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Podziękowania 

Niniejszy  raport  oparty  jest  na  empirycznych  badaniach  terenowych  przeprowadzonych  w  pięciu 

krajach:  Niemczech,  Grecji,  Węgrzech,  Polsce  i  Szwecji.  Zespół  badawczy  został  ciepło  przyjęty 

w każdym  z  tych krajów. Korzystając  z okazji, pragniemy podziękować wszystkim przedstawicielom 

rządu i społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacjom wyznaniowym, za czas spędzony z nami na 

omawianiu  tolerancji  religijnej  i pluralizmu  religijnego.  Jesteśmy  szczególnie wdzięczne uchodźcom 

i migrantom, którzy otworzyli przed nami drzwi swoich społeczności. Dziękujemy im z głębi serca. 

Chcemy również podziękować podatnikom Unii Europejskiej za sfinansowanie tego projektu. Mamy 

nadzieję, że mądrze i efektywnie wydałyśmy ich ciężko zarobione pieniądze. 

Na koniec chcemy podziękować sobie nawzajem. Pisanie tego raportu wymagało pracy zespołowej; 

pomimo  wielotygodniowej  kwarantanny,  która  zastała  nas  w  odległych  od  siebie  krajach,  z 

przyjemnością wymienialiśmy się pomysłami, wynikami badań i wersjami tekstów, co pozwoliło nam 

stworzyć raport końcowy. 

 

 

Projekt ten otrzymał finansowanie z unijnego 

programu badań i innowacji "Horyzont 2020" w 

ramach umowy o grant nr 770330. 
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Kluczowe rekomendacje 

Pluralizm  religijny  istnieje w Europie od wieków. Aby  zapobiec wszelkim  formom dyskryminacji  ze 

względu  na  przekonania,  stworzono  i  wprowadzono  kompleksowe  ramy  prawne  na  szczeblu 

europejskim  i  krajowym.  Jednak  rosnąca  różnorodność  religijna  i  etniczna  wynikająca  z  "kryzysu 

uchodźczego"  z 2015  r.  stała  się  źródłem wyzwań dla wolności  religijnej  i  tolerancji. W kontekście 

"kryzysu uchodźczego" religia nabrała jeszcze większego znaczenia i stała się przedmiotem publicznej 

debaty. Z jednej strony, politycy, przywódcy religijni i inne osoby publiczne otwarcie wyrażały sprzeciw 

wobec przyjmowania uchodźców. Przedstawiając  islam  jako  zagrożenie dla  tożsamości  kontynentu 

europejskiego, sprowadzili oni złożoną tożsamość uchodźców do kwestii ich przynależności religijnej. 

Te dyskusje zantagonizowały wiele osób przeciwko szukającym bezpiecznego schronienia w Europie 

ludziom. Z drugiej strony, nasze badania pozwoliły dostrzec wiele głosów i działań podejmowanych w 

celu  "przyjęcia  Nieznajomego".  Przedstawiciele  społeczeństwa  obywatelskiego,  z  którymi 

przeprowadzono wywiady w Niemczech, Grecji, w Polsce,  Szwecji  i na Węgrzech, wyjaśniali  swoją 

motywację  do  udzielania  pomocy  osobom  ubiegającym  się  o  azyl  i solidaryzowanie  się  z  nimi 

odwołując  się  do  wartości  religijnych.  Ich  zaangażowanie  w  pomoc  uchodźcom  było  faktycznie 

przejawem  tolerancji  religijnej.  Inne organizacje  i wspólnoty  realizowały  jasno  sprecyzowaną misję 

wspierania i promowania wartości tolerancji poprzez dialog ekumeniczny i miedzywznaniowy.   

 

Biorąc pod uwagę zobowiązania podjęte przez UE w zakresie tolerancji religijnej i pluralizmu religijnego 

oraz  nasze  badania  etnograficzne,  jak  również  istniejącą  literaturę  na  temat  tolerancji  religijnej, 

przedstawiamy następujące dzialania:  

 Wzmocnienie uprawnień Komisji Europejskiej w obszarach istotnych dla pluralizmu religijnego, w 

tym w zakresie przymusowej migracji i integracji uchodźców; 

 Rozszerzenie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości UE w celu przeglądu powiązań między 

prawem UE a religią oraz oceny prawnie wiążącego charakteru Karty Praw Podstawowych UE; 

 Zagwarantowanie wolności wyznania zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi i tym samym 

możliwości wyboru i zmiany przekonań, swobodnego praktykowania wiary, dostępu do wspólnot 

i miejsc kultu oraz możliwości ich zakładania; 

 Stworzenie mechanizmów prawnych umożliwiających zgłaszanie aktów dyskryminacji na tle 

religijnym; 

 Udzielenie wsparcia ofiarom przestępstw na tle religijnym; 

 Utrzymanie uniwersalistycznej zasady wolności wyznania, rozumianej zarówno jako wolność 

wyznania, jak i wolność od wyznania; 

 Zapewnienie uchodźcom, migrantom, mniejszościom religijnym i przywódcom uchodźców 

możliwości wypowiadania się w kwestiach politycznych na wszystkich szczeblach władzy; 

 Zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego i instytucjonalnego dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, zarówno tych opartych na wierze jak i niewyznaniowych, na 

szczeblu unijnym, regionalnym, krajowym i lokalnym; 

 Wspieranie programów edukacyjnych dla dorosłych oraz kampanii promujących pluralizm 

religijny i tolerancję;  

 Włączenie tematów związanych z tolerancją religijną i pluralizmem religijnym do programów 

nauczania na wszystkich poziomach edukacji; 

 Szkolenie przedstawicieli społeczności lokalnych, wychowawców i społeczeństwa obywatelskiego 
i rządu w zakresie ułatwiania dialogu międzyreligijnego; oraz 

 Wykorzystanie mediów społecznościowych w celu umożliwienia innowacyjnych i interaktywnych 

sposobów prowadzenia dyskusji na temat tolerancji religijnej i pluralizmu religijnego. 
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Wstęp 

Religia i migracje przymusowe 

Religia i migracje przymusowe od zawsze są nierozerwalnie związane. Prześladowanie na tle religijnym 
jest ważnym kryterium w definicji uchodźcy: prześladowanie ze względu na przekonania religijne to 
jedna  z przesłanek, które pozwalają ubiegać  się o  status uchodźcy2. Wiara oraz praktyki  religijne  i 
duchowe dla wielu uchodźców stanowią wsparcie w procesie wysiedlania, migracji  i osiedlania się3. 
Religia  i duchowość mogą  stanowić  źródło wsparcia emocjonalnego  i poznawczego,  stać  się  formą 
społecznej  i politycznej ekspresji  i mobilizacji, a także sposobem budowania wspólnoty  i tożsamości 
grupowej. Rzecz jasna, nie każdy znajduje w religii pocieszenie gdy doświadcza skrajnego cierpienia4. 
Elie Wiesel pisał: po zobaczeniu niewinnych dzieci spalonych żywcem podczas Holokaustu, "płomienie 
pochłonęły moją wiarę na zawsze", a to doświadczenie "zamordowało mojego Boga  i moją duszę"5. 
Wielu uchodźców uciekających przed wojną  i konfliktem zbrojnymi zastanawia się dlaczego Bóg  ich 
opuścił; inni znajdują w Bogu schronienie, określając go jako pasterza i opokę, uznając religije i rytuały 
religijne za istotne w leczeniu traumy6. 

Religia i "kryzys uchodźczy" 

Religia odegrałą główną rolę w europejskim "kryzysie uchodźczym". Mimo,  iż Europa staje się coraz 
bardziej  świecka,  religia paradoksalnie odzyskuje  znaczenie w debatach politycznych  i publicznych. 
Pluralizm religijny istniał w Europie od wieków; w wielu krajach zupełnie bezkonfliktowo. Jednak mimo 
obowiązujących przepisów antydyskryminacyjnych, rosnący pluralizm religijny (i etniczny) wynikający 
z migracji stawia wiele wyzwań jeśli chodzi o wolności wyznania i tolerancji religijnej7. Zresztą, przed 
nadejściem  "kryzysu  uchodźczego"  również  odbywało  się  wiele  dyskusji  na  temat  budowania 
meczetów, hidżabu i edukacji religijnej w szkołach. Sytuacja zmieniła się jeszcze bardziej dramatycznie 
w 2015 roku. Wraz z przybyciem uchodźców z Syrii i Afganistanu, rządy i opinia publiczna zaczęły łączyć 
tożsamość uchodźców z ich religią8. W ten sposób uchodźcy zaczęli być utożsamiani z muzułmanami, 
a  muzułmanie  z  uchodźcami.  W  skrajnych  przypadkach  uchodźców  łączono  z  muzułmańskimi 
fundamentalistami.  
 
Z  perspektywy  etnocentrycznej,  islam  był  postrzegany  jako  religia  obca  i  antydemokratyczna  oraz 
inkubator  konfliktów  politycznych 9 .  Najnowsze  badania  potwierdzają  istnienie  powszechnej 
negatywnej opinii na  temat  islamu  i muzułmańskich uchodźców10. W wyniku  rosnącej  islamofobii, 
wielu  działaczy  politycznych  oraz  znaczna  liczba  obywateli  zaczęła  wzywać  do  obrony  Europy 11 . 

 

2 Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Konwencja z 1951 r. dotycząca statusu uchodźców i Protokół do niej z 1967 r. 
3 E. M. Goździak i D. J. Shandy. 2002. Editorial Introduction: Religion and Spirituality in Forced Migration .Journal of Refugee Studies 15(2): 
129–135. 
4 E. M. Goździak. 2002. Spiritual Emergency Room: The Role of Spirituality and Religion in the Resettlement of Kosovar Albanians. Journal of 
Refugee Studies 15(2): 136–152.  
5 E. Wiesel. 1960. Night. New York: Hill and Wang. 
6 E. M. Goździak. Ibidem. 
7 G. Pickel. 2018. Perceptions of Plurality: The Impact of the Refugee Crisis on the Interpretation of Religious Pluralization in Europe. W: U. 
Schmiedel i G. Smith (red.) Religion in the European Refugee crisis. Palgrave. str. 15‐38. 
8 G. Pickel, ibidem. Patrz też: M. Koening. 2005. Incorporating Muslim Migrants in Western Nation States: A Comparison of the United 
Kingdom, France and Germany. Journal of International Migration and Integration 6(2): 219‐234. 
9 Patrz: J. Fox. 2004. Religion, Civilization, and Civil War: 1945 Through the New Millennium. Lanham: Lexington Books; S. P. Huntington. 

1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster. 
10 Patrz: G. Pickel. 2013. Religionsmonitor 2013: Religiosity in International comparison. Gutersloh: Bertelsmann; Ch. Welzel. 2013. Freedom 
Rising, Human Empowerment and the Quest for Emancipation. Cambridge: Cambridge University Press; R. Wike, B. Stokes, i K. Simmons. 
2016. European Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, fewer Jobs: Sharp Ideological Divided Across EU about Minorities, 
Diversity and National Identity. PEW Research Center. 
11 U. Schmiedel i G. Smith. 2018. Introduction: Charting the Crisis. W: U. Schmiedel i G. Smith (red.). Religion in the European Refugee crisis. 
Palgrave. str. 1‐14. 
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Z drugiej strony, powstające ruchy prouchodźcze i solidarnościowe, nawet w krajach, które odmówiły 
udziału  w  programie  relokacji  uchodźców,  takich  jak  Polska  i Węgry,  wzywają  do  otwartości  na 
uchodźców bez względu na wyznanie.  

Obecność muzułmanów w Europie 

Obawa  przed  muzułmańskimi  uchodźcami  i  samym  islamem  jest  nieco  zaskakująca,  ponieważ 
muzułmanie  żyją  w  Europie  od  wieków.  Tabela  1  przedstawia  społeczności  muzułmanów 
mieszkających w  Europie  na  przestrzeni  dziejów. W  przeważającej mierze, muzułmanie  pokojowo 
współistnieli z Europejczykami innych wyznań. Historycznie rzecz biorąc, kontakty z muzułmanami na 
Węgrzech i w Polsce, dwóch krajach o najsilniejszym sprzeciwie wobec przyjmowania muzułmańskich 
uchodźców, przybierały różne formy. Niektóre z nich nacechowane były agresją, inne zaś można opisać 
jako  pokojowe  współistnienie.  Okupacja  osmańska  na  Węgrzech  (1541‐1699)  jest  wciąż  obecna 
w mentalności węgierskiej.  Jednak według niektórych pisarzy epoka osmańska nie  jest postrzegana 
przez pryzmat konfliktu chrześcijańsko‐muzułmańskiego, lecz raczej jako obca okupacja, podobnie jak 
wówczas, gdy katoliccy Austriacy podbili Węgry po wycofaniu się Turków, czy gdy ateistyczni Sowieci 
kontrolowali kraj do 1989 roku12. 
 
 Tabela 1. Kim są muzułmanie w Europie? 

Kim są muzułmanie w Europie? 

 Rdzenni muzułmanie, którzy od wieków żyją w Europie, głównie w Bośni, Albanii i Kosowie, gdzie 
islam jest fundamentalnym elementem ich historii 

 Mniejszości narodowe w Rumunii i Bułgarii 

 Muzułmanie tatarscy w Polsce i na Krymie 

 Studenci i przedsiębiorcy z krajów muzułmańskich. W samej Francji studiuje około 70 000 
studentów z Afryki Północnej; Londyn przyciąga wielu arabskich i muzułmańskich 
przedsiębiorców 

 Muzułmanie, którzy przybyli do UE bez restrykcji (obywatele Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, 
Algierczycy we Francji oraz Surinamczycy i Indonezyjczycy w Holandii) 

 Muzułmańscy migranci zarobkowi z Turcji i północnej Afryki, którzy przybyli do Europy Zachodniej 
w latach 50. i 60. 

 Muzułmańscy uchodźcy z Somalii, którzy przybyli w latach 80. i 90. 

 Europejscy muzułmanie, którzy urodzili się w Europie w rodzinach migrantów 

 Osoby, które zmieniły wyznanie na islam 

 Osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy, którzy przybyli do Europy po 2010 r. 
Źródło: Bichara Khader, Katolicki Uniwersytet w Louvain, Belgia (patrz przypis 14). 

 
Populacja  muzułmanów  w  Europie  jest  zróżnicowana.  Obejmuje  ona  zarówno  muzułmanów 
urodzonych w Europie  jak  i pochodzących z krajów pozaeuropejskich. W  jej skład wchodzą sunnici, 
szyici i sufici. Europejscy muzułmani różnią się poziomem zaangażowania religijnego i wiary. W ankiecie 
Pew Research Center część muzułmanów odpowiedziała, że tożsamość muzułmańska nie jest dla nich 
istotna  w  życiu  codziennym.  Inni  stwierdzili,  że  tożsamość  muzułmańska  głęboko  kształtuje  ich 
codzienne życie13. 
   

 

12 Z. Pall i O. Sayfo. 2016. Why an Anti‐Islam Campaign Has Taken Root in Hungary, a Country with Few Muslims. Dostępne pod adreesem: 
https://www.researchgate.net/publication/311557615_Why_an_anti‐
Islam_campaign_has_taken_root_in_Hungary_a_country_with_few_Muslims [dostęp 20 maja 2020]. 
13 Europe’s Growing Muslim Population. 2017. Badanie demograficzne Pew Research Center, 29 listopada 2017.  
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 Strach przed mniejszościami 

 

 
 
 
Przed przybyciem uchodźców do Europy w 2015 roku, w 28 państwach członkowskich Unii mieszkało 
około 23 milionów muzułmanów. Trzy czwarte z nich to obywatele europejscy z tytułu urodzenia lub 
naturalizacji. Jeśli dodamy do tych liczb dwa miliony muzułmanów, którzy znaleźli ostatnio schronienie 
w Europie, a których pobyt tutaj nie został  jeszcze zalegalizowany, to  liczba ta sięgnie 25 milionów. 
Stanowi to około 5% całej populacji kontynentu14. 
 
Jednakże według wyobrażeń respondentów, odsetek muzułmanów w Europie  jest znacznie wyższy. 
Według międzynarodowych sondaży przeprowadzonych w 2016 i 2020 roku, Europejczycy przecenili 
zarowno wielkość populacji muzułmanów w swoich krajach  jak  i  tempo  jej wzrostu. W Niemczech, 
jednym z krajów objętych naszymi badaniami, respondenci sądzili, że ponad jedna piąta mieszkańców 
tego  kraju  to  muzułmanie,  podczas  gdy  w  rzeczywistości  muzulmanie  stanowili  mniej  niż  5% 
populacji 15 . Według węgierskiego  spisu  powszechnego  z  2011  r.  na Węgrzech mieszkało  5,5  tys. 
muzułmanów, w większości sunnitów. Chociaż duża liczba muzułmańskich uchodźców trafiła na Węgry 
w 2015 r., bardzo niewielu otrzymało pozwolenie na pobyt, dlatego liczba muzułmanów na Węgrzech 
jest nadal znikoma16. Konrad Pędziwiatr17 szacuje, że liczba muzułmanów w Polsce wynosi od 25 000 
do 40 000 osób, podczas gdy Stanisław Grodź18 umieszcza tę liczbę w przedziale od 15 000 do 30 000. 
Według Pew Research Center, w 2017 roku w Niemczech muzułmanie stanowili ok. 6,1%, a w Szwecji 
8,1%  populacji 19 .  Szacuje  się,  że  w  Grecji,  oprócz  140  tys.  członków  historycznej  mniejszości 
muzułmanów z Tracji, mieszka jeszcze około 500 tys. imigrantów muzułmańskich20. 
 

 

14 B. Khader. 2016. Muslims in Europe: The Construction of a ‘Problem’. W: F. González (red.) The Search for Europe: Contrasting Approaches.  
 BBVA: Open Mind Project. str. 303‐324. 
15 P. Duncan. 2016. Europeans greatly overestimate Muslim population, poll shows. The Guardian 13 grudnia 2016. 
16 R. Wike, B. Stokes, i K. Simmons. 2016. Negative Views of Minorities, Refugees Common in EU. W: R. Wike, B. Stocks i K. Simmons (red.), 
Europeans Fear Wave of Refugees will Mean More Terrorism, Fewer Jobs: Sharp Ideological Divides Across EU on Views About Minorities, 
Diversity and National Identity, str. 23–33. Waszyngton: Pew Research Center. 
17 K. Pędziwiatr. 2015. Islamophobia in Poland 2015 Report. W: E. Bayrakli i F. Hafez (red.), European Islamophobia Report, str. 425–441. 
Stambuł: SETA. 
18 S. Grodź. 2010. Christian‐Muslim Experiences in Poland. Exchange 39(3): 270–284. 
19 Europe’s Growing Muslim Population. 2017. Badanie demograficzne Pew Research Center, 29 listopada 2017. 
20 A. Hüseyinoğlu. 2016. Past and present of Islam in the Balkans: The case of Greece. Avrasya Etüdleri 50/2016‐2, 25‐48. 
 

W 2016 roku Europejczycy przeszacowali liczebność 
muzułmanów w całej populacji. W 2020 r. rozdźwięk 

między odczuciami a rzeczywistością był jeszcze większy. 
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Rycina 1. Źródło: Pew Hispanic Research Center. 
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Raport 

Niniejszy raport koncentruje się na tolerancji religijnej  i pluralizmie religijnym w wybranych krajach 
europejskich.  Te  dwa  zjawiska,  omówione  bardziej  szczegółowo  poniżej,  tworzą  wizję  Europy 
kosmopolitycznej.  
 
Raport jest kontynuacją naszych badań nad złożoną naturą przekazu wartości w różnych państwach 
członkowskich UE i w Unii Europejskiej jako takiej, oraz napięciami i synergiami powstającymi między 
grupami  społecznymi  promującymi  odmienne wartości  związane  z  tolerancją  religijną.  Zbadaliśmy 
również związek między programami promującymi pluralizm religijny a ich realizacją w praktyce (lub 
jej brakiem).  
 
Raport rozpoczynamy od krótkiego opisu metodologii użytej do zebrania danych, które posłużyły nam 
do analizy. Następnie omówione są kwestie etyczne.  
 
Wnioski wynikające z naszych badań zostały uporządkowane tematycznie. Po pierwsze, przyglądamy 
się  jak definicja  tolerancji  religijnej  i pluralizmu  religijnego  jest  stosowana przez  różnych działaczy 
politycznych,  przedstawicieli  społeczeństwa  obywatelskiego  oraz  organizacji  wyznaniowych 
w praktyce.  Po drugie, wskazujemy na  to  jak  tolerancja  religijna  i pluralizm  religijny  są omawiane 
i wprowadzane w życie na poziomie Unii Europejskiej i państw członkowskich. Zakładamy, że "kryzys 
uchodźczy" w  znacznym  stopniu upolitycznił kwestię  religii  i  tolerancji  religijnej. Dlatego następnie 
omawiamy sposób, w jaki politycy oraz przywódcy religijni i duchowi debatują nad tolerancją religijną 
i  pluralizmem  religijnym.  Wreszcie,  mając  świadomość,  że  nawet  najlepsza  polityka  promująca 
tolerancję  religijną  i  zapobiegająca  dyskryminacji  ze  względu  na  przekonania  religijne  nie  jest 
wystarczająco  skuteczna  jeżeli  zabraknie  skoordynowanych  oddolnych  wysiłków  wspierających 
tolerancję  i  pluralizm,  omawiamy  inicjatywy  podejmowane  przez  różnych  przedstawicieli 
społeczeństwa  obywatelskiego, w  tym  organizacje wyznaniowe  i  świeckie.  Raport  kończymy  serią 
rekomendacji  skierowanych  do  działaczy  politycznych  różnego  szczebla  i  przywódców  religijnych 
w Europie, a także do liderów i członków społeczności lokalnych. 
 
Raport nie  jest wyczerpującym  kompendium  programów wspierających  rozwój  tolerancji  religijnej 
i pluralizmu  religijnego.  Celem  raportu  jest  raczej  przedstawienie  etnograficznego  ujęcia  inicjatyw 
i strategii wartych promowania na różnych poziomach administracji państwowej, instytucji religijnych 
i społeczeństwa  obywatelskiego. Wierzymy,  że  podejście  oparte  na  antropologii może  usprawnić 
proces  kształtowania  polityki. Działacze  polityczni  często  tworzą  politykę  i  finansują  programy  nie 
biorąc pod uwagę empirycznych badań etnograficznych, lub opierając się wyłącznie na abstrakcyjnych 
pojęciach  norm  i  wartości.  Dzięki  temu  projektowi  uzyskają  wgląd  w  doświadczenia  zarówno 
uchodźców, jak i osób solidaryzujących się z nimi.  

Dane i metodologia 

Niniejsze  opracowanie  jest  częścią  interdyscyplinarnych  badań  nad  normami  i wartościami  w 
kontekście  "kryzysu uchodźczego".  Stanowi ono  również uzupełnienie dwóch  innych pogłębionych 
raportów na temat gościnności i równości płci w wybranych krajach europejskich21. 
 

 

21 A. Dimitriadiand H. Malamidis. 2020. Hospitality and humanitarianism in civil society practices during the European refugee 'crisis' oraz B. 
Sutter, I. Jerve Ramsøy, i F. Böhm. 2020. Valuing Gender Equality: Experiences and Practices in Everyday Integration Work. 
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Niniejszy raport przedstawia zagadnienie tolerancji religijnej i pluralizmu religijnego w pięciu krajach 

europejskich  ‐ Niemczech  (Saksonia, Bawaria, Hesja  i Nadrenia Północna‐Westfalia), Grecji  (Ateny  i 

Saloniki), na Węgrzech (Budapeszt, Debreczyn, Vac), w Polsce (Poznań, Warszawa, Gdańsk i Kraków) 

oraz w Szwecji (Malmö, Lund, Göteborg, małe miasta w południowej Szwecji) – a także w Stambule 

(Turcja). Wykorzystujemy  kilka  rodzajów  danych.  Najważniejszym  źródłem  danych  są  empiryczne 

badania terenowe prowadzone w latach 2017‐2020 przez trzy zespoły badaczy z Helleńskiej Fundacji 

Polityki Europejskiej i Zagranicznej (ELIAMEP), Instytutu Badań nad Migracją, Różnorodnością i Opieką 

Socjalną  w Malmö  (MIM)  na  Uniwersytecie  w Malmö  (MAU)  oraz  Centrum  Badań Migracyjnych 

(CeBaM) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (UAM). 

 

Tabela 2. Badania terenowe 

Kraj  Miasta  Zespół badawczy 

Grecja  Ateny, Saloniki  ELIAMEP 

UAM 

Niemcy  Saksonia, Bawaria, Hesja i 

Nadrenia Północna‐Westfalia 

MAU 

Węgry  Budapeszt, Debreczyn, Vac  UAM 

Polska  Poznań, Warszawa, Gdańsk i 

Kraków 

UAM 

Szwecja  Malmö, Lund, Göteborg, 

Południowa Szwecja 

MAU 

Turcja  Istambuł  UAM 

 
W ramach badań terenowych przeprowadziliśmy pogłębione wywiady etnograficzne z następującymi 
grupami osób: 
 

 przedstawiciele, pracownicy i wolontariusze organizacji wyznaniowych zajmujących się 
pomocą uchodźcom i imigrantom, 

 przywódcy religijni i duchowi różnych wyznań, 
 pedagodzy prowadzący szkolenia językowe i z edukacji obywatelskiej, 
 twórcy programów nauczania przeznaczonych dla osób urodzonych za granicą 
 przedstawiciele samorządów gminnych, 
 aktywiści działający na rzecz uchodźców i imigrantów, 
 wybrani uchodźcy i migranci. 

 
Każdy  zespół  przeprowadził  wywiady  z  odpowiednimi  ekspertami;  ich  wybór  uzależniony  był  od 
sytuacji  lokalnej.  Zespół  grecki  skupił  się  wyłącznie  na  przedstawicielach  społeczeństwa 
obywatelskiego. W Niemczech  i  Szwecji  zespół  badawczy  przeprowadził wywiady  z  nauczycielami 
języka  i  edukacji  obywatelskiej  oraz  mediatorami  kulturowymi.  Dodatkowo,  zespół  prowadził 
obserwację  uczestniczącą w  ośrodku  dla  uchodźców, w  sklepach  rozdających  tanią  lub  bezpłatną 
odzież,  kawiarniach, w  których  gromadzą  się uchodźcy,  a  także podczas  różnego  rodzaju  spotkań, 
takich  jak  konferencje  i  warsztaty. W  Polsce  zespół  badawczy  skupił  się  głównie  na  działaczach 
społecznych,  w  tym  na  przywódcach  religijnych  i  duchowych,  członkach  parafii  i  zgromadzeń 
zakonnych,  przedstawicielach  organizacji  wyznaniowych,  aktywistach  działających  na  rzecz 
uchodźców,  oraz  przedstawicielach  organizacji  zajmujących  się  pomocą  uchodźcom  i migrantom. 
Dodatkowo, polski  zespół przeprowadził  również wywiady  z przedstawicielami władz  lokalnych. Na 
Węgrzech badacze  rozmawiali  z  szerokim  gronem wolontariuszy  zaangażowanych w usprawnienie 
podróży  uchodźców  z Węgier  do  Austrii  i  Niemiec,  osobami  udzielającymi  pomocy  prawnej  oraz 
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kilkoma  przywódcami  duchowymi  reprezentującymi  katolickie,  protestanckie,  żydowskie 
i muzułmańskie  wspólnoty  wyznaniowe. Wielu  spośród  ankietowanych  przedstawicieli  organizacji 
wyznaniowych  i obywatelskich zajmowało się znacznie szerszym zakresem zagadnień. W niniejszym 
raporcie koncentrujemy się jedynie na ich działaniach związanych z tolerancją religijną. 
 
Wywiady prowadzone były w kilku  językach, w zależności od kraju, w którym odbywało się badanie 
oraz w zaleznosci od tego, czy uczestnicy potrafili się porozumieć w lokalnym języku lub po angielsku, 
niemiecku,  grecku,  polsku,  rosyjsku  czy  szwedzku. Dokonaliśmy  transkrypcji wszystkich wywiadów 
i przeanalizowaliśmy powstałe teksty w celu wyłonienia  związanych z tolerancją religijną i pluralizmem 
religijnym. 
 
Poza wywiadami i nieformalnymi rozmowami, prowadziliśmy obserwacje uczestniczące w programach 
zwiększania  świadomości,  działaniach  edukacyjnych,  szkoleniach  z  działania  społeczeństwa 
demokratycznego dla uchodźców  i  imigrantów,  spotkaniach planistycznych  dla  tzw. Budowniczych 
Mostów  pracujących  dla  Kościoła  Szwecji,  spotkaniach  sieciujących,  imprezach  fundraisingowych 
i przedsięwzięciach artystycznych. W Polsce zespół badawczy uczestniczył również w przedstawieniach 
teatralnych dotyczących migrantów i uchodźców oraz odbywających się z ich udziałem.  

Zdjęcie 1.Spotkanie zorganizowane w ramach projektu Salam w Poznaniu. 
Źródło:https://www.facebook.com/projekt.salam/ 
 
Większość członków zespołu to naukowcy zajmujący się migracjami, z wieloletnim doświadczeniem 
w badaniu zagadnień związanych z przymusową migracją, w tym międzynarodowej polityki względem 
uchodźców, a  także  integracji uchodźców  i migrantów,  roli  religii  i duchowości  jako mechanizmów 
radzenia sobie z traumatycznymi przeżyciami oraz roli religii w kształtowaniu tożsamości i budowaniu 
społeczności.  
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Naukowcy  prowadzący  badania  jakościowe  niejednokrotnie  zastanawiają  się  nad  swoją  pozycją 
względem  badanych.  Rezultaty  jakościowych  badań  empirycznych  są  kształtowane  zarówno  przez 
badaczy, jak i badanych. Biorąc pod uwagę naszą pozycję, zdajemy sobie sprawę, że na interpretację 
wyników badań wpływa także tożsamość badacza. 
 
W polskim zespole badawczym znalazły się trzy antropolożki stosowane, związane zarówno z Centrum 
Badań Migracyjnych  UAM  (CeBaM  UAM),  jak  i  z Migrant  Info  Point  (MIP),  programem wsparcia 
migrantów w Poznaniu. W  tym kontekście  zorganizowano wiele wydarzeń  i  szkoleń  informujących 
indywidulanych  obywateli  oraz  grupy  spoleczne  –  studentów,  nauczycieli,  pracodawców  i  liderów 
społeczności lokalnych – o migracji i migrantach. Uczestnicy tych spotkań wielokrotnie poruszali temat 
nietolerancji  religijnej,  prześladowania  uchodźców  ze względu  na wiarę  oraz  potrzebę wspierania 
porozumienia między religiami. Plany i notatki z tych działań stanowią część danych, na których opiera 
się  niniejszy  raport.  Jedna  z  członkiń  zespołu  jest  uchodźcą;  w  przeszłości  kształtowała  politykę 
amerykańskiego  Biura  ds.  Przesiedleń  Uchodźców  (ORR).  Każda  z  tych  tożsamości  posłużyła  nam 
w pewien  sposób  do  przeprowadzenia  niniejszego  badania:  ułatwiając  dostęp  do  interesariuszy 
i społeczności, a także wzmacniając relacje z osobami, z którymi prowadziliśmy wywiady.  
 
Aktywiści pracujący z uchodźcami, szczególnie w Polsce i na Węgrzech, są bardzo widoczni w środkach 
masowego przekazu oraz mediach społecznościowych. Udzielają  licznych wywiadów dziennikarzom; 
niektórzy  prowadzą  blogi  na  temat  swojej  działalności  czy  udzielają  się  na  Facebooku. 
Przeanalizowaliśmy  ich  wywiady,  wpisy  na  blogach,  filmy  i  historie  opublikowane  na  Facebooku 
i wykorzystaliśmy w niniejszym raporcie. 
 
Na początku projektu przeprowadziliśmy również badania dokumentów i materiałów, których celem 
było zidentyfikowanie "agentów wartości"22 oraz praktyk  i strategii wykorzystywanych przez nich do 
przekazywania tych wartości. Wśród analizowanych wartości znalazły się tolerancja religijna i pluralizm 
religijny. 
 
Tabela 3. "Agenci wartości" 

Instytucje publiczne  Organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego 

Inne 

Władze rządowe i lokalne  Organizacje pozarządowe 

zajmujące się pomocą 

humanitarną 

Media 

Rady miejskie  Organizacje prowadzone 

przez uchodźców 

Media prowadzone przez 

migrantów 

Szkoły  Instytucje oparte na wierze   

Szkoły językowe  Organizacje młodzieżowe   

Organizatorzy testów na 

obywatelstwo 

Kluby sportowe   

 
Praktyki  stosowane przez  "agentów wartości" w  celu przekazywania wartości badaliśmy analizując 
szeroki zakres dokumentów, w  tym konstytucje narodowe, prawa  i przepisy, dyrektywy, deklaracje 
misji, podręczniki  i programy edukacyjne. W niektórych przypadkach badanie dokumentacji zostało 
uzupełnione o wywiady z wybranymi „agentami wartości” i innymi kluczowymi respondentami. Liczba 

 

22„Agenci wartości” to termin używany przez decydentów UE w odniesieniu do różnych osób odpowiedzialnych za przekazywanie „wartości 
europejskich” nowo przybyłym uchodźcom i imigrantom. Patrz: E. M. Goździak i I. Main. 2020. Sprawozdanie podsumowujące temat 
agentów wartości w instytucjach publicznych i społeczeństwa obywatelskiego. 
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dokumentów, które należało przeanalizować, aby wykonać to zadanie, była znacząca. W rezultacie, 
zespoły krajowe skupiły się na badaniu najważniejszych z nich.  
 
Innym  źródłem  informacji,  z  którego  korzystaliśmy  przygotowując  niniejszy  raport  jest  tom 
zatytułowany  "Europe  and  the  Refugee  Response:  A  Crisis  of  Values?"  pod  redakcją  Elżbiety M. 
Goździak,  Izabelli Main  i Brigitte Suter  (Routledge 2020). Publikacja ta powstała w ramach projektu 
NOVAMIGRA. 

Kwestie etyczne 

Na koniec kilka słów o wyzwaniach etycznych związanych z prowadzeniem tych badań. Każdy zespół 
uzyskał  zgodę na przeprowadzenie badań od odpowiednich  komisji etycznych.  Jednak  tylko polski 
zespół uzyskał zgodę na przeprowadzenie wywiadów z uchodźcami  i  imigrantami. Pozostałe zespoły 
skupiły  się  na  osobach  należących  do  głównego  nurtu  społeczeństwa, wśród  których  znalaźli  się 
imigranci i uchodźcy oraz dorosłe dzieci imigrantów i uchodźców.  
 
Podczas badań z udziałem ludzi naukowcy są zobowiązani do zapewnienia uczestnikom anonimowości 
i  poufności.  Trudno  jednakże  jest  zachować  anonimowość  niektórych  aktywistów,  ponieważ  ich 
działania  są  łatwo  rozpoznawalne.  Co więcej,  niektórzy  z  uczestników  nalegali,  aby  ich  nazwiska 
znalazły się w naszych materiałach, zwiększając tym samym widoczność ich działań i kierujących nimi 
ideałów.  Mimo,  że  występowaliśmy  w  wielu  rolach  –  badaczy,  obserwatorów  uczestniczących, 
organizatorów  i sympatyków wydarzeń proimigracyjnych – w niniejszym dokumencie  trzymamy się 
zasad badań antropologicznych; odróżniamy więc perspektywę emic  (czyli  insiderską) od etic  (czyli 
outsiderskiej) oraz ich rolę w interpretacji zebranych danych.  

Europejska kultura tolerancji religijnej 

 

 
 
 
W procesach integracji Unia Europejska wciąż poszukuje tożsamości cieszącej się szerokim poparciem 
wśród  obywateli.  Niektórzy  sugerują,  że  UE  powinna  przyjąć  wartości  chrześcijańskie,  które  leżą 
u podstaw jej narodowych tradycji i kultur. Inni przekonują, że zamiast opierać się na wspólnotowej 

Tolerancja, jak dobrze wiemy, nie jest ani wbudowana w nasze zachowanie, tak jak potrzeby 
psychologiczne,  takie  jak  głód  czy  pragnienie,  ani  nie  jest  wartością  uniwersalną, 
praktykowaną  przez  wszystkich.  W  kulturze  demokratycznej,  w  której  prawda  jest 
względna, a różnice są uzasadnione, tolerancja jest podstawą kultury. Jest to niemożliwe do 
pogodzenia  z  reżimami  totalitarnymi opowiadającymi  się  za  jednym  systemem wierzeń. 
A jednak w świecie, który dąży do pokoju i w którym rozwija się demokracja wciąż nie jest 
to  powszechnie  uznawany  fakt. Wręcz  przeciwnie,  jesteśmy  świadkami  odradzania  się 
rasizmu, ksenofobii, skrajnych  form nacjonalizmu,  fanatyzmu  religijnego oraz wszelkiego 
rodzaju wykluczenia społecznego i dyskryminacji. 
  Federico Mayor 
  Dyrektor Generalny UNESCO (1997) 
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wizji "chrześcijańskiej Europy", tożsamość europejską należy budować w oparciu o kulturę tolerancji 
i różnorodności religijnej zgodnej z kosmopolityczną wizją tego kontynentu.23 
 
Artykuły  18  Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka  (UDHR)  oraz Międzynarodowego  Paktu  Praw 
Obywatelskich i Politycznych (ICCPR) nie definiują tolerancji religijnej. Mówią raczej o wolności do i od 
religii.24 Jan Dobbernack i Tariq Modood25 używają dwóch terminów: tolerancja i tolerowanie. Chociaż 
używają ich zamiennie, zauważają, że tolerancja zwykle oznacza wyartykułowaną zasadę normatywną, 
podczas gdy tolerowanie odnosi się do postaw, cnót, praktyk i systemów instytucjonalnych. Prowadząc 
badania terenowe, nie wprowadzilyśmy z góry definicji tolerancji religijnej, lecz skupilyśmy się na tym, 
jak nasi rozmówcy  interpretują to pojęcie. Bardziej  interesowało nas co tolerancja religijna oznacza 
w praktyce, niż czy nasi rozmówcy zgadzają się z przedstawioną przez nas definicją.  
 
Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych twierdzimy, że tolerancja religijna oznacza wiele 
różnych rzeczy: 
 

 Możliwość swobodnego wyznawania różnych przekonań religijnych 
 Przyznana każdemu wolność osobistych przekonań, w tym wolność do przekonań 

ateistycznych i agnostycznych 
 Zapewnienie wolności wypowiedzi religijnych 
 Możliwość swobodnej zmiany religii, wyznania lub przekonań 
 Umożliwienie dzieciom (uwzględniając przy tym ich wiek) posiadania przekonań religijnych, 

które różnią się od przekonań ich rodziców 
 Możliwość praktykowania swojej religii 
 Zapobieganie dyskryminacji religijnej przy zatrudnieniu, zakwaterowaniu itp. 
 Akceptacja poglądu, że wyznawcy różnych religii uważają swoje własne przekonania za 

prawdziwe 
 Podejmowanie uzasadnionych wysiłków w celu dostosowania się do potrzeb religijnych innych 

osób, np. zezwalając pracownikom na pracę w nadgodzinach, aby mogli wziąć udział w ważnym 
dla  nich  święcie  religijnym,  planując  spotkania  tak,  aby  nie  kolidowały  z  powszechnymi 
świętami religijnymi 

Zdajemy sobie sprawę, że poszczególne osoby i wspólnoty wyznaniowe definiują tolerancję religijną w 
różny  sposób.  Niektórzy  przywódcy  duchowi  stwierdzili,  że  tolerancja  religijna  idzie  w  parze 
z problemami  międzywyznaniowymi.  Duchowy  przywódca  Węgierskiego  Bractwa  Ewangelickiego 
w Budapeszcie mówił o  tolerancji  religijnej w bardzo praktyczny  sposób.  Jedna  z historii,  którą  się 
z nami podzielił, dotyczyła małżeństw par międzywyznaniowych. Powiedział: 
 

Mój przyjaciel, pastor luteranski, i ja jesteśmy jedynymi, którzy są skłonni błogosławić 
mieszane małżeństwa. Pewnego dnia przyszła do mnie para, która chciała otrzymać 
błogosławieństwo na zawarcie małżeństwa. Pan młody był Holendrem, który przeszedł 
na  islam,  a  panna  młoda  była  praktykującą  Żydówką.  Szukali  błogosławieństwa 
u imama,  u  kalwińskiego  księdza  i  u  rabina.  Rabin  był  bardzo  postępowym 
człowiekiem,  ale  powiedział,  że  jeśli  pobłogosławi  ten  związek, wówczas  czeka  go 
śmierć  z  rąk  jego  własnej  kongregacji,  która  nie  toleruje  małżeństw  mieszanych. 

 

23 D. Augenstein. 2008. Europejska kultura tolerancji religijnej. Dokumenty robocze EUI. LAW 2008/04. 
24 Wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony wolności religii lub przekonań 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf 
25 Jan Dobbernack i Tariq Modood. 2011. Concepts and Theories on Tolerance and Cultural Diversity. Dostępne pod adresem: 
https://www.eui.eu/Documents/RSCAS/Research/MWG/201011/05‐11‐Triandafyllidou.pdf [dostęp 11 lipca 2020 r.] 
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W końcu przyszli do mnie. Uważałem,  że małżeństwo  jest zatwierdzane przez Boga 
i nie jest moim prawem pytać ich, w co wierzą i jak się modlą. 
 

Uważał, że tolerancja religijna wyraża się w codziennych gestach i w każdych okolicznościach powinna 
zauważać człowieczeństwo w  inności. Kiedy  latem 2015  r.  setki  tysięcy muzułmańskich uchodźców 
dotarły na dworzec kolejowy Keleti w Budapeszcie, był tam, aby wraz z wiernymi zapewnić im pomoc. 
Szybko zorientował się, że ludzie ci nie mają dostępu do żadnych łazienek. Kiedy zapytał o to policjanta, 
usłyszał: "Mogą pójść do łazienki po drugiej stronie granicy. Im szybciej przewieziemy ich do Austrii, 
tym  lepiej".  Złapał więc  za  telefon  i  zamówił  kilkadziesiąt przenośnych  toalet. W naszej  rozmowie 
poświęcił tej historii trochę czasu i podkreślił, że tolerancja religijna obejmuje zaspokajanie potrzeb tak 
fizjologicznych jak i duchowych każdego człowieka. 
 
Historie te wskazują, że tolerancja religijna nie zawsze polega na wykazaniu się tolerancją względem 
samych przekonań religijnych innych  ludzi, ale obejmuje również uznanie poglądów na inne kwestie 
wynikające z przekonań religijnych.  
 

Tolerancja religijna w Unii Europejskiej 

Unia  Europejska  nie  posiada  wyraźnych  kompetencji  prawnych  w  sferze  religii  i  stosunków  ze 
wspólnotami  wyznaniowymi.  Państwa  członkowskie  zachowują  suwerenność  w  zakresie  statusu 
kościołów, stowarzyszeń i wspólnot religijnych. W ostatnich latach, kwestie religijne coraz częściej stają 
się  tematem  dyskusji w  prawnych  i  instytucjonalnych  oraz  politycznych  ramach Unii  Europejskiej. 
Wejście w życie traktatu amsterdamskiego w maju 1999 r.  i traktatu  lizbońskiego w grudniu 2009 r. 
całkowicie zmieniły relacje między religią a prawem europejskim, wpływając na wielopłaszczyznowe 
powiązania tej ostatniej z wieloma obszarami polityki UE. Przemiany te podważają pierwotne założenia 
UE o ograniczonej  roli,  jaką Unia miała  rzekomo odgrywać w stosunku do  religii26. Nie  jest naszym 
zamiarem przedstawienie analizy prawnej polityki UE związanej z tolerancją religijną. Nie jesteśmy do 
tego  profesjonalnie  przygotowane,  ani  też  taka  analiza  nie  leży  w  kompetencjach  tego  raportu. 
Prezentujemy jednak czytelnikowi tabelę, która przedstawia związek między religią a polityką i prawem 
UE. Obejmuje ona stosowne traktaty  i oraz  interpretacje mające wpływ na traktowanie mniejszości 
religijnych,  podtrzymywanie  tolerancji  religijnej  i wspieranie  pluralizmu  religijnego.  Aby  utrzymać 
członkostwo w UE, wszystkie państwa członkowskie muszą zatwierdzić te ramy prawne i dyrektywy. 
 
 
Tabela 4. Wytyczanie relacji między religią a polityką i prawem UE 

Rok  Polityka i prawo UE 

1957  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Artykuł 17: 
 Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i 

stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w państwach członkowskich i nie 
narusza tego statusu. 

 Unia szanuje na równi status organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych 
przyznany im na mocy prawa krajowego. 

 Uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia prowadzi z 
nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog. 

 

26 S. Carrera i J. Parkin. 2010. The Place of Religion in European Union Law and Policy: Competing Approaches and Actors Inside the 
European Commission. Dokument roboczy RELIGARE 1. 
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1999  Traktat z Amsterdamu Deklaracja 11: Unia szanuje status przyznany na mocy prawa 
krajowego kościołom i stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w państwach 
członkowskich i nie narusza tego statusu. 

2000  Dyrektywa w sprawie równości rasowej 
 Zwalcza dyskryminację na tle rasowym i etnicznym w różnych dziedzinach życia 

społecznego. 

2000  Dyrektywa w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy 
 Zajmuje się różnymi formami dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym ze względu na 

religię lub przekonania 

2002  Ramy UE dotyczące integracji i dialogu międzykulturowego. Obejmują następujące 
podstawowe zasady: 
 Integracja jest dynamicznym dwukierunkowym procesem integracji wszystkich 

migrantów i osób zamieszkałych na terenie państw członkowskich 
 Integracja wymaga poszanowania podstawowych wartości Unii Europejskiej 
 Podstawowa znajomość języka, historii i instytucji społeczeństwa przyjmującego jest 

niezbędna do integracji 
 Częste kontakty imigrantów z obywatelami państw członkowskich stanowią 

podstawowy mechanizm integracji. Wspólne fora, dialog międzykulturowy, nauczanie 
o imigrantach i ich kulturze oraz poprawa warunków bytowych w środowiskach 
miejskich przyczyniają się do intensyfikacji kontaktów imigrantów z obywatelami  

 Możliwość pielęgnowania różnych kultur i religii jest zagwarantowana Kartą Praw 
Podstawowych i musi być przestrzegana, chyba że koliduje to z innymi 
nienaruszalnymi, gwarantowanymi na poziomie UE prawami lub z prawem krajowym 

2004  Dyrektywa o prawach obywatelskich (CRD). Ustęp 31 wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia niniejszej dyrektywy bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania. 

2005  Komunikat Komisji "Niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich" 

2007  Unijne ramy dla "Europejskiej agendy na rzecz kultury" 
 Propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego 

2008  Ramy praw podstawowych i obywatelstwa 
 Zwalczanie rasizmu i ksenofobii 
 Kryminalizacja wszelkich zamierzonych zachowań (w tym mowy) mających na celu 

podżeganie do przemocy lub nienawiści ze względu na rasę, kolor skóry, religię, 
pochodzenie lub pochodzenie narodowe lub etniczne. 

2009  Traktat z Lizbony. Karta praw podstawowych UE, stanowiąca część traktatu lizbońskiego, 
jest prawnie wiążąca 
 Wolność wyznania jako podstawowe prawo człowieka przysługujące wszystkim 

jednostkom 
 Artykuły dotyczące niedyskryminacji oraz różnorodności kulturowej, religijnej i 

językowej 

2010  Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Praw Podstawowych i 
Obywatelstwa 
 Zapewnienie, aby podstawowe wolności – w tym wolność religii i wolność od religii – 

były brane pod uwagę na wczesnym etapie kształtowania polityki. 
 Wdrożenie polityki UE przeciwko rasizmowi, ksenofobii, antysemityzmowi i innym 

podobnym formom nietolerancji, w tym islamofobii. 

Tabela opracowana przez autorów na podstawie dokumentu roboczego S. Carrery i J. Parkina (2010). Patrz 

przypis 26. 



NOVAMIGRA D3.3b „Kryzys uchodźczy” i tolerancja religijna w Europie 

 

 

 

www.novamigra.eu 

18 

 
Informacje zawarte w powyższej tabeli przedstawiają sposoby ujmowania religii w prawie i polityce UE 
oraz  inne zasady przewodnie, które w dużej mierze zależą od perspektyw  i działań różnych dyrekcji 
generalnych  (DG)  i  służb  Komisji  Europejskiej. Wynikający  z  tego  scenariusz  to  złożona  i wysoce 
heterogeniczna mozaika podejść normatywnych określających relacje między religią a UE.  
 

Tolerancja religijna w państwie narodowym: Tradycje narodowe i chrześcijaństwo 

Doskonałym  punktem wyjścia  jest  tu  polityka  i  dyrektywy  Unii  Europejskiej w  zakresie  tolerancji 
religijnej.  Przepisy  i  polityka  poszczególnych  państw  członkowskich  muszą  być  zgodne  z  tymi 
dyrektywami, oraz skodyfikowane w podstawowych dokumentach prawnych (np. konstytucji) danego 
kraju.  
 
Ten  rozdział  zawiera  krótkie  zestawienie  sposobów,  w  jakie  tolerancja  religijna  jest  promowana 
i podtrzymywana  w  pięciu  badanych  krajach.  Niniejsze  opracowanie  nie  ma  na  celu  dokonania 
ostatecznej analizy prawnej, lecz raczej dostarczenie czytelnikowi pewnych informacji ogólnych. 
 
We wszystkich krajach podstawowe dokumenty prawne odnoszą się do kwestii religii, praw religijnych 
oraz relacji między państwem a instytucjami religijnymi. Jako państwa członkowskie Unii Europejskiej, 
badane kraje podkreślają zarówno wolność wyznania,  jak  i, w niektórych przypadkach, wolność od 
religii. Jednak realizacja tej zasady w praktyce różni się w poszczególnych przypadkach, zwłaszcza jeśli 
chodzi o relacje między państwem a Kościołem.  
 
Grecja  jest  jedynym  krajem  wśród  krajów  gdzie  robiłyśmy  badania,  który  ma  oficjalną  religię 
państwową.  Grecka  konstytucja  stanowi,  że  "dominującą"  religią  obywateli  jest  prawosławie 
wschodnie  pod  zwierzchnictwem  Kościoła  Autokefalicznego.  Państwo  i  Kościół  nie  są  oddzielone 
w Grecji, choć pełnią odrębne funkcje. Konstytucja nadal gwarantuje wolność wyznania, stwierdzając, 
że wolność sumienia jest nienaruszalna, wolność przekonań religijnych (które nie zakłócają porządku 
publicznego) powinna być zagwarantowana, a duchowni wszystkich religii podlegają temu samemu 
państwowemu  nadzorowi  i  mają  podobne  wobec  państwa  obowiązki.  Jednocześnie  konstytucja 
zakazuje prozelityzmu27. W wyniku traktatu z Lozanny, który uznaje muzułmańską mniejszość Tracji, 
Grecja jest jedynym członkiem UE, który włączył prawo szariatu do swojego systemu prawnego i uznaje 
go w sprawach regulujących sprawy rodzinne i obywatelskie muzułmanów. W 2018 r. parlament grecki 
zagwarantował  muzułmanom  prawo  wybóru,  czy  do  rozstrzygania  sporów  rodzinnych  będzie 
stosowane  prawo  szariatu,  czy  świecki  system  sądowniczy 28 . Można  się  jednak  zastanawiać,  czy 
posiadanie  oficjalnej  religii  państwowej  prowadzi  do  dyskryminacji  bądź  stanowi  przeszkodę  dla 
tolerancji religijnej i pluralizmu religijnego.  
 
Z drugiej strony, polska konstytucja nie mówi nic o religii państwowej, ale katolicyzm  jest w Polsce 
wyznaniem  uprzywilejowanym.  W  konstytucji  podkreślono,  że  "każdemu  zapewnia  się  wolność 
sumienia  i  religii", a  "kościoły  i  inne organizacje  religijne  są  równouprawnione"29. Polska przyznaje 
mniejszościom narodowym  i etnicznym prawo do tworzenia organizacji edukacyjnych  i kulturalnych 
oraz instytucji mających na celu ochronę tożsamości religijnej. Jednocześnie w konstytucji zapisano, że 
stosunki między kościołem rzymskokatolickim a państwem określa konkordat. Polska podpisała traktat 
ze  Stolicą  Apostolską  w  1993  roku.  Konkordat  gwarantuje  kościołowi  katolickiemu  w Polsce 
uprzywilejowaną pozycję, ale podkreśla też "autonomię i niezależność" państwa od Kościoła. 

 

27 Konstytucja Grecji dostępna jest pod adresem: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gr/gr220en.pdf [dostęp: 22 maja 2020]. 
28 A. Cuddy. 2018. Greece no longer requires Muslims to use Sharia law. Euronews 10, stycznia 2018.  
29 Konstytucja RP dostępna pod adresem :https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm [dostęp: 22 maja 2020]. 
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Węgierska konstytucja z 2012 roku odwołuje się do chrześcijańskiego dziedzictwa kraju i podkreśla rolę 
chrześcijaństwa  w  zachowaniu  narodowości,  pomijając  całkowicie  jego  świeckie  dziedzictwo. 
Konstytucja  ta budzi wiele kontrowersji. Wśród  zastrzeżeń pojawiła  się kwestia narzucania całemu 
społeczeństwu  ideologii chrześcijańskiej. Mimo,  że konstytucja uznaje różnorodne  tradycje religijne 
Węgier i ich rolę w historii kraju, podkreśla "rolę chrześcijaństwa w zachowaniu ciągłości narodu". 
 
Inaczej niż w Grecji  i w Polsce, w duchowym krajobrazie Węgier nie ma  jednej dominującej  religii. 
Najbardziej rozpowszechnionym wyznaniem na Węgrzech jest katolicyzm. Ponad 54% całej populacji 
to  katolicy,  w  tym  około  3%  to  grekokatolicy.  Kolejne  20%  to  protestanci  (głównie  kalwiniści). 
Prawosławni, muzułmanie i Żydzi stanowią mniej niż 1% populacji Węgier. 
 
Węgierska  konstytucja  zakazuje  dyskryminacji  religijnej  i  wypowiedzi  naruszających  godność 
jakiejkolwiek  wspólnoty  wyznaniowej  oraz  ustanawia  ich  autonomię.  Jednak  w  grudniu  2018  r. 
węgierski parlament zmienił konstytucję, pozbawiając setki organizacji religijnych statusu prawnego. 
Nowelizacja weszła w życie w kwietniu 2019 roku. Ustanowiła czteropoziomowy system, klasyfikujący 
kościoły  pod  względem  możliwości  otrzymywania  funduszy  państwowych  oraz  darowizn 
podlegających odliczeniu od podatku30. Znowelizowana konstytucja jest przez wielu postrzegana jako 
poważne ograniczenie wolności religijnej, ponieważ obywatele nie mogą korzystać ze swoich praw, 
jeśli nie należą do kościoła uznanego przez państwo.  
 
Ponadto kilka  incydentów w ostatnich  latach uwypukliło złożoność  i niejednoznaczność sytuacji. Na 
przykład w orzeczeniu z maja 2018 r. węgierski Sąd Najwyższy uznał za zgodny z prawem nalot rządu 
na  siedzibę  Kościoła  Scjentologii,  który  odbył  się  w  2017  roku.  Grupy  żydowskie  wyraziły 
zaniepokojenie,  że  muzeum  "House  of  Fates"  może  zaciemnić  obraz  roli  jaką  Węgry  odegrały 
w Holokauście.  Liderzy  społeczności  żydowskiej,  w  tym  ci,  z  którymi  przeprowadzono  wywiady 
w ramach  niniejszych  badań,  wyrazili  również  zaniepokojenie  w  związku  z  pochwałami  premiera 
Viktora  Orbána  i  innych  urzędników  państwowych  kierowanymi  pod  adresem  antysemitów  i 
sojuszników Hitlera z czasów II wojny światowej31. 
 
Konstytucje Niemiec  i Szwecji również gwarantują wolność wyznania. Niemiecka Ustawa Zasadnicza 
gwarantuje,  że  „wolność wyznania  i  sumienia oraz wolność wyznawania przekonań  religijnych  lub 
filozoficznych  są  nienaruszalne” 32 .  Stwierdza  ona,  że  nikt  nie  powinien  być  faworyzowany  ani 
dyskryminowany  ze względu  na  swoją wiarę  lub  religię.  Konstytucja  zakazuje  istnienia  oficjalnego 
kościoła  państwowego,  ale  gwarantuje  wolność  zakładania  związków  wyznaniowych,  które 
funkcjonują zgodnie z prawem, ale niezależnie od państwa. Prawo niemieckie rozróżnia pozytywną i 
negatywną wolność  jednostki. Ta ostatnia  gwarantuje prawo do niewyznawania  żadnej wiary  i do 
niebycia narażonym na kontakt z religią. 
 
Szwedzka  konstytucja  gwarantuje  prawo  "do  praktykowania  swojej  religii  samodzielnie  lub  w 
towarzystwie innych osób"33. Żąda również od instytucji publicznych podejmowania działań przeciwko 
wszelkim  formom  dyskryminacji  ze  względu  na  przynależność  religijną.  Relacje  między  główną 
instytucją  religijną,  Kościołem  Szwecji,  a  państwem  zostały  uregulowane  dopiero  po  nowelizacji 
konstytucji z 2000 r., która oddzieliła kościół od państwa. Mimo to nadal istnieje silny związek między 

 

30 Ustawa zasadnicza Węgier z dnia 25 kwietnia 2011 r., art. VII. dostępna pod adresem: https://www.refworld.org/docid/53df98964.html 
[dostęp: 22 maja 2020]. 
31 Departament Stanu USA. 2018. Hungary: 2018 International Religious Freedom Report. 
32 Ustawa podstawowa Republiki Federalnej Niemiec, dostępna pod adresem: https://www.btg‐bestellservice.de/pdf/80201000.pdf 
[dostęp: 22 maja 2020] 
33 Konstytucja Szwecji. The Fundamental Laws and the Riksdag Act, dostępne pod adresem: https://www.riksdagen.se/globalassets/07.‐
dokument‐‐lagar/the‐constitution‐of‐sweden‐160628.pdf [dostęp: 22 maja 2020] 
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nim a państwem; wiele środków publicznych trafia do Kościoła, w tym na programy dla uchodźców 
i imigrantów.  

W  wielu  krajach  europejskich  uchodźcy  i  imigranci  otrzymują  informacje  o  prawach  i  normach 
regulujących  tolerancję  religijną  w  kraju  przybycia.  Na  przykład  w  Szwecji  o  wolności  wyznania 
wspomina się na wszystkich kursach z edukacji obywatelskiej. Nie zawsze  jednak temat  ten zostaje 
omówiony  dogłębnie.  Prowadzący  przedstawiają  odpowiednie  przepisy  prawne  i  omawiają,  co 
oznaczają w rzeczywistości. Jeden z nauczycieli opisuje: 
 

Informujemy uchodźców o  ich prawach  i obowiązkach, w tym o wolności wyznania. 
Mówimy  im,  że  mają  prawo  praktykować  własną  religię,  ale  jednocześnie 
podkreślamy,  że  praktykowanie  niektórych  aspektów  niektórych  religii  może  być 
trudne w niektórych sytuacjach, takich  jak praca, szkoła  i placówka medyczna, gdzie 
modlitwa może być trudna lub niemożliwa, albo potrawy halal mogą być niedostępne. 

 
W diecezji Lund, Kościół Szwecji wykazuje dużą aktywność, jeśli chodzi o ułatwianie uchodźcom udziału 
w  dyskusjach  na  temat  roli  religii  (i  innych  kwestii) w  życiu migrantów.  Zorganizował m.in.  grupę 
doradczą  składającą  się  z  uchodźców,  osób  ubiegających  się  o  azyl,  imigrantów,  w  tym 
nieudokumentowanych migrantów, z którymi organizuje regularne dyskusje na tematy, które zdaniem 
uchodźców  powinny  być  poruszane  przez  decydentów  i  polityków.  Uchodźcy  piszą  nieformalne 
raporty, które przedstawiają zarówno lokalnym, jak i krajowym działaczom politycznym. Co dwa lata 
udają się do Sztokholmu, aby przedstawić swoje wnioski członkom parlamentu oraz członkom władz 
miejskich i regionalnych.  
 
Istnienie przepisów dotyczących wolności religijnej nie musi oznaczać, że prawa wszystkich mniejszości 
religijnych  są  zawsze  przestrzegane.  Stwarzanie  warunków  dla  religii  i  pluralizmu  religijnego  we 
współczesnych społeczeństwach pozostaje przedmiotem  intensywnej debaty publicznej, szczególnie 
w  kontekście  "kryzysu  uchodźczego"  z  2015  roku.  W  następnej  części  tego  raportu  omawiamy 
przeplatające się relacje między religią, tolerancją religijną i polityką. 

Religia w polityce, polityka w religii 

"Kryzys uchodźczy" wywołał szereg ideologicznych reakcji na przybycie uchodźców i osób ubiegających 
się o azyl do Europy latem 2015 roku. Słynne jest już oświadczenie kanclerz Niemiec, Angeli Merkel, 
"Wir haben  so  vieles  geschafft – wir  schaffen das"  (Udało nam  się  tak wiele  rzeczy – damy  radę) 
i otwarcie drzwi dla miliona azylantów34 bez względu na ich wyznanie. 
 
Inni politycy i przywódcy religijni widzieli jednak w głównie muzułmańskich uchodźcach zagrożenie dla 
chrześcijańskiej  tożsamości  kontynentu.  Debaty  skierowane  przeciw  uchodźcom  rozgorzały 
szczególnie  gorąco  w  nowych  państwach  członkowskich  z  Europy  Środkowej. Węgierscy  i  polscy 
politycy  stanowczo  odrzucili  pomysł  przyjęcia  niechrześcijańskich  uchodźców.  Islamofobia  bez 
muzułmanów35 była wyczuwalna w obu krajach i przypominała antysemityzm bez Żydów36. 
 
Postawy wobec  różnorodności kulturowej  różniły  się w poszczególnych krajach. W 2016  roku Pew 
Research Center zbadało odsetek ludzi uważających, że wzrost liczby osób o różnej rasie, pochodzeniu 

 

34 A. Merkel cytowana w: J. Delcker. 2016. The phrase that haunts Angela Merkel. A year on and the German leader hasn’t recovered from 
‘we can do it.’ Politico. 19 sierpnia 2016. 
35 K. Górak‐Sosnowska. 2016. Islamophobia Without Muslims? The Case of Poland. Journal of Muslims in Europe 5(2): 190–204. 
36 Patrz: J. Darnton. 1981. Anti‐Semitism Without Jews? A Polish Riddle. The New York Times, 15 marca. D. Snyder. 2017. Anti‐Semitism 
Spikes in Poland – Stoked by Populist Surge against Refugees.  
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etnicznym, narodowości  i  religii  sprawia,  że  kraj  jest  lepszym miejscem do  życia. Najwyższy wynik 
osiągnęła Szwecja (36%), następnie Niemcy (26,4%), Węgry (17,4%), Polska (15,8%) i Grecja (10,4%).  
 
Tabela 5 pokazuje  liczbę uchodźców mieszkających w poszczególnych krajach (na podstawie danych 

szacunkowych UNHCR) oraz proporcję nowoprzybyłych do ogółu  ludności w  każdym  kraju w 2015 

i 2019  roku.  Różnice  między  krajami  w  zakresie  całkowitego  wzrostu  liczby  zarejestrowanych 

uchodźców oraz ich proporcji w stosunku do ogółu ludności są bardzo wyraźne.  

Tabela 5. Liczba uchodźców w badanych krajach 

Rok    Niemcy  Grecja  Węgry  Polska  Szwecja 

2019  Zarejestrowani 
uchodźcy 

1,100,000  61,400  6,000  12,500  248,200 

2019  % populacji  1.3%  0.6%  0.1%  Mniej niż 
0,1% 

2.4% 

2015  Przyjazdy  890 000  856 723  391 384    162 877 

2015  % populacji  0.3%  0.1%  0%  Mniej niż 
0,1% 

1.5% 

Źródło: UNHCR. Dostępne pod adresem https://migrationdataportal.org/data?t=2018&i=refug_host. Tabela 

opracowana przez autorów. 

Tę część raportu rozpoczynamy od omówienia postaw i reakcji na "kryzys uchodźczy", ze szczególnym 
uwzględnieniem  tolerancji  religijnej  i  pluralizmu  religijnego  ze  strony  przywódców  religijnych 
i działaczy politycznych. 
 

Przyjąć Nieznajomego 

Większość  Europejczyków  deklaruje  duchowe  lub  kulturowe  przywiązanie  do  chrześcijaństwa. 
W rezultacie, kościoły i ich wyznawcy wywierają pewien wpływ na to, co dzieje się w Europie. Oczekuje 
się od nich  reakcji na moralne wyzwania stające przed kontynentem,  takie  jak niedawne przybycie 
uchodźców  i  osób  ubiegających  się  o  azyl.  Wielu  przywódców  religijnych  i  duchowych  mówiło 
o religijnych i moralnych zobowiązaniach, jakie Europa ma wobec przymusowych migrantów.  
 

 
 
Papież  Franciszek,  głowa  Kościoła  Katolickiego,  kilkakrotnie  apelował  do  wiernych  o  „przyjęcie 
Nieznajomych”. Wkrótce po tym jak został wybrany w marcu 2013 r. papież udał się na Lampedusę, 
jeden z głównych ośrodków przyjmujących migrantów, którzy docierali do Europy na łodziach. Podczas 
swojej  wizyty  potępił  "globalizację  obojętności"  oraz  skrytykował  brak  empatii  i  solidarności 
z uchodźcami i migrantami. W swoich encyklikach i homiliach wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest 
przyjmowanie,  ochrona,  promowanie  i  integracja  uchodźców  i migrantów.  Potępił  akty  wrogości 
i zachęcał do otwartości wobec obcokrajowców różnych wyznań. Wezwał, aby „każda parafia, każda 
wspólnota zakonna, każdy klasztor, każda świątynia w Europie przyjęła jedną rodzinę [uchodźców]”37. 

 

37 J. J. McElwee. 2015. Francis calls on every parish across Europe to house refugee families. National Catholic Reporter, 6 września 2015. 

Każda parafia, każda wspólnota zakonna, każdy klasztor, każde sanktuarium 
w Europie [powinny] przyjąć jedną rodzinę [uchodźców]. 

Papież Franciszek 
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Sam  dał  przykład  swojego  zaangażowania  –  z wizyty  na  Lesbos w  2016  r.  przywiózł  trzy  rodziny 
muzułmańskich  uchodźców,  którym  zaoferował  schronienie  w  Watykanie.  W  tym  samym  roku, 
podczas Wielkiego Tygodnia, papież Franciszek odwiedził schronisko dla uchodźców w Castelnuovo di 
Porto  pod  Rzymem,  aby  obmyć  i  ucałować  stopy  uchodźców  muzułmańskich,  prawosławnych, 
hinduskich  i  katolickich. Był  to ważny  symboliczny  gest powitania pośród narastających nastrojów 
antymuzułmańskich i antyimigranckich po atakach terrorystycznych w Brukseli i Paryżu. Jego działania 
miały potężną wartość symboliczną. W 2016 r., kardynał Rainer Maria Woelki odprawił mszę w słynnej 
katedrze kolońskiej stojąc na łodzi dla uchodźców odzyskanej z Malty. Ten symboliczny gest niósł ze 
sobą mocne przesłanie: Kardynał Woelki krytykował Europejczyków za przymykanie oczu na cierpienie. 
 
Niektórzy przywódcy religijni odpowiedzieli na wezwanie papieża. We wrześniu 2015 r., kiedy dużej 
liczbie uchodźców pozwolono na opuszczenie Węgier i wjazd do Niemiec, katolicki kardynał Reinhard 
Marx i protestancki biskup Heinrich Bedford‐Strohm, udali się do Monachium, aby osobiście powitać 
przybyłych 38 .  W  odpowiedzi  na  stwierdzenie  papieża  Franciszka  o  "globalizacji  obojętności", 
Konferencja Biskupów Katolickich Niemiec podkreśliła potrzebę podążania za wezwaniem do miłości 
bliźniego (Nächstenliebe). Biskupi wskazali, że chrześcijanie powinni stawiać czoła nowym wyzwaniom 
nie  z  lękiem  czy  rezygnacją,  ale  z  prawdziwą  ufnością  i  aktywnym  zaangażowaniem39. Arcybiskup 
Hesse, przewodniczący Komisji ds. Migracji Konferencji Episkopatu, zaznaczył ponadto, że chrześcijanie 
są  wezwani  do  dawania  nadziei  potrzebującym,  a  nie  reagowania  pustymi  słowami 40 .  Podobne 
przesłanie wystosował Niemiecki Kościół Ewangelicki, przypominając wiernym o znaczeniu empatii, 
która nie powinna gasnąć w obliczu wyzwań. Porzucenie empatii oznaczałoby utratę człowieczeństwa. 
Odgrodzenie się Europy oznaczałoby zdradę naszych własnych wartości41. 
 
Pomimo ogólnie wrogiego klimatu politycznego w Polsce  i na Węgrzech42, gdzie katolicy  stanowią 
większość społeczeństwa, część duchownych katolickich wyraziła swoje poparcie dla uchodźców. Na 
Węgrzech,  Miklós  Beer,  katolicki  biskup  Vác,  umieścił  uchodźców  na  swojej  plebanii,  aby  być 
przykładem  dla  swoich  parafian.  Przywołał  słowa  papieża  Franciszka mówiąc:  "Papież  Franciszek 
twierdził, że uchodźcy są naszymi braćmi. (...) W Biblii Jezus powiedział: kiedy sam byłem uchodźcą, 
przyjęliście mnie. Nie można  zrozumieć  tego przesłania w  żaden  inny  sposób”43. Rozczarowała  go 
apatia  innych  duchownych  i  członków  wspólnoty  oraz  fakt,  że  nie  chcieli  pójść  w  jego  ślady. 
Zdecydowali się uwierzyć w pełen gróźb i nienawiści przekaz państwowych mediów. O braku reakcji 
i wrogości ludzi powiedział: "Smuci mnie to, że chcąc chronić chrześcijaństwo, odrzucają uchodźców. 
Co  w  takim  razie  czyni  nas  chrześcijanami?"  Podczas,  gdy  większość  węgierskich  duchownych 
katolickich ignorowała biskupa Beera, jego przyjaciel luterański biskup Tamas Fabiny przyłączył się do 
niego. Wspólnie nagrali wideo zachęcające do otwartości.  
 
Kilku innych członków węgierskiego duchowieństwa odpowiedziało na wezwanie papieża Franciszka. 
Péter Mustó, ksiądz jezuita, i Csaba Böjte, mnich franciszkański, pozytywnie zareagowali na przesłanie 
o  humanitarnej  odpowiedzialności  wobec  uchodźców.  István  Bogárdi  Szabó,  biskup  Synodu 
Węgierskiego  Kościoła Reformowanego, wezwał do  rozszerzenia Misji na Rzecz Uchodźców.  Péter 
Ganec, biskup luterański, odwiedził jeden z obozów dla uchodźców i wezwał do współczucia i pomocy. 

 

38 J. Hien. 2019. Faith‐Based Organizations Under Double‐Pressure: The Impact of Market Liberalization and Secularization on Caritas and 

Diakonie in Germany. W: P.Manuel i M. Glatzer (red.) Faith‐Based Organisation and Social Welfare. Palgrave Studies in Religion, Politics, 

and Policy. Palgrave Macmillan, Cham. 
39 Flüchtlingshilfe der katholischen Kirche, https://www.dbk.de/themen/fluechtlingshilfe/ [dostęp: 28 maja 2020]. 
40 Die Fürsorge für Flüchtlinge ist Teil unserer christlichen Identität. 2015. Katholisch.de. 12 listopada 2015.  
41 Stellungnahme des Rates der EKD zur Situation von Flüchtlingen, https://www.ekd.de/20160122_stellungnahme_fluechtlinge.htm 
[dostęp 28 maja 2020]. 
42 Szczegółowa analiza sytuacji w Polsce i na Węgrzech patrz: E. M. Goździak i P. Márton. 2018. Where the Wild Things Are: Fear of Islam 

and the Anti‐Refugee Rhetoric in Hungary and in Poland. Central and Eastern European Migration Review 7(2): 125‐151. 
43 O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty pochodzą z naszych wywiadów. 
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Pozostali uznali jednak, że nie należy to do ich obowiązków. Węgierscy Baptyści wyszli z założenia, że 
ważniejsze jest inwestowanie w pomoc uchodźcom w krajach pochodzenia niż udzielanie pomocy na 
Węgrzech.  Przywódcy  kilku  węgierskich  gmin  żydowskich  publicznie  wyrazili  współczucie  dla 
prześladowań  spotykających  uchodźców  muzułmańskich,  jednak  do  podjęcia  działań  i  udzielenia 
pomocy wezwali  rządy bogatych  krajów  arabskich. Ponadto podkreślili  konieczność  ścisłej  kontroli 
imigracji, utrzymując jednak, że decyzja w tej sprawie powinna należeć do rządu węgierskiego44. 
 
W  Polsce  biskup  Krzysztof  Zadarko  opowiedział  się  za wprowadzeniem  korytarzy  humanitarnych, 
podkreślił, że spotkanie z uchodźcami ujawnia nasze człowieczeństwo lub niedojrzałość 45 i zaznaczył, 
że "dzisiaj Jezus ma twarz uchodźcy"46. Odnosząc się do "kryzysu uchodźczego", arcybiskup Wojciech 
Polak podkreślił, że Kościół Katolicki powinien dążyć do otwartości i solidaryzować się z ludźmi, którzy 
potrzebują  pomocy 47 .  Biskup  Tadeusz  Pieronek  ostro  skrytykował  brak  jakichkolwiek  działań, 
porównując go do grzechu zaniechania. Przekonywał, że wspieranie uchodźców jest sprawą moralną, 
która powinna być priorytetem dla Kościoła48. 
 
Poparcie  dla  uchodźców wyrazili  również  biskupi  prawosławni.  Patriarcha  Bartłomiej  I,  arcybiskup 
Konstantynopola, i Ieronymus II, arcybiskup Aten i całej Grecji, towarzyszyli papieżowi Franciszkowi w 
podróży  na  Lesbos.  Bartłomiej  I,  ekumeniczny  patriarcha,  wykorzystał  tę  okazję,  by  zwrócić  się 
bezpośrednio do uchodźców: "Przybyliśmy tu, aby powiedzieć wam, że nam zależy. Przyjechaliśmy tu, 
bo  świat  o was  nie  zapomniał.  (...)  I  zapewniam,  że  zrobimy wszystko,  aby  otworzyć  oczy  i  serca 
świata" 49 .  Podczas  tej  samej  podróży  Ieronymus  II  podkreślił,  że  ich  wspólnym  celem  jest 
"przedstawienie  całemu  światu,  chrześcijańskiemu  i  nie  tylko,  aktualnej  tragedii  kryzysu 
uchodźczego"50. Na  ich wezwanie odpowiedzieli  inni biskupi. W Grecji Apostolos Nikolaidis mówił 
o kraju, który stoi w obliczu kryzysu humanitarnego, wymagającego natychmiastowej uwagi, w obliczu 
którego kościół nie ma innego wyjścia, jak tylko z miłością i solidarnością udzielić pomocy51. Ignatius, 
arcybiskup Dimitrias i Almyros, otwarcie potępił ideę, że islam stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. 
Podkreślił,  że  fanatyzm można znaleźć w każdej religii, dlatego ekstremizmu nie można utożsamiać 
z islamem, gdyż jest on zjawiskiem marginalnym w obrębie myśli islamskiej52. 
 

Obowiązek zapewnienia ochrony uchodźcom jest nie tylko obowiązkiem moralnym. 
 

Ks. dr Martin Junge 
Sekretarz generalny ŚFL 

 
W  liście z 4 września 2015 roku  i skierowanym do europejskich kościołów członkowskich Światowej 
Federacji Luterańskiej, ks. dr Martin Junge, sekretarz generalny Federacji, napisał, że kryzys uchodźczy 
w  Europie  jest  momentem  przełomowym,  w  którym  kościoły  mogą  zademonstrować  wartości 

 

44 K. Barcsand i A. Máté‐Tóth. 2016. The Hungarian Religious Leaders’ Statements from the Beginning of the Migration. Occasional Papers 
on Religion in Eastern Europe36(3): Article 2. 
45 Bp Zadarko: Spotkanie z uchodźcami odsłania człowieczeństwo lub niedojrzałość. 2019. Więź. 29 września 2019.  
46 K. Zadarko. 2016. Dziś Chrystus ma twarz uchodźcy. Deon 12 września 2016. 
47 W. Polak and B. Strzelczyk. 2016. Gniezno: Odwaga patrzenia w oczy. Tygodnik Powszechny. 15 marca 2016.  
48 J. Gądek. 2017. “Grzech zaniechania” – bp Tadeusz Pieronek ostro o kościelnym milczeniu nad uchodźcami. Gazeta.pl. 16 czerwca 2017. 
49 Przemówienia Bartłomieja I i Ieronymusa II, Moria Refugee Camp, Lesvos, 16 kwietnia 2016 
http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/april/documents/papa‐francesco_20160416_lesvos‐rifugiati.html [dostęp: 
24 maja 2020] 
50 Ibidem. 
51 Apostolos Nikolaidis: “Refugees have the support of the Christian Church”. 2016. DW. 14 kwietnia 2016 
52 M. Chatzipanagiotou i I. Zarikos. 2019. Countering Islamophobia in Greece. W: I. Law, A. Easat‐Daas Arzu Merali i S. Sayyid (red.) 
Countering Islamophobia in Europe. Palgrave. str. 110. 
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solidarności i godności ludzkiej53. Szczególne poparcie dla uchodźców wyraziła luterańska arcybiskup 
Antje Jackelén, głowa Kościoła Szwecji. Stwierdziła, że pomoc uchodźcom jest czymś oczywistym. „Ten 
rodzaj pracy jest właściwie naturalny dla każdego chrześcijańskiego zgromadzenia" ‐ powiedziała. (...) 
Podanie ręki bliźniemu, który potrzebuje pomocy, okazanie gościnności nieznajomemu jest wartością 
chrześcijańską" 54 .  Szwedzka  Rada  Chrześcijańska,  organizacja  zrzeszająca  wszystkie  wyznania 
chrześcijańskie w tym kraju, we wspólnym oświadczeniu jasno stwierdziła, że uchodźstwo i wygnanie 
odegrały kluczową  rolę w wierze chrześcijańskiej, w związku z czym zobowiązała się do wspierania 
"ubogich, bezsilnych i dyskryminowanych"55. 
 
Wezwania  do wsparcia  uchodźców  płynęły  również  od  działaczy  i  partii  politycznych  na  różnych 
szczeblach. Na przykład w 2014 roku premier Szwecji Fredrik Reinfeldt wezwał Szwedów do "otwarcia 
serc", a także do "wykazania się tolerancją i cierpliwością"56, a Stefan Löfven, który w tym samym roku 
objął urząd, oświadczył: "Musimy już teraz zdecydować, jaką Europą będziemy. Moja Europa przyjmuje 
uchodźców. Moja Europa nie stawia murów"57. Podobne odczucia wyraził lider Syrizy i premier Grecji 
Alexis Tsipras. W jednym ze swoich najsłynniejszych przemówień ostro skrytykował UE, stwierdzając, 
że czuje się zawstydzony  jako członek  jej kierownictwa za "niezdolność Europy do poradzenia sobie 
z tą  ludzką  traumą",  podkreślając  dalej,  że  "fale Morza  Egejskiego  nie  tylko  wyrzucają  na  brzeg 
martwych uchodźców, martwe dzieci, ale (również) samą cywilizację Europy"58. 
 
W Polsce, pośród przytłaczająco negatywnych reakcji na poziomie krajowym, niektórzy liderzy miejscy 
zajęli bardzo pozytywne stanowisko. Szczególnie głośno na temat pomocy uchodźcom wypowiadali się 
prezydenci dwóch dużych miast Gdańska i Poznania – Paweł Adamowicz i Jacek Jaśkowiak. Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz udzielił wsparcia migrantom i uchodźcom werbalnie, podczas spotkań oraz 
poprzez  zorganizowanie w 2016  roku  Imigranckiej Rady Doradczej mającej na bieżąco  informować 
władze miasta o problemach z nimi związanych, w skład której weszło 12 przedstawicieli migrantów, 
w  tym dwóch uchodźców59. 18  lipca 2015  r. prezydent Poznania  Jacek  Jaśkowiak przyłączył  się do 
prouchodźczej manifestacji "W solidarności z migrantami" zorganizowanej przez grupę poznańskich 
aktywistów,  artystów,  naukowców  i  anarchistów.  Ten  gest wsparcia  ze  strony  prezydenta miasta 
pokazał jego zrozumienie dla hasła „miasto otwarte”60. Urząd Miasta Poznania przyznał również kilka 
stypendiów młodym Syryjczykom, którzy zostali zaproszeni do Poznania na wizach studenckich (gdy 
administracja rządowa nie pozwoliła na zaproszenie ich jako uchodźców). 

 
Przykłady te obrazują pozytywne postawy europejskich przywódców religijnych i politycznych wobec 
uchodźców  i osób ubiegających się o azyl, podczas gdy w  innych krajach toczyły się zaciekłe debaty 
antyuchodźcze, sprzeciwiające się pluralizmowi religijnemu w Europie i obawiające się wszystkiego co 
obce i niechrześcijańskie. 
 

Obawa przed Innym 

Jawnie  lekceważąc wezwanie  papieża  Franciszka  do  przyjmowania  przybyszów, wielu węgierskich 
i polskich  duchownych  rozpoczęło  antymuzułmańskie  kampanie  przeciw  uchodźcom.  Gyula Marfi, 

 

53 Apel wydany przez ks. dr M. Junge'a https://www.lutheranworld.org/content/refugee‐crisis‐gs‐letter‐ch cities [dostęp 18 lipca 2020]. 
54 Report: Eight out of ten Swedish churches helped refugees. 2017. Sveriges Radio 16 marca 2017.  
55 R. Scaramuzzino i B. Suter. 2020. Holding course: Civil society organizations’ value expressions in the Swedish legislative consultation 
system before and after 2015. W: Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values? Londyn: Routledge. 
56 Reinfeldt calls for tolerance to refugees. 2014. The local. 16 sierpnia 2014.  
57 O. Gee. 2015. Swedish PM: ‘My Europe takes in refugees’. The Local. 6 września 2015. 
58 N. Squires. 2015. Migrant crisis makes me ashamed to be in EU, says Greek PM. The Telegraph, 30 października 2015. 
59 Biuletyn Informacji Publicznej, Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku, https://bip.gdansk.pl/prezydent‐miasta/gdanskie‐
rady/rada‐imigrantow‐i‐imigrantek,a,2747 [dostęp 18 lipca 2020].  
60 T. Nyczka i P. Żytnicki. 2015. "Wyp ... z uchodźcami!" Demonstracja na placu Wolności.Gazeta Wyborcza. 17 września 2015. 
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arcybiskup Veszprem, nazwał uchodźców "najeźdźcami" i "islamistami"61 oraz stwierdził, że głównym 
powodem migracji muzułmańskich uchodźców jest dżihad62. Biskup Laszlo Kiss‐Riggo przyłączył się do 
chóru i oświadczył, że papież myli się, wzywając do współczucia i ignorując muzułmańskie zagrożenie 
dla chrześcijańskiego charakteru Węgier63. Bela Balas, biskup Koposvar, opublikował apokaliptyczny 
list w czasopiśmie Heti Válasz zatytułowany "Wieczorne wieści z europejskiego kalifatu w pierwszym 
wieku po  chrześcijaństwie", w którym przywołał  zniszczenie kościołów, prześladowania  chrześcijan 
i księży, zakaz spożywania wieprzowiny  i wina, cenzurę  i emigrację obywateli Europy. Według niego 
uchodźcy "stanowią poważne zagrożenie dla chrześcijańskich wartości uniwersalnych kontynentu"64. 
Postawy te są zbieżne ze spuścizną Ottokára Prohászki, biskupa Székesfehérvár w latach 1905‐1927, 
znanego antysemickiego ideologa wzywającego do eksterminacji Żydów, których charakteryzował jako 
„ropiejący  wrzód  na  ciele”  chrześcijańskich  Węgier.  Konferencja  Katolickich  Biskupów  Węgier 
przyznała,  że sytuacja  jest poważna  i zapewniła,  że Caritas Hungarica szuka skutecznych sposobów 
pomocy uchodźcom. Jednocześnie jednak Konferencja podkreśliła, że państwa mają zarówno prawo, 
jak  i obowiązek ochrony  swoich obywateli. Biskupi wyrazili  również  swoje poważne zaniepokojenie 
sytuacją chrześcijan na Bliskim Wschodzie65. 
 
W  Polsce  prośba  papieża  o  przyjęcie  uchodźców  spotkała  się  ze  sceptycyzmem  i  dyplomatyczną 
niechęcią. W  oficjalnej wypowiedzi  Episkopat  Polski  nie  poinformował,  czy wezwanie  papieża  do 
działania zostanie zrealizowane, czy też nie. Zamiast tego Episkopat zrzucił odpowiedzialność za pomoc 
osobom ubiegającym się o azyl na polski rząd. "Jeśli chodzi o konkretną pomoc uchodźcom w Polsce, 
nie  ma  wątpliwości,  że  główna  inicjatywa  spoczywa  na  barkach  władzy  świeckiej"  –  czytamy 
w komunikacie biskupim wydanym we wrześniu 2015 roku. 
 
Niektórzy  duchowni  wyrazili  bardziej  bezpośredni  sprzeciw  wobec  przyjmowania  uchodźców. 
Arcybiskup Henryk Hoser podkreślał na przykład, że muzułmańscy uchodźcy napotkają trudności nie 
do  pokonania  w  zrozumieniu  i  przyjęciu  wartości  chrześcijańskich,  a  zatem  nie  będą  w  stanie 
zintegrować  się  z  polskim  społeczeństwem.  Arcybiskup  Hoser  reprezentuje  stanowisko 
konserwatywne  twierdząc,  że odizolowanie  religii od  siebie  jest  lepszą alternatywą niż  znalezienie 
kreatywnych rozwiązań zapewniających pokojowe współistnienie  islamu i katolicyzmu. Diakon Jacek 
Jan Pawłowicz posunął się jeszcze dalej. Na swojej stronie na Facebooku zamieszczał wrogie, często 
wulgarne, wypowiedzi obrażające  islam  i arabskich uchodźców. Twierdził na przykład,  że Syryjczycy 
staną się agresywni, gdy tylko otrzymają status uchodźcy. Choć niektóre polskie media krytykowały 
diakona  Pawłowicza,  sam  Episkopat  nie  wszczął  jednak  żadnego  dochodzenia  w  sprawie  jego 
nienawistnych wypowiedzi66. 

 

61 B. F. Németh. 2015. Isten Helyét Elfoglalták a Bálványok‐Márfi Gyula Veszprémi Érdek az Iszlám Térhódításáról és a Kereszténységről. 
Veol.hu, 25 października 2015. 
62 K. Barcsa and A. Máté‐Tóth. 2016. The Hungarian Religious Leaders’ Statements from the Beginning of the Migration, Occasional Papers 
on Religion in Eastern Europe: t. 36: wyd. 3, art. 2. 
63 G. Witte. 2015. Hungarian Bishop Says Pope Is Wrong About Refugees. The Washington Post, 7 września 2015. 
64 Ibidem. 
65 K. Barcsa and A. Máté‐Tóth. 2016. The Hungarian Religious Leaders’ Statements from the Beginning of the Migration, Occasional Papers 
on Religion in Eastern Europe: t. 36: wyd. 3, art. 2. 
66 M. Kruczek. 2018. Pisze o muzułmańskiej dziczy i arabusach. Ośrodek ostrzega: „Nie tylko Międlar – kolejny rasista w sutannie”. Gazeta 
Wyborcza. 16 marca 2018.  

Oni [niechrześcijańscy uchodźcy] mogą być zagrożeniem dla Polski. Myślę, że dla ISIS jest 
to świetny sposób na ulokowanie swoich wojsk… w całej Europie. 

 

Miriam Shaded 
Fundacja Estera 
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Choć  w  2015  roku  do  polskich  granic  dotarło  bardzo  niewielu  muzułmańskich  uchodźców 
przybywających z Bliskiego Wschodu, migracja widoczna w  innych częściach Europy została mocno 
upolityczniona,  zwłaszcza  przez  populistyczne  partie  narodowo‐konserwatywne:  Prawo 
i Sprawiedliwość,  KORWiN  oraz  Kukiz'15.  Kandydaci  na  urzędy  polityczne  otwarcie  głosili 
ksenofobiczne,  rasistowskie  i  islamofobiczne  poglądy,  tworzyli  antyimigracyjne  plakaty  oraz 
uczestniczyli w demonstracjach "przeciwko islamizacji Polski i Europy"67. Reprezentujący w Krakowie 
partię KORWiN Kamil Kupiec posłużył się plakatem wyborczym z napisem "Zamiast imigrantów chcemy 
repatriantów". Ewa Damaszek, również z KORWiN‐u, ogłosiła: "To  jest nasz dom. Islam ma własny". 
Kupiec  miał  na  myśli  osoby  polskiego  pochodzenia,  których  przodkowie  zostali  przymusowo 
przesiedleni do Kazachstanu, na Syberię, do Azerbejdżanu lub innych krajów ("repatrianci"), a których 
konserwatywny polski rząd zachęca do przyjazdu do Polski.  
 
Na  czacie  na  YouTube,  prezes  PiS  Jarosław  Kaczyński  powiedział:  "Po  ostatnich  wydarzeniach 
związanych  z  aktami  terroru  [Polska]  nie  przyjmie  uchodźców,  bo  nie  ma  mechanizmu,  który 
zapewniłby bezpieczeństwo"68. Wielu Polaków zgadzało się z kierownictwem partii. W listopadzie 2015 
roku we Wrocławiu odbył się wiec przeciwko uchodźcom, doskonale oddający populizm od kilku  lat 
widoczny  w  Polsce.  Tysiące  protestujących  przemaszerowało  ulicami,  sprzeciwiając  się  unijnej 
propozycji relokacji uchodźców. Uczestnicy wiecu skandowali antyislamskie  i antyimigranckie hasła, 
deklarując swoją lojalność wobec "Boga, Honoru i Ojczyzny". Wiec zakończył się spaleniem kukły – jak 
na ironię, nie muzułmanina ani uchodźcy, ale chasydzkiego Żyda – owiniętej we flagę UE69. 
 
Ponad połowa Polaków badanych przez CBOS w 2017 r. stanowczo twierdziła, że Polska nie powinna 
przyjmować żadnych uchodźców; 40 procent respondentów zgadzało się, że kraj powinien zapewnić 
uchodźcom  tymczasowe  schronienie do  czasu, gdy będą mogli bezpiecznie wrócić do domu. Tylko 
cztery  procent  uczestników  badania  opowiedziało  się  za  przesiedleniem  uchodźców  na  stałe  do 
Polski70. Debaty toczące się w sferze publicznej – w polskiej telewizji, w kościołach, w kawiarniach – 
mówiły  raczej o odrzuceniu muzułmańskich uchodźców  i dopuszczeniu do osiedlania  się w  Polsce 
chrześcijan  z  Bliskiego  Wschodu.  Warszawska  Fundacja  Estera,  powołana  do  niesienia  pomocy 
chrześcijanom w Syrii, zapowiedziała, że będzie wspierać ich przesiedlenie. Miriam Shaded, szefowa 
Estery, oświadczyła,  że muzułmańscy uchodźcy  stanowią zagrożenie dla Polski71. Shaded  jest córką 
Polki i Syryjczyka, jej ojciec jest pastorem kościoła prezbiteriańskiego w Warszawie.  
 
Do końca 2015  roku, 391 384 osób  (głównie muzułmańskich uchodźców  i azylantów) przekroczyło 
granicę serbsko‐węgierską i dotarło na dworzec kolejowy Keleti w Budapeszcie. Jednak dla premiera 
Węgier Viktora Orbána  i jego rządu przybycie uchodźców nie było wyzwaniem humanitarnym, tylko 
"muzułmańską  inwazją" wymagającą odpowiedniej reakcji: zamknięcia bałkańskiej drogi  lądowej do 
Unii  Europejskiej.  Na  południowej  granicy Węgier  z  Serbią  i  Chorwacją  postawiono  długi  na  160 
kilometrów,  wysoki  na  cztery  metry,  ogrodzony  drutem  kolczastym  płot,  który  ma  za  zadanie 
zatrzymać  uchodźców.  Widok  ten  przywodzi  na  myśl  zimną  wojnę:  węgierska  straż  graniczna 
z pistoletami w kaburach, przechadzająca się parami wzdłuż płotu.  
 
W kolejnych tygodniach i miesiącach, rząd węgierski wykorzystał przybycie uchodźców jako argument 
do  wzmocnienia  panującego  chrześcijańskiego  dyskursu,  jednocześnie  piętnując  uchodźców  jako 
terrorystów. Konserwatywne media przyrównały migrację do czasów osmańskich, kiedy Węgry były 

 

67 K. Pędziwiatr. 2015. Islamophobia in Poland 2015 Report. W: E. Bayrakli i F. Hafez (red.), European Islamophobia Report, str. 425–441. 
Stambuł: SETA. 
68 Silna Polska w Europie. Czat z Jarosławem Kaczyńskim. 2016. Blogpressportal. 7 maja 2016. 
69 I. Taroon. 2016. The So‐Called ‘Islamic Rape of Europe’ is Part of a Long and Racist History. The Washington Post. 18 lutego 2016. 
70 CBOS. 2017. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. 
71 Z. Wasik i H. Foy. 2015. Poland Favors Christian Refugees from Syria. Financial Times. 21 sierpnia 2015. 
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„bastionem broniącym chrześcijaństwa przed muzułmańskimi hordami".72Antal Rogán, ówczesny lider 
węgierskiej  grupy  parlamentarnej  Fidesz,  ostrzegał  przed  nadchodzącym  rzekomo  "Zjednoczonym 
Kalifatem Europejskim", natomiast były sekretarz stanu László L. Simon wzywał Węgrów do większej 
dzietności,  aby  przeciwdziałać  negatywnym  kulturowym  skutkom  masowej  migracji,  takim  jak 
przewidywane "nadchodzące zwycięstwo partii  islamskich narzucających wielożeństwo  i niszczących 
resztki kultury europejskiej"73. 
 
Wezwania do ochrony  religii  i kultury narodowej pojawiły  się  również w Grecji, mimo  że w  czasie 
"kryzysu" w 2015 roku stojący na czele Greckiego Kościoła Prawosławnego Ieronymos II przedstawiał 
raczej tolerancyjne i otwarte stanowisko. Twierdził on, że każdy uchodźca, który potrzebuje pomocy, 
powinien  otrzymać  ją  bez  dyskryminacji.  Jak  pokazujemy w  dalszej  części  raportu, wiele  greckich 
organizacji  i  osób  prywatnych  zaoferowało  przybywającym  wsparcie,  niemniej  jednak  postawy 
ksenofobiczne  również  nie  należały  do  rzadkości.  Część  duchowieństwa, w  tym  popularni  księża, 
aktywnie  uczestniczyła  w  organizowaniu  protestów  antyuchodźczych.  Biskup  Anthimos  z  Salonik, 
wielokrotnie zapraszany do występów w  telewizyjnych  talk show  i programach  informacyjnych, nie 
powstrzymywał  się  od  wyrażania  wrogości  wobec  uchodźców,  wzywania  ich  do  powrotu 74 
i stwierdzenia, że muzułmanie stanowią zagrożenie dla przekonań religijnych Greków75. Dla poparcia 
swoich argumentów użył własnej interpretacji Ewangelii. Stwierdził między innymi, że chociaż Dobry 
Samarytanin udzielił rannemu nieznajomemu pomocy, to jednak nie zaprosił go do swego domu76. 
 
W  Niemczech  i  Szwecji  postawy  antyuchodźcze  zwiększyły  popularność  partii  prawicowych: 
Alternatywy  dla  Niemiec  (AfD)  i  Szwedzkich  Demokratów  (SD).  Obie  partie  włączyły  religię  do 
programów politycznych. Tak populistyczna postawa mogła wydać się zaskakująca w krajach, które 
mają za sobą znakomitą historię przyjmowania uchodźców. Tylko w 2015 r. do Szwecji wjechało prawie 
163 tys. osób ubiegających się o azyl, głównie z Syrii, natomiast do Niemiec ponad 800 tys. Oba kraje 
gościły już uchodźców i imigrantów różnych wyznań. Jednak "kryzys uchodźczy" spowodował bardziej 
rygorystyczne podejście do przyjmowania uchodźców od listopada 2015 r. Pojawiło się przekonanie, 
że  uchodźcy  i  migranci  "przeciążają"  system  opieki  społecznej,  które  zostało  wykorzystane  jako 
uzasadnienie do zamknięcia granic i zaostrzenia polityki przyjmowania imigrantów. W miarę jak religia 
zaczęła zaznaczać swoją obecność coraz wyraźniej w sferze publicznej, debata publiczna ulegała coraz 
większej polaryzacji. W 2016  r. muzułmański przedstawiciel Partii  Zielonych odmówił podania  ręki 
dziennikarce, powołując się na nakazy religijne.  Incydent ten wywołał dyskusję na temat pluralizmu 
religijnego  i  równości  płci.  Została  ona  ujęta  w  ramy  konfliktu  między  wartościami  świeckimi 
a wolnością  religijną. W wielu gminach wprowadzono zakaz  zasłaniania głowy  i  twarzy w urzędach 
publicznych. W rzeczywistości debaty na temat noszenia okryć głowy i twarzy odbywają się na styku 
dwóch zagadnień: wolności wyznania i równości płci. W tym samym czasie kwestionowano czy ludzie 
wychowani w innych kontekstach religijnych i kulturowych są w stanie funkcjonować w społeczeństwie 
świeckim.  
 
Po burzy wywołanej serią sylwestrowych napaści na tle seksualnym w Kolonii w 2015 r. pojawiły się 
obawy  dotyczące  zarówno  przemocy wobec  kobiet,  jak  i  samego  islamu.  Krytyczne  spojrzenie  na 

 

72 Z. Pall i O. Sayfo. 2016. Why an Anti‐Islam Campaign Has Taken Root in Hungary, a Country with Few Muslims. Pobrane z: 
https://www.researchgate.net/publication/311557615_Why_an_anti‐
Islam_campaign_has_taken_root_in_Hungary_a_country_with_few_Muslims [dostęp 20 maja 2020]. 
73 L. Simon. 2015. Szaporodjunk! Népszabadság Online, 5 września 2015. 
74 The Thessaloniki metropolis bishop gives hate speeches against migrants. 2010. RED Early Warning System. 6 lipca 2010. 
75 K. Koukoumakas. 2015. ‘Love has no religion’: pirests and pastors reach out to refugees. The Guardian. 15 grudnia 2015. 
76 Ibidem. 
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politykę  migracyjną  Angeli  Merkel  utorowało  populistycznej  partii  AfD  drogę  do  osiągnięcia 
rekordowej popularności w wyborach regionalnych77. 

Tolerancja religijna: Doświadczenia uchodźców osiadłych w Europie 

Wszystkie  debaty  polityczne  powinny  brać  pod  uwagę  doświadczenia  uchodźców  i  migrantów. 
Decydenci polityczni często tworzą ciała doradcze złożone z uchodźców i imigrantów, ale równie często 
lekceważą  otrzymane  informacje.  W  tej  części  przedstawiamy  narracje  opisujące  doświadczenia 
uchodźców związane z tolerancją i pluralizmem religijnym. 
 
Dla  wielu  uchodźców  ważne  jest  wsparcie  społeczne,  sytuacja  ekonomiczna  i  istniejące  sieci 
kontaktów. Są  to często decydujące czynniki, które uchodźcy biorą pod uwagę przy wyborze kraju, 
w którym  będą  ubiegać  się  o  azyl.  Dla  niektórych  ważnym  czynnikiem  jest  również  rola  religii 
w społeczeństwie. Jak powiedziała  jedna z pracownic Stowarzyszenia  Interwencji Prawnej w Polsce: 
"kiedy  zapytałam  jedną  z  Czeczenek,  czy  zamierza  wyjechać  do  Niemiec  jak  wielu  czeczeńskich 
uchodźców, odpowiedziała, że w Polsce czuje się lepiej. Powiedziała, że tu ludzie wierzą w Boga i ona 
również wierzy w  Boga, więc  tu  jest  jej  lepiej  (...).  Poza  tym w  Polsce,  podobnie  jak w  kulturze 
czeczeńskiej, rodzina jest bardzo ważna". Wydaje się, że dla tej konkretnej uchodźczyni znaczenie religii 
i rodziny było kluczowe dla jej wyobrażeń o integracji z polskim społeczeństwem.  
 

 
 
Rzeczywiście, choć integracja w nowym społeczeństwie przebiega względnie bezproblemowo u części 
muzułmańskich  uchodźców  i  imigrantów,  inni  napotykają  poważne  przeszkody  lub  spotykają  się 
z dyskryminacją. Pochodzący z  Jemenu Bashir ożenił się z Polką78. Zapytany,  jak przyjęła go rodzina 
żony, przewrócił oczami  i użył  jednego polskiego  słowa, by opisać pierwsze  trzy  lata  swoich  relacji 
z teściami: "masakra".  Ich negatywne postawy przypisywał brakowi wykształcenia  i obycia z  ludźmi 
spoza Polski. Bashir wyraził nadzieję,  że dziecko, którego wraz z  żoną spodziewali się w momencie 
przeprowadzania  naszego  wywiadu,  zmieni  dynamikę  rodziny  na  lepsze.  Powiedział,  że  polscy 
dziadkowie bardzo dbają o swoje wnuki i ma nadzieję, że tak będzie również w tym przypadku.  
 
Rodzina Bashira była o wiele bardziej przychylna związkowi. Gdy ogłosili zaręczyny, przysłała prezenty. 
Matka i brat Bashira przyjechali do Poznania, aby zadecydować, czy mogą się tam osiedlić, ale po około 
sześciu tygodniach wrócili do Niemiec. Matka Bashira, kobieta w średnim wieku, nie widziała dla siebie 
miejsca w bardzo małej, szacowanej na 100 osób, społeczności muzułmańskiej w Poznaniu.  
 
Bashir wypowiedział  się  również na  temat  tego,  jak muzułmanie urodzeni  za  granicą  są odbierani 
w lokalnej społeczności. Muzułmańskie Centrum Kulturalno Oświatowe, w którym znajduje się meczet, 
mała biblioteka i sale konferencyjne, położone jest w bardzo ładnej dzielnicy mieszkalnej z dużą ilością 
domów  jednorodzinnych otoczonych ogrodami. Zapytany o  reakcję sąsiadów na meczet  i centrum, 
Bashir zaznaczył, że nigdy nie było żadnych problemów, ale dodał, że imam dba o kontakty z sąsiadami. 

 

77 Inquiry committee hears first testimony of Cologne New Year’s Eve attacks. 2016. DW. 7 marca 2016.  
78 Wszystkie imiona w tej sekcji są pseudonimami. 

Tutaj ludzie wierzą w Boga. 
 

Czeczenka mieszkająca w Polsce 
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Według  Bashira  imam  jest  orędownikiem  pokoju,  potrafiącym  edukować  ludzi  na  temat  islamu 
i muzułmanów.  
 
Podczas naszego wywiadu z imamem podkreślił on, jak bardzo stara się budować pozytywny wizerunek 
islamu, ułatwiać dialog i wspierać pokojowe współistnienie. Powiedział: "Chcę tylko, żeby ludzie nas 
szanowali; to mój cel tutaj w Polsce: żeby ludzie szanowali nasze dzieci, żeby ludzie szanowali naszą 
obecność,  naszą  godność".  Choć  inicjatywy,  które  Centrum  podejmuje  samo  lub  we  współpracy 
z Urzędem Miasta bądź  innymi  instytucjami cieszą się dużym zainteresowaniem,  Imam przyznał,  że 
sytuacja jest daleka od ideału. Wielu muzułmanów w Polsce wciąż doświadcza nietolerancji i agresji. 
Zaostrzenie się postaw ksenofobicznych, związane z wypowiedziami działaczy politycznych i religijnych 
zwiększyło poczucie niepewności i niestabilności wśród społeczności muzułmańskiej w ciągu ostatnich 
kilku  lat.  To  sprawia,  że  rola  Centrum  jest  jeszcze  ważniejsza.  Bashir  podkreślił,  jak  ważne  jest 
angażowanie się w życie szerszej społeczności polskiej poprzez sztukę, teatr, muzykę, taniec i jedzenie. 
Sam z żoną organizują w związku z tym warsztaty kulinarne podczas różnych festiwali.  
 

 
Zdjęcie 2. Międzykulturowe warsztaty kulinarne w Poznaniu, źródło: 

https://empikbilety.pl/wydarzenie/kuchnia‐z‐widokiem‐na‐pokoj‐warsztaty‐kulinarne‐z‐albaraa‐

alanesi‐i‐paulina‐kuntze/czerwiec‐2019. 

Kilkoro  muzułmańskich  uchodźców,  z  którymi  przeprowadziliśmy  wywiady  w  różnych  krajach, 
zastanawiało  się  nad  rezultatem  integracji  w  Europie.  Bliskie  podobieństwa  kulturowe  i  religijne 
między  Turcją  a  Syrią  skłoniły muzułmańskich  uchodźców  syryjskich,  z  którymi  przeprowadziliśmy 
wywiady w Stambule, do pozostania tam. Niektórzy zastanawiali się, czy w Europie będą mieli taką 
samą  swobodę w praktykowaniu  islamu,  jak w Turcji. Podobne wątpliwości mieli nawet  ci,  którzy 
kwalifikowali  się  do  programów  przesiedleńczych.  Na  przedwyjazdowych  szkoleniach  z orientacji 
kulturowej często padały pytania o tolerancję religijną. Starsze syryjskie małżeństwo mieszkające w 
Stambule w oczekiwaniu na przesiedlenie do Europy Zachodniej martwiło  się o  to,  jak  ich głęboko 
religijna  rodzina wpisze się w  świeckie społeczeństwo Szwajcarii  lub Holandii, dwóch krajów, które 
zaoferowały się ich przyjąć.  
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W rzeczywistości tego typu dyskusje  i obawy powracają również podczas kursów  integracyjnych czy 
językowych w krajach przybycia, w  tym podczas  zajęć prowadzonych w Niemczech  i Szwecji przez 
edukatorów, którzy wzięli udział w naszych badaniach. W obu krajach kładzie się duży nacisk na to, że 
religia należy do sfery prywatnej i nie może kolidować z prawem innych ludzi do niereligijności. Jeden 
z nauczycieli zapamiętał tę sytuację:  

Jakie problemy lub tematy prowadzą do dyskusji na lekcjach...? (...) inne religie nie są 
problemem,  wielu  z  nich  wie  całkiem  sporo  także  o  innych  religiach;  zdziwienie 
wywołuje jednak wzmianka o tym, że większość nie jest w ogóle religijna. 

W  poszukiwaniu  sposobów  mówienia  o  pluralizmie  religijnym  i  statusie  religii,  część  kursów 
koncentruje  się na historycznych,  społecznych  i  filozoficznych  zmianach w  Szwecji  i Europie,  które 
doprowadziły do powstania obecnych norm prawnych  i społecznych.  Jeden z  instruktorów uznał  to 
podejście  za  szczególnie  ważne,  ponieważ  z  jego  doświadczenia  wynikało,  że  wielu  uchodźców 
zakładało,  iż  jest  to  bezpośrednia  reakcja  obronna  na  ich  przybycie.  Z  kolei  przedstawiciel  jednej 
z organizacji muzułmańskich w Niemczech zdecydował się podkreślić  fakt,  że wiele wartości  i norm 
kulturowych, takich jak szacunek czy pomoc bliźniemu, ważnych w kraju przyjazdu nawet jeżeli nie są 
ujęte w ramy religii, to wartości uznawane i promowane również w islamie.  

Na  integrację uchodźców w krajach przybycia  składa  się wiele  rzeczy. Wielu uchodźców,  z którymi 
rozmawialiśmy mówiło na przykład o znaczeniu miejsc kultu. Istnienie i widoczność meczetów stały się 
centralnym  tematem dyskusji w kilku krajach europejskich. W niektórych z nich dyskusja na  temat 
muzułmańskich miejsc  kultu  religijnego  wyprzedziła  "kryzys  uchodźczy"  o  kilka  lat,  choć  nabrała 
rozpędu w czasie "kryzysu". Na przykład w Grecji, wspierani przez konserwatywnych  i prawicowych 
działaczy prawosławni przywódcy religijni zmobilizowali opinię publiczną przeciwko budowie meczetu 
w Atenach. W 2016 roku, arcybiskup Ieronymos II otwarcie sprzeciwił się temu pomysłowi. Wskazał na 
konflikty wyznaniowe na Bliskim Wschodzie  i  radził wstrzymać budowę79. W debatach publicznych 
centra  islamskie  i meczety  przedstawione  zostały  jako  rzekomo  niezgodne  z  grecką  tożsamością 
narodową i niebezpieczne dla "hellenizmu". Debaty te należy uznać za oznakę rosnącego strachu przed 
islamizacją.  Ostatecznie,  pierwszy meczet  w  historii  współczesnego  państwa  greckiego  udało  się 
otworzyć dopiero w 2019 roku. Należy zauważyć, że ten meczet nie został zbudowany, aby powitać 
uchodźców, a raczej dlatego, że ówczesny burmistrz Aten cenił sobie różnorodność i pluralizm religijny 
i kulturowy. Toczaca się w tym okresie debata obracała się wokół potrzeby renegocjacji przestrzeni 
publicznej wykorzystywanej do praktyk religijnych. Te historyczne zawiłości bardzo mocno wpływają 
na relacje między islamem a państwem greckim80. 

Wielu Polaków niepokoi też perspektywa budowy meczetów przez uchodźców. Wiosną 2010 roku, na 
wieść o  tym,  że w Warszawie ma powstać pierwszy meczet w centrum miasta pojawiły się plakaty 
przedstawiające kobietę w nikabie stojącą przed minaretami w kształcie pocisków. Plakaty z napisem 
"Stop  radykalnemu  meczetowi  w  Warszawie"  były  częścią  kampanii  prowadzonej  przez  Europę 
Przyszłości81. W 2011 roku w Poznaniu zakazano instalacji artystycznej, w skład której wchodził Minaret 
LED‐owy, zaprojektowany przez polską artystkę Joannę Rejkowską. Forma architektoniczna minaretu 
miała być wzorowana na projekcie minaretu Wielkiego Meczetu w Dżeninie na  zachodnim brzegu 
Jordanu,  jednego  z  najwcześniejszych  arcydzieł  architektury  osmańskiej  w  Palestynie.  Instalacji 
artystycznej miał  towarzyszyć program edukacyjny dla  szkół  średnich na  temat wielokulturowości. 
Joanna Rejkowska tak podsumowała decyzję władz miasta: 
 

 

79 Greek archbishop calls for halt in Athens mosque construction. 2016. Daily Sabah. 3 listopada 2016. 
80 P. Hatziprokopiou i V. Evergeti. 2014. Negotiating Muslim identity and diversity in Greek urban spaces. Social & Cultural Geography, 15:6, 
603‐626.  
81 K. Narkowicz i K. Pędziwiatr. 2017. Why Are Polish People so Wrong About Muslims in Their Country? Open democracy. 13 stycznia 2017. 
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Wydawać by  się mogło,  że decyzja  ta  została podjęta w  imię kształtowanego przez 
władze miasta wizerunku Poznania i zbiorowego "ja" jego mieszkańców, opartego na 
jedności  narodowej  i  religijnej.  Władze  zdają  się  jednak  nie  zauważać,  że  ta 
monolityczna  tożsamość  zbiorowa  traci  na  wartości  i  nie  jest  już  oczywista  ani 
podzielana  przez  wszystkich  mieszkańców  miasta.  W  obecnej  sytuacji  społecznej 
Poznania  jej  ustabilizowanie  lub wzmocnienie może  doprowadzić  do  gwałtownego 
wykluczenia części mieszkańców. Jest to realne i poważne zagrożenie82. 

 

 
 
Choć obecny prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak,  jest dość przychylnie nastawiony do uchodźców 
i imigrantów,  "kryzys  uchodźczy"  doprowadził  w  Polsce  do  silnej  islamofobii.  Jak  podkreślono 
w raporcie  z  2016  r.  o  europejskiej  islamofobii  „Islamofobiczne  poglądy  stają  się  jeszcze  bardziej 
powszechne nie tylko w polityce, ale także w mediach, edukacji i innych sferach życia”83. Państwowe 
media, które po wyborach przekształcono w celu promowania stanowiska rządu w sprawie migracji, 
wzmocniły tylko poglądy islamofobiczne, zachęcając krytyków islamu do przedstawiania muzułmanów 
jako  terrorystów 84 .  To  z  kolei  doprowadziło  do  wzrostu  liczby  ataków  na  tle  rasistowskim 
i antyimigracyjnym w ostatnich latach w Polsce. Stowarzyszenie Nigdy Więcej, monitorujące tego typu 
przemoc na łamach swojego pisma, zwraca uwagę na stale rosnącą liczbę napaści na cudzoziemców, 
do  których  dochodzi  zarówno w większych miastach,  jak  i mniejszych miejscowościach w  Polsce. 
Werbalną  i  fizyczną  agresję  kierowano  przeciwko  osobom,  które  wyglądały  lub  zachowywały  się 
inaczej: osobom o ciemniejszej karnacji, mówiącym w obcych językach, noszącym nietypowe ubrania 
i postrzeganym  jako muzułmanie  i muzułmanki85. Aktywistki  z organizacji obywatelskich podawały 
przykłady migrantek  i  uchodźczyń,  które były  atakowane werbalnie  i  fizycznie  z  powodu  noszenia 
hidżabu. Widoczna zmiana nastąpiła około 2015‐2016 roku, kiedy w Polsce nastąpił wyraźny rozłam ze 
względu na religię.  

 

82 J. Rajkowska. This is a Story of a Minaret that Never Happened, http://www.rajkowska.com/en/this‐is‐a‐story‐of‐a‐minaret‐that‐never‐

happened [dostęp: 10 lipca 2020]. 
83 K. Pędziwiatr. 2017. Islamophobia in Poland: National Report 2016. W: E. Bayralki i F. Hafez, European Islamophobia Report 2016, 
Stambuł. SETA. str. 411‐443. 
84 E. M. Goździak i P. Márton. 2018. Where the Wild Things Are: Fear of Islam and the Anti‐Refugee Rhetoric in Hungary and in Poland. 
Central and Eastern European Migration Review 7(2): 125‐151. I.Main (2020). Proclaiming and practicing pro‐immigration values in Poland. 
A case study of Poznań. W: E.M. Goździak, I. Main i B. Sutter (red.) Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values? Londyn: 
Routledge, 269‐285.  
85 O agresji wobec muzułmanów – raport na Dzień Islamu w kościele, https://www.nigdywiecej.org/komunikaty/komunikaty/175‐rok‐
2019/4109‐o‐agresji‐wobec‐muzulmanow‐raport‐na‐dzien‐islamu‐w‐kosciele [dostęp 18 lipca 2020]. 

Poglądy islamofobiczne stają się jeszcze bardziej powszechne nie tylko 
w polityce, ale także w mediach, edukacji i innych sferach życia. 

 
Europejski raport o islamofobii 2016 
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Wspieranie tolerancji religijnej w społecznościach lokalnych 

 
 

"Kryzys uchodźczy" wywołał wiele reakcji na poziomie globalnym, europejskim, krajowym i lokalnym. 

W  tej  części  raportu  koncentrujemy  się  na  działaniach  podejmowanych  przez  reprezentantów 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje oparte na wierze, programy świeckie oraz inicjatywy 

uchodźców mające  na  celu  wzmacnianie  tolerancji  religijnej  i  zwiększenie  pluralizmu  religijnego. 

Pojęcie wspólnoty rozumiemy tutaj bardzo szeroko. Obejmuje ono wspólnoty wyznaniowe (parafie, 

kongregacje,  al‐ummah)  oraz  świeckie,  społeczeństwo  przyjmujące  migrantów  i  wspólnoty 

uchodźców.  Działanie  wielu  reprezentantów  społeczeństwa  obywatelskiego,  o  których  tu 

wspominamy,  było  motywowane  przekonaniami  religijnymi,  ale  równie  wiele  działań  wynikało 

z wartości  świeckich.  Niektórzy  działacze  społeczni  otwarcie  promują  tolerancję  religijną,  jednak 

zdecydowana większość praktykuje tolerancję religijną w sposób pośredni. 

 
Nasi rozmówcy  interpretują działania sprzyjające tolerancji religijnej  i pluralizmowi religijnemu dość 
szeroko, angażując się w szeroki wachlarz działań. Ogólnie rzecz biorąc,  działacze społeczni otwarcie 

poświęcające  się promowaniu  tolerancji  religijnej  skupiają  się na dialogu międzywyznaniowym  lub 

edukacji  na  temat  różnorodności  religijnej.  Działacze  praktykujący  tolerancję  religijną  w  sposób 
pośredni  uważali,  że  zapewnienie  pożywienia  i  schronienia  oraz  oferowanie  kursów  językowych 
i szkoleń  z  orientacji  kulturowej  uchodźcom  innej  wiary  to  ważny  krok  w  kierunku  osiągnięcia 
różnorodności religijnej i poszanowania innych religii, jednak w swoich działaniach nie odwoływali się 
wprost do tolerancji religijnej.  
 

Wspólnie  z  organizacjami  wyznaniowymi, Wysoka  Komisja  Narodów  Zjednoczonych  do 
spraw Uchodźców (UNHCR) wyruszył w "podróż polegającą na wzajemnym odkrywaniu się" 
badając  rolę  wiary  w  działaniach  humanitarnych.  W  grudniu  2012  r.  odbył  się  piąty 
Dialog Wysokiego  Komisarza  na  Temat Wyzwań Związanych  z  Ochroną.  Tematem  było 
Wyznanie  i  Ochrona.  Na  dwudniowej  dyskusji  w  Genewie  na  temat  partnerstwa 
z podmiotami  wyznaniowymi  zgromadzono  ponad  400  przedstawicieli  organizacji 
wyznaniowych, przywódców religijnych i innych partnerów. Był to pierwszy formalny dialog 
wielowyznaniowy, w  jaki kiedykolwiek zaangażował się Wysoka Komisja. W  jego ramach 
zbadano wspólne wartości  leżące  u  podstaw  pojęcia  ochrony  uchodźców we wszystkich 
głównych religiach świata. Sprzyjało to również pogłębieniu uznania i zrozumienia roli, jaką 
religia i duchowość odgrywa w życiu osób, którym ma służyć UNHCR. 
 
Obszary  wsparcia  i  współpracy  z  organizacjami  wyznaniowymi  na  poziomie  lokalnym 
obejmują:  ochronę  fizyczną  i  humanitarną,  zapobieganie  przemocy  poprzez  obecność 
i towarzyszenie, przyjmowanie osób ubiegających się o azyl i towarzyszenie zatrzymanym, 
pomoc społeczną i rzecznictwo na rzecz populacji uchodźców, zapobieganie i reagowanie na 
przemoc  seksualną  i przemoc  ze względu na płeć,  zapobieganie  szkodliwym  tradycyjnym 
praktykom i reagowanie na nie, oraz doradztwo prawne, zarządzanie sprawami azylowymi 
i członkostwo w sieciach ochrony. 

 
UNHCR. 2014. Nota partnerska dotycząca organizacji opartych na wierze, 

  Lokalne wspólnoty wyznaniowe i przywódcy wiary 
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Niektórzy z tych  działaczy dysponowali znacznymi środkami finansowymi, inni w dużej mierze polegali 
na wolontariuszach. Kościoły narodowe dysponujące znacznymi  środkami były w stanie  finansować 
inicjatywy na dużą skalę. Tylko w 2018 roku, niemiecki Kościół Katolicki wydał około 125,5 mln euro na 
krótko‐  i  długoterminową  pomoc  dla  uchodźców.  Kościół  przeznaczył  te  pieniądze  na  wsparcie 
projektów  krajowych  i  zagranicznych.  W  2015  roku  Zgromadzenie  Kościelne  Kościoła  Szwecji 
przeznaczyło 60 mln SEK na pracę z uchodźcami. Pieniądze te miały zostać wykorzystane w różnych 
diecezjach  i  zborach  w  ciągu  kolejnych  trzech  lat.  Początkowo  koncentrowano  się  na  pomocy 
humanitarnej i przyjmowaniu uchodźców, w tym na wsparciu psychospołecznym, ale z czasem to się 
zmieniło. Obecnie Rada wspiera programy  integracyjne. Chociaż  rząd  szwedzki od dawna pomaga 
uchodźcom  i  osobom  ubiegającym  się  o  azyl,  "kryzys  uchodźczy"  zdecydowanie  przyczynił  się  do 
większego zaangażowania różnych aktywistów związanych z Kościołem w działania na rzecz integracji 
migrantów.  
 
Zamożne  narodowe  organizacje wyznaniowe  i  ich  lokalne  oddziały,  które  stały  się  dość  aktywne 
podczas  "kryzysu  uchodźczego",  prezentują  różne  stanowiska  wobec  uchodźców  i  pluralizmu 
religijnego.  Wiele  organizacji  wyznaniowych  ma  charakter  międzynarodowy  i  długą  tradycję 
wspierania  ludzi  w  potrzebie.  Taką  organizacją  jest  Caritas.  Caritas  działa  niemal  we  wszystkich 
badanych kontekstach, chociaż uczestnicy postrzegali jego działalność raczej na szczeblu krajowym lub 
lokalnym. Caritas Ateny należy do greckiego Caritas Hellas, Caritas Europa  i Caritas  Internationalis, 
organizacji filantropijnej Kościoła Katolickiego. Caritas Ateny uruchomił program codziennej pomocy 
uchodźcom:  organizował  kuchnie,  zapewnił  prysznice,  rozprowadził  odzież,  artykuły  gospodarstwa 
domowego, zabawki i przybory szkolne, a także zapewnił podstawową opiekę zdrowotną, poradnictwo 
w zakresie zdrowia psychicznego oraz zajęcia artystyczne dla dzieci. Organizacja kieruje się katolicką 
nauką  społeczną,  w  tym  takimi  wartościami  jak  dobroczynność,  solidarność,  odpowiedzialność 
społeczna, godność ludzka i prawa człowieka86. Kiedy uchodźcy przybyli w 2015 roku na Węgry, Caritas 
dołączył do grup udzielających  im wsparcia na stacji kolejowej Keleti, starając się zaspokoić bieżące 
potrzeby przybywających. W Niemczech, wiele  lokalnych oddziałów Caritasu oferowało uchodźcom 
różnorodne wsparcie: zakwaterowanie, kursy językowe oraz zajęcia integracyjne.  
 
Środki finansowe są ważne, ale równie istotne jest wysiłek wolontariuszy. Zakrojona na szeroką skalę 
pomoc  dla  uchodźców  na  Węgrzech  latem  i  jesienią  2015  r.  opierała  się  niemal  wyłącznie  na 
wolontariuszach, ponieważ rząd węgierski nie zapewniał żadnego wsparcia osobom ubiegającym się 
o azyl. Jedna z wolontariuszek tak wspominała atmosferę pierwszych dni: 

 
Najpierw płaciliśmy za wodę, za coś do jedzenia, drobne rzeczy. A potem napisaliśmy 
na  Facebooku,  że  potrzebujemy  pomocy,  więc  kilka  osób  przyszło  na  dworzec. 
Zaczęliśmy  tworzyć  i  zamieszczać  listy  potrzebnych  rzeczy.  I  to  były  coraz  bardziej 
różnorodne  rzeczy,  rzeczy  dla  dzieci,  pieluchy  na  przykład,  bielizna.  Bo  oni 
potrzebowali wszystkiego, wszystkiego. I niektórzy ludzie tutaj byli bardzo życzliwi... 
 

Zdecydowana większość wolontariuszy zorganizowała się samodzielnie, wykorzystując Facebooka do 
komunikacji i przydzielania zadań oraz nawigację i śledzenie GPS do monitorowania tras pociągów do 
Austrii. W chaotycznych, a nawet nieprzyjaznych warunkach zorganizowali podstawową pomoc dla 
przybyszów:  oferowali  żywność,  ubrania,  pomoc  medyczną,  a  także  usługi  tłumaczeniowe, 
dostarczając uchodźcom  rzetelnych  informacji. Nasi  rozmówcy  zaznaczyli,  że działaniami kierowały 
wyłącznie kobiety.  
 

 

86 Caritas Ateny, http://caritasathens.gr/en/ [dostęp: 18 lipca 2020]. 
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Kilka działaczek społecznych, z którymi rozmawialiśmy na Węgrzech, wskazało, że choć wolontariat jest 
nadal aktywny, większość działań wolontariackich skupia się obecnie na Romach i bezdomnych. Zmiana 
ta  nastąpiła  po  tym,  jak  administracja Orbána  uznała  pomoc  uchodźcom  i  nieudokumentowanym 
migrantom za przestępstwo. 
 
Na Węgrzech wielu wolontariuszy  to  osoby  świeckie,  nie  związane  z  żadną  religią  czy  organizacją 
religijną. Jednak w innych krajach wielu wolontariuszy, z którymi rozmawialiśmy, należało do lokalnych 
parafii  i kongregacji. W następstwie masowego przybycia uchodźców na Dworzec Główny w Malmö 
jesienią  2015  roku,  członkowie  kongregacji  luterańskiej  zaczęli  spontanicznie  organizować  zbiórki 
odzieży. Wysiłki te były kontynuowane wiosną 2016 roku, kiedy to akcja zbierania ubrań rozszerzyła 
się, liczba wolontariuszy wzrosła, a sala parafialna zamieniła się w kawiarnię i miejsce spotkań, gdzie 
uchodźcy mogli ćwiczyć język szwedzki z wolontariuszami. Miejscowy diakon powiedział: 
 

Traktujemy  ludzi  różnych  wyznań  z  szacunkiem.  Jeśli  ktoś  jest  zainteresowany 
i ciekawy,  o  co  chodzi w wierze  chrześcijańskiej,  to mówimy mu. Mówimy  jak  do 
bliźniego,  a  nie  po  to  żeby  kogokolwiek  nawracać.  Łączymy  się  tu  jako  ludzie  [we 
współczuciu]; w podobny sposób, mam nadzieję, inni ludzie wyciągają pomocną dłoń 
do chrześcijan w krajach muzułmańskich. To jest ten sam Bóg. Ten sam Bóg. [...] Celem 
[naszej pracy] jest człowieczeństwo i współczucie. 
 

Według badań, od jesieni 2015 r. do jesieni 2016 r. w ośmiu z dziesięciu parafii prowadzono działalność 
duszpasterską dla osób ubiegających się o azyl i nowo przybyłych imigrantów. Szacuje się, że co miesiąc 
ponad 20 000 osób ubiegających się o azyl uczestniczyło w spotkaniach organizowanych przez parafie, 
przy  czym  do  organizacji  różnorodnych wydarzeń  zaangażowano  8  000 wolontariuszy87.  Tak  duże 
wsparcie  parafii  dla  uchodźców  jest  pewnym  znakiem  nie  tylko  tolerancji  dla  Nieznajomego,  ale 
znakiem szacunku dla uchodźców bez względu na wyznanie.  
 
Ze względu na niewielką liczbę uchodźców i osób ubiegających się o azyl, w Polsce parafie zajmowały 
się głównie organizacją takich wydarzeń, jak Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, obchodzony co roku 
w  połowie  stycznia. W  2018  roku, materiały  przygotowane  przez  organizatorów  tego wydarzenia 
zachęcały do odprawiania mszy w intencji migrantów i uchodźców, zapoznania się z działaniami Caritas 
Polska,  przekazania  darowizn  na  rzecz  uchodźców  zamieszkałych  na  Bliskim Wschodzie,  poznania 
imigrantów z Ukrainy, okazywania współczucia i otwarcia serc na tych, którzy przebywają w ośrodkach 
dla cudzoziemców. Działania te nabrały bardziej symbolicznego charakteru; organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, w  tym  związane  z  Kościołem  Katolickim,  takie  jak  Caritas  czy  Jezuickie  Centrum 
Społeczne „W ackji”, udzielały pomocy materialnej i duchowej.  
 
Katolickie parafie  i organizacje nie były  jedynymi aktywnie działającymi w Polsce. Również Kościół 
Ewangelicko‐Augsburski organizował modlitwy i pomoc dla ludzi uciekających przed wojną i przemocą: 
"ze  zrozumieniem,  świadomością  złożoności  problemu  i  kierując  się  poczuciem  odpowiedzialności 
i miłości do  ludzi w każdej sytuacji życiowej". Szef Kościoła Ewangelickiego podkreślił, że nie zawsze 
jest  to  „kwestia  pomocy  spektakularnej  i  pracochłonnej”,  czasem  wystarczy  pomóc  komuś 
w załatwieniu spraw administracyjnych lub po prostu wspólnie spędzić czas. Wraz z Fundacją Ocalenie 
i  Ewangelickim  Kościołem  Wesfalskim,  Kościół  Wyznania  Augsburskiego  zorganizował  projekt 
edukacyjny  „Przekraczanie  granic,  zrozumienie  uchodźców”  (akcja  Hoffnung  für  Osteuropa) 

 

87 Hellqvist i Sandberg, 2017 za: S. Linde i R. Scaramuzzino. 2018. 'Is the Church of Sweden an ‘Ordinary’ Civil Society Organization? The 
advocacy activities of the Church in comparison to other civil society organizations in Sweden', Nordic Journal of Religion and Society, t. 31, 
nr 2, str. 118‐138.  
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z warsztatami w całej Polsce88. Co ciekawe, niektóre z tych inicjatyw współpracowały ze sobą nie tylko 
lokalnie, ale także w różnych miejscach w kraju i poza jego granicami.  
 
Na  Węgrzech  miał  miejsce  szczególny  moment,  w  którym  uchodźcy  mogli  przekroczyć  granicę. 
W szczytowym okresie napływu uchodźców, zarówno katoliccy, jak i protestanccy duchowni pomagali 
uchodźcom,  choć wolontariusze  ze  stacji  Keleti  i Nyugati,  z  którymi  rozmawialiśmy,  niekoniecznie 
potwierdzali to, co powiedzieli nam duchowni, z którymi przeprowadzono wywiad. Luterańska pastor, 
z którą rozmawialiśmy, podkreśliła: 
 

(…) Kościół na gruncie teologicznym niesie bardzo jasne przesłanie o miłości bliźniego 
i o tym, jak postępować z obcymi, w tym także z imigrantami (…). Wszyscy jesteśmy 
stworzeni na obraz Boga i powinniśmy kochać naszych bliźnich tak, jak Bóg nas kocha. 
(...) Jeśli jesteś chrześcijaninem, widzisz w ludziach obraz Boga. 
 

Jednocześnie  zaznaczyła,  że w obecnym  klimacie politycznym  i wobec wszechobecnej propagandy 
działania można podjąć jedynie na poziomie wspólnotowym. Jej zdaniem było to wyraźnie widoczne 
w czasie kryzysu, kiedy członkowie zboru zebrali się, aby omówić potrzeby uchodźców i zaproponować 
konkretne sposoby  ich zaspokojenia. Te działania  trwają do dziś. W dzielnicy, w której znajduje się 
siedziba  kongregacji  członkowie  organizują  nieformalne wydarzenia,  dyskusje  oraz  pokazy  filmów 
o migrantach i uchodźcach i tym, jak ich wspierać.  
 
Działacze, których do zaangażowania się w pomoc uchodźcom motywowała religia, powoływali się na 
różne fragmenty z Ewangelii, które ich zainspirowały. Inni podkreślali, że o ile religia pozostaje dla nich 
motywująca  lub  stanowi  środowisko, w którym dorastali, o  tyle  świeckie  źródła wartości,  takie  jak 
godność  człowieka,  są  dla  nich  równie  ważne.  Religia  odgrywa  bardzo  różną  rolę  w  badanych 
społeczeństwach,  a  osoby  pracujące  w  organizacjach  pozarządowych  wspierających  uchodźców 
i migrantów  również  mają  zróżnicowane  poglądy  polityczne.  W  Grecji  większość  organizacji 
pozarządowych zajmuje albo liberalne centrum, albo lewą stronę politycznego spektrum. Oznacza to, 
że te osoby oddzielają religię i wartości religijne od swoich działań, lub nie przyznają się do tego rodzaju 
motywacji. Wielu rozmówców stwierdziło, że starają się informować zarówno pracowników organizacji 
pozarządowych, jak i wolontariuszy o wartościach organizacji bez szczególnego odniesienia do religii. 
Niektóre organizacje wspominały o religii głównie w kontekście niedyskryminacji. Podkreślały również, 
że starają się zapobiegać konfliktom na tle religijnym  i promować pokojowe współistnienie różnych 
religii w codziennych interakcjach. Rozmówczyni z kobiecej organizacji pozarządowej stwierdziła: 
 

Za  każdym  razem,  gdy  mamy  nowych  uczestników,  organizujemy  programy 
orientacyjne. Staramy się rozmawiać z uczestnikami; dać im przegląd tego, czego mogą 
się tu spodziewać, a jednocześnie omówić wzajemne oczekiwania. Naszym głównym 
oczekiwaniem  jest  wzajemny  szacunek  i  współistnienie,  co  oznacza,  że  musimy 
szanować się nawzajem, bez względu na religię, narodowość i pochodzenie etniczne. 
(...)  Zawsze podkreślamy,  że do  rozwiązywania  konfliktów używamy dyskusji,  a nie 
przemocy  czy  mowy  nienawiści.  Rozmawiamy,  dyskutujemy  i  słuchamy  siebie 
nawzajem. To jest zawsze przedmiotem naszej największej troski i oczekiwań wobec 
uchodźców. Ich reakcja była pozytywna. Czasami tańczą tu razem, śpiewają, niektórzy 
przyłączają się do grup przedstawicieli różnych religii... Nie jest to dla nas problemem. 
Nigdy nie stało się to dla nas przeszkodą w kontynuowaniu naszej pracy, czyli działań 

 

88 Przekraczając granice – zrozumieć uchodźców. Projekt warsztatów dotyczących sytuacji uchodźców w Polsce. 2018. Luteranie.pl 25 
kwietnia 2018. 
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na  rzecz  wzmocnienia  pozycji,  które  tutaj  prowadzimy.  […]  Myślę,  że  wzajemny 
szacunek dotyczy wszystkiego.  
 

Podobnie w  Polsce  członkowie  organizacji  służby  cywilnej wspierających migrantów  i  uchodźców 
często  wywodzą  się  z  otoczenia  liberalnego  lub  lewicowego.  Organizacje  te  podkreślają  prawa 
człowieka  i  humanitaryzm  jako  podstawę  działalności,  choć  niektóre  z  nich  kierują  się  również 
motywacją  religijną.  Jedna  aktywistek  mówiła,  że  w  jej  organizacji  pracownicy  kierują  się 
humanitaryzmem,  głęboką  wiarą  w  uniwersalność  praw  człowieka,  chęcią  niesienia  pomocy 
potrzebującym,  szacunkiem  dla  wszystkich  istot  ludzkich  oraz  koniecznością  ochrony  godności 
wszystkich uchodźców i migrantów. Powiedziała: 
 

Mnie  osobiście  motywuje  religia.  Uważam,  że  uchodźcy  i  migranci  zasługują  na 
szacunek. Jestem przekonana, że każdy człowiek, bez względu na to, skąd pochodzi, 
ma wrodzoną godność. Wśród członków mojego zespołu są młode kobiety, które są 
ateistkami, ale podzielają moje poglądy, choć moje wynikają z przekonań religijnych, a 
ich są zakorzenione w świeckiej ideologii. W zespole mam też prawnika, który uważa, 
że w świetle prawa wszyscy są równi, migranci również89. 

 
Szwecja  jest  często  przedstawiana  jako  niezwykle  świeckie  społeczeństwo.  Ta  cecha  znajduje 
odzwierciedlenie w World  Value  Survey 90 .  Przedstawiciele  organizacji  środowiskowych,  z  którymi 
rozmawiliśmy dla potrzeb badaniaa wykazywali niechęć do mówienia o religii lub wręcz tendencję do 
unikania debat religijnych. Najlepiej zobrazował to rozmówca z Czerwonego Krzyża. Choć organizacja 
opiera swoją misję  i wizerunek na bezstronności  i neutralności, nasz rozmówca podkreślił, że celem 
organizacji jest wyłącznie zmniejszenie ludzkiego cierpienia i pomoc najbardziej potrzebującym, a nie 
wyrażanie  własnych  opinii  politycznych  i  przekonań  religijnych 91 .  Poszczególne  działy  organizacji 
identyfikują  obszary,  w  których  potrzebne  jest  wsparcie  i  odpowiednio  organizują  działania.  Na 
przykład, latem i jesienią 2015 roku Czerwony Krzyż w Malmö brał udział w wielu akcjach ratunkowych 
i pracach  pomocowych  na  stacji  kolejowej  w  Malmö.  Działania  podejmowane  po  2015  roku 
koncentrowały  się głównie na  tworzeniu miejsc  spotkań oraz  zapewnieniu orientacji obywatelskiej 
i szkoleń językowych w zależności od potrzeb uczestników. 
 
W Niemczech obraz  "kryzysu" nie  tylko  zmobilizował bezprecedensową  liczbę obywateli, ale  także 

przyniósł nowe motywacje pozareligijne. Przed 2015 rokiem zaangażowani członkowie społeczności 

stanowili mniejszość w  społeczeństwie, wywodzili  się  z kręgów  religijnych  lub  spośród  lewicowych 

aktywistów.  Dla  znacznej  części  nowych  wolontariuszy  motywacje  religijne  ani  polityczne  nie 

odgrywały  większej  roli.  Wielu  wolontariuszy  przedstawiało  swoje  działania  jako  "oznakę 

człowieczeństwa"92 lub "relacje opiekuńcze"93. Według naszych rozmówców "kryzys uchodźczy" stał 

się  impulsem  dla  powstania  "kultury  powitania", motywując  o wiele więcej  osób  do  podjęcia  się 

wolontariatu i wspierania uchodźców, przynajmniej na początku "kryzysu". 

 

 

89 Polskie Forum Migracyjne, http://www.forummigracyjne.org/en/aktualnosci.php?news=201&wid=36 [accessed 19 July 2020]. 
90 World Values Survey, Findings and Insights, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings [dostęp 19 lipca 
2020] 
91 R. Scaramuzzino i B. Suter. 2020. Holding course: civil society organizations’ value expressions in the Swedish legislative consultation 
system before and after 2015. W: E. M. Goździak, I. Main, i B. Suter (red.) Europe and the Refugee Response, Routledge, 172. 
92 L. Fleischmann i E. Steinhilper. 2017. The Myth of Apolitical Volunteering for Refugees: German Welcome Culture and a New Dispositif of 
Helping. (Report). Social Inclusion 5(3): 17, str. 19. 
93 T. Herrmann. 2020. Crisis and Willkommenskultur: civil society volunteering for refugees in Germany. W: E. M. Goździak, I. Main, i B. 
Suter (red.) Europe and the Refugee Response, Routledge, str. 209. 
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Zaangażowanie to można podzielić na kilka kategorii: niektóre z inicjatyw były bezpośrednio związane 
z misją religijną organizacji,  inne podejmowane były w przestrzeni  świeckiej.  Istniało kilka  inicjatyw 
prowadzonych  przez  uchodźców  i  imigrantów,  ale  uchodźcy  pracowali  również  dla  większych 
organizacji jako pracownicy lub wolontariusze.  
 
Muzułmańskie  Centrum  Kulturalno‐Oświatowe w  Poznaniu  jest  przykładem  organizacji  opartej  na 
wierze, założonej i prowadzonej przez imigrantów. Założony w 2005 roku ośrodek jest zarówno domem 
modlitwy,  jak  i centrum  integracji. Oferuje  lekcje  i warsztaty z  języka  i kultury arabskiej, organizuje 
coroczne Dni Kultury Islamskiej oraz wystawy tematyczne. Jego przesłaniem jest tolerancja i otwartość 
religijna. Wspiera duchowo mieszkających w Wielkopolsce muzułmanów, zarówno tych, którzy urodzili 
się za granicą, jak i rodzimych konwertytów. Misją imama jest ułatwianie dialogu międzykulturowego 
z członkami polskiej społeczności. Imam dąży do tego, aby mieszkańcy Poznania i inni przyjezdni poznali 
prawdziwe wartości islamu94. Podczas wywiadu zapewnił nas: 
 

Centrum jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą się uczyć o islamie i o naszej kulturze. 
Drzwi są zawsze otwarte, także podczas modlitwy. W najbliższy piątek przyjadą do nas 
studenci uniwersytetu, którzy chcą zobaczyć, jak się modlimy. Nie mam nic przeciwko 
temu. Chrześcijanin, Żyd, Buddysta, ateista, nie ma  to dla nas znaczenia. Każdy  jest 
mile widziany. 
 

Imam włączył się także w publiczne demonstracje poparcia dla uchodźców i migrantów organizowane 
przez  poznańskich  aktywistów  latem  2015  roku95 .  Nieustannie  angażuje  się w  działania  na  rzecz 
tolerancji religijnej w Polsce. Wraz z przedstawicielami  innych wyznań uczestniczył w dyskusjach na 
temat  świąt  i uroczystości  religijnych, brał udział w demonstracjach potępiających ksenofobię oraz 
promujących otwartość i dialog. 
 

 
 
W Gdańsku uchodźczynie i ich polskie sojuszniczki założyły fundację Kobiety Wędrowne, która skupia 
kobiety z różnych krajów, a także uchodźczynie,  imigrantki  i kobiety z Polski. Kobiety te pracują nad 
szerokim wachlarzem zagadnień, w tym nad przemocą domową, równouprawnieniem i działalnością 
mikroprzedsiębiorczą, niosąc przesłanie dotyczące  integracji. Podczas panującej epidemii COVID‐19, 
kobiety szyły maski dla personelu pielęgniarskiego. Podczas Marszów Równości towarzyszyły członkom 
społeczności LGBTQI. 
 
W  Szwecji  poznaliśmy  nowo  przybyłych  uchodźców  i  takich,  którzy  przybyli  do  kraju  lata  temu, 
angażujących się w inicjatywy wspierające innych uchodźców w potrzebie jako tłumacze i pośrednicy 
kulturalni.  Bridgebuilders,  czyli  Budowniczowie  Mostów,  to  ważna  inicjatywa  Kościoła  Szwecji 
w luterańskiej  diecezji  Lund.  Organizacja  ta  została  założona  przez  jednego  z  byłych  uchodźców 
w następstwie  „kryzysu  uchodźczego”  w  odpowiedzi  na  zapotrzebowanie  na  tłumaczy  ustnych 

 

94Muzułmańskie Centrum Kulturalno‐Oświatowe w Poznaniu, http://www.islam.poznan.pl/o‐nas/ [dostęp: 19 lipca 2020]. 
95A. Włoszczyńska. 2015. Poznański spór o los uchodźców. Codzienny Poznań17 lipca 2015.  

Każda z nas wnosi pewne umiejętności i zaplecze zawodowe, wzajemnie się 
uzupełniamy i wspólnie opracowujemy działania dopasowane do potrzeb 

określonej grupy kobiet.  
 

Kobiety Wędrowne 



NOVAMIGRA D3.3b „Kryzys uchodźczy” i tolerancja religijna w Europie 

 

 

 

www.novamigra.eu 

38 

i pracowników  kultury.  Obecnie  10  byłych  uchodźców,  w  większości  muzułmanów,  pracuje 
w niepełnym  wymiarze  godzin,  aby  ułatwić  komunikację  między  uchodźcami  uczestniczącymi 
w sponsorowanych przez kościół programach pomocowych a wolontariuszami i pracownikami parafii. 
Budowniczowie mostów  są  rekrutowani  spośród  uchodźców,  którzy  osiągnęli  stosunkowo wysoki 
poziom biegłości w języku szwedzkim.  

Dialog międzywyznaniowy 

Najwyższym wyrazem tolerancji religijnej  i pluralizmu religijnego są  inicjatywy ekumeniczne  i dialog 
międzywyznaniowy, które prowadzą do wzajemnego szacunku  i zrozumienia, a także do wspólnych 
przedsięwzięć. Dialog rozumiemy jako wymianę między wspólnotami religijnymi w kwestiach będących 
przedmiotem  ich wspólnego zainteresowania oraz współpracę w zakresie ochrony praw człowieka, 
godności ludzkiej i spójności społecznej. W niniejszym opracowaniu zidentyfikowałyśmy kilka inicjatyw 
mających na celu dialog międzywyznaniowy.  
 
Niektóre inicjatywy były zakorzenione w ruchach ekumenicznych, ale ich działania podejmowane na 
rzecz uchodźców w mniejszym stopniu skupiały się na dialogu międzywyznaniowym lub ekumenicznej 
liturgii i modlitwie, które mogłyby łączyć uchodźców i ludzi różnych wyznań, a bardziej na udzielaniu 
uchodźcom codziennego wsparcia materialnego. W Niemczech ruch ekumeniczny ma długą historię 
i jest związany z Kirchentag (Dniem Kościoła), odbywającym się co dwa lata forum, na którym politycy, 
naukowcy,  teologowie  i  działacze  dyskutują  o  problematycznych  zagadnieniach 96 .  Niemiecka 
Ekumeniczna Komisja ds. Azylu Kościelnego  (Ökumenische Bundesarbeits‐gemeinschaft Asyl  in der 
Kirche) jest przykładem zaangażowania ruchu ekumenicznego we wspieranie uchodźców, ale wsparcie 
to koncentruje  się na  zapewnieniu  tymczasowej ochrony. Wydaje  się  jednak,  że w ekumenicznych 
debatach, które charakteryzują Dni Kościoła nie biorą udziału uchodźcy97. 
 
Dwie  z  największych  szwedzkich  kongregacji muzułmańskich  i  chrześcijańskich  –  kościół  Katarina 
i meczet w Sztokholmie – również zaczęły udzielać pomocy materialnej uchodźcom. Od września 2015 
roku współpracują  ze  sobą,  aby  zapewnić  łóżka  dla  jednej  trzeciej wszystkich  uchodźców,  którzy 
przejeżdżają przez Sztokholm w drodze do innych miejsc. W meczecie uchodźcy są karmieni i mogą się 
kąpać, natomiast w kościele znajdują nocleg. Mohammed, 27‐letni muzułmanin, który uciekł przed 
przemocą na tle religijnym w Bagdadzie, tak opisał swoje spotkanie z tą ekumeniczną inicjatywą: 
 

W Sztokholmie na stacji powitali mnie wolontariusze z jedzeniem i wodą. Pytali, gdzie 
wolałbym pójść, do meczetu czy do kościoła? Powiedziałam, że do kościoła (...) To było 
piękne uczucie. W ojczyźnie muzułmanom nie wolno wchodzić do kościołów. Niektórzy 
uchodźcy zdecydowali się przyjść do kościoła tylko dlatego, że chcieli dowiedzieć się, 
jak jest w środku. Przekonali się, że ludzie ich szanują, mimo że oni byli chrześcijanami, 
a my muzułmanami. (…) W kościele każdy był traktowany jak król, pierwszy raz w życiu 
poczułem  się  jak  prawdziwy  człowiek,  nie  byłem  do  tego  przyzwyczajony.  To  byli 
naprawdę dobrzy ludzie.  
 

Kościół i meczet wkraczają w nowy etap współpracy, podejmując wspólne przedsięwzięcie. Mają one 
nadzieję  konkurować  z  prywatnymi  firmami,  które  krytykowano  za  rzekome  czerpanie  zysków 
z udzielania uchodźcom schronienia finansowanego ze środków publicznych. "Jesteśmy małą grupą, 
ale  współpracujemy  z  organizacją,  która  dysponuje  dużą  ilością  informacji  [dla  uchodźców  i 
migrantów], czego nie mają duże firmy obsługujące migrantów" – powiedział Olle Carlsson, wikariusz 

 

96 Deutscher Evangelischer Kirchentag, https://www.kirchentag.de/english/start [dostęp 19 lipca 2020]. 
97 D. Gavlak. 2017. German churches act as buffer for refugees with sanctuary program. National Catholic Reporter, 19 grudnia 2017. 
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kościoła  Katarina.  Obie  kongregacje mają  nadzieję  "eksportować  ten  pomysł  do  innych  krajów", 
zdaniem Abdallaha Salah, sekretarza generalnego Pomocy Islamskiej (Islamic Relief) w Szwecji98. 
 
Ponadto  w  Szwecji  istnieje  długa  tradycja  stowarzyszeń  studenckich  promujących  wartości 
demokratyczne. Stowarzyszenie Studiów Muzułmańskich koncentruje się na integracji muzułmanów w 
szwedzkim społeczeństwie demokratycznym. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na uznaniu 
wartości pluralizmu religijnego. Jeden z członków stowarzyszenia powiedział: 
 

Wśród  różnych  społeczności  muzułmańskich  w  Malmö  panuje  szczera  chęć 
współpracy, która pokazałaby, że mimo różnic religijnych możemy żyć razem. Można 
to  osiągnąć  między  innymi  poprzez  organizowanie  kół  naukowych,  na  których 
zgłębiamy  różne  teksty  religijne.  Myślę,  że  w  języku  angielskim  nazywamy  to 
„rozumowaniem biblijnym”. Ale uważam też, że ważna  jest współpraca z Kościołem 
Szwecji. Naszym zdaniem muzułmanie powinni być oczywistą częścią Szwecji. Naszym 
zdaniem  każdy  powinien  mieć  wolność  wyznania  niezależnie  od  wiary  i  żyć 
w społeczeństwie,  które  jest  demokratyczne  i  które  opiera  się  na  wartościach 
podstawowych dla Szwecji.  

 
W Grecji ruch ekumeniczny również zaangażował się we wspieranie uchodźców. Centrum  Integracji 
Pracowników Migracyjnych – Ekumeniczny Program dla Uchodźców  zostało  założone w 2012  roku 
przez  Kościół  Grecji.  Organizacja  ta  jest  kontynuacją  Centrum  Integracji  dla  Pracowników 
Migracyjnych, które działało  jako biuro Świętego Synodu Kościoła Grecji od 1978 roku. Początkowo 
program  miał  na  celu  wspieranie  reintegracji  greckich  migrantów  zarobkowych  powracających 
z krajów  niemieckojęzycznych.  Od  lat  90.  XX  wieku,  kiedy  do  Grecji  zaczęli  napływać  migranci 
i uchodźcy,  Centrum  Integracji  Pracowników Migracyjnych  rozszerzyło  swoją  działalność  o  pomoc 
osobom  ubiegającym  się  o  azyl  i  uchodźcom,  tworząc  nowe  biuro  –  Ekumeniczny  Program  dla 
Uchodźców99. 
 
Chociaż przywódcy religijni w Ekumenicznym Programie dla Uchodźców zajmują wysokie stanowiska 
w organizacji, ani pracownicy, ani beneficjenci programu nie muszą być wierzący. Pracownik, z którym 
przeprowadzono  wywiad  w  ramach  tego  badania,  podkreślił,  że  organizacja  respektuje  wartości 
godności ludzkiej, równości i niedyskryminacji, ale dekoruje swoje biura obrazami o tematyce religijnej, 
aby  uświadomić  beneficjentom  chrześcijańskie  korzenie  organizacji.  Beneficjenci  wspólnie 
z pracownikami obchodzą  święta  religijne  takie  jak Boże Narodzenie  i Ramadan. W czasie "kryzysu 
uchodźczego" organizacja współpracowała z zagranicznymi i krajowymi organizacjami wyznaniowymi 
(innymi niż prawosławne), takimi jak Caritas czy Diakonie w Niemczech. 
 
Próby promowania dialogu międzyreligijnego miały miejsce również w krajach takich jak Polska, gdzie 
uchodźców osiedliło się niewielu. Kościół Katolicki zaangażował się w organizację Dnia Islamu, który 
odbywa  się  co  roku  26  stycznia w  różnych  częściach  kraju. W  ramach wydarzenia  odbywają  się 
konferencje  i  seminaria  oraz  nabożeństwa  międzywyznaniowe.  W  2000  roku  Episkopat  Polski 
zaproponował organizację  tego wydarzenia,  a Rada Wspólna Katolików  i Muzułmanów poparła  tę 
inicjatywę. Dzień Islamu jest dla katolickich duchownych i muzułmańskich imamów okazją do dyskusji 
na  temat  podobieństw  i  różnic  między  obiema  religiami.  Są  to  zazwyczaj  niewielkie  spotkania 
o ograniczonym  oddziaływaniu  społecznym.  W  2014  roku  o  braku  przygotowania  państwa 
i społeczeństwa polskiego do przyjęcia uchodźców  tak, aby "czuli  się  jak u  siebie" dyskutowano na 
Oświęcimskim  Forum  Praw  Człowieka.  Polski  Muzułmański  Związek  Religijny  dołączył  do  innych 

 

98 Swedish communities unite to support Syrian refugees. 2016. Islamic Relief. News 13 kwietnia 2016.  
99 Integration Centre for Migrant Workers‐Ecumenical Refugee Program, http://www.kspm‐erp.com/history/?lang=en [dostęp 19 lipca 
2020]. 
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wspólnot religijnych  i organizacji społecznych. Forum stwierdziło, że "chodzi o to, aby umożliwić  im 
kultywowanie własnej religii  i  tradycji, często odmiennych od powszechnie spotykanych, a przez  to 
niezrozumiałych i uznawanych za nie do przyjęcia100. 
 

 
 
Ekumeniczna wspólnota z Taizé została założona w 1940 roku przez Brata Rogera. Dziś wspólnota liczy 
100 braci z ponad 25 różnych krajów. Poprzez wspólne życie starają się być znakiem jedności i pokoju. 
Bracia żyją i wspólnie poszukują jedności chrześcijańskiej, przyjmują młodzież co tydzień przez cały rok 
oraz podczas międzynarodowych spotkań i konferencji. Jedna z wolontariuszek w Taizé napisała post, 
w którym podsumowała swoje doświadczenia: 
 

W  Ewangelii widzimy  jak  Jezus  przekracza  bariery  kulturowe,  społeczne  i  religijne 
swoich czasów, aby wejść w relacje z bardzo różnymi ludźmi. Podążając jego śladami, 
kiedy myślę o solidarności i kulturze spotkania praktykowanych każdego dnia w Taizé, 
myślę  o  czterech  czasownikach,  które  papież  Franciszek  określił  jako  najlepszą 
odpowiedź na potrzebę służby migrantom  i uchodźcom: przyjąć, chronić, promować 
i integrować.  Wierzę,  że  Taizé  wprowadza  te  czasowniki  w  czyn  w  skuteczny 
i dalekowzroczny sposób101. 

 
Z okazji Światowego Dnia Migrantów i Uchodźców brat Alois napisał specjalną modlitwę, która 
została umieszczona na stronie wspólnoty na Facebooku: 
 

Chryste Jezu, w tym dniu, w którym modlimy się za wszystkich wygnańców, uchodźców 
i migrantów, którzy musieli opuścić  swoje kraje, powierzamy Ci  tych, którzy  stracili 
życie  w  drodze.  Inspiruj  przywódców  politycznych  do  podejmowania  odważnych 
działań na rzecz sprawiedliwości i godności. I natchnij nas wszystkich, aby nasze serca 
były  otwarte  na  tych,  którzy  przybywają  skądinąd.  Niech  oddech  Twojej  dobroci 
poprowadzi nas naprzód. 

 
Wielu młodych Europejczyków uczestniczy w  spotkaniach w Taizé, gdzie dowiadują  się o  "kryzysie 
uchodźczym" i potrzebach uchodźców w ich krajach pochodzenia i poza nimi. Słyszeliśmy, że niektórzy 
wolontariusze z Taizé zdecydowali się również pracować jako wolontariusze w obozach dla uchodźców, 
w tym na Lesbos w Grecji. 
 

 

100 Muzułmański Związek Religijny w RP, http://mzr.pl/uchodzcy‐wyzwanie‐xxi‐wieku/ [dostęp 19 lipca 2020] 
101 Taizé: Doing dialogue amongst faiths. 2018. Migrants and Refugees, Blog News 10 września 2018.  

Przybyłem do Taizé 4 grudnia, z dwoma Afgańczykami i trzema Sudańczykami. Tutaj 
spotkaliśmy  siedmiu  Sudańczyków.  Pozostali  dwaj  Afgańczycy  chcieli wyjechać  po 
dwóch dniach, a ja zostałem sam z dziesięcioma Sudańczykami. Nie znam angielskiego 
ani francuskiego, bardzo trudno było mi się porozumieć z kimkolwiek. Ale oni przyjęli 
mnie tak serdecznie, że wraz z braćmi i mieszkańcami wioski stali się moją rodziną. 
 
Jestem  muzułmanką  i  bardzo  dobrze  czuję  się  tutaj  wśród  chrześcijan.  Wszyscy 
modlimy się do Boga. W Taizé czuję się  jak w domu! Ale  jeśli pewnego dnia pokój 
i bezpieczeństwo powrócą do mojego kraju, oczywiście z przyjemnością tam wrócę. 

Nemat 
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W  Polsce,  niektórzy  katolicy  mieli  trudności  z  zaakceptowaniem  braku  ogólnego  wsparcia  dla 
uchodźców  ze  strony  polskiego  duchowieństwa  i  zajęli  się  edukacją  i  promowaniem  bardziej 
pluralistycznej perspektywy. Postanowili działać, bo uważają, że "Kościół katolicki powinien stworzyć 
przestrzeń dla uczciwej dyskusji [o uchodźcach], debaty, która odrzuci histeryczne reakcje i absurdalne 
komentarze". 
 
Członkowie Sant'Egidio, Klubów  Inteligencji Katolickiej, organizacji pozarządowych  ‐ Refugee.pl oraz 
Polskiego Forum Migracyjnego  stworzyli  "Wspólnoty Schronienia": program edukacyjny dla parafii, 
zgromadzeń zakonnych  i grup wyznaniowych, którego celem było stworzenie  forum do dyskusji na 
temat  trudnej  sytuacji uchodźców oraz  zmniejszenie  lęku przed nimi w polskim  społeczeństwie102. 
Otwarta debata na temat migracji odbyła się podczas kongresu religijnego w Gnieźnie; zorganizowano 
również warsztaty w parafiach w całej Polsce oraz w pięciu seminariach katolickich. Biskup koszaliński 
poprosił liderów inicjatywy o wydrukowanie dodatkowych materiałów o uchodźcach i sposobach ich 
wspierania, po czym rozesłał te informacje do wszystkich biskupów w Polsce. Członkowie wspólnoty 
Sant'Egidio, z którymi przeprowadzono wywiad, wyjaśnili: 
 

Dla nas ważne jest, aby przyznać, że historia ma znaczenie, że trzeba o niej pamiętać, 
aby nie powtarzać błędów. Regularnie  jeździmy  do Auschwitz  i  zabieramy  ze  sobą 
młodych  ludzi. Rozmawiamy z nimi o przemocy wokół nas, teraz także o migrantach 
i uchodźcach. Dyskutujemy o tym, co można zrobić, aby zmniejszyć przemoc w naszych 
miastach,  aby  każdy  czuł  się  mile  widziany  i  dobrze  przyjęty.  (...)  Organizujemy 
modlitwy za uchodźców, w których uczestniczą także protestanci i wierni prawosławni. 
Jednoczy  nas  poczucie,  że  jeśli  chcemy  być wierni  Ewangelii musimy  być  otwarci. 
Oznacza to również otwartość na wyznawców innych religii. (...) Bardzo potrzebna jest 
tolerancja, szacunek. Musimy skupić się na rzeczach, które nas  łączą, a nie na  tych, 
które nas dzielą. To  jest  jedyny grunt, na  którym można budować wspólne  rzeczy, 
wspólne dobro. 
 

Wyrazili  również  wielkie  rozczarowanie  brakiem  konkretnych  działań  wspierających  uchodźców 
w Polsce.  Jednocześnie  podkreślili,  że  jest  jeszcze  jedna  grupa,  która  potrzebuje  otwartości 
i gościnności: migranci  z  Ukrainy,  których  zapraszają  na  swoje  spotkania  i  dla  których  organizują 
prawosławne Boże Narodzenie.  
 
Inną inicjatywą promującą pluralizm religijny i tolerancję w Polsce jest blog Islamista, założony przez 
Annę  i Karola Wilczyńskich. Wilczyńscy postanowili podzielić się wiedzą na temat arabistyki  i  islamu 
z opinią publiczną za pośrednictwem bloga, który nazwali Islamista (tj. ekspert od islamu). Legitymują 
się nie tylko dyplomami z filozofii arabskiej (Karol) i arabistyki (Anna) Uniwerytetu Jagiellońskeigo, ale 
również znajomością kultury arabskiej i islamu z doświadczenia, ponieważ od 2011 roku intensywnie 
podróżują po Bliskim Wschodzie. O przesłankach, którymi kierowali się przy tworzeniu bloga, napisali 
następująco: 
 

Projekt  zrodził  się  z  chęci  dzielenia  się wiedzą  i  doświadczeniem  na  temat  islamu 
i muzułmanów. Im więcej politycznych przepychanek wokół islamu,  im więcej wojen 
i tragicznych wydarzeń, im częściej do celów politycznych wykorzystywane są religie, 
tym więcej pojawia  się pytań o  islam, na które  trudno  znaleźć  rzetelną odpowiedź 
w mediach i dyskursie publicznym. Blog jest miejscem, w którym można odpowiedzieć 

 

102 Fundacja Refugee.pl, http://refugee.pl/informacje/wspolnoty‐schronienia‐publikacja/ [dostęp 18 lipca 2020] 
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na te wszystkie pytania ‐ zapytać specjalistów, polecić wartościowe źródła, promować 
dialog o innej religii i kulturze bez wrogości i uprzedzeń103. 

 
Oprócz  bloga, mają  również  bardzo  aktywną  stronę  na  Facebooku.  Często  transmitują  na  żywo 
dyskusje  na  temat  islamu  i  prawa  islamskiego. Niedawno  zorganizowali  również  serię warsztatów 
i spotkań pod hasłem Rethinking Refugees – Knowledge and Action. W wywiadzie prasowym Karol 
opisał tę inicjatywę w następujący sposób: 
 

(...) zaprosiliśmy uchodźców z kilku krajów: Czeczenii, Syrii  i Afganistanu. Prowadzili 
u nas  wykłady,  jedliśmy  razem  śniadania,  można  było  z  nimi  porozmawiać, 
niekoniecznie  o  traumie,  ale  o  codziennym  życiu. Wraz  z  grupą  osób  związanych 
z blogiem organizujemy cykliczne spotkania międzyreligijne. Preteksty do tych spotkań 
są różne: czasem oglądamy film, czasem wspólnie pomagamy bezdomnym, a czasem 
organizujemy wspólną modlitwę104. 

 
Islamista  to  jedno  z  najbardziej  innowacyjnych  podejść  do  edukacji  międzykulturowej  i  dialogu 
międzywyznaniowego. Aktywna obecność bloga w cyberprzestrzeni przyciąga młodych  ludzi, którzy 
potrzebują wiedzy o szerszym świecie i pluralizmie religijnym, ponieważ polski system edukacji skupia 
się niemal wyłącznie na katolicyzmie. 
 
   

 

103 Blog Islamista, https://islamistablog.pl/o‐blogu/ [dostęp 18 lipca 2020] 
104 R. Radłowska. 2018. Anna i Karol Wilczyńscy: katolicy, którzy uczą szacunku do islamu. Słyszą: jesteście dziwni. Gazeta Wyborcza. 26 
listopada 2018.  
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Zalecenia dotyczące polityki 

 

 
 
Wejście w życie traktatu lizbońskiego w styczniu 2009 r. odnowiło podstawy instytucjonalne i prawne, 

na  których może  rozwinąć  się  związek między  religią  a  prawem  i  polityką  UE  w  nadchodzących 

latach105. Ponadto w 2013 r. wydano Wytyczne UE w sprawie promowania  i ochrony wolności religii 

lub  przekonań.  Kiedy  po  raz  pierwszy  zostały  wydane,  Wytyczne  okrzyknięto  przełomowym 

zobowiązaniem. W kolejnych  latach pojawiło się  jednak wiele krytycznych uwag dotyczących braku 

formalnej  oceny  ich  efektów106 .  Uwagi  krytyczne  pojawiły  się  przed  "kryzysem  uchodźczym",  ale 

obecnie ocena Wytycznych może być jeszcze bardziej istotna, ponieważ wzrasta różnorodność religijna 

związana z migracją. 

Biorąc pod uwagę konsekwencje własnych zobowiązań UE w zakresie tolerancji religijnej i pluralizmu 

religijnego oraz uwzględnienie  ich w naszych badaniach empirycznych, a także  istniejących pismach 

dotyczących tolerancji religijnej i pluralizmu religijnego, zalecamy: 

 Wzmocnienie uprawnień Komisji Europejskiej w obszarach istotnych dla pluralizmu 

religijnego, w tym w zakresie przymusowej migracji i integracji uchodźców; 

 Rozszerzenie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości UE w celu dokonania przeglądu 

związku między prawem UE a religią oraz oceny prawnie wiążącego charakteru Karty praw 

podstawowych UE; 

 Zapewnienie, że wolność wyznania gwarantowana przez europejskie i krajowe przepisy 

ustawowe i wykonawcze rzeczywiście pozwala każdemu na wybór i zmianę przekonań, 

swobodne wyrażanie i praktykowanie wiary, dostęp do wspólnot i miejsc kultu oraz ich 

zakładanie; 

 Zapewnienie legalnych, łatwo dostępnych mechanizmów zgłaszania aktów dyskryminacji 

religijnej i przemocy na tle religijnym; i 

 Ustanowienie pomocy prawnej i psychologicznej dla ofiar przestępstw o motywacji religijnej. 

Istnieje wiele dobrych zasad i praktyk mających zaszczepić tolerancję religijną. Jednak nie zawsze są 

one egzekwowane tak rygorystycznie,  jak powinny. Ponadto, wraz z rosnącą rolą religii w debatach 

politycznych, dyskusjach na temat imigracji, wsparcia dla uchodźców i integracji, pojawia się potrzeba 

 

105 S. Carrera and J. Parkin. 2010. The Place of Religion in European Union Law and Policy: Competing Approaches and Actors Inside the 
European Commission. Dokument roboczy RELIGARE 1. 
106 A. Portaru. 2019. The EU needs to show real commitment to religious freedom. Euroactiv 25 czerwca 2019. 

Narody  Europy,  pozostając  dumnymi  z własnej  tożsamości  narodowej 
i historii, są zdeterminowane, by przekraczać dawne podziały i zjednoczać 
się coraz ściślej, aby wykuć wspólny los. 
 
  Preambuła projektu Traktatu 
  ustanawiającego Konstytucję dla 
  Europy 
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wypracowania  innowacyjnego podejścia. Poniżej  znajdują  się  zalecenia mające na  celu utrzymanie 

i egzekwowanie norm, zasad i praw, które ułatwiają tolerancję religijną. 

 Utrzymanie uniwersalistycznej zasady wolności wyznania, rozumianej zarówno jako 

wolność wyznania, jak i wolność od wyznania. Dla wielu uchodźców i imigrantów są to 

ważne rozróżnienia, ponieważ niektórzy z nich nigdy wcześniej nie byli w stanie wybrać, że 

nie chcą być religijni lub identyfikują się jako agnostyk. W społeczeństwach patriarchalnych 

kobiety mogą być ograniczone przez przekonania religijne i związane z nimi zachowania, 

zasady dotyczące ubioru i (brak) możliwości pracy poza domem. Ograniczenia te są często 

wyjaśniane w kategoriach nakazów religijnych. Dzieci urodzone przez imigrantów w Europie 

i uczęszczające do szkół świeckich mogą również potrzebować wolności do porzucenia 

przekonań religijnych swoich rodziców. Należy im przyznać te prawa; 

 Zapewnienie uchodźcom, imigrantom, mniejszościom religijnym i przywódcom uchodźców 

możliwości wypowiadania się w kwestiach politycznych na wszystkich szczeblach władzy. 

Islam jest drugą co do wielkości religią w Europie, a populacje muzułmanów wywodzących 

się z imigrantów spotykają się z nieproporcjonalnie dużym wykluczeniem społeczno‐

ekonomicznym, dyskryminacją i rasizmem107; 

 Zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego i instytucjonalnego dla organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, opartych na wierze i niewyznaniowych, na szczeblu unijnym, 

regionalnym, krajowym i lokalnym. Szczególnie środki udostępnione na szczeblu unijnym 

i regionalnym mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju inicjatyw ogólnounijnych 

i regionalnych, w tym wymiany wiedzy i najlepszych praktyk poprzez spotkania, konferencje 

i platformy internetowe; wspierania inicjatyw, które bezpośrednio dotyczą kwestii pluralizmu 

religijnego, ale także przedsięwzięć, które koncentrują się na rozwiązywaniu wspólnych obaw 

i problemów, a tym samym są rzeczywistymi przykładami życzliwości i współpracy. 

 Wspieranie programów edukacyjnych dla dorosłych oraz kampanii promujących pluralizm 

religijny i tolerancję. 

 Włączenie tematów związanych z tolerancją religijną i pluralizmem religijnym do szkolnych 

programów nauczania na wszystkich poziomach. W szczególności należy uwzględnić treści 

dotyczące różnorodności religijnej, przykłady historycznego pokojowego współżycia oraz 

podkreślić różnorodność interpretacji, wierzeń, aspektów kulturowych w różnych religiach. 

 Szkolenie przedstawicieli społeczności lokalnych, wychowawców, społeczeństwa 

obywatelskiego i przedstawicieli rządu w zakresie ułatwiania dialogu międzyreligijnego. 

 Wykorzystanie mediów społecznościowych w celu umożliwienia innowacyjnych 
i interaktywnych sposobów prowadzenia dyskusji na temat tolerancji religijnej i pluralizmu 
religijnego. Ponadto należy zapewnić udział uchodźców i migrantów różnych wyznań.  
   

 

107 Al‐Hassani, 2005. 
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O NOVAMIGRA 

Szereg częściowo powiązanych wzajemnie kryzysów poważnie zagroził w ostatnich latach projektowi 

europejskiemu. W szczególności reakcje na przybycie 1.25 mln uchodźców w 2015 r. podważyły ideę 

zjednoczonej  Europy.  Jaki  jest  wpływ  tzw.  kryzysu  migracyjnego  i  uchodźczego  na  podstawy 

normatywne i wartości Unii Europejskiej? I co będzie oznaczać UE w przyszłości? NOVAMIGRA bada te 

kwestie  za  pomocą  unikalnego  połączenia  społecznej  analizy  naukowej,  prawnej  oraz  filozoficznej 

rekonstrukcji normatywnej i teorii.  

Niniejszy projekt: 

• Opracowuje precyzyjne opisowe i normatywne rozumienie obecnego "kryzysu wartości";

• Ocenia możliwe zmiany wartości europejskich; i

• Rozważa przyszłość Europy w  świetle praw, norm  i wartości, które mogą przyczynić  się do

przezwyciężenia kryzysów.

Projekt  otrzymał  dofinansowanie w wysokości  około  2,5 mln  euro  na  okres  trzech  lat w  ramach 

unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020". 
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