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Abstrakt
Hlavním cílem této práce je ukázat názor politické reprezentace a odborné veřejnosti na
legislativu upravující nošení ostentativních náboženských symbolů ve veřejných
školách ve Francii. V úvodu práce je nejprve představen princip laïcité, který silně
ovlivňuje francouzské státní školství, část je taktéž věnována přímo zákonu, který
vstoupil v platnost v březnu 2004. Hlavní pozornost je ovšem věnována politické,
respektive veřejné diskuzi a názorům, které v období přijímání zákona panovaly ve
francouzské společnosti. Práce předpokládá, že i přes tak zásadní téma, jakými
muslimské šátky jsou, panovala v rámci celé společnosti shoda a rozdílné názory se
objevovaly pouze v určitých detailech.

Abstract
The main purpose of this bachelor thesis is to show the opinion of political and
specialized public on the legislation concerning wearing of ostentatious religious
symbols at public schools in France. At the very beginning of the thesis, the principle of
laïcité is introduced, because it strongly influences French public education system; one
part is also devoted to the „headscarf law“ itself. The main attention is dedicated to
political or more precisely public discussion and the opinions, which emerged during
the period of acceptation of the law, within the French society. The thesis assumes that
despite the fact that the topic of headscarf is crucial, there was a consensus within the
society and the differences of the opinions emerged only in the specific details.

Klíčová slova
laïcité, Francie, legislativa, školství, muslimský šátek, ostentativní

Keywords
laïcité, France, legislation, education, Muslim headscarf, ostentatious
Rozsah práce: 74 742 znaků

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené
prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.
V Praze dne 14. května 2017

Jitka Damková

Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkovala PhDr. Davidu Emlerovi, Ph.D. za cenné rady a
připomínky v průběhu psaní práce.

TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno:
Jitka Damková
E-mail:
jitka.damkova@gmail.com
Studijní obor:
Mezinárodní teritoriální studia
Semestr a školní rok zahájení práce:
LS 2015/16
Semestr a školní rok ukončení práce:
LS 2016/17
Vedoucí bakalářského semináře:
PhDr. David Emler, Ph.D.
Vedoucí práce (povinné):
PhDr. David Emler, Ph.D.
Název práce:
Politická a veřejná diskuse k „šátkovému zákonu“ ve Francii v roce 2004
Charakteristika tématu práce (max. 10 řádek)
Francie patří k zemím s dlouhou tradicí imigrace, a to především díky své koloniální minulosti. Z
tohoto důvodu v zemi žije několik milionů obyvatel muslimského vyznání, kteří se kromě víry
samotné liší i způsobem odívání patrného především u žen. Otázka muslimského šátku je ve Francii
diskutovaná již od 90. let a k přelomovému průlomu patřilo přijetí zákonu zakazující nošení
ostentativních náboženských symbolů ve veřejných školách v březnu 2004. I když je téma otevřené i
v dnešní době, největší debata probíhala právě v době okolo přijímání zmiňovaného zákona. Z tohoto
důvodu se proto práce zabývá pohledem politické reprezentace a také názorem odborné veřejnosti na
problematiku ošátkovaných žen a především na zákon samotný.
Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek):
Nedošlo k úpravě teritoriálního vymezení, stále se jedná o území Francouzské republiky. Časové
vymezení bylo upraveno pouze lehce, především byla práce zasazena více do současnosti.
Největší proměnou prošlo téma samotné, které bylo zúženo pouze na problematiku šátků ve
francouzské společnosti, respektive legislativě přijaté v březnu 2004. Opravy byly nezbytné pro lepší
uchopení tématu a jeho užšího vymezení.
Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu):
 Úvod
o Cíl práce a struktura
o Historický a politický kontext
 Politická diskuze
o Komise Stasi a příprava zákona
o Debata ohledně důvodu pro přijetí zákona
o Debata o znění zákona
 Veřejná diskuze
o Otázka genderové nerovnosti
o Další používané argumenty
o Názor muslimské komunity
o Mediální obraz
 Závěr

Prameny a literatura (výběrová bibliografie, max. 30 hlavních titulů):
 BARBIER, Maurice, „Esquisse d´une théorie de la laïcité“, Le Débat 77, č. 5 (1993): 64–76.
 BARRAS, Amélie, „Contemporary Laïcité: Setting the Terms of a New Social Contrast? The
Slow Exclusion of women wearing headscarves“, Totalian Movements and Political Religions
11, č. 2 (2010): 229–248.
 BARŠA, Pavel, „Francie a muslimský šátek" Lidové noviny, 4. září 2004.
 BARŠA, Pavel, „Krize sekulární republiky a sociologie islamizace. Francouzská sociální věda
odpovídá na ‚aféru šátku‘“, Politologický časopis, č. 3 (2004), 288–300.
 THÉVANIAN, Pierre, Le voile médiatique. Un faux débat: „l’affaire du foulard islamique“
(Paris: Raison d’Agir, 2005).
 VERNEUIL, Yves, „L´école et la laïcité, de l´Ancien Régime à nos jours: enjeux du passé,
enjeux dépassés“, Tréma 37 (2012).
 SARKOZY, Nicolas, La Republique, les religions, l´ésperance (Paříž: Cerf, 2004).
 „Table ronde « École et laïcité aujourd'hui »“, Assemblé nationale, http://www.assembleenationale.fr/12/dossiers/laicite_CR.asp#CR (staženo 20. dubna 2017).
 „Commission de reflexion sur l´application du principe de laïcité dans la republique, ‚Rapport au
president de la republique‘“, La documentation francaise,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000725.pdf (staženo 14.
4. 2017).
 „Musulmans de France: discours de Nicolas Sarkozy au Bourget“, ReligioScope,
http://www.religion.info/2003/04/21/document-musulmans-de-france-discours-de-nicolassarkozy-au-bourget/ (staženo 15. dubna 2017).
 „Scrutin Public sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans les
écoles, collèges et lycées publics“, Assemblée nationale, http://www.assembleenationale.fr/12/scrutins/jo0436.asp (staženo 27. dubna 2017).
 „Projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées
publics - Amendements“, Assemblée nationale, http://www.assembleenationale.fr/12/dossiers/laicite-amendements.asp (staženo 14. dubna 2017).
 „Projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées
publics“, Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1378.asp.
(staženo 14. dubna 2017).
Podpis studenta a datum
Schváleno
Vedoucí práce
Vedoucí bakalářského semináře
Garant oboru

Datum

Podpis

1

Obsah
ÚVOD.......................................................................................................................................................... 2
CÍL PRÁCE A STRUKTURA ......................................................................................................................... 4
HISTORICKÝ A POLITICKÝ KONTEXT ........................................................................................................ 6
1. POLITICKÁ DISKUZE ...................................................................................................................... 12
1. 1 KOMISE STASI A PŘÍPRAVA ZÁKONA ............................................................................................... 12
1. 2 DEBATA OHLEDNĚ DŮVODU PRO PŘIJETÍ ZÁKONA ........................................................................... 13
1. 3 DEBATA O ZNĚNÍ ZÁKONA ............................................................................................................... 15
2. VEŘEJNÁ DISKUZE .......................................................................................................................... 19
2. 1 OTÁZKA GENDEROVÉ NEROVNOSTI ................................................................................................. 19
2. 2 DALŠÍ POUŽÍVANÉ ARGUMENTY ...................................................................................................... 21
2. 3 NÁZOR MUSLIMSKÉ KOMUNITY ....................................................................................................... 23
2. 4 MEDIÁLNÍ OBRAZ ............................................................................................................................ 24
ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 26
SUMMARY .............................................................................................................................................. 28
POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................................... 30
PRIMÁRNÍ ZDROJE .................................................................................................................................. 30
SEKUNDÁRNÍ ZDROJE ............................................................................................................................. 32

2

Úvod
Francie patří k zemím s dlouhou tradicí imigrace. Tento fakt je způsoben její koloniální
minulostí, a tedy i propojeností s mnohými částmi světa. Od 90. let minulého století
ovšem ve společnosti sílí nálady, že tradiční integrační model přestal fungovat, což se
nejvíce projevuje především u menšiny muslimské. Muslimové, kterých podle odhadů
žije na území Francie asi 3-4 miliony, se totiž neliší pouze svým vyznáním, ale často
také způsobem odívání, který je patrný především u žen.1 Je ovšem důležité zmínit, že
počet muslimů žijících ve Francii je opravdu pouze odhadový, a to z důvodu zákona,
který zakazuje uvádět při sčítání obyvatelstva svou rasu nebo víru. Francouzi se s
ekonomickou krizí čím dál častěji obávají o své zaměstnání a s přibývajícími
teroristickými útoky také o svou bezpečnost. Není proto divu, že se obzvlášť některé
skupiny francouzské společnosti vymezují vůči obyvatelům muslimského vyznání.
Jednou z hlavních třecích ploch je otázka šátku, kterým se zahalují některé
muslimské ženy.2 Jedním z nejvýznamnějších přelomů se stal rok 2004, ve kterém došlo
k přijetí zákona zakazujícího nošení ostentativních náboženských symbolů ve veřejných
školách. I když tato legislativa zakazuje všechny výrazné religiózní znaky, mnohými je
chápána jako přímý útok na muslimské šátky. I přesto, že je zákon v platnosti více než
deset let, otázka šátku ve francouzské společnosti je stále živá a způsobuje nemálo
rozporů a diskuzí, které se objevují především díky nedávným teroristickým útokům,
jež v poslední době otřásly Evropou. Možná í díky současné situaci se mnohé země,
které v době přijetí zákona Francii kritizovaly, postupně přiklání k podobnému řešení.
Belgie zakázala nošení muslimských šátků pár let po Francii a i Německo, které dlouho
zastávalo kritický postoj vůči takovýmto opatřením, zpřísňuje určité regule, v některých
spolkových zemích jsou proto muslimské šátky ve školách taktéž zakázány. Podobná
opatření platí i v Nizozemsku.
Zákon, který by upravoval nošení viditelných náboženských symbolů v rámci
francouzského školství, se bezpochyby dá označit za kontroverzní. Francie je zemí,
která se opírá o princip laïcité, zároveň ovšem trvá na svobodě slova a projevu. Je tedy
otázkou, zda daný zákon nejde proti tradičním hodnotám, jelikož v komplexním měřítku
není laicita šátkem nijak narušována.
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Cécile Chambraud, „Les musulmans de France, une population jeune et diverse“, Le Monde, 18. 9. 2016.
Šátkem se rozumí především tzv. hidžáb, kterým si muslimská žena zakrývá vlasy, krk a poprsí, a který
je na území Evropy také nejvíce rozšířen.
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Podle českého politologa Pavla Barši se otázka přijetí, či nepřijetí „šátkového
zákona“ stala spíše věcí principielní než praktickou. Zákon totiž pouze krátkodobě
uspokojil skupiny Francouzů, ale nevyřešil hlavní problém francouzské republiky, což
je špatná integrace menšin, která ve Francii funguje pouze jako naprostá kulturní
asimilace. Ta ovšem v případě muslimských obyvatel není nikdy plně možná, což ve
svém důsledku vede k porušení základních republikánských principů o rovnosti
obyvatel.3 Zatímco například Spojené státy podobný problém vyřešily pozitivní
diskriminací, Francie takovýto model odmítá. Podobné řešení je ovšem kritizováno
nejen vrcholnými politickými představiteli, ale i menšinami samotnými. Mladí Arabové
chtějí získat zaměstnání či místo na univerzitě díky svým vlastním schopnostem a
vědomostem, nikoli díky uměle nastaveným kvótám.4
Výběr tématu této práce byl ovlivněn především současným děním, které znovu
otevírá diskuzi ohledně rozdílnosti muslimské kultury a možné integraci muslimů do
západního světa. V posledních letech se vrcholní evropští politici shodují na tom, že
multikulturalismus jako koncepce selhal a že integrace odlišných kultur nevedla k
předpokládanému výsledku. Šátky coby viditelný symbol odlišnosti stále spadají do
témat, která se zvláště ve francouzské společnost probírají.
Práce zkoumá dva stěžejní pohledy na zmiňovaný zákon z roku 2004. Politický,
který se zabývá názorem vrcholných francouzských představitelů v tehdejší době, důraz
je kladen především na politické strany a reprezentanty, kteří se přímo podíleli na
tehdejší vládě, respektive zasedali v Poslanecké sněmovně či Senátu. Práce se snaží
adekvátně zhodnotit názory napříč politickým spektrem, ovšem vzhledem k faktu, že
někteří politikové byli díky svým mandátům slyšet více než jiní, ne vždy je to úplně
možné. Veřejná diskuze posléze zkoumá názory francouzské inteligence a obyvatelstva
určitým způsobem zainteresovaných do debaty. Do první skupiny lze zařadit
společenské vědce zabývající se tématem náboženských symbolů či jemu podobnému,
dále i představitele organizací setkávajících se s ošátkovanými dívkami; do skupiny
druhé pak například profesory mající zkušenost s výukou postihovaných žáků, ale také
žáky samotné.
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Pavel Barša, „Krize sekulární republiky a sociologie islamizace. Francouzská sociální věda odpovídá na
‚aféru šátku‘“, Politologický časopis, č. 3 (2004), 288–300.
4
Evelyne Perrin, Jeunes Maghrèbines de France (Paris: L’Harmattan, 2008), 57.
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Cíl práce a struktura
Hlavním cílem práce je odpovědět na následující otázky. Existovaly jednotné názory na
vymezenou problematiku napříč všemi skupinami? Ve kterých bodech se nacházely
největší třecí plochy? Odrážela se při diskuzích stranická příslušnost politiků, či
nikoliv? V čem se to projevilo? Odpověď na tyto otázky bude vycházet z analýzy
politických jednání, projevů či novinových článků shrnujících názory jednotlivých
postav.
Hypotézou práce je, že i přes názorové rozdíly, které běžně mezi politickými
frakcemi panují, se představitelé státu dokázali celkem rychle dohodnout na konečném
řešení v podobě legislativy. Dále předpokládám, že jednotný pohled na věc panoval i v
rámci veřejnosti, a to především díky tomu, jak bylo na legislativu pohlíženo.
Práce je rozdělená do dvou kapitol, které se věnují politické, respektive veřejné
diskuzi k zákonu o náboženských symbolech. Práce ovšem začíná úvodní podkapitolou
vymezující základní pojmy a idey důležité pro ukotvení tématu. První část proto
vymezuje princip laïcité, který se řadí k hlavním republikánským principům a byl
častým argumentem pro přijetí zákona, jenž rezonoval v debatách. V úvodní
podkapitole je také popsáno laické školství, které má pro francouzskou republiku
podstatnou hodnotou. Podkapitola je uzavřená částí o samotném zákoně a jeho přesném
znění po schválení.
První kapitola se zabývá politickou diskuzí. Ta je ohraničena projevem
tehdejšího ministra vnitra Nicolase Sarkozyho v městě Bourgetu, který patřil k jednomu
ze spouštěčů silnější odezvy v rámci politického pole, a přijetím zákona v březnu 2004.5
V této části se zmiňují i události mimo vytyčený časový rámec, důraz je ovšem kladen
pouze na zmiňované období. Kapitola se zabývá především důvody, pro které došlo ke
schválení zákona, a zmiňuje důležité mezníky ve vývoji. Dále klade důraz na
nejdůležitější sporné body v rámci politické diskuze, čímž bylo především znění zákona
samotného.
Druhá část práce je věnována diskuzi veřejné. Kapitola zkoumá názor odborné
veřejnosti a především její stanovisko k přijetí, či nepřijetí zákona. Dále se také snaží
analyzovat argumenty používané v debatách, a zda se mezi nimi nachází určitá
podobnost.
5

„Musulmans de France: discours de Nicolas Sarkozy au Bourget“, ReligioScope,
http://www.religion.info/2003/04/21/document-musulmans-de-france-discours-de-nicolas-sarkozy-aubourget/ (staženo 15. dubna 2017).
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K sepsání práce jsem využívala primárních i sekundárních zdrojů, kterých je
vzhledem ke stálé aktuálnosti tématu dostatek. Většina zdrojů je frankofonních, u
sekundární literatury jsem ovšem vycházela i z textů anglických a českých, aby
nedocházelo k jednostrannému vymezení.
Mezi primární zdroje jsem zařadila záznamy jednání francouzského Parlamentu
z období, kdy se zákon projednával. Jedná se o přepisy debat, které probíhaly od ledna
do března 2004, a všechny jsou k dispozici na stránkách francouzského Assemblée
Nationale či Senátu.6 V rámci zasedání francouzského Parlamentu docházelo také k
jednání u tzv. kulatých stolů (le table ronde), ve kterých se k problematice vyjadřovali i
odborníci z řad veřejnosti. Zároveň jsem jako primární zdroje využívala projevy
francouzských politiků či představitelů významných organizací. Dále jsou v nich
zahrnuty i novinové články reflektující danou problematiku a také některé odborné
články zabývající se přímo názory určitých skupin na navrhovanou legislativu.7
Sekundárními zdroji se staly odborné publikace a články zabývající se
problematikou laïcité ve Francii, laickým školstvím, ale také šátkem samotným. Jedná
se například o články od Amelie Barras, která zmiňuje koncept laïcité jako
nedotknutelnou ideologii, jež prostoupila celý veřejný francouzský život.8 Maurice
Barbier se ve svých dílech zabývá principem laicity detailněji a snaží se tak osvětlit jeho
ideu, základní principy a myšlenky.9 Yvesa Verneuil pak ve svém článku rozebírá
vývoj nekonfesijního školství a principy, kterými se ve Franci řídí. 10 Pro základní
náhled na problematiku mladých Maghrébins ve Francii jsem využívala i knihy od
Evelyne Perrin, která v díle rozebírá všechny společenské problémy, které mladé Araby
nejvíce obtěžují. Tato kniha se dá ovšem považovat za jednostrannou, jelikož autorka
využívá pouze pohledu mladých Maghrébins a nedoplňuje jej pohledem druhé strany.11
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„Projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics“,
Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/laicite.asp (staženo 14. dubna 2017);
„Loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics“, Sénat, http://www.senat.fr/dossierlegislatif/pjl03-209.html#block-timeline (staženo 14 . dubna 2017).
7
Např.: Alia Al-Saji, „Voiles racialisés: la femme musulmane dans les imaginaires occidentaux“, La
Revue de Creum 3, č. 2 (2008), 39–55.
8
Amélie Barras, „Contemporary Laïcité: Setting the Terms of a New Social Contrast? The Slow
Exclusion of women wearing headscarves“, Totalian Movements and Political Religions 11, č. 2 (2010):
229–248.
9
Maurice Barbier, „Esquisse d´une théorie de la laïcité“, Le Débat 77, č. 5 (1993): 64–76.
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Z metodologického hlediska se jedná o práci částečně kompilační, jelikož
vychází z již napsaných zdrojů. V celé práci se ovšem prolíná několik metod, které se
navzájem kombinují. V úplně první kapitole se jedná o metodu deskriptivní, jelikož
pracuji s definicemi pojmu laïcité, vysvětluji laické školství a pojetí šátku ve
francouzské společnosti. V hlavní části práce pak využiji především analytický přístup,
jelikož zkoumám mnoho různých názorů a hledám v nich určitou podobnost, či naopak
rozdílnost. Z tohoto důvodu proto částečně využívám i metody komparace.
Historický a politický kontext
Laicita patří k základním republikánským principům Francie, které silně ovlivňují dění
v zemi. Princip laïcité lze ovšem vnímat na vícero rovinách. Z právního hlediska
budeme hovořit o zákonu z roku 1905 o odluce státu a církve. Tento proces započal
revolucí v roce 1789, formálně byl však ukončen až zmiňovaným zákonem z roku 1905.
Tento dokument určil tři elementární principy: svobodu svědomí, úplné oddělení
veřejných institucí od církevních organizací a v neposlední řadě rovnost všech obyvatel
před zákonem bez ohledu na jejich vyznání.12 Definice laïcité se ovšem neobjevuje v
žádné ústavě, ta z roku 1946 pouze zdůrazňuje, že Francie je laickou republikou, a v
další z roku 1958 je pak ještě dodáno, že Francie respektuje všechny bez ohledu na
jejich náboženské vyznání.13 Existence laïcité taktéž umožňuje vznik názorově
nezatížené společnosti, což v dlouhodobém horizontu zajišťuje politický klid ve státě.
Občan totiž své přesvědčení vnímá racionálně, čímž se brání fanatismu a určité
netoleranci. V rámci konceptu laïcité tedy i nestátní aktéři, pokud se projevují, činí tak
bez odkazu na víru či náboženství.14
Pokud bychom se měli zaměřit na samotný pojem laïcité, objevil se v roce 1871.
Překlad do češtiny je ovšem složitý, jelikož slovo „laický" se nedá označit za přesné
synonymum. Pokud bychom tedy hledali co nejpřesnější český ekvivalent, nalezli
bychom ho spíše ve slově necírkevní či nekonfesijní. Výraz laïcité lze definovat z
dvojího hlediska. V širokém slova smyslu pojem laïcité pouze upozorňuje na oddělení
víry a světskosti. Všechny lidské aktivity, tedy především ty kulturní, společenské a
politické, se stávají autonomními a nezávislými na náboženském vyznání. Jako laické
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lze tedy označit vše vymaněné z vlivu náboženství. V užším slova smyslu je pak pojem
laïcité definován jako oddělení státu a církve. To znamená, že stát jedná úplně nezávisle
vzhledem k náboženství a církvi, stejně tak církev je ve státě plně autonomní. Jedná se
však o poněkud idealistickou představu, jelikož úplné rozdělení státu a náboženství
nikdy není možné.15
Podle Barbiera je definovat ideu laïcité celkem komplikované. Podle něj je
pojetí myšlenky trojí. V první řadě se jedná o ideu relativní. Laïcité totiž není realitou
mající vlastní obsah, je to pouze vztah mezi dvěma odlišnými realitami - tedy státem a
církví. Dále má idea laïcité poměrně negativní konotaci, jelikož vyjadřuje popření
náboženství vzhledem ke státu. V neposlední řadě je to idea dynamická, která se mění v
závislosti na místě a čase. Laïcité je tedy idea relativní, negativní a dynamická.16
Stejně jako je Francie definována heslem svoboda, rovnost, bratrství,
francouzské školství je i samotnou ústavou formulováno jako povinné, bezplatné a
laické. Vzdělávání se z vlivu katolické církve začalo vymaňovat v průběhu 19. století,
podle Julese Ferryho, tehdejšího ministra školství, mělo nejprve dojít k oddělení školy a
církve, aby mohlo následovat úplné odloučení státu od církevních institucí. Ze tří
zmíněných definic vzdělávání, školství nejprve naplnilo bezplatný status (1881), o rok
později (1882) se stalo i povinným a laickým. V průběhu dalších let princip laïcité
museli začít uplatňovat i samotní vyučující, čímž se v tomto povolání výrazně snížil
počet kněží. Laicizace školství ovšem vedla k diskuzi uvnitř církevní obce. Klerikální
představitelé stáli před dilematem, zda je laické školství ta správná cesta i přes to, že je
zdarma a tedy přístupné široké vrstvě obyvatelstva.17
Během 20. století ovšem francouzský stát musel začít řešit komplikace spojené
se soukromými školami. První velký zásah do soukromého školství představoval zákon
Marie z roku 1951, který dovoloval žákům soukromých škol pobírat od státu
stipendium.18 Podstatnější komplikaci však způsobovali rodiče, kteří nelibě nesli fakt,
že platí vzdělání svých dětí, které ale navštěvují školy, kde je jejich víra opomíjena. Z
tohoto důvodu byl o pár let později, v roce 1959, přijat druhý zákon, tzv. Debré, který
vymezil vztah mezi státem a soukromými školami. Zatímco stát začal finančně
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podporovat soukromé školské instituce, ty na oplátku proměnily status katechismu z
povinného na dobrovolný. Vyučující na soukromých ústavech spadali pod stejná
pravidla jako u institucí veřejných a školy taktéž nemohly diskriminovat žáky podle
jejich víry.19
Debata k laicizaci školství se opětovně otevřela v 90. letech, kdy se celkem
náhle objevily nové náboženské symboly, jakými byly šátky. V této rozepři se
společnost polarizovala na dvě skupiny. První z nich byla pro koncepci Julese Ferryho,
tedy za úplné vymizení náboženských symbolů ze školních lavic. Druhá skupina byla
názoru, že zákaz nošení šátků u muslimských dívek povede k jejich dvojímu vyloučení jak ze školního prostředí, tak z vlastní komunity a rodiny.20 Nakonec ovšem vyhrál
první přístup, který vedl k přijetí zákona o zákazu nošení ostentativních náboženských
symbolů ve školách. Podle mnohých je totiž šátek rušivý element, který může ohrozit
vzdělávací misi samotnou.21
První trhliny principu laïcité se v rámci Francouzské republiky začaly objevovat
s příchodem nekřesťanských, respektive muslimských imigrantů. Zákon, který byl přijat
na počátku 20. století, byl primárně namířen na katolickou církev, ke které se v té době
hlásilo nejvíce věřících, a tím pádem měla i poměrně rozsáhlou moc. I přes to, že se
Francie v tomto období potýkala s přílivem migrantů, jednalo se převážně o
přistěhovalce evropského původu, tedy křesťany, kteří nijak nenarušovali zaběhnutý
rámec. Avšak s dekolonizací francouzské říše a následným přílivem muslimských
pracovníků především z oblasti Maghrebu se situace začala měnit.22 V 70. letech začala
Francie provozovat politiku sjednocování rodin, což v praxi znamenalo, že
maghrebským ženám, jejichž manželé trvale žili ve Francii, byl usnadněn příjezd za
nimi a usídlení v zemi. S nástupem ekonomické krize 80. let však spousta imigrantů
ztratila práci a jejich ekonomická situace se propastně zhoršila. Tento fakt pak posléze
vyústil v jejich příklon k ortodoxnějšímu islámu. Muži ovlivněni vírou často nutili své
ženy a dcery zahalovat si obličej. Zahalování muslimských žen se tedy poprvé ukázalo
jako možný budoucí problém.
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Je důležité zmínit, že šátek nosila i první generace muslimských migrantek, tedy
ženy přicházející do země již v 60. letech. Tyto ženy však většinu svého času trávily
doma či v rámci komunity a majoritní společnosti nebyly prakticky na očích. Druhá a
třetí generace dívek a žen se ovšem začala plně integrovat v rámci Francie. Tyto ženy
perfektně ovládaly jazyk, byly odchovány francouzským školským systémem a samy se
aktivně zapojovaly do veřejného života.23
Problémy, které se okolo muslimského šátku vyrojily, byly především spojeny s
odlišným vnímáním tohoto symbolu ze strany Západu a islámu. Islámský svět považuje
šátek za ochranný prvek, jelikož chrání ženskou duši od slabosti, mysl od domýšlivosti
a osobnost od demoralizace.24 Mnohé ženy se navíc rozhodnou šátek nosit pro vyjádření
své kulturní identity a příslušnosti k islámu.25 Západní svět ovšem vnímá šátek spíše
jako symbol útlaku a nástroj manipulace.26 Podle některých odborníků existují tři
důvody, kvůli kterým se ženy uchylují k této části oděvu. První důvod je veskrze
elementární, ženy pouze pokračují v tradici, kterou znají z původního domova. V tomto
případě je důležité zmínit, že se jedná o ženy jen málo ovládající jazyk, často
vykonávající podřadné práce či zůstávající v domácnosti. Druhým důvodem je pak pro
ženy návrat k původní identitě. V tomto případě se jedná o ženy již narozené a trvale
usídlené ve Francii, které se z vlastní vůle rozhodly pomocí šátku navázat na tradiční
způsob života, který jim západní svět rozvrátil. Třetí a poslední důvod se skrývá v
ženině rodině, především v její mužské části, která ji nutí šátek nosit. 27 V tomto případě
se pak sama dívka ocitá v pasti, jelikož ve škole šátek nosit nemůže, v rámci komunity
si ho ale opět nasazuje, aby se vyhnula nadávkám ze stran mužské populace.28 Šátek
zároveň patří k symbolům, které v závislosti na konkrétním prostředí evokují rozdílné
věci. Zatímco pro muslima zvyklého zahalené ženy denně potkávat šátek symbolizuje
umírněnost, pro Evropana vyjadřuje útlak na ženách, které jsou násilně drženy zahalené
před zraky ostatních lidí.
Od března 2004 začal ve Francii platit zákon o náboženských symbolech v rámci
veřejných škol. Tento legislativní akt tak uzavřel dějství tzv. aféry šátku, kterou
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odstartovalo dění v městečku Creil v roce 1989. Tři školačky marockého původu si na
školní půdě odmítly sundat šátek, což vedlo k jejich vyloučení. V téže době byla
politická reakce celkem rozpačitá, jediným zastáncem zákazu nošení muslimských šátků
byla extrémně pravicová strana Národní fronta (FN - Le front national).29 Tehdejší
ministr školství Lionel Jospin aféru uzavřel s tím, že ředitelé škol dostanou pravomoc
rozhodnout, kdy je nošení šátku možné a kdy nikoli. Jelikož díky znalosti vlastního
školního prostředí dokáží rozhodnout, zda se jedná o proselytismus nebo šátek vyjadřuje
identitu žáka.30 Otázka byla znovu otevřená v roce 1994, kdy nový ministr školství
Bayrou nošení šátků zakázal. Tehdejší vláda jeho rozhodnutí ovšem odmítla s
odůvodněním, že nošení šátků není v rozporu se zákonem o laïcité. Tento Bayrouův
krok však ukázal na nutné budoucí řešení. Až do roku 2003 se nošení šátku ve školních
prostorách řešilo určitým kompromisem či domluvou s rodinou dívky. V říjnu téhož
roku se pozornost společnosti upnula na případ Almy a Lily Lévy, dcer židovského otce
a berberské matky, které se z vlastní vůle rozhodly šátek nosit. V této době byla již
situace ve společnosti výrazně vyhrocenější, což způsobila média, ale také společenské
nálady spojené s islámským radikalismem. Situaci ovšem nevylepšovaly ani projevy
některých vysokých politických představitelů.
Zákon obsahoval tři články a o jejich znění se vedly v rámci politické
reprezentace dlouhé diskuze.
Článek 1 zmiňovaného zákona byl nakonec přijat v následujícím znění: „Nošení
symbolů nebo ošacení, kterými žáci ostentativně upozorňují na náboženskou
příslušnost, je ve všech veřejných základních a středních školách zakázáno. Vnitřní
předpisy přikazují, že disciplinárním procedurám musí předcházet dialog s žákem“.31
Toto znění tak zakázalo nošení všech výrazných náboženských symbolů v prostorách
škol, ale i na akcích spadajících do kompetencí školního zařízení. V rámci výrazných
symbolů byly myšleny především muslimské šátky, židovské kipy a turbany. Naopak
menší znamení jako křížky, Davidova hvězda či ruka Fátimy se nepovažovaly za
překážející a studenti si je mohli ponechat.
Článek 2 zákona se soustředil na vymezení teritorií, na kterých bude nový zákon
platit. Ten je platný na celém území kontinentální Francie včetně jejích zámořských
29
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departmentů. Je ovšem třeba zmínit, že v některých zámořských oblastech především na
Mayotte, tvoří muslimské obyvatelstvo většinu a šátek je běžnou součástí ženského
oděvu. Šátek zde ovšem málokdy reprezentuje náboženský zájem, ale spíše kulturní
tradici. Zvláštní status si uchoval i department Alsace-Moselle, jelikož v něm neplatí ani
původní zákon o laïcité z roku 1905.
Článek 3 zákona upravuje dobu platnosti. Podle tohoto článku zákon začal platit
s novým školním rokem, tedy od září 2004. Brzy se ukázalo, že zákon měl vliv, jelikož
zatímco podle průzkumu z roku 2002 navštěvovalo francouzské státní školy asi 1500
ošátkovaných dívek, v průběhu školního roku 2004/2005 se jejich počet snížil asi na
polovinu.32 Velká většina zbylé poloviny dívek byla nucena státní školy opustit a na
nátlak rodiny začít navštěvovat soukromé muslimské školy ať už v rámci Francie či v
sousední Belgii.
Parlament tento zákon schválil 10. února 2004 494 hlasy. Proti bylo 36 poslanců,
31 členů Parlamentu se hlasování zdrželo.33 O měsíc později, 15. března, zákon
podepsal prezident Jacques Chirac a od nového školního roku zákon vešel v platnost.
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1. Politická diskuze
Politická debata ohledně muslimského šátku se ve Francii objevovala již od 80. let. V té
době ovšem často šlo pouze o ojedinělý případ dívky navštěvující školu v hidžábu.
Počet zahalených studentek začal vzrůstat až během 90. let a na přelomu tisíciletí, kdy
se zároveň i kulturní rozdíly čím dál častěji stávaly námětem pro politické projevy či
diskuze.
Většina politiků se při debatách shodovala na faktu, že Francie nutně potřebuje
legislativu upravující nošení náboženských symbolů ve školách. Shoda panovala v
názoru, že obrana principu laïcité je nutná, pokud ovšem došlo přímo na debatu k šátku,
konsensus se objevoval málokdy. Stanoviska některých politiků byla často vyhrocena
mediálními aférami, které se objevovaly po celý rok 2003, a k uklidnění situace
nepřispívaly ani islamofobní nálady napříč společností.
Na co je důležité upozornit, je fakt, že na straně přijetí zákona stáli jak čelní
představitelé státu a vlády, tak i politici, kteří působili v opozici. Významný krok k
přijetí zákona učinil tehdejší ministr vnitra Nicolas Sarkozy, když při svém projevu v
Bourget prohlásil, že by muslimské ženy a dívky měly mít identifikační doklady s
fotkou bez šátku. Paradoxně ovšem Sarkozy stál na straně odpůrců zákona. Podle něj
totiž náboženství nekonkuruje republice, ale má v ní své stálé místo. Podle něj laicita
spočívá především v právu každého vykonávat náboženství podlé své volby. Sarkozy
souhlasil se zákazem šátků ve školách, byl ovšem spíše zastáncem dialogu či diskuze
než striktního zákazu, který může vést k nárůstu náboženských škol a komunitarismu.34
I přes to, že se zákon o náboženských symbolech dá označit za celkem
přelomový pro domácí francouzskou politiku a diskuze o podobné legislativě se vedla
celé roky, jeho schvalovací proces nebyl nikterak dlouhý. První čtení v Poslanecké
sněmovně proběhlo v lednu 2004, během února prošlo schvalovacím procesem v Senátu
a v březnu byl již zákon schválen a podepsán prezidentem republiky Jacquesem
Chirakem.
1. 1 Komise Stasi a příprava zákona
Samotný francouzský prezident Jacques Chirac ještě v květnu 2003 prohlásil, že země
potřebuje především rozumné řešení stávajícího problému.35 Ovšem již v červenci
34

Nicolas Sarkozy, La Republique, les religions, l´ésperance (Paříž: Cerf, 2004), 15.
Raphaëlle Bacqué, „Le débat sur le port du foulard islamique à l'école divise la droite“, Le Monde, 9.
května 2003.
35

13
nechal ustanovit odbornou komisi pod vedením Bernarda Stasiho, která měla prověřit,
jak je princip laïcité pojímán ve školách a také ve veřejné sféře. Komise měla
prozkoumat náboženské zvyky a tradice v rámci republikánských hodnot a co
nejkonkrétněji specifikovat požadavky, které jsou zahrnuté v principu laicity, jako je
neutralita veřejných služeb či náboženská svoboda. Komise Stasi předložila výsledky
své práce na konci roku 2003 a doporučila v nich nutná budoucí opatření. Svá
doporučení Komise rozdělila do tří částí. V té první se zaměřila na povinnosti, které by
měla dodržovat samotná školská zařízení. Ta by měla bojovat proti jakékoli formě
rasismu či antisemitismu, z laïcité utvořit hlavní téma při občanské výchově a do
školních osnov by se mělo zahrnout i vyučování o různých náboženstvích, jejich
zvycích a tradicích. Druhá skupina doporučení se týkala obrany proti všem formám
diskriminace. Městská ghetta měla být zničena a okrajové čtvrti by měly profitovat z
lepšího přístupu ke sportovnímu a kulturnímu vyžití, stejně tak by měla být zlepšena
úroveň škol v těchto oblastech. Stát by neměl váhat s fakultativní nabídkou výuky
arabštiny a do osnov přidat i historii kolonialismu. Třetí doporučení se pak již týkalo
přímo přijetí zákona chránícího princip laïcité. Předpokládaný zákon se měl podle
Komise zabývat dvěma stěžejními body. V první řadě šlo o upřesnění aplikace principu
laïcité ve veřejném prostoru. Tato část měla zajistit striktní neutralitu veřejné správy a
také zákaz nošení náboženských, ale i politických symbolů ve školách. V druhém bodě
pak Komise požadovala ujištění, že Francie je kulturně diverzifikovaná země, která
svou rozličnost akceptuje. Komise proto navrhla vytvoření státních svátků na Jom
Kippur nebo Aïd-El-Kebir či právo zaměstnance vybrat si volno na slavnostní dny,
které jsou celebrovány v rámci jeho víry.36
Na základě závěrečné zprávy Komise dal prezident Jacques Chirac popud k
vytvoření nového zákona, který by zakazoval ostentativní náboženské symboly ve
školách. Zároveň ovšem odmítl do zákona implikovat část o politických symbolech či
vytvoření nových náboženských svátků.
1. 2 Debata ohledně důvodu pro přijetí zákona
Debata ohledně potenciálního přijetí zákona odstartovala spolu se zveřejněním výsledku
šetření Stasiho komise. Reakce na něj byly rozdílné v rámci politického spektra, názory

36

„Commission de reflexion sur l´application du principe de laïcité dans la republique, ‚Rapport au
president de la republique‘“, La documentation francaise,
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se navíc často lišily i v rámci jedné politické strany. Část Unie pro lidové hnutí (UMP Union pour un mouvement populaire) potěšilo, že závěry Komise se částečně shodovaly
s jejich vlastními stranickými závěry. Podle tehdejšího předsedy stranického
poslaneckého klubu Jacquese Barrota prý nová legislativa úplně zničí všechny předešlé
náboženské kompromisy. Barrot navrhl, že by mělo dojít k ujištění o respektu ke všem
náboženstvím,

aby

v

budoucnu

nedocházelo

k

projevům

náboženského

fundamentalismu.
Se závěry Komise se ztotožňovala i část levicového spektra francouzské
politické scény. Podle Socialistické strany (PS - Parti Socialiste) se práce Komise
setkala s mnoha návrhy samotné strany, jelikož se snaží o obranu laicity ve školním a
veřejném prostoru. Podle další levicové strany - Republikánského a občanského hnutí
(MRC - Mouvement républicain et citoyen)37 je vytvoření zákona „nezbytný pozitivní
krok“.
Proti návrhům Stasiho komise naopak stáli Zelení (Les Verts) a komunisté (LCR
- Ligue communiste révolutionnaire), podle kterých měl mít zákon za následek
stigmatizaci určitých náboženství. Podle komunistické strany se zákon stane pouze další
nepříjemností pro skupiny obyvatelstva, ke kterým již v současnosti Francie vysílá jen
diskriminující zprávy. Zelení zase argumentovali tím, že rovnost pohlaví, kterou se
zákon zaštiťuje, vlastně vůbec neexistuje a práva zahalených dívek nebudou ani po
přijetí zákona o nic důležitější, než jsou teď. Opoziční postoj k výsledkům Komise
zaujala i ultrapravicová Národní fronta (FN - Front national), podle jejíhož tehdejšího
předsedy Jean-Marie Le Pena se práce Komise jevila spíše ve smyslu podpory
náboženství, především islámu, který ve Francii nabyl za poslední roky většího
významu.38
Ne všichni politici reagovali přímo na výsledky šetření Komise, někteří z nich se
k problému vyjadřovali na základě vlastního přesvědčení o potřebách Francie. Politik za
UMP Pascal Clément byl zastáncem zákona, jelikož podle něj děti připraví na to žít
pospolu i přes kulturní rozdíly. Clément důrazně uvedl, že zákon se nesnaží popřít
rozdílnosti mezi dětmi, ale pouze respektovat neutralitu školního prostoru. Jeho
spolustraník Xavier Darcos zastával ještě tvrdší postoj, pro něj zákon vyjadřoval
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000725.pdf (staženo 14. dubna
2017).
38

Philippe Le Cœur, „Les divergences des réactions politiques dépassent le clivage droite-gauche“, Le
Monde, 12. prosince 2003.
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především rovnost všech lidí, žádný republikán totiž nemůže zastávat nošení symbolů,
které zastrašují a jasně signalizují podřízené postavení. Naopak, i přes stejnou
stranickou příslušnost, Christian Vannuste podporoval jiný názor. Podle něj zákon
pouze symbolizuje selhání státu, který nedokázal správně integrovat své občany. Místo
zlepšení situace spíše dojde k vyostření některých náboženských afér a samotný text
zákona více vyjadřuje agresivní sekularismus než moderní koncepci, která by umožnila
neutralitu všech náboženství.
Celkem zajímavým se jeví názor Clauda Goasguena, podle kterého je nutné
rozlišovat mezi ostentativním náboženským symbolem a ostentativním nošením
náboženského symbolu. Symbol totiž sám o sobě nemůže vystupovat jako neskrývaný,
to z něj učiní až jeho nositel. Z tohoto důvodu Goasguen nepovažoval za primární
problém náboženský symbol, ale projev jeho nositele. Zákon tedy nijak nevylepší
situaci, jelikož neřeší skutečný problém.39
1. 3 Debata o znění zákona
Největší debata v rámci politické diskuze spočívala ve znění prvního článku
zmiňovaného zákona. Původní propozice zněla následovně: „Ve veřejných školách je
zakázáno nošení symbolů, kterými žáci ostentativně manifestují náboženskou
příslušnost.“40 Největší nevoli v řadách politiků vzbuzovalo příslovce ostentativně
(ostensiblement) a padala spousta návrhů, jak znění článku vylepšit. Návrhů k vylepšení
padlo během diskuze v Poslanecké sněmovně celkem 27, některé byly zapracovány
úplně, některé částečně a většina byla zamítnuta. Pojďme se tedy podívat na některé z
nich.
Připomínka, která nejhlasitěji rezonovala v kuloárech politických reprezentantů,
se týkala nahrazení slova ostentativně. Socialistická strana v čele s Yvesem Durandem
toužila výraz nahradit slovem viditelný (visible). Stejný názor zastával i bývalý zástupce
Zelených Arnaud Leroy a komunistický politik Jean-Pierre Brard. Totéž stanovisko v
debatách následoval i další zástupce Socialistické strany Jean-Pierre Dufau.41
39

„Comptes rendus de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (2003-2004)“,
Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/12/cr-cafc/03-04/c0304025.asp (staženo 14.
dubna 2017).
40
„Projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics“,
Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1378.asp (staženo 14. dubna 2017).
41
„Projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics,
amendements n°10, 15 a 20“, Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/laiciteamendements.asp (staženo 14. dubna 2017).
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Argumenty všech pro použití slova „viditelný“ spočívaly v jeho jasnějšímu významu a
tím pádem nemožnosti nejasného výkladu zákona v budoucnu. Tento pozměňovací
návrh byl ovšem zamítnut, jelikož slovo visible sice disponuje jasnější konotací, ovšem
jen velice těžko by se určovalo, co všechno se dá označit za viditelný symbol. Okem
patrné jsou totiž i malé symboly jako křesťanský křížek či Davidova hvězda, tedy
symboly, které neměly být do zákona vůbec zahrnuty. Z tohoto důvodu pak došlo k
dalším úpravám pozměňovacích návrhů a Jean-Pierre Brard upravil svůj návrh na
symboly očividné (apparent). Někteří členové Sněmovny taktéž navrhovali použití
slovního spojení velmi viditelný (trop visible). Všechny tyto propozice byly ovšem
zamítnuty a v prvním článku zákona zůstal stejný výraz, tedy slovo onstentativně
(ostensiblement).
Návrhy k úpravě znění prvního článku však spočívaly i v jiných bodech. Někteří
politici chtěli zákon obohatit o zákaz nošení nejen náboženských, ale i politických
symbolů. Tedy o část, která byla navržena komisí Stasi, ovšem do návrhu zákona
zapracována nebyla. Hlavním argumentem se stal fakt, že pokud má být škola neutrální
místo, měla by být nezaujatá i v rámci politických názorů. Tuto připomínku vznesl
například Hervé Mariton, poslanec za UMP.42 Stejný návrh měl i levicový politik
Roger-Gérard Schwartzenberg, ten ve svém návrhu požadoval úplnou neutralitu
školního prostředí. Kromě politických symbolů se ovšem v rámci pozměňovacích
návrhů objevil i návrh o zákazu zednářských symbolů. Tuto myšlenku společně
předložili pravicoví politici z UMP, Marc le Fur a Daniel Garrigue. Druhý zmíněný svůj
nápad doplnil i o ideu, že by se zákaz měl týkat nejen žáků, ale i všech zaměstnanců
školy.43
Další důležitý dodatek, který se objevoval v diskuzích, se zabýval nutnosti přidat
dialog s žákem. Tento postoj zaujímali především Socialisté, podle kterých bylo přidání
části o dialogu s žákem nezbytným opatřením. Pro studenta je totiž klíčové nejprve
pochopit princip laïcité a důvod jeho uplatňování. Pokud ani po rozhovoru žák svoje
stanovisko nezmění, vyloučí se sám svou nepřizpůsobivostí, a škola tak nebude moci
být označena za diskriminující jednotku. Socialistická strana taktéž požadovala, aby se
v názvu zákona vůbec neobjevovalo slovo laïcité. Nová legislativa by se totiž měla
42

Union pour un mouvement populaire. Jedná se o francouzskou pravicovou stranu, v roce 2015 byla
přejmenována na Rebuplikány (Les Républicains).
43
„Projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics,
amendements n°3, 4, 5 a 17“, Assemblée natioanle, http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/laiciteamendements.asp (staženo 14. dubna 2017).
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zabývat přímo náboženskými symboly ve školách a již neřešit samotný princip laicity.
Socialisté netoužili upravit pouze první článek zákona, ale i články následující. Do
třetího článku měla být doplněna část o zhodnocení aplikace zákona po roce od jeho
uvedení do praxe.44
V rámci dodatků k zákonu se objevovalo vícero návrhů, většina zbylých už
ovšem padala pouze z jedné strany, i když jejich idey byly často podobné. Politik z řad
UMP Édouard Balladur stál proti úplnému zákazu náboženských symbolů. Zakázány by
měly být pouze, pokud se žák, jež je nosí, chová v rozporu s pravidly školského ústavu.
V jiném případě se jedná o omezování svobody náboženství, a tedy o porušování
republikánských principů. Podobný názor měl i jeho spolustraník Claude Goasguen, jež
chtěl do textu implementovat část, která by zakazovala nošení náboženských symbolů
pouze tehdy, pokud by byly nošené ve snaze nepřátelsky manifestovat náboženskou
příslušnost, opačně by docházelo k omezování náboženské svobody a navíc také k
stigmatizování některých náboženství.45
Jérôme Rivière, další ze zástupců pravicového spektra, zastával radikálnější
postoj. Navrhoval dodat do zákonu zákaz nošení oblečení zakrývající část hlavy.
Zároveň požadoval přesně v zákonu uvést, jaké tresty postihnou studenty, kteří nebudou
zákon dodržovat, jelikož bez jasného uvedení trestu bude mít zákon pouze symbolickou
hodnotu.46
Další připomínka byla ze strany Martina Billarda, podle kterého by mělo být
jasně určeno, že zákon je namířen proti všem náboženským symbolům všech
náboženství a ne jen proti muslimským šátkům, jak se může jevit.47
Ve shrnujícím projevu k připravovanému zákonu Jean-Louis Debré nastínil
základní body politické debaty, a především to, k jakému závěru politici došli. Ihned v
prvním bodě zdůraznil, že se všichni shodli na faktu, že je potřeba upevnit princip
laicity ve školách, jelikož rozhodnutí Státní rady z roku 1989 již není dostačující a
44

„Projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics,
amendements n°14 a 27“, Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/laiciteamendements.asp (staženo 14. dubna 2017).
45
„Projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics,
amendements n°1 a 2“, Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/laiciteamendements.asp (staženo 14. dubna 2017).
46
„Projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics,
amendements n°6“, Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/laiciteamendements.asp (staženo 14. dubna 2017).
47
„Avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de
loi (n° 1378) relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics“,
Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1382.asp (staženo 14. dubna 2017).
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neodpovídá ani potřebám ředitelů ani žáků, kteří budou zákonem přímo ovlivněni.
Podle velké většiny Parlamentu by v budoucnu mělo dojít k úpravě legislativy, která
zakáže všechny náboženské symboly ve školách. Všichni členové Parlamentu taktéž
vyjádřili svůj souhlas s aplikací zákona na všech základních a středních školách, do
režimu uplatňování ovšem nebyly zahrnuty školy soukromé, jelikož nejsou spravovány
státem. Co se týká pole uplatňování zákona, department Alsace-Moselle byl vyjmut,
jelikož má v principu laïcité zvláštní status.48 Většina poslanců a senátoru se taktéž
shodla na tom, že ruku v ruce s novým zákonem by měla jít i opatření na podporu
pochopení a porozumění důvodu uplatňování laïcité. Mezi ty patří proškolování učitelů,
zařazení výuky o náboženství, respektu, rovnosti pohlaví apod. nebo vytvořit návod,
který by radil, jak postupovat při nedodržení sekularismu.49

48

Tento department má specifický status především proto, že v roce 1905, kdy došlo ke schválení zákona
o oddělení státu a církve, spadal pod Německo. Dnes je tedy na území Alsace-Moselle možné mít
náboženské symboly ve třídách a i výuka náboženství zůstala v osnovách.
49
„Conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la question des signes religieux à
l'école, présidée par M. Jean-Louis DEBRÉ, Président de l'Assemblée nationale“, Assemblée nationale,
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/laicite.asp (staženo 20. dubna 2017).
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2. Veřejná diskuze
Během jednání ohledně přijetí, či nepřijetí nové legislativy se politická reprezentace
taktéž opírala o názory odborné veřejnosti. Ta byla přítomna především u tzv. kulatých
stolů, při kterých mohla podat svůj nezaujatý názor na danou problematiku. Názory
vybraných osobností se často i objevovaly v médiích, kde jim byl dán prostor pro
komentování tehdejší situace.
Odborná veřejnost se nedá seřadit podle žádného přesného vzorce, který by
určoval, zda byli stoupenci přijetí zákona či nikoli, přesto se dá říci, že velká většina
byla stoupencem přijetí legislativy. Je nutno zmínit, že mnozí podporovali akceptaci
zákona, ovšem zároveň k němu měli i připomínky či jinak komentovali jeho nedostatky.
2. 1 Otázka genderové nerovnosti
V diskuzích se nejčastěji objevoval argument, který zdůrazňoval šátek coby symbol
útlaku žen a jejich podřízenosti v patriarchální muslimské společnosti. Základním
problémem této argumentace je ovšem špatný výklad symboliky šátku. Jak již bylo
napsáno v první kapitole, šátek symbolizuje odlišenou skutečnost pro Evropana
zvyklého na „západní“ způsob života a pro muslima odchovaného ve vlastním
kulturním prostředí. Podle některých odhadů byl na tuto problematiku kladen tak velký
důraz, jelikož by se zákon nepodařilo prosadit pouze na bázi, která by tvrdila, že nošení
šátku jde proti principu laicity, jelikož se tak v reálu nedělo. Pozornost proto byla
směřována na nerovnost pohlaví.
Lucille Rabiller, generální tajemnice Federace rodičů žáků veřejných škol
(PEEP - Féderation des parents d‘élèves de l´enseignement public), silně prosazovala
rovnost mezi pohlavími, které není možné dosáhnout kvůli šátku, jenž je jasným
symbolem útlaku na ženách. Rabiller byla taktéž zastánkyní použití slova „visible“ ve
znění zákona, jelikož jasněji vymezuje zakazované symboly. V neposlední řadě jí
ovšem vadí, že je debata vyhrocena pouze okolo muslimských šátků a ostatní
zakazované symboly upadají do pozadí.50
Zákaz muslimských závojů požadoval i Philippe Guittet, generální tajemník
národního syndikátu ředitelů národního vzdělávání (SNPDEN - Syndicat national des
personnels de direction de l‘Éducation nationale). Ten striktně odmítl jakýkoli symbol,
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který reprezentuje nerovnost žen. Zároveň dodal, že šátky taktéž překážejí při některých
předmětech školní výuky.51 Stejný názor projevil i Bernard Kuntz, prezident národního
syndikátu pro střední školy (SNALC - Syndicat national des lycées et collèges) a
generální

tajemník

Konfederace

syndikátů

národního

vzdělávání.

(CSEN

-

Confédération syndicale de l'éducation nationale), který se snažil bojovat proti všem
symbolům, jež jsou znakem nerovnosti pohlaví. Zároveň ostře manifestoval proti
projevování jakékoli náboženské příslušnosti v rámci školního prostoru. Proto byl
silným příznivcem zákona, jelikož ten řeší oba dva zmiňované problémy.52
Prezident Federace rodičů žáků veřejných škol, Georges Dupon-Lahitte,
demonstroval taktéž své stanovisko, v němž tvrdil, že šátek je nutné zakázat, jelikož
představuje znak ženské podřízenosti. Zároveň ovšem dodal, že i přesto šátky
nepředstavují reálnou hrozbu pro společnost a přijetí zákona povede spíše k vyostření
stávajících problémů než k jejich reálnému vyřešení. Dále dodal, že pokud už má dojít k
aplikaci zákona, neměl by se zaměřovat pouze na jeden symbol, a tedy na pouze jednu
skupinu obyvatel.53
Gay Petek Salom, člen Vysoké rady pro integraci, taktéž zastával stanovisko
zakazující nošení náboženských symbolů v prostorách škol. Podle něj je závoj sám o
sobě segregační symbol. Jeho nošením dochází k zastrašování ženské části populace a
také k podpoře nerovnosti žen. Věřící zahalující se do šátku jím vyjadřuje svou
skromnost a cudnost, pokud tedy šátek odmítne nosit, v očích komunity nesplňuje tyto
vlastnosti. Tento systém je založený na silné patriarchální tradici a v rámci skupiny má
za následek nucené sňatky či násilí páchané na ženách. Jelikož škola by měla
propagovat principy Republiky, kterými jsou rovnost a svoboda, nemůže dovolit nošení
symbolu, který tyto ideály popírá.54
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l'enseignement public (PEEP)“,Sénat, http://www.senat.fr/commission/cult/cult040209.html#toc6
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(staženo 20. dubna 2017).
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2. 2 Další používané argumenty
Jak již bylo řečeno, v debatě se objevovalo více názorů na danou problematiku. Ve
svém důsledku byly taktéž pro přijetí zákona, ale opíraly se o odlišené argumenty.
Příznivcem zákona byl i pastor Marcel Manoël, prezident Národní rady francouzské
reformované církve. Ten v celkovém důsledku souhlasil s přijetím zákona, ale silně se
vymezoval proti faktu, že princip laïcité je v zemi aplikován jen formou vyloučení a
nikoli integrace. Taktéž zdůrazňoval obavy, že pro vyznavače islámu se zákon stane
ještě větší diskriminační zátěží a práce s touto skupinou by měla probíhat spíše formou
integračních procesů.55
Gaye Petek Salom svoje stanovisko také podpořil dalšími argumenty, kde
zmiňoval například šátek coby symbol komunitarismu, který je ve francouzské
společnosti na vzestupu. Šátek jako symbol náboženské příslušnosti silně narušuje
neutrální povahu francouzského školství, a jelikož je neutralita jedinou zárukou míru ve
školách, nemůže být šátek akceptován. Jako další z důvodů, pro který by měl být šátek
zakázán, Salom uvedl, že součástí demokracie a svobody vyznání je i právo žádnou víru
nemít, pro ateistické děti je tím pádem diskriminačním faktorem navštěvovat školu, kde
jsou povoleny náboženské symboly. Salom taktéž prohlásil, že je nutné si v diskuzi
ohledně legislativy neplést identitu s náboženstvím, což často zaměňují muslimové.
Náboženství ovšem neurčuje, kdo ve skutečnosti jsme.56
Podle francouzského filosofa Alaina Finkielkrauta je největší chybou v rámci
francouzské společnosti a školství malá informovanost o principech republiky, a
především tedy principu laicity. Z filozofického pohledu je otázka nošení šátku
problémová už způsobem, jakým na šátek nahlížíme jako společnost. Na šátek se dá bez
debat nahlížet jako na společenský fenomén určité skupiny, pokud se ovšem cokoli
označí za společenské, musí to splňovat všechna pravidla, která společnost nastavila. V
případě Francie je to tedy princip laïcité. Na šátek lze ovšem nahlížet i z kulturní
perspektivy, jelikož tato část oblečení opravdu silně demonstruje kulturní příslušnost.
Pokud je ovšem něco určeno jako kulturní (i když to spadá do kultur a tradice
menšinové skupiny), mělo by to být postaveno na roveň kultury většinové, a tím pádem
neutlačovat jednu kulturu na úkor druhé například zákazem uplatňování kulturních
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56
„Table ronde « École et laïcité aujourd'hui »“, Assemblé nationale, http://www.assembleenationale.fr/12/dossiers/laicite_CR.asp#CR (staženo 20. dubna 2017).
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zvyků jakým je nošení šátku. V neposlední řadě Finkielkraut upozorňoval na základní
pilíř západních zemí, kterým je demokracie. Ta povoluje svobodné vyjádření názoru či
příslušnosti, k nimž může být využit právě závoj. Pokud ošacení není použito jako silný
demonstrativní prvek, nemělo by docházet k jeho zakazování.57
Alain-Gérard Slama v debatě ohledně přijetí zákona silně zdůrazňoval
skutečnost, že francouzská společnost je ohrožena několika fenomény. V první řadě by
mělo dojít k uvědomění, že v zemi žije velké množství dětí původem z migrace, které
trpí nedostatečnou integrací do většinové společnosti, a tento pocit v nich budí
zahořklost a v budoucnu může vést ke spoustě nepříjemností. I z tohoto důvodu by mělo
dojít k lepší výuce o rozdílných náboženstvích a kulturách, ale i o kolonialismu a jeho
hrůzách, který je v osnovách silně opomíjen. Slama taktéž podotknul, že laïcité se jako
doktrína snaží nahradit náboženství, ale toho nikdy nebude plně schopné, jelikož stojí
úplně na jiných základech než víra samotná. Laicita ve Francii se snaží bojovat za
vytvoření ideální společnosti, takovýto druh představy je ovšem utopický.58
Názory, které se v odborné debatě často objevovaly, měly souvislost i s
evropským právem. Především se řešilo, že Evropská úmluva o lidských právech
povoluje svobodu svědomí, do které se dá zařadit svoboda náboženského vyznání. Z
tohoto důvodu se vedly diskuze, zda tedy nová legislativa nepůjde do sporu s tou
evropskou. U Soudu pro lidská práva se také řešilo, zda je možné zakázat náboženské
symboly v rámci školních prostor. Soud povolil zákaz v oblasti státní správy, jelikož
práce v tomto odvětví spočívá na dobrovolné bázi, kdežto školní docházka je povinná.
K zákonu se vyjádřila i skupina francouzských feministek, které se cítily
samotným zákonem přitlačené ke zdi. Ve francouzské společnosti se totiž jako
nejhlavnější argument využívala genderová nerovnost a diskriminace ženské části
muslimské populace. Jak již bylo ovšem zmíněno v úvodu, tento postoj byl zapříčiněn
především faktem, že západní kultura vnímá závoj jiným způsobem než společnost
muslimská. Díky této skutečnosti byl ve skupině feministek vytvořen rozkol, jelikož je
nutil volit mezi antirasismem a antisexismem. I když spousta feministek stála na straně
antirasismu, byla nakonec nucena pro výběr antisexismu, jelikož se jedná o
problematiku jim bližší.59
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2. 3 Názor muslimské komunity
Pokud se detailněji podíváme na názor samotné muslimské menšiny ve Francii, můžeme
najít rozpory. Samotní muslimští studenti vidí největší problém ve špatném pochopení
principu laïcité ostatními studenty, ale i většinovými Francouzi. Při otázce, co je laïcité,
totiž spousta lidí odpoví ve smyslu „Když se nenosí šátek“ nebo „Když se o náboženství
nemluví ve školách“. Muslimským žákům taktéž vadí nepřítomnost islámských svátků v
kalendáři a absence volna na tyto dny. Podle některých, Francie bojuje s kulturními
problémy, jelikož v zemi neexistuje integrace, ale pouze bezpodmínečná asimilace,
která ovšem není možná. Zároveň udávají, že šátek je v muslimské komunitě vnímán
jinak než tradičními Francouzi, což z něj dělá základní bod sporu.
K otázce přijetí zákona o náboženských symbolech ve školách se vyjadřovalo i
několik muslimských organizací. Francouzská rada pro muslimské vyznání (CFCM Conseil francais du Culte Musulman) a její tehdejší předseda Dalil Boubaker po
zveřejnění závěrů komise Stasi napsala veřejný dopis prezidentu republiky, ve kterém
zdůrazňovali, že Komise nebere v úvahu reálnou situaci muslimské komunity ve Francii
a nový zákon pouze povede k její stigmatizaci, která byla již v této době silně ovlivněna
nárůstem islamofobie. Podle muslimské komise došlo k editaci původního zákona z
roku 1905 a svoboda vyznání vymizela. Komise Stasi učinila krach integračním
politikám a diskriminace muslimů se stala čím dál častějším problémem. Podle
muslimské organizace je největším problémem skutečnost, že komise Stasi zdůrazňuje
neutralitu státu a princip laicity, který se pokouší uplatňovat všude, ale přitom
zapomíná, že princip laïcité mimo jiné zajišťuje svobodu ve vykonávání víry. 60
Unie islámských organizací (UOIF - Union des organisations islamiques de
France) ve své závěrečné zprávě zdůrazňuje ignoranci komise Stasi k jejím návrhům či
postojům, které vůbec nebyly ve zprávě Stasi komise zohledněny. Unie muslimským
studentům doporučuje navštěvovat instituce, kde muslimský šátek nebude překážkou,
popřípadě se jeho nošení bude moci vyřešit dialogem. Na druhou stranu je nabádá ke
klidu a nedoporučuje jim žádné přehnané skutky, které by mohly vést k problémům.
Unie byla ovšem toho názoru, že nový zákon spíše povede k ještě většímu vyloučení
muslimů ze společnosti, než aby vedla k jejich začlenění. Podle některých názorů zákon
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porušuje základní právo na svobodu jedince, který se nemůže oblékat podle svého
přesvědčení, ale podléhá předepsaným normám.61
2. 4 Mediální obraz
Bez diskuzí lze říci, že v přijetí „šátkového zákona“ hráli velkou roli francouzští
politici, ale také média. Právě ta vytvořila z šátku celospolečenský problém, který je
třeba okamžitě řešit. Tři velké francouzské deníky - Le Monde, Le Figaro a Libération
od března do prosince 2003 uveřejnily 1284 článků týkající se šátků a principu laïcité.
Pro srovnání: o reformě sociálního pojištění, která v té době taktéž patřila k horkým
tématům, se zmínily asi v pouze 400 článcích, což je třetina předchozího množství.62
Hlavní francouzská média také často podávala zkreslené informace, což ve výsledku
vedlo k vyostření názorů v rámci společnosti. Le Monde například zveřejnil výsledek
výzkumu, podle kterého tři čtvrtiny učitelů souhlasí se šátkovým zákonem. Zároveň ale
zapomněl dodat další části výzkumu, který přiznával často pozitivní zkušenost učitelů s
muslimskými žáky. Pokud by tedy výsledky byly zveřejněny společně, jistě by nevedly
k tak radikálním názorům, ke kterému dospěly francouzské deníky.63
V rámci průzkumů veřejného mínění je třeba také uvést fakt, že po první šátkové
aféře rozpoutané v roce 1989 došlo k sondáži mezi mladými žáky ohledně jejich názoru
na zahalené dívky. Toto zkoumání ukázalo, že celým 72 % žáků nevadí šátek coby
důkaz náboženské příslušnosti. Bylo by vhodné si tedy klást otázku, proč k podobnému
průzkumu nedošlo i na začátku tisíciletí, kdy se již reálně hovořilo o přijetí zákona
regulující nošení šátků.64
Vleklá mediální diskuze měla za následek nárůst islamofobních nálad v rámci
francouzské

společnosti.

Média

totiž

často

zaměňovala

islám

za

islámský

fundamentalismus, či dokonce terorismus. I z tohoto důvodu tak narostl počet příznivců
zákona v období od března do prosince o 15 %.65
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Média ve většině případů také vůbec nevyslechla dívky, kterých se zákon
nejvíce týkal. V rámci některých televizních debat byly sice přizvány muslimské ženy,
vždy se ovšem jednalo o ženy již pracující, které v souvislosti s debatou k šátkovému
zákonu narážely spíše na strach společnosti z islámského fundamentalismu než na
dennodenní problémy ošátkovaných žákyň.66
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Závěr
Otázka muslimského šátku je ve francouzské společnosti stále otevřená a debata okolo
nich se probírala i v prezidentské kampani 2017, a to zejména kvůli kandidátce Národní
fronty Marine Le Penové. Zákon z roku 2004 ovšem vytvořil základ pro možné řešení
některých případů. Podle mnohých odborníků je zákon symbolem bezmezného lpění na
principu laicity, podle jiných zase bojem proti islámu a jeho komunitarismu. Je ovšem
nutné říct, že i když je zákon spojován pouze se zákazem muslimských šátků, na stejnou
úroveň staví i židovské jarmulky či jiné výrazné náboženské symboly. Přesto byly
zákonem nejvíce postiženy právě mladé muslimky, které často musely školu úplně
opustit nebo zvolily jinou metodu - šátek sundávají pouze ve škole, ale v soukromém
životě ho zase zpátky navlékají. Je tedy otázkou, zda zákon spíše ještě nezhoršil jejich
situaci.
Princip laïcité je považován za jeden z fundamentálních prvků Francouzské
republiky, může na něj být nahlíženo z vícera úhlů, ale nejčastěji se hovoří o právní
stránce, tedy o zákonu z roku 1905 o odluce státu a církve. Idea laicity je ovšem jen
těžko definovatelná. Státní školství ve Francii je sekularismem silně ovlivněné již od 19.
století a tato tradice se v něm drží až do dnešních dob. Zatímco ale ve svých počátcích
bojovaly školy proti církvi katolické, od 90. let se začaly objevovat problémy spojené s
odlišnými vírami, především islámem. Otázka šátku vyvolala debatu, zda tento symbol
stojí proti tradici laïcité či nikoliv.
Zákon zakazující ostentativní náboženské symboly v prostorách škol přijatý v
březnu 2004 byl namířen proti všem výrazným náboženským symbolům, jakými jsou
muslimské šátky, turbany či židovské kipy. Naopak povoloval malé křížky nebo
Davidovy hvězdy. Legislativa platí na celém území Francie, včetně zámořských
departmentů, zvláštní status má pouze území Alsace-Moselle. Toto nařízení začalo platit
od nového školního roku 2004/2005 a okamžitě snížilo počet ošátkovaných dívek ve
francouzských školách.
Tato bakalářská práce si kladla za cíl dokázat, že v době přijímání zmiňovaného
zákona panovala v rámci politické reprezentace i odborné veřejnosti shoda. Obě dvě
skupiny souhlasily s přijetím zákona, což je v rámci jejich běžných stanovisek celkem
ojedinělý případ. A tato hypotéza se z velké části potvrdila.
Politická reprezentace byla jednoho názoru, a to toho, že je nutné přijmout
přísnější legislativu, která by náboženské symboly ve školách regulovala. Na tomto

27
stanovisku se shodla tradiční levice i pravice, což je obzvlášť u levicového spektra
celkem neobvyklé. Právě Socialistická strana je tradičním obráncem menšin žijících ve
Francii, kladný přístup k legislativě tedy úplně neodpovídal jejich typickému programu.
Socialistická strana se pouze vymezovala proti znění zákona a díky ní byla taktéž
přidána část o dialogu s žákem. Stranami, které se zákonem výrazněji nesouhlasily, byly
strana Zelených a také Komunistická strana. Pokud se v rámci politického spektra lišily
názory na zákon, jednalo se většinou pouze o dodatky a nikoli o zásadní body.
Celkem překvapivě ovšem panovala shoda i v rámci odborné veřejnosti. Ta byla,
stejně jako politikové, názoru, že nová legislativa je nutná. Jejich argumenty pro přijetí
navíc byly často taktéž stejné či podobné. V diskuzích se nejčastěji objevoval především
názor poukazující na šátek coby symbol ženské podřízenosti. Toto hledisko bylo
použito především z důvodu, že tradiční princip laicity není nošením šátku porušován.
Tento argument výrazně napomohl k pozitivnímu náhledu veřejnosti na zmiňovaný
zákon, jelikož otázka genderové nerovnosti je v západních společnostech citlivým
tématem. K dovršení názoru pak ještě přispěla média, která na téma napsala nespočet
článků, často s negativním podtextem směrem k muslimské komunitě.
Dá se říci, že jediná skupina, která se výrazně vymezovala proti legislativě, byly
muslimské organizace, u kterých se jednalo o zásadní porušení principu laïcité.
Především jim vadila ignorace jedné z jejich zásad, což je svobodná možnost vykonávat
jakékoli náboženství.
Celkem zajímavou se jeví otázka reakce na přijetí zákona v jiných zemích. Dalo
by se říci, že většina evropských zemí považovala novou francouzskou legislativu za
silně diskriminující a také za přímý útok na muslimské vyznání. Tento fakt je ovšem
dán skutečností odlišného pohledu na danou problematiku.
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Summary
The question of the Muslim scarf is still discussed within the French society, and the
debate which included them also took place in the presidential campaign of 2017,
mainly due to the candidate of the National Front Marine Le Pen. However, the 2004
Act created the basis for the possible solution of some cases. According to many
experts, the law is a symbol of limitless clinging to the principle of laity, according to
others it fights against Islam and its communitarism. However, it is necessary to say that
even though that the law is closely linked to the removal of Muslim scarves, Jewish
kippas or other distinctive religious symbols are also banned. Still, the young female
Muslims were the most affected by the law. They often had to abandon the school
altogether or choose another method - the scarf is being taken down only at school, but
in the private life, it is again put in place. So it is a question whether the law has not
even aggravated their situation.
The principle of laïcité is considered to be one of the crucial elements of the
French Republic, but it can be looked from several points of view, most often, from the
legal aspect which is represented by the 1905 law on the separation of the state and the
Church. However, the idea of laïcité is hard to define. State education in France has
been highly influenced by secularism since the 19th century, and this tradition has
remained until today. While in their beginnings, the schools fought against the Catholic
Church, the problems of various faiths, especially Islam, have arisen since the 1990s.
The question of the scarf sparked a debate whether this symbol is opposing the principle
of laïcité or not.
The law banning ostentatious religious symbols in schools, adopted in March
2004, was directed against all major religious symbols, such as Muslim scarves, turbans
or Jewish kippas. On the contrary, it allowed small crosses or David's stars. Legislation
is valid throughout France, including district departments. Only the Alsace-Moselle
territory has a special status. This regulation came into force by new school year
2004/2005 and immediately reduced the number of pupils who were treated in French
schools.
This bachelor's thesis aimed to prove that in the time of the adoption of this law
there was the same opinion within the political representation and the specialized
society. Both groups agreed on the adoption of the law, which is a very exceptional in
comparison to their normal positions. This hypothesis has largely been confirmed.
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Political representation had one opinion, namely that more stringent legislation
is needed to regulate religious symbols at schools. Within this opinion, the traditional
left-wing and right-wing parties agreed on, which is particularly unusual for the left-side
oriented parties. It is the Socialist Party that is the traditional defender of the minorities
living in France, so that the positive attitude towards the legislation did not fully
correspond to their typical program. The Socialist Party only wanted to change slightly
the text of the law and has also added a part of the dialogue with the pupil. The only
party that strongly disagreed with the law was the Greens. If there were differing views
on the law within the political spectrum, they were mostly only the details.
Surprisingly, there was also an agreement among the professional public. Like
politicians, they were of the opinion that new legislation is needed. Additionally, their
arguments were often the same or similar. In the discussions, most of all, the view of the
scarf as a symbol of female subordination appeared. This aspect was used primarily
because the traditional principle of laïcité is not violated by wearing the scarf. This
argument has greatly contributed to the public's positive view of the law, since gender
inequality is a sensitive issue in Western societies. The media, which has written
countless articles, often with a negative background to the Muslim community, has
contributed to the acceptance of law.
It can be said that the only group that strongly defined against the legislation was
the Muslim organizations, according to them the law was a fundamental violation of the
principle of laïcité. Above all, they were bothered by the ignorance of one of their
principles, which is a free opportunity to practice any religion.
Very interesting is the question of reaction on law enforcement in other
countries. We can say that the majority of European countries considered the new
French legislation as being highly discriminatory and also as a direct attack on Muslim
faith. It is caused by the fact, that there is a different view of the issue within the
countries.
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