujcie swoich spraw. Ta sprawa nie ma nic
wspólnego z waszym krajem. Jesteśmy suwerennym
krajem, a my jesteśmy demokratyczną partią
polityczną i wyrażamy niepokoje wielu Holendrów powiedział Wilders.

Pytanie 27.: Wyjaśnij tło, na którym w
ostatnich kilku latach w Holandii rośnie
niechęć do imigrantów z krajów Europy
Środkowej.

4. Źródło r. Kryzys we Francji. Francja: Pierwsza grzywna za zasłanianie twarzy, 12.04. 2011
(http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-francja-pierwsza-grzywna-za-zaslanianie-twarzy,nId,334542 )

Francuska policja ukarała grzywną kobiety
zasłaniającej twarz islamską zasłoną. To pierwszy
taki przypadek od wejścia w życie wczoraj zakazu
noszenia burek i nikabów w miejscach publicznych
we Francji.

27-letnia kobieta została zatrzymana wczoraj w centrum
handlowym na przedmieściu Paryża. Musi zapłacić 150
euro grzywny, czyli maksymalną przewidywaną karę, albo
w ciągu miesiąca zapisać się na kurs poświęcony
zagadnieniom obywatelstwa.(...)
Od wczoraj we Francji obowiązuje niezwykle
kontrowersyjny zakaz noszenia we wszystkich miejscach
publicznych, np. w autobusach, sklepach, parkach i na Przeciwko zakazowi noszenia burek
ulicach miast, muzułmańskich zasłon zakrywających
protestowały wczoraj kobiety w Paryżu
twarz. Francja to pierwszy kraj w Europie, który
Pytanie 28.: Na podstawie tekstu wykaż, iż
zdecydował się na zakazanie noszenia muzułmańskich
francuscy prawodawcy nadal wierzą w
zasłon w miejscach publicznych. (…)
skuteczność modelu „republikańskiego”.
Rok więzienia lub 30 tys. euro grzywny grozi zaś osobie, która siłą nakłania kobiety do wkładania
burek, nikabów czy innych tego rodzaju zasłon; kary mogą być dwukrotnie wyższe, jeśli osoba
zmuszana do noszenia tych zasłon jest nieletnia.
Oficjalne statystyki mówią, że we Francji jest obecnie około 2 tysięcy muzułmanek zakrywających
całkowicie twarz; zwraca się jednak uwagę, że liczby są mało precyzyjne z uwagi na problemy
z ustaleniem tożsamości osoby noszącej burkę czy nikab.

5. Wielokulturowość i państwo narodowe w Europie perspektywy
1. Przewidywane zmiany liczby ludności krajów Europy do 2060 r. Źródło s. (Eurostat).

Pytanie 29.: Porównaj tendencje zmian liczby ludności w Polsce i Francji i Wielkiej Brytanii. Jak sądzisz,
dlaczego autorzy symulacji przyjęli, iż liczba ta będzie u nas malała, a w tamtych krajach rosła?

2. Postrzeganie muzułmanów we Francji. Źródło t. R. Włoch, op. cit., s. 124.

Pytanie 30.: Sondaż w 2001 r. został wykonany już po zamachu na World Trade Center (11.09.2001).
Wśród osób pochodzenia muzułmańskiego między 1994 a 2001 r. wzrósł wskaźnik poparcia dla
pierwszych dwu wypowiedzi. Jak sądzisz, czy miało to jakiś związek z tym zamachem?
Pytanie 31.: W społeczeństwie francuskim między 1994 a 2001 r. wskaźnik poparcia wzrósł w
przypadku czterech pierwszych odpowiedzi, natomiast trzech następnych zmalał. Na podstawie tych
tendencji wyprowadź wniosek odnośnie do kierunku zmian w postrzeganiu islamu w społeczeństwie
francuskim.

3. Przekonania muzułmanów francuskich i brytyjskich. Źródło u., R. Włoch, op. cit., s. 135, 143, 146.

Pytanie 32.: Na podstawie danych z tabel:
-muzułmanie odrzucają metody terrorystyczne,
ale nie samą ideę walki przeciw polityce USA na
Bliskim Wschodzie,
-wykaż, iż nie we wszystkich przypadkach
przekonań obyczajowych muzułmanie są bardziej
konserwatywni niż cała populacja,
-stopień tradycjonalizmu religijnego wśród
muzułmanów jest związany w wiekiem.

4. Modyfikacja modelu polityki integracyjnej w ostatnich latach . Źródło w., R. Włoch, op. cit., s. 302-3.
Pytanie 33.: Jak rozumiesz zdanie
Fukuyamy: „Liberalizmu nie da się
sprowadzić do uprawnień zbiorowych,
bo nie wszystkie zbiorowości wyznają
liberalne wartości”?

============================

5. Zmiany sytuacji państw narodowych we
współczesnym świecie. Źródło x.
A.D. Smith, op. cit., s. 162-163.
Pytanie 34.: Wymień czynniki, które
zdaniem autora wpłynęły w ostatnim
okresie na ograniczanie pozycji państw
narodowych.

Pytanie 35.: Jaka zdaniem Smitha będzie
przyszłość państw narodowych?

6. Perspektywy tożsamości narodowej. Źródło y. A. D. Smith, op. cit., s. 165, 167.

== (…)

Pytanie 36.: W jakiej części współczesnych
społeczeństw lokalizuje Smith zjawisko słabnięcia
wpływu rodzimych kultur i – co za tym idzie –
słabnięcia tożsamości narodowej?
Pytanie 37.: Jaka zdaniem Smitha będzie przyszłość
tożsamości narodowych?
=======

Tematy esejów:
1. Wyzwania wobec dominujących tożsamości narodowych w
państwach „starej” i „nowej” UE (zach. i środkowej Europy).
Przedstaw formy nacjonalizmu i warianty narodu w najnowszej
historii państw tych dwu części Europy. Scharakteryzuj i porównaj
wyzwania wobec tożsamości, przed jakimi stanęły one w
ostatnich dwu-trzech dekadach. W jakim kierunku Twoim
zdaniem w perspektywie dwu-trzech dekad będą biegły
przemiany tożsamości w państwach tych dwu części kontynentu?
2. Kryzys polityki wielokulturowości w państwach Europy
Zachodniej. Przedstaw koncepcje i modele państwowej polityki
wobec mniejszości we współczesnym świecie. Scharakteryzuj
źródła i przejawy obecnego kryzysu w poszczególnych państwach.
Przedstaw, w jaki sposób państwa modyfikują swoją politykę w
tym zakresie. W jakim kierunku Twoim zdaniem w perspektywie
dwu-trzech dekad będą biegły przemiany tożsamości w tych
państwach?

