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Anotace
Tato bakalářská práce je jednopřípadovou studií zabývající se pohledem britské muslimské

komunity na současnou integrační politiku Spojeného království. Tato problematika je v
posledních letech předmětem vyhrocené akademické i politické debaty, cílem této práce je
proto postihnout toto téma z perspektivy toho, kdo je předmětem těchto diskuzí, tedy z

pohledu samotných britských muslimů, respektive jejich představitelů. Práce se tedy
zaměřuje na to, jak britskou integrační politiku hodnotí dvě vybrané muslimské organizace,
které jsou uvnitř muslimské komunity mainstreamové a lze je považovat za její zástupce.

Jedná se o Muslim Council of Britain a Muslim Engagement & Development. V rámci
analýzy stanovisek těchto organizací je pozornost věnována obecnému charakteru vládní
integrační politiky i jejím konkrétním nástrojům, dále jejím dopadům na britské muslimy a
hodnocení stavu muslimské integrace a komunitní soudržnosti. Výzkumnou metodou je

kvalitativní obsahová analýza, jenž podrobuje zkoumání reporty a tzv. policy papers
publikované zmíněnými organizacemi. Text se soustředí na nynější podobu britské
integrační politiky, jenž se od původní, tradiční multikulturní koncepce integračního modelu
Spojeného království významně liší, a ke které začali představitelé země směřovat na
přelomu století. Aby byl britský integrační program a pohled vybraných muslimských
organizací na něj vystihnut co nejaktuálněji, autorka práce analyzuje dokumenty vydané

téměř výhradně mezi lety 2016 a 2019. Teze, ze které práce vychází, zní, že z pohledu
zástupců muslimské komunity současné integrační strategie britské vlády nepřispívají k

prohloubení integrace muslimů a jsou ve vztahu k nim koncipovány převážně jako prevence
vůči islámské radikalizaci.

Annotation

This Bachelor thesis is a one-case study which deals with the opinion of the British Muslim
community on the current United Kingdom ‘s integration policy. This topic has been the

subject of serious academic and political debate in the past years so the objective of this

work is to address this issue from the perspective of those who are the subject of these
discussions, that is, from the point of view of British Muslims, or more precisely their

representatives. Thus, the work concentrates on how the British integration policy is assessed

by two selected Muslim organizations that are mainstream within the Muslim community

and can be regarded as its leaders. This is the Muslim Council of Britain and Muslim
Engagement & Development. In analysing the opinion of these organizations, attention is

paid to the general aspect of government integration policy and its specific tools, to its impact
on British Muslims and to the evaluation of the state of Muslim integration and community
cohesion. As a research method, the author of this thesis has chosen qualitative content

analysis which examines reports and policy papers published by the organizations. The text
focuses on the current conception of British integration policy which differs significantly

from the original traditional multicultural United Kingdom’s integration model. This
approach has been followed since the turn of the century. The author analyses documents

published almost exclusively between 2016 and 2019 in order to depict the British
integration program and the view of the chosen Muslim organizations as topically as

possible. This Bachelor thesis is based on the premise that the chosen representatives of the
Muslim community claim that the current integration strategy of the British government do

not actually contribute to the integration of Muslims and that these strategies are majorly
focusing on the prevention of the Islamic radicalisation.
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Úvod
Spojené království přijalo v 60. letech 20. století multikulturní integrační model a po 40 let
bylo příkladem jeho úspěchu. Británie se tak stala rozmanitou zemí mnoha kultur, etnik a
náboženství, kde jednotlivé menšiny disponovaly nebývalou mírou autonomie a bylo jim
umožněno uchovat si své kulturní odlišnosti. Na počátku 21. století se však debata okolo

britského integračního modelu začala vyhrocovat, především v souvislosti s integrací
muslimské menšiny, a představitelé Spojeného království zahájili postupnou transformaci
integračních strategií. Koncepce britské integrační politiky tak byla významně proměněna,
což se relativně znatelně dotklo převážně tamní muslimské komunity.

Práce se zabývá současnou integrační politikou Spojeného království z perspektivy

britské muslimské komunity, respektive jejich zástupců, za které byly vybrány muslimské

organizace Muslim Council of Britain a Muslim Engagement & Development. Výzkumnou

otázku autorka formuluje následovně: Jak muslimská komunita ve Spojeném království
vnímá současnou integrační politiku britské vlády a její vliv na postavení britských muslimů
ve společnosti? Tezí práce je, že zástupci muslimské komunity soudí, že současné integrační
strategie britské vlády nepřispívají k prohloubení integrace muslimské menšiny a jsou ve
vztahu k ní koncipovány převážně jako prevence vůči islámské radikalizaci.

Text je rozdělen do třech hlavních kapitol. První část se věnuje stručnému představení
akademické debaty související s tématem, metodologickému ukotvení a vysvětlení
základních pojmů, ze kterých práce vychází. Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku

britské integrační politiky jako takové, tedy na její původ, proces proměny její koncepce a
obecný popis její současné podoby. Třetí kapitola, jenž je jádrem této bakalářské práce, se
zabývá integrační politikou Spojeného království z perspektivy dvou výše zmíněných
muslimských organizací. Nejprve obě dvě krátce představuje, poté přibližuje jejich obecný
postoj vůči integraci menšin v britském prostředí. Další podkapitoly se následně věnují
vybraným oblastem integrace muslimů ve vztahu k vládní integrační strategii. Podrobněji je

struktura jednotlivých kapitol popsána na začátku každé z nich. V závěru práce zodpovídá
výzkumné otázky a vyjadřuje se k potvrzení či vyvrácení zde představené hypotézy.
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1. Výzkumný rámec
Následující kapitola je věnována třem oblastem. První z nich seznamuje s akademickou
debatou a téma této práce do ní zasazuje. Následuje druhá část, která se zaměřuje na

metodologické ukotvení práce. V ní je představena výzkumná otázka, teze, cíl práce a její
tematické, časové a teritoriální vymezení. Vysvětlena bude také výzkumná metoda a
zpracování zdrojů. Poslední část je zaměřena na výklad výchozích pojmů, který je zásadní
pro správné porozumění konceptu integrační politiky. Objasňuje tři základní pojmy:
„integrace“, „integrační model“ a „integrační politika“. Opomenuta není ani definice

„britské muslimské komunity“, respektive popis toho, jakou skupinu obyvatel tento výraz

zahrnuje. Zvláštní pozornost je věnována rozlišení mezi termíny „integrační model“ a
„integrační politika“. Stručně je v této podkapitole popsána rovněž typologie integračních
modelů a jejich soudobý vývoj na území západní Evropy.

1.1. Přehled akademické debaty
Problematikou vlivu britské integrační politiky na tamní muslimskou komunitu se, zvláště

v posledních letech, zabývalo velké množství studií a textů. Do přehledu jsou zařazeny
převážně ty hojně citované a poskytující různorodé pohledy na toto téma.

Studie Anthonyho Heatha a Neli Demirevové se zabývá tím, zda britský integrační

program způsobuje vytváření oddělených komunit, kdy jednotlivé kulturní menšiny žijí
paralelní životy, což je častým argumentem jeho kritiků.1 Heath a Demirevová dochází k
závěru, že britská integrační politika obecně nevede u muslimských komunit k problémům
s přijetím britské identity a negativně neovlivňuje jejich vůli se integrovat. Nepopírají, že
fenomén segregace (jak rezidenční, tak socioekonomické) se u britských muslimských
skupin vyskytuje, nepovažují to však za negativní efekt integrační strategie jako takové a
původ tohoto jevu spatřují v diskriminaci mainstreamovou společností.2

S těmito závěry a postoji ostře kontrastuje pohled německého sociologa Christiana

1

Anthony Heath a Neli Demireva, „Has multiculturalism failed in Britain?“, Ethnic and Racial Studies 37, č. 1
(2014): 161—180.
2
Ibid, 176—77.
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Joppkeho, který se k britské integrační politice aplikované na muslimy vyjadřuje velmi

kriticky.3 Dle něj je integrační program Spojeného království naopak zaměřen pouze na boj

s údajnou islamofobní diskriminací muslimů, jejíž existenci Joppke zpochybňuje.4 Uznává,
že se muslimská komunita často potýká se špatnou socioekonomickou situací, nepovažuje
to však za důsledek diskriminace většinovou společností. Za příčinu tohoto jevu označuje
značné kulturní odlišnosti muslimské menšiny, které způsobují, že jednotlivé muslimské
komunity mají samy o sobě tendenci se segregovat a že o integraci do britské společnosti

zájem ani nemají.5 Proto britské integrační politice vyčítá její orientaci na podporu kulturní

diverzity a je přesvědčen, že tato strategie, společně s bojem proti dle jeho slov
neexistujícímu fenoménu diskriminace muslimů, nemá šanci na úspěch.6 Skepticky se ale

staví k úspěchu jakékoliv integrační strategie v případě pevně semknutých muslimských
komunit.

Na fenomén segregace komunit kulturních menšin ve Spojeném království se zaměřuje
text polské politoložky Natalie Letkiové.7 Formuje v něm tezi, že segregace menšin je
běžným jevem v případě, kdy se dané komunity musí potýkat s ekonomickou nerovností či

chudobou, tedy když je integrace v socioekonomické sféře nedostatečná. Britskou integrační
strategii charakterizuje jako zaměřenou na rozvoj vztahů mezi komunitami a na inkluzivní
charakter britské identity. Podotýká však, že takováto integrační politika nebude mít
požadované výsledky, dokud se nejprve nezaměří na vyřešení problémů diskriminace,
materiálního nedostatku a nízkého socioekonomického statusu, které se týkají převážně
komunity britských muslimů.8
V kontrastu s textem Natalie Letkiové se vyjadřuje Ruud Koopmans ve svém výzkumu z

roku 2010, zabývajícím se socioekonomickou integrací západoevropských muslimů.9 Jeho
studie vnímá úroveň socioekonomického začlenění muslimské komunity ve Spojeném

3

Christian Joppke, „Limits of Integration Policy: Britain and Her Muslims“, Journal of Ethnic and Migration
Studies 35, č. 3 (březen 2009): 453—472.
4
Ibid, 456—58.
5
Ibid, 459—60.
6
Ibid, 461.
7
Natalia Letki, „Does Diversity Erode Social Cohesion? Social Capital and Race in British Neighbourhoods“,
Political Studies 56, č. 1 (2008): 99—126.
8
Ibid, 122.
9
Ruud Koopmans, „Trade-Offs between Equality and Difference: Immigrant Integration, Multiculturalism
and the Welfare State in Cross-National Perspective“, Journal of Ethnic and Migration Studies 36, č. 1 (leden
2010): 1—26.
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království relativně pozitivně, především v porovnání s ostatními západoevropskými

zeměmi, jejichž integrační politiky původně vycházejí z multikulturního modelu.10 Dle jeho
názoru britský integrační model, který aplikuje liberální přístup k zisku občanských práv a

kulturní diverzitě, ale vyvažuje ho nízkou sociální podporou státu, funguje. Toto tvrzení
podpírá argumentem, že příslušníci přistěhovaleckých komunit jsou tak více motivováni

k zapojení se do pracovního procesu a při tom získávají jazykové a kulturní dovednosti.11
Uznává ale, že úroveň socioekonomické integrace britské muslimské menšiny je přece jen
nižší než u ostatních kulturních menšin.12

Tato bakalářská práce do debaty přispívá tím způsobem, že přináší pohled na britskou
integrační politiku a její rozličné aspekty z druhé strany – ze strany muslimů samotných.

Jejich subjektivnímu hodnocení často nebývá v akademických a vládních studiích věnováno
příliš prostoru. Pokrýt tato nezmapovaná místa výzkumu britských integračních politik tak
motivovalo volbu předmětu výzkumu zde představené práce. Britským integračním

modelem z perspektivy tamní muslimské komunity se však zabývá například studie Tariqa
Modooda

a

Fauzie

Ahmadové

s názvem

„British

Muslim

Perspectives

on

Multiculturalism“.13 Nicméně Modood a Ahmadová se ve svém výzkumu věnují spíše
pohledu britských muslimů na obecný charakter integračního modelu Británie a vychází
z rozhovorů s konkrétními jedinci. Tato bakalářská práce má ambice rozebrat názor tamní
muslimské komunity na konkrétní integrační strategie britské vlády v rozličných sférách

integrace, čímž se výše zmíněná studie nezabývá. Zároveň tak činí ne skrz jednotlivce, ale
prostřednictvím organizací, které se dají považovat za mluvčí muslimské komunity jako
celku.

1.2. Metodologické ukotvení práce
Práce je jednopřípadovou studií zabývající se současnou integrační politikou Spojeného

království z perspektivy britské muslimské komunity, respektive jejich zástupců, kterými
jsou dvě vybrané muslimské organizace. Výzkumná otázka zní: Jak muslimská komunita ve
10

Koopmans, „Trade-Offs between Equality and Difference“, 12—13.
Ibid, 21.
12
Ibid, 17.
13
Tariq Modood a Fauzia Ahmad, „British Muslim Perspectives on Multiculturalism“, Theory Culture &
Society 24 (březen 2007): 187—213.
11
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Spojeném království vnímá současnou integrační politiku britské vlády a její vliv na
postavení britských muslimů ve společnosti? Tezí je, že zástupci muslimské komunity soudí,
že současné integrační strategie britské vlády nepřispívají k prohloubení integrace

muslimské menšiny a že jsou ve vztahu k ní koncipovány převážně jako prevence vůči

islámské radikalizaci. Cílem bakalářské práce je postihnout britskou integrační politiku a její
vliv na tolik diskutovaný stav integrace muslimů v Británii z vlastního pohledu této menšiny,
tedy poskytnout pohled na tuto problematiku z jiné perspektivy, než je běžné.

Jako mluvčí komunity muslimů v Británii byly vybrány dvě konkrétní organizace, které

v této zemi hájí její zájmy – Muslim Council of Britain (MCB) a Muslim Engagement &
Development (MEND). Hlavním kritériem pro jejich výběr jako reprezentace britské
muslimské komunity byla vlivnost a dosah. Tato měřítka by se dala charakterizovat
následovně. Organizace musela mít význam v rámci muslimské komunity a být relevantní

v širší společnosti a politickém prostředí, musela tedy mít mohutnou členskou základnu a
spolupracovat s veřejnými činiteli a institucemi. MCB je považována za největší a

nejvlivnější muslimskou organizaci ve Spojeném království. Jedná se o významný
zastřešující orgán, který zahrnuje více dalších přidružených organizací, spolků a institucí,
než jakákoliv jiná britská muslimská organizace (konkrétně přes 500). MEND má zase ze

všech britských muslimských organizací nejsilnější základnu řadových členů (anglický
výraz zní grassroots presence).14 Obě organizace jsou britskou novinářskou asociací IPSO
uznávány jako reprezentativní orgány britské muslimské komunity. Na politické půdě je
MCB považována za hlavní reprezentativní instituci britských muslimů, spolupracuje tak

s mnoha veřejnými úřady a čelními labouristickými a liberálně demokratickými politiky.
MEND, přestože nemá tak silné postavení jako MCB, ve spolupráci s veřejnými činiteli a

orgány nezaostává. Kooperuje například s britskou policií, Volební komisí (Electoral
Commission) či učitelskými odbory. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ji
označila jako pozitivní příklad pro všechny občanské spolky. S oběma organizacemi však
odmítla spolupracovat Konzervativní strana. Od roku 2010, kdy se konzervativci dostali do
čela kabinetu, s nimi tedy oficiálně nespolupracuje ani britská vláda.
14

Muslim Engagement & Development, „MEND Submission to The House of Lords Select Committee on
Citizenship and Civic Engagement“ (London: Muslim Engagement & Development, 2017),
https://www.mend.org.uk/wp-content/uploads/2017/09/MEND-Submission-to-the-House-of-Lords-SelectCommitee-Hearing-on-Citizenship-and-Civil-Engagement_v1.pdf (staženo 30. 3. 2019), 4.
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Co se týče tematického vymezení, práce analyzuje pohled těchto dvou organizací na
obecný charakter i konkrétní nástroje vládních integračních strategií. Jejich hodnocení
britské integrační politiky nemůže být odděleno od toho, jak vnímají její dopady na tamní
muslimskou menšinu v různých oblastech života, a jak hodnotí současný stav muslimské
integrace a soudružnosti komunit. Práce nemá ambici přispět do současné akademické

debaty o tom, zda je britská integrační politika stále multikulturní a zda ji tak stále vnímají
výše zmíněné muslimské organizace. Součástí rovněž není ani jejich pohled na s integrací
imigrantů související naturalizační politikou, jelikož se nejedná o přímou součást integrační

politiky.15 Jejím cílem také není hodnotit, zda britský integrační program je či není úspěšný,
jelikož to přesahuje možnosti bakalářské práce.
Teritoriálně je práce zaměřena na Spojené království, a to z toho důvodu, že se zde
nachází velmi početná muslimská komunita relativně autonomního postavení, jejíž integrace
je v posledních letech hojně diskutována. Časové vymezení je ohraničeno lety 2002 a 2019.
V roce 2002 totiž započal odvrat od původního konceptu britské integrační politiky a začala

se formovat její nynější podoba. Práce však při analýze pohledu muslimské komunity na
integrační strategii Spojeného království využívá dokumentů publikovaných převážně mezi
lety 2016 až 2019, aby byly její závěry co nejaktuálnější a reflektovaly současný stav. Toto

časové ohraničení je zdůvodněno také tím, že v roce 2016 byl publikován vládní report

Casey Review (viz níže), který vlastně charakterizuje směřování současné britské integrační

politiky. V potaz je třeba brát rovněž to, že organizace MEND byla založena až v roce 2014.

Stěžejní část práce vychází z primárních pramenů, jimiž jsou tzv. policy papers, reporty

a další texty publikované oběma zkoumanými organizacemi. Pro jejich zpracování byla
použita výzkumná metoda kvalitativní obsahové analýzy. Analýza nerozebírá postoje
organizací odděleně, ale po jednotlivých oblastech britské integrační politiky či tématech,

které s ní souvisí. Tyto oblasti jsou konkretizovány v úvodu třetí, hlavní kapitoly. Účelem
analýzy není vybrané organizace komparovat mezi sebou; jejím cílem je shrnout jejich
stanoviska vůči vládní integrační strategii a přiblížit tak perspektivu britské muslimské
komunity prostřednictvím svých představitelů. Vybrané prameny se dají charakterizovat
jako texty, které se vyjadřují ke stávající podobě britského integračního programu a stavu

15

Jedná se o politiku, která v dané zemi nastavuje podmínky k zisku občanství.
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integrace muslimské komunity. Často reagují na dva konkrétní vládní dokumenty, které

definují současnou koncepci integrační politiky Spojeného království. Jde o report Casey

Review z roku 2016 a dokument Integrated Communities Strategy green paper z roku 2018.
16 17

V případě MCB práce čerpá zejména z reportu Our Shared British Future a dvou

publikací, které se vyjadřují přímo k výše zmíněným vládním textům.

18 19 20

V případě

MEND je to policy paper Muslim Manifesto 2017 a její reakce na Integrated Communities
Strategy green paper s názvem „MEND Submission to the consultation on the ‚Integrated
Communities Strategy green paper; Bulding Stronger, More United Communities‘ “.

21 22

Výše zmíněná publikace Our Shared Future je specifická, jelikož je souborem příspěvků

různých autorů, i těch, kteří nejsou členy MCB. Autorka práce však předpokládá, že s názory
a doporučeními všech přispěvatelů se organizace v zásadě ztotožňuje, vzhledem k tomu, že

je do reportu zařadila. Závěry reportu, zpracované přímo členy MCB, se rovněž shodují s
těmi, které jsou obsaženy v textech jednotlivých přispěvatelů. Všichni z nich navíc s
muslimskými komunitami pracovali či se mezi nimi dlouhodobě pohybovali. Teoretická

východiska práce se opírají zvláště o monografii Přistěhovalectví a liberální stát Andrey
Baršové a Pavla Barši a studii „Benchmarking in Immigrant Integration“ od Hana Entzingera

16

Dame Louise Casey, „The Casey Review: A review into opportunity and integration“ (London: Ministry of
Housing, Communities & Local Government, 2016),
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/57597
3/The_Casey_Review_Report.pdf (staženo 30. 3. 2019).
17
Ministry of Housing, Communities & Local Government, „Integrated Communities Strategy green paper“
(London: Ministry of Housing, Communities & Local Government, 2018),
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69699
3/Integrated_Communities_Strategy.pdf (staženo 30. 3. 2019).
18
Muslim Council of Britain, „Our Shared British Future: Muslims and Integration in the UK“ (London:
Muslim Council of Britain, 2018), http://www.mcb.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/MCB-Our-SharedFuture-online.pdf (staženo 30. 3. 2019).
19
Muslim Council of Britain, „Bringing Britain Together as One Nation: The Muslim Council of Britain’s
Submission to the Casey Review“ (London: Muslim Council of Britain, 2016), http://archive.mcb.org.uk/wpcontent/uploads/2015/12/MCB-Submission_Casey-Review.pdf (staženo 1. 4. 2019).
20
Muslim Council of Britain, „MCB Submission to the consultation on the ‚Integrated Communities Strategy
green paper‘ “ (London: Muslim Council of Britain, 2018), https://mcb.org.uk/wpcontent/uploads/2018/10/Integration-Green-Paper-MCB-Submission-5.6.18.pdf (staženo 1. 4. 2019).
21
Muslim Engagement & Development, „Muslim Manifesto 2017“ (London: Muslim Engagement &
Development, 2017), https://www.mend.org.uk/wp-content/uploads/2017/05/MEND-Muslim-Manifesto2017_FINAL_lowres-1.pdf (staženo 1. 4. 2019).
22
Muslim Engagement & Development, „MEND Submission to the consultation on the ‚Integrated
Communities Strategy green paper; Bulding Stronger, More United Communities‘ “ (London: Muslim
Engagement & Development, 2018), https://www.mend.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/MENDSubmission-to-the-Green-Paper-on-Integration-V1.pdf (staženo 1. 4. 2019).
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and Renske Biezevelda.

23 24

Charakteristika současné britské integrační politiky vychází

rovněž z práce Baršové a Barši a z reportu Migrant Policy Integration Index 2015

osahujícího komplexní analýzu integračních politik 38 zemí včetně Spojeného království. 25

1.3. Výchozí pojmy a teoretické ukotvení
Pojem „integrace“ je možno považovat za jednu z charakteristik společnosti. Čím více je
společnost integrována, tím blíže a intenzivněji spolu skupiny či jednotlivci navazují kontakt
a následně komunikují.26 Jak je již patrné z předchozí věty, na integraci můžeme pohlížet ze
skupinové i individuální perspektivy. Má rovněž dvě dimenze, a to institucionální a

normativní.27 První ze zmíněných se vztahuje k integraci po stránce socioekonomické (tzn.
v systému sociálního zabezpečení, na trhu práce či ve sféře vzdělávání) a politické (tj. rozsah
politických a občanských práv). Druhá se týká spíše kulturní orientace a identifikace
přistěhovalců. Když tedy hovoříme o normativní dimenzi integrace, běžně se používá spíše
termín „akulturace“.

K integraci přistěhovalců, potažmo přistěhovaleckých komunit, mají jednotlivé země

odlišné přístupy, a proto rozlišujeme tzv. „integrační modely“ a „integrační politiky“. Jak již
bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, pojmy „integrační model“ a „integrační politika“

nelze považovat za synonyma. V odborné literatuře bývají někdy zaměňovány, nicméně
význam každého z nich je trochu jiný a pro účely této práce je třeba mezi nimi rozlišovat.
Oba dva jsou rovněž dále v textu zasazeny do evropského kontextu.

„Integrační politika“ je chápána primárně jako nástroj, který se zaměřuje právě na

institucionální (strukturální) dimenzi integrace, tedy její na socioekonomickou a politickou
sféru.28

29

Je více individuální než integrační modely, které bývají s jednotlivými státy

23

Andrea Baršová a Pavel Barša, Přistěhovalectví a liberální stát (Praha: Mezinárodní politologický ústav,
2005).
24
Renske Biezeveld a Han Entzinger, „Benchmarking in Immigrant Integration. Report for the European
Commission" (Rotterdam: European Research Centre on Migration and Ethnic Relations, Faculty of Social
Sciences, Erasmus University Rotterdam, 2003), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/elibrary/documents/policies/immigration/pdf/general/benchmarking_final_en.pdf (staženo 29. 3. 2019).
25
British Council and Migration Policy Group „United Kingdom“, Migrant Integration Policy Index 2015,
http://www.mipex.eu/united-kingdom (staženo 29. 3. 2019).
26
Biezeveld a Entzinger, „Benchmarking in Immigrant Integration“, 6.
27
Ibid, 8.
28
Biezeveld a Entzinger, „Benchmarking in Immigrant Integration“, 6.
29
Dle některých odborníků na imigraci a integraci přistěhovalců je však situace v praxi nyní odlišná.
Například Sergio Carrera podotýká, že integrační politiky jednotlivých států se stále více týkají právě i
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spojovány. Jedná se spíše o soubor konkrétních procesů a opatření. V textu jsou čistě ze
stylistických důvodů jako synonyma používány i termíny „integrační program“ a „integrační
strategie“.

Procesem integrace imigrantů se sociální vědy poprvé začaly zabývat teprve na počátku
20. století. Tato problematika se ale zprvu týkala pouze tzv. klasických imigračních zemí –
tedy zemí, které do té doby měly jako jediné zkušenost s trvalou imigrací v masovém
měřítku.30 Jedná se především o Spojené státy, Kanadu a Austrálii. Až po druhé světové

válce se jev masové imigrace přesunul i do států západní Evropy. 31 Od 70. let masová
migrace nabyla trvalé povahy i v západoevropských zemích (jako tomu bylo doposud jen u
klasických imigračních států) a ty tak musely začít vyvíjet komplexní integrační strategie
neboli integrační politiky.
„Integrační model“ lze považovat za trochu vágnější koncept, který je charakterizován

prakticky pouze na základě charakteru imigrace (tj. zda je trvalá či dočasná), jejích motivů
a přístupu dané země ke kulturní orientaci přistěhovalců. Integrační modely jsou obvykle
rozdělovány na tři typy. Jejich názvosloví se v akademických kruzích liší, avšak v mé práci
vycházím z terminologie, kterou používají ve své práci Baršová a Barša.

Prvním typem je tzv. etnicko-exkluzivistický model. V něm neexistuje snaha o hlubší

integraci přistěhovalců a vývoj komplexní integrační politiky, jelikož imigrace je zde pouze
dočasná a motivovaná výhradně pracovními příležitostmi pro potenciální imigranty a
potřebami trhu práce daného státu.32 U imigrantů je předpokládán eventuální návrat do země
původu. Příkladem tohoto modelu bylo až do konce 90. let Západní Německo.33 Dnes je již
však minimálně v západoevropském kontextu zastaralý a na jejím území se nevyskytuje.

Druhý typ integračního modelu se nazývá asimilační. Jeho typickým představitelem i

průkopníkem je Francie. Vznikl na základě principu „jediného a nedělitelného“ národa z dob

francouzské revoluce.34 Z toho vyplývá, že v tomto modelu přistěhovalci budou jednotlivě
přijímání jako rovnoprávní a trvalí členové společnosti, ale pouze v případě, když

kulturní dimenze integrace neboli akulturace. Sergio Carrera, „A Comparison of Integration Programmes in
the EU. Trends and Weaknesses", CEPS Challenge Papers, č. 1 (březen 2006): 19.
30
Biezeveld a Entzinger, „Benchmarking in Immigrant Integration“, 6.
31
Baršová a Barša, Přistěhovalectví a liberální stát, 95.
32
Ibid, 36.
33
Ibid.
34
Baršová a Barša, Přistěhovalectví a liberální stát, 36.
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bezvýhradně přijmou většinovou kulturu a vzdají se svých původních etnických a kulturních

identit.35 Imigrace je však zde, na rozdíl od etnicko-exkluzivistického modelu, trvalého
charakteru a motivací imigrantů není dočasná pracovní příležitost, ale většinou celková
ekonomická i polická úroveň hostitelské země.36
Třetí typ představuje tzv. multikulturní (neboli pluralistický) model, za jehož vzor bylo
původně označováno například Švédsko, Nizozemsko a také právě Spojené království.
Přistěhovalectví je zde rovněž trvalé povahy, ale k imigrantům se v rámci tohoto modelu
přistupuje zásadně jinak než v tom francouzském, asimilačním. Kulturní odlišnosti
různorodých skupin imigrantů jsou naopak plně respektovány a je přítomna víra v jejich
pokojné soužití s většinovou společností pod společným širším politickým celkem.37

Klasický multikulturní model se snaží o integraci přistěhovalců spíše prostřednictvím jejich
vlastních komunit než prostřednictvím jednotlivců, a usiluje o zachování a rozvoj kolektivní
kulturní identity jednotlivých přistěhovaleckých skupin.38 K odlišným kulturním orientacím
přistupuje jako k obohacení pro celou společnost. Zmíněné státy severozápadní Evropy,

považovány zprvu za charakteristický příklad tohoto modelu integrace, se však jeho původní

povaze v současné době vzdalují.39 Tento fenomén je v příští kapitole na příkladu velké
Británie doložen.

Všechny tři modely se však od konce 90. let začínají sbíhat. Někteří odborníci na tuto

problematiku tvrdí, že tradiční modely, popsány výše, už v dnešní době nejsou platné, a že

rámce pro integrační politiku procházejí nepřetržitým vývojem.40 V souladu s tímto
přesvědčením je i text Christopha Bertossiho a Jana Willema Duyvedaka poukazující na to,
že tradiční modely integrace jsou spíše jakýmisi vědeckými konstrukty, které v minulosti s
reálnými integračními politikami korespondovaly, jelikož byly odvozeny právě od nich,

nicméně se současnou sociální a politickou praxí bývají často v rozporu.41 Západoevropské
státy si v reakci na neustále proměňující se společnost a veřejnou debatu vytvořily vlastní
integrační programy, které jsou, na rozdíl od tradičních modelů integrace, čím dál častěji
35

Biezeveld a Entzinger, „Benchmarking in Immigrant Integration“, 15.
Ibid, 11—12.
37
Baršová a Barša, Přistěhovalectví a liberální stát, 36.
38
Biezeveld a Entzinger, „Benchmarking in Immigrant Integration“, 13—14.
39
Ibid, 14.
40
Sergio Carrera, „A Comparison of Integration Programmes“, 19.
41
Christophe Bertossi a Jan Willem Duyvendak, „National models of immigrant integration: The costs for
comparative research“, Comparative European Politics 10, č. 3 (2012): 244—46.
36
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povinného charakteru. Na zmiňované sbíhající se tendenci integračních modelů, či spíše
konkrétních integračních strategií, se shoduje většina odborné veřejnosti. Faktem zůstává,
že původně liberální integrační politiky, jako třeba britská či nizozemská, se opět stávají více
restriktivními a rozdíly mezi integračními programy zemí západní Evropy se v určitých
ohledech smazávají.42 Důkazem může být například všudypřítomný důraz na jazykové a
občanské kurzy či na osvětu v oblasti kulturních hodnot, tradicí a historie hostitelských
zemí.43

Posledním důležitým výchozím pojmem, se kterým tento text pracuje, je „britská

muslimská komunita“. Vztahuje se k veškeré britské populaci muslimského vyznání, bez

ohledu na zemi původu. Tvoří 4,8 % z celkového počtu obyvatel Spojeného království a 47
% z ní jsou britští občané.44 Počet příslušníků britské muslimské komunity je větší než

celkový počet obyvatel hlásících se ke všem ostatním náboženským skupinám vyjma
křesťanství.45

42

Carrera, „A Comparison of Integration Programmes“, 19.
Bertossi a Duyvendak, „National Models of Immigrant Integration“, 241.
44
Muslim Council of Britain, „British Muslims in Numbers“ (London: Muslim Council of Britain, 2015),
http://www.mcb.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/MCBCensusReport_2015.pdf (staženo 30. 3. 2019),
16.
45
Ibid.
43
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2. Charakteristika britské integrační politiky
Tato kapitola se zaměřuje na britskou integrační politikou jako takovou, tedy jejím původem
a vývojem její koncepce v čase. Pozornost je věnována také charakteristickým atributům
integračního programu Spojeného království, společně s příklady jeho konkrétních nástrojů.

2.1. Britská integrační politika z historického hlediska
Velká Británie byla již od svého imperiálního rozmachu místem soužití mnoha různých

etnických a regionálních kultur, přičemž její vlády se nikdy nesnažily o naprostou redukci

jednotlivých kulturních odlišností.46 Britské hodnoty však vždy měly hegemonní postavení.
Nicméně v 60. letech 20. století se, z důvodů popsaných v předchozí kapitole, zrodila
koncepce liberálního multikulturalismu a toto nerovné postavení bylo odstraněno. Poprvé ji
začal prosazovat tehdejší labouristický ministr vnitra Roy Jenkins a rámcem pro britskou
integrační politiku zůstala až do konce 20. století. Jenkinsovo pojetí integrace nejlépe

vystihuje následující citát z jeho projevu z roku 1966: „Integrace neznamená to, že by
přistěhovalci ztratili vlastní národní charakteristiky a svou kulturu. Myslím, že v této zemi

nepotřebujeme „tavící kotel“.... Přišli bychom tím o ten největší přínos, který z imigrace
můžeme získat, což by myslím, bylo opravdu škoda. Proto definuji integraci ne jako
zplošťující asimilační proces, nýbrž jako stejnou příležitost, kterou následuje kulturní
různost v prostředí společné tolerance.“47
Liberální multikulturalismus klade značný důraz na politickou a socioekonomickou

integraci přistěhovalců, což je přímo závislé na absolutním odmítnutí diskriminace a

zajištění rovných práv všem příslušníkům kulturních menšin.48 Stěžejní myšlenkou této

koncepce je to, že má existovat jednotná politická identita, které se musí přizpůsobit všichni
členové přistěhovaleckých komunit žijící ve Spojeném království; jejich specifické kulturní
46

Andrea Baršová, příspěvek přednesený v rámci konference „Soudobé spory o multikulturalismus a
politiku identit“, 24. ledna 2005,
https://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/ABarsova_Integrace_pristehovalcu_v_
Evrope.pdf (staženo 8. 4. 2019), 6—7.
47
Roy Jenkins, projev přednesený v rámci konference Národního výboru Commonwealthu pro přistěhovalce
Integrace cizinců v Evropě, Londýn, Spojené království, 29. května 1966, Slovo 21, 10.
48
Pavel Barša, Politická teorie multikulturalismu (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999),
225.
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identity ale mají být zachovány, dokonce přímo chráněny. Podle britského sociologa Johna
Rexe, který navazuje na politickou koncepci Roye Jenkinse, má existovat jakási společenská
smlouva mezi státem a menšinami.49 Stát má poskytnout prostředky na rozvoj specifických
kulturních identit jednotlivých menšin, především prostřednictvím vzdělávacích a kulturních
institucí. Menšiny musí na druhou stranu přijmout právní řád Spojeného království, na určité

úrovni ovládat úřední jazyk, jako prostředek zapojení se do veřejného života v zemi, a
poskytnout svým potomkům vzdělání v rámci tamního vzdělávacího systému, který odráží
hodnoty většinové společnosti.

V 70. letech 20. století se britská integrační politika uvolnila ještě více. Stát totiž začal

silně podporovat pluralitu jednotlivých komunit. Vnímal je jako velmi důležitý prvek

společnosti, který je třeba chránit, a usiloval o co největší ochranu jejich práv. Baršová a
Barša v souvislosti s tímto jevem hovoří o tzv. komunitaristickém multikulturalismu.50

Komunita byla považována za základní jednotku integrace – vlády tedy pokládaly za přímo

žádoucí, aby byl přistěhovalec integrován do společnosti prostřednictvím své vlastní
skupiny, a ne jako jednotlivec. Tato podoba britského multikulturalismu nejlépe odpovídá
klasickému multikulturnímu modelu, který byl popsán v úvodní kapitole.
To se však v konečném důsledku projevovalo tak, že jednotlivá společenství imigrantů

byla, dle názoru vlád, segregována a jejich příslušníci nebyli dostatečně socioekonomicky a

občansko-politicky zapojeni do společnosti.51 Tento fenomén byl nakonec jedním z důvodů,
proč se političtí představitelé Spojeného království na počátku 21. století odvrátili od takto
pojaté integrační politiky, přešli opět k integraci zaměřené na jednotlivce a postupně začali
zavádět zpřísňující opatření.

2.2. Současná integrační politika Spojeného království
V následující části textu se zaměřím na současnou koncepci britské integrační politiky, která
se, jak již bylo naznačeno výše, od své tradiční podoby liší. Lze pozorovat odklon od
zaměření na komunity, přičemž se vlády nyní soustředí spíše na integraci jednotlivců jako
občanů. Tento obrat oficiálně datujeme od roku 2002, kdy byla přijata nová vládní strategie
49
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s názvem Secure Borders, Safe Haven: Integration with Diversity in Modern Britain“.52 Zde
se poprvé objevil důraz na občanství jako na sjednocující prvek. Strategie předložila návrh
na zavedení slavnostní ceremonie při udělení britského občanství, zahrnující i slavnostní
přísahu věrnosti královně a respektu k zákonům a hodnotám Spojeného království.
Navazovala zpráva ministerstva vnitra z roku 2003, která navrhla například jazykové i
vědomostní testování nových žadatelů o občanství či plán na distribuci vzdělávacích
brožurek.53 Zavedení těchto opatření koresponduje s již zmiňovaným obecným evropským
trendem, který spočívá v obratu od integrace etnických komunit spíše k občanské integraci
jednotlivce a k důrazu na kulturní dimenzi integrace.

Ke změně koncepce britské integrační politiky došlo především po teroristických útocích
na počátku 21. století, které způsobily růst napětí mezi muslimskými přistěhovalci a
evropskou civilizací. Dle Baršové a Barši si evropští politici uvědomili možný rozvoj nové
společné identity muslimských přistěhovalců, který by mohl vést ke vzniku
fundamentalisticky smýšlející evropské komunity muslimů.54 Spojené království také už
v létě 2001 muselo čelit rozsáhlejším rasovým nepokojům na severu Anglie, kde docházelo

k potyčkám mezi muslimskými imigranty a bělošským obyvatelstvem. Tyto události však
lze považovat spíše za katalyzátor, jelikož, jak již bylo zmíněno, britské vlády nebyly již
nějakou dobu spokojeny s výsledky, které do té doby přinášela implementace velice liberální
integrační politiky, zaměřené na komunity.

Zlomový byl rok 2004, kdy předseda britské Komise pro rasovou rovnost Trevor Phillips

v rozhovoru pro deník The Times uvedl, že je nutné definitivně opustit předešlou velmi
liberální multikulturní koncepci britské integrační politiky a více zdůrazňovat společnou

britskou identitu jednotlivých komunit.55 Prohlásil, že je potřeba příslušníky menšin
ujišťovat o tom, že jsou i Brity, nicméně oni musí na oplátku důsledně respektovat základní
hodnoty britského národa, a to vylučuje terorismus. Reagoval tak na incident, kdy skupina
mladých muslimů spálila před mešitou v Regent’s parku britskou vlajku. Nová vládní

strategie, přijatá po teroristických útocích v Londýně v roce 2005, pak dále navazovala na
52
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tuto restriktivnější linii a opět kladla důraz

především na posilování komunitní

sounáležitosti a význam britské identity.56 Její cíl spočíval v tom, aby kulturní identita Velké

Británie nebyla rozmanitými komunitami, žijícími na jejím území, vnímána v rozporu

s vlastní původní identitou, a aby jimi eventuálně byla přijata.57 Původní koncepce britského
multikulturalismu takový důraz na sdílení britské kulturní identity a pocit soudružnosti

nekladla. Zaměřovala se na společnou politickou identitu, rozdíly v kulturní orientaci
většinové společnosti a jednotlivých menšin ale naopak podporovala.

V posledních letech tak probíhá diskuze, zda lze v souvislosti s britskou integrační

politikou ještě mluvit o multikulturním integračním modelu. Ta se vyhrotila především
v souvislosti s projevem bývalého premiéra Davida Camerona na bezpečnostní konferenci

v Mnichově v roce 2011, ve kterém se k multikulturalismu vyjádřil velice kriticky.

Z projevu bylo zřejmé jeho přesvědčení o tom, že multikulturalismus selhal; i přesto, že to
takto přímo neformuloval. Uvedl, že pod multikulturní státní doktrínou byl umožněn a
tolerován vznik paralelních komunit, které žijí oddělené životy od většinového obyvatelstva
a kterým nebyla poskytnuta vidina společnosti, do níž by chtěly patřit.58 Prohlásil, že tyto
segregované komunity tak často konají v rozporu s elementárními britskými hodnotami. V

projevu volal po důslednější prevenci extremismu, která má probíhat pomocí přísnějšího
prověřování nově příchozích imigrantů, a po restriktivních opatřením vůči netransparentním
muslimským organizacím. Zároveň však apeloval na ustavení „nového smyslu společné
národní identity – otevřené pro všechny“.59
Tento směr, kterým se britská integrační politika vydala na počátku tohoto století,
přetrvává. Názory na to, zda je Spojené království stále ještě představitelem multikulturního
integračního modelu se různí. Britská integrační politika se vždy, i přes všechny proměny
jejího pojetí, vyznačovala důrazem na socioekonomickou integraci imigrantů a jejich

potomků. 60 Řeč je především o přístupu na trh práce, k bydlení, vzdělání a zdravotní péči.
Jak však již vyplynulo ze shrnutí akademické debaty, ne vždy jsou její nástroje v tomto
56
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ohledu efektivní a především dostatečné.

Poslední zjištění reportu Migrant Integration Policy Index z roku 2015, který hodnotí

britskou integrační politiku z hlediska objektivní příznivosti pro imigranty, kteří nejsou
občany EU, však v těchto ohledech poukazuje i na určité nedostatky. Mimoevropští
přistěhovalci mají dle jeho závěrů dobrý přístup na pracovní trh a není jim odpírán přístup

do jednotlivých sektorů ekonomiky.61 Podotýká ale, že vláda v tomto ohledu silně opomíná
přistěhovalce s nízkou kvalifikací, kteří se bez státní podpory na pracovním trhu pohybují

velmi obtížně. Příslušníci těchto přistěhovaleckých komunit jsou rovněž vyloučeni

z některých oblastí sociálního zabezpečení, jako je například sociální bydlení.62 Rezervy
britského integračního programu jsou viditelné i na skutečnosti, že úspěšnost na pracovním
trhu bývá často ovlivňována faktorem genderu.63

Za nejsilnější stránku britské integrační politiky je však stabilně a dlouhodobě
považována antidiskriminační legislativa.64 Spojené království má jedny z nejpřísnějších
antidiskriminačních zákonů a rovnostářskou politiku; náboženská, rasová i etnická
diskriminace je ilegální ve všech oblastech života. Zákonem z roku 2010 (The 2010 Equality
Act) vznikla instituce Equality and Human Rights Commission, která na rovnost dohlíží.65
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3. Britská integrační politika z pohledu tamní muslimské komunity
Tato kapitola, jež je stěžejní částí mé bakalářské práce, se věnuje integrační politice

Spojeného království z perspektivy britské muslimské komunity, respektive z perspektivy
dvou muslimských organizací, které pro účely práce byly vybrány jako její zástupci. Jak již
bylo zmíněno, jedná se o Muslim Council of Britain a Muslim Engagement and
Development. Analýza se zabývá pohledem těchto dvou organizací na obecný charakter i

konkrétní nástroje vládních integračních strategií. Jejich hodnocení britské integrační
politiky nemůže být odděleno od toho, jak vnímají její dopady na tamní muslimskou
menšinu v různých oblastech života, a jak hodnotí současný stav muslimské integrace a
soudružnosti komunit.

Kapitola je strukturována následujícím způsobem. Krátká pasáž je nejprve věnována

základním demografickým údajům o muslimské menšině žijící ve Spojeném království. Text
pokračuje stručným představením obou organizací, přináší tedy informace o jejich vzniku,
účelu a postavení v britské společnosti. Poté je přiblížen jejich obecný postoj vůči integraci
menšin v britském prostředí. Stěžejní část kapitoly je pak rozdělena na několik částí, přičemž
každá z nich se věnuje určité oblasti integrace muslimů identifikovaných samotnou
analýzou: jedná se o boj s islamofobií, vzdělání, trh práce, a osídlení. Samostatná
podkapitola je věnována problematice vládního postoje k muslimským tradicím a rovněž tak
vládní protiteroristické strategii.

3.1. Muslimská menšina ve Spojeném království a její představitelé
Demografii britské muslimské menšiny a její socioekonomickou situaci lze nejlépe
charakterizovat na základě výsledků sčítání lidu, které ve Spojeném království naposledy

proběhlo v roce 2011. Muslim Council of Britain na jeho základě zpracovala report s názvem

British Muslims in Numbers, který údaje a poznatky o britských muslimech shrnuje.66 Od
roku 2001 se muslimská populace ve Spojeném království významně zvětšila, nyní čítá přes
2,7 milionu muslimů. Většina britských muslimů (76 %) žije v městských aglomeracích

66
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regionů Velký Londýn, Severovýchodní Anglie, West Midlands, Yorkshire a Humberside
Nejpočetnější muslimská komunita žije v Londýně. Britská muslimská populace je v rámci

všech náboženských skupin nejmladší. Skoro polovina (47 %) veškerého britského
muslimského obyvatelstva se ve Spojeném království narodila. Asi 68 % z nich je asijského
původu (převážně pákistánského a bangladéšského) a 32 % neasijského, z čehož 8 % tvoří
muslimové, kteří jsou příslušníci bělošské většinové populace. Velký podíl britských
muslimů (73 %) svou identitu pojmenovává jako britskou a pouze 6 % má problémy se
znalostí angličtiny. Téměř polovina (46 %) muslimské populace žije ve vyloučených

oblastech. Podíl muslimů bez domova je vyšší než u většinového obyvatelstva, stejně je tomu
tak v případě podílu uvězněných. V porovnání s většinovou populací se u muslimské
menšiny vyskytuje vyšší míra nezaměstnanosti (7,2 % ku 3,8 %), značná část muslimských

žen nepracuje a je v domácnosti, přičemž u britské bílé většiny je počet žen v domácnosti
mnohem menší. Zastoupení muslimů ve vyšší socioekonomické třídě je o mnoho slabší než
u většinového obyvatelstva, nicméně se stále zvyšuje. Britská muslimská komunita se také

v průběhu desetiletí stala vzdělanější, podíl muslimů bez kvalifikace od roku 2001 klesl z 39
% na 26 %.

Muslim Council of Britain (dále MCB) je největší britskou muslimskou organizaci. Jedná

se o zastřešující orgán čítající více než 500 členů, mezi které patří školy, mešity, charitativní

spolky a profesní sítě.67 Byla založena v roce 1997. Jedná se o organizaci nezávislou,
financována je především prostřednictvím členských poplatků. Má demokratickou strukturu,

vedení je voleno na dvouleté období a zodpovídá se jejím členům. Deklaruje, že skrz svou
činnost se snaží umožnit britským muslimům dosáhnout spravedlivé, soudržné a úspěšné
společnosti.68 Jejím generálním tajemníkem je v současnosti Harun Khan, jenž je prvním
v Británii narozeným muslimem na této pozici.

Muslim Engagement & Development (dále MEND) je neziskovou společností, jenž za své

poslání označuje podporu aktivního zapojení britských muslimů po stránce občanské,
politické a sociální, podporu jejich zájmu o britská média a boj s islamofobií.69 Věnuje se
také mediálnímu monitoringu. Založena byla v roce 2014, přičemž navázala na zaniklou
67

„About“, The Muslim Council of Britain, https://mcb.org.uk/about/ (staženo 2. 4. 2019).
Ibid.
69
„MEND’s Aims and Objectives“, Muslim Engagement & Development, https://www.mend.org.uk/aboutmend/aims-and-objectives/ (staženo 2. 4. 2019).
68

19

muslimskou organizaci iENGAGE. Jedná se vlastně o sdružení osob z mnoha rozličných

odvětví, kteří chtějí potírat nenávist vůči muslimům. Financována je výhradně z vlastních
zdrojů. Ve Spojeném království má MEND ze všech muslimských organizací nejsilnější
základnu řadových členů.

3.2. Pohled MCB a MEND na současnou vládní koncepci integrace
Základní předpoklady pro úspěšnou, pospolitou britskou společnost a efektivní integraci

vymezují obě organizace podobně. MCB ji definuje jako multikulturní, inkluzivní společnost
sdílených hodnot, na níž se podílejí lidé všech náboženských přesvědčení a kultur a kteří
vzájemně respektují své přispění do ní.70 Deklaruje, že prostřednictvím své činnosti se snaží
k budování takové společnosti přispět. Oceňuje britský integrační model vycházející
z tradice multikulturalismu a kvituje, že není založen na „vynucené asimilaci“, přičemž jako

negativní příklad uvádí integrační model Francie.71 MEND obdobně jako MCB uvádí, že ve
funkční a soudržné společnosti by měly být ochraňovány zájmy všech komunit a uznáván

jejich společenský přínos; za klíč k úspěšné integraci označuje podporu aktivního zapojení

všech občanů do veřejného života.72 Podporu občanské angažovanosti muslimů považuje za
cíl své existence. Obě organizace však věří, že zodpovědnost za úspěšnou integraci leží nejen
na minoritních skupinách, ale i na mainstreamové společnosti a představitelích státu. MCB
podotýká, že bývalý premiér David Cameron jednou prohlásil, že „integrace je obousměrná
silnice“.73

Oba spolky jsou ale přesvědčeny, že ve skutečnosti je nyní představa vlád i

mainstreamové britské společnosti jiná. MEND poukazuje na to, že vládní rétorika v ohledu

integrace se v poslední době obrátila od zdůrazňování obousměrné povahy tohoto procesu k

propagaci „britských hodnot“.74 Z pohledu bývalého náměstka generálního ředitele MCB
Miqdaada Versiho je v britské veřejné debatě rozšířena představa, že muslimové jsou z
hlediska integrace nejproblematičtější komunitou, jelikož jejich hodnoty nejsou
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kompatibilní s hodnotami britské společnosti.75 To však považuje za mýtus. MCB ale odmítá
představu vlády, že základním předpokladem úspěšné integrace je přijetí britských hodnot,
respektive je nevnímá jako jakýsi rigidní pojem, jehož definici musí každý nově příchozí

imigrant bezvýhradně přijmout.76 V souladu s touto tezí MEND podotýká, že nelze
objektivně určit, jaké všechny kulturní či náboženské hodnoty do souboru „britské hodnoty“
ještě zapadají a jaké ne.77 Rovněž míní, že při diskuzi o britských hodnotách by se nemělo
zapomínat na jednu z těch nejdůležitějších, za kterou považuje toleranci vůči odlišným vírám
a přesvědčením.78

MEND i MCB si však uvědomují i roli samotné muslimské komunity v integračním

procesu a uznávají, že mnoho muslimů by mělo ke své vlastní integraci přistupovat
pozitivněji a proaktivněji. Druhá ze jmenovaných organizací je toho názoru, že muslimové
v Británii se stále nedostatečně aktivně účastní politického života, v poltickém prostředí

nemají příliš nátlakových skupin a zanedbávají některé sociální a environmentální otázky.
Tento nezájem a absence ve veřejném prostoru pak škodí tomu, jak je vnímá širší
společnost.79 Podotýká, že příslušníci muslimské komunity by se už jen na základě své víry
měli snažit o angažovanost, pozitivní změnu a dobro pro lidské společenství, ve kterém žijí.80
Obě organizace proto pořádají velký počet projektů a iniciativ s cílem podpořit integraci

muslimů a soudržnost rozmanitých komunit ve Spojeném království. Za MCB lze zmínit
například projekt Visit My Mosque, který podporuje mešity v otevírání svých dveří široké

veřejnosti s cílem osvěty v oblasti muslimských náboženských praktik, nebo iniciativy
povzbuzující muslimy k aktivnímu zapojení do veřejného života, třeba k volební účasti.81

MEND organizuje pro muslimskou veřejnost různé akce a workshopy vzdělávacího

charakteru a pořádá projekty ve spolupráci s nemuslimskými organizacemi za účelem
podpory komunitní soudružnosti.82 Na propagaci politické participace se zaměřuje také,
například prostřednictvím své kampaně Get Out And Vote.

Jak již bylo zmíněno v první kapitole práce, vlády Spojeného království od roku 2010
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odmítají s mainstreamovými muslimskými organizacemi včetně MEND i MCB
spolupracovat z důvodu některých kontroverzí spojených například s bojkotem Dne
památky obětí holocaustu a údajnou homofobií, antisemitismem či podporou islamistických

idejí. Neznamená to však, že nemají v politických kruzích své podporovatele. MCB do svého
reportu Our Shared British Future zařadila příspěvky vysoce postavených britských
politiků, kteří jí vyjádřili podporu a mají na integraci muslimské menšiny stejný pohled.

Konkrétně se jedná o labouristickou poslankyni Diane Abbottovou, poslance za
Konzervativní stranu Dominica Grieva a poslankyni baronku Sayeedu Warsiovou, jenž je
první britskou muslimkou, která zastávala vysoké funkce ve vládě a v Konzervativní
straně.83 Všichni tři jmenovaní sdílí názor, že v zájmu integrace je třeba s muslimskými
komunitami intenzivně pracovat, podporovat je v překonávání překážek při začleňování do

společnosti, vyzdvihovat pozitivní příklady a zároveň však neignorovat problematické jevy

a snažit se o jejich konstruktivní řešení.84 Varují také před šířením strachu a nenávisti a
nepřátelskou rétorikou, která z jejich pohledu přiživuje nedůvěru vůči muslimské menšině a
soustavně tak britskou společnost rozděluje.

V současné britské integrační politice hrají významnou roli dva nedávno vydané vládní

dokumenty, které se této problematice komplexně věnují, vyhodnocují dosavadní stav
integrace menšin či prezentují nynější i budoucí vládní integrační strategie. Důležitý je fakt,
že spolu úzce souvisí a druhý navazuje na ten první. Oba dva vyvolaly značnou odezvu jak
u MCB, tak u MEND a ve svých textech na ně opakovaně reagují. Z hlediska britské
muslimské menšiny totiž vzbudily četné kontroverze. Prvním z nich je report Casey Review,

publikovaný v roce 2016. Jeho zhotovením byla pověřena vládní úřednice pracující v sektoru
sociálních věcí Louise Caseyová. Jedná se o širší vyhodnocení stavu komunitní
soudružnosti, extremismu a úrovně integrace menšin ve Spojeném království. V podstatě
tedy posuzuje úspěch a efektivitu britského integračního programu. Caseyová se ve své
zprávě negativně vyjadřuje o současné podobě britské integrační politiky a jejím
multikulturním základu.85 Argumentuje, že u přistěhovaleckých komunit (zvláště
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muslimských) nastala spíše segregace než integrace, a to kvůli tomu, že politici a veřejné
instituce ponechali přistěhovaleckým komunitám příliš prostoru a ty ani nemají zájem o
život v pospolitosti s většinovou společností. Nedostatky integrační politiky vidí v
nekonzistentnosti a neefektivitě strategií na integrace, přespřílišném důrazu na
přizpůsobování se diverzitě a ignoraci „škodlivých kulturních či náboženských praktik“.86

Obě zkoumané organizace na tento report reagovaly velice kriticky. Zásadně se vymezují

proti tezi, že nedostatečná komunitní soudružnost má příčinu v tom, že tyto komunity se od

většinové společnosti segregují pouze z vlastní vůle.87 88 Dle jejich názoru Louise Caseyová
ignoruje socioekonomické faktory, které je k tomu dohání. Upozorňují také na obecně
přijímanou kritiku metodologických nedostatků reportu a faktu, že je zaměřen téměř
výhradně na muslimskou komunitu. Navíc, slova o „škodlivých kulturních či náboženských

praktikách“ vnímá Mohamed-Zain Dada, jeden z přispěvatelů MCB v publikaci Our Shared

Future jako velice urážlivá a shledává v nich pozůstatky koloniálního myšlení.89 MEND
žádný text reagující oficiálně na Casey Review na rozdíl od MCB nevydala, dokument však
zmiňuje napříč téměř všemi svými organizacemi.

Druhý z vybraných textů byl vydán na jaře roku 2018 pod názvem Integrated

Communities Strategy green paper (dále zmiňován už jen jako Green Paper) a jedná se o
nejaktuálnější vládní dokument týkající se integrační politiky Spojeného království. Dá se
mimo jiné označit za návrh budoucí vládní strategie v oblasti integrace kulturních a
náboženských menšin a posílení jejich soudržnosti.90 Britská vláda po vydání tohoto
dokumentu požádala jedince, organizace či zástupce jednotlivých komunit, aby se k
předložené strategii vyjádřili.

MCB uvítala úvodní proklamaci tohoto dokumentu, že zodpovědnost za integraci leží na

obou stranách.91 V prvé řadě však zkritizovala to, že text v mnoha případech vychází z tezí
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a závěrů Louise Caseyové, s nimiž se organizace neztotožňuje.92. MEND se se na adresu

Green Paper vyjádřila v stejném duchu a poznamenala, že není možné komplexně
porozumět příčině socioekonomických problémů menšin a navrhnout tak odpovídající

strategie jejich integrace, pokud vláda vychází z „chybných závěrů a postojů“ reportu Casey

Review.93 Obě organizace také shledávají, že vláda v Green Paper předložila závěry a
návrhy, které jsou prosté sebekritiky a reflexe její dosavadní integrační politiky.
Závěrem, obě ze zkoumaných organizací jsou přesvědčeny, že zodpovědnost za integraci
neleží pouze a jenom na menšinových komunitách. Ohrazují se také proti tvrzení, že
muslimské hodnoty nejsou kompatibilní s těmi britskými. Zároveň ale podotýkají, že
„britské hodnoty“ by neměly státem pevně definovaným souborem hodnot, kterému se musí
každý přistěhovalec bezpodmínečně přizpůsobit. MCB i MEND se shodují, že současná
britská integrační politika nevychází z premisy, že integrační proces je oboustranné povahy,
a orientuje se pouze na přijetí britských hodnot. Koncepci vládní integrační strategie
prezentovanou v Green Paper považují za fundamentálně chybnou, jelikož vychází
z reportu Louise Caseyové, se kterým zásadně nesouhlasí a vnímají ho jako zaujatý vůči

muslimské komunitě. Některé určité strategie sice vítají, mnohem častěji však s vládou
nesouhlasí a její koncepci integrační politiky jako celek kritizují. Této problematice se
konkrétněji věnují následující podkapitoly.

3.3. Integrační politika a boj s islamofobií
MCB i MEND soudí, že soudobá britská integrační politika se nedostatečně potýká
s rasismem a islamofobií, který dle jejich názoru prostupuje celou mainstreamovou

společností a je největší překážkou integrace muslimské menšiny. Začátkem roku 2019 MCB
upozornila britský parlamentní výbor pro vnitřní záležitosti (Home Affairs Committee) na

vládní průzkumy a průzkum, který si v říjnu 2018 zadala právě MEND. Ty přináší následující
čísla: 32 % britské populace věří, že v zemi existují tzv. no-go zóny, kde vládne právo šaría
a kam nemuslimské obyvatelstvo nesmí vstoupit; 31 % malých dětí si myslí, že muslimové
přebírají nadvládu nad Británií; 22 % britského obyvatelstva o muslimské menšině smýšlí
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negativně a 47 % by nechtělo, aby se muslim stal členem jejich rodiny; 43 % Britů by bylo

znepokojeno, kdyby v jejich blízkém okolí byla postavena mešita a 22 % by vadilo, kdyby
se poblíž jejich bydliště přistěhovala muslimská rodina; 58 % populace je zároveň
přesvědčeno, že islamofobie se ve Spojeném království šíří prostřednictvím médií.94

Právě média jsou považována oběma organizacemi za hlavního šiřitele islamofobního a

rasistického narativu. Miqdaad Versi, který se v MCB specializuje na mediální obraz

muslimské komunity, upozorňuje, že bulvární i seriózní mainstreamová média o muslimech
v mnoha případech referují nepřijatelným způsobem. Tvrdí, že o různých událostech
informují lživě nebo nepřesně, šíří předsudky či dokonce nenávist vůči muslimské
menšině.95 Argumentuje, že ke stejnému závěru došla i například OSN, Evropská komise či
mnoho akademických výzkumů. Versi dále dodává, že většina britské populace, konkrétně

64 %, získává informace o islámu pouze prostřednictvím médií.96 MCB a MEND proto
apelují státní autority, aby se vůči otevřenému či skrytému šíření islamofobního diskurzu

skrz média veřejně vymezovaly. MEND podotýká, že tuto problematiku vláda v dokumentu
Green Paper vůbec nekomentuje.97 Udává, že tento problém by se také měl řešit pomocí

silnější regulace médií a volá proto po urychlení mediální reformy, která by to měla umožnit

a k níž se vláda již v minulosti formálně zavázala.98 MCB ve svých reportech navíc
opakovaně uvádí, že britské vlády (a britští politici celkově) islamofobii v médích nejenom
neodsuzují, ale dokonce tuto rétoriku přebírají. Důrazně je proto vyzývá, aby tak nečinili.99

V této souvislosti MCB uvádí příklady islamofobních výroků a kroků, které byly učiněny

členy vládní Konzervativní strany. Za nejzávažnější považuje počínání bývalého premiéra
Davida Camerona, který v lednu 2016 ohlásil zavedení nové iniciativy na podporu výuky
angličtiny, jež však byla zaměřena pouze na muslimské ženy. Prohlásil totiž, že představují
skupinu obyvatel obzvláště náchylných k podpoře terorismu a extremistických postojů a

výukové lekce rámoval jako preventivní opatření.100 Organizace také tvrdí, že někteří
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konzervativci otevřeně podporují mediální stereotyp, že muslimové inklinují k separaci od

zbytku společnosti, a snaží se upozadit hlas zástupců muslimských komunit. 101 MEND na
tento problém poukazuje rovněž a jako důkaz předkládá, kromě bývalého premiéra

Camerona, také volby starosty Londýna v roce 2016.102 Konzervativní kandidát Zac
Goldsmith tehdy ve své volební kampani spojoval svého protivníka Sadiqa Khana s
extremisty a terorismem. Zmiňuje ještě bývalého ministra obrany Michaela Fallona, který
byl nucen omluvit se za falešná nařčení některých muslimských představitelů z napojení na
teroristy. Odvolává se i na některé čelní představitele konzervativců jako je Peter Oborne či
baronka Sayeeda Warsiová, kteří přítomnost islamofobie uvnitř Konzervativní strany
potvrdili.103 Obě dvě organizace navíc upozorňují, že v porovnání s opozičními labouristy je
výskyt islamofobního narativu v Konzervativní straně markantní.

MEND v si v souvislosti se vztahem britské integrační politiky k boji proti islamofobii

všímá jedné skutečnosti, kterou se MCB v žádném ve svých textů nezabývá. Upozorňuje

totiž, že v této sféře existují mezery v legislativě. Podotýká, že zákon Racial and Religious

Hatred Act definuje mírnější a vágnější kritéria pro zločin podněcování k náboženské
nenávisti než pro zločin podněcování k nenávisti rasové, což má na muslimskou komunitu
negativní vliv, jelikož není ve Spojeném království na rozdíl od židů nebo sikhů rasovou
menšinou, nýbrž náboženskou menšinou.104 Při podezření na trestný čin podněcování k
náboženské nenávisti je navíc nutné prokázat „záměr“, což není jednoduché. MEND tvrdí,
že tuto nevyrovnanost často zneužívá krajní pravice, když prohlašuje, že není „proti

muslimům“ ale „proti islámu“. Navrhuje proto, aby stát tuto legislativu zrevidoval, a aby

byla kritéria pro náboženskou nenávist lépe formulována.105 Na rozdíl od MCB, která tento
problém vůbec nezmiňuje, také upozorňuje na silnou přítomnost zločinu z nenávisti v online
prostoru, jenž se muslimské komunity velmi dotýká. Doporučuje, aby bylo zváženo zavedení
primární legislativy, která by ošetřovala podněcování k nenávisti na internetu, především na
sociálních sítích.106
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Zatímco MCB se o britské integrační politice v ohledu boje s islamofobií ve společnosti

vyjadřuje téměř výhradně negativně a zaměřuje se hlavně na kritiku toho, že státní autority
se nedostatečně vymezují proti mediálnímu šíření protimuslimské či islamofobní rétoriky,

což považuje za stěžejní problém, MEND udává i příklady snahy vlády islamofobii potírat.
Například vítá, že v roce 2015 britská vláda rozhodla, aby policie v Anglii a Walesu

zaznamenávala islamofobní zločiny jako specifickou kategorii zločinů z nenávisti, stejně tak

jako byly do té doby kategorizovány pouze ty antisemitsky motivované.107 Na druhou stranu
podotýká, že příslušníci muslimské menšiny často nemají ve státní autority jako je policie
přílišnou důvěru a obrací se spíše na organizace uvnitř svých komunit, jako například

Islamophobia Response Unit, kterou provozuje právě ona sama.108 Navrhuje proto, aby
policejní síly samy aktivně spolupracovaly s těmito organizacemi a centry. Také upozorňuje,
že v současné době je v příslušné lhůtě odpovězeno pouze na jedno ze čtyř nahlášení.

Podstatnou součástí boje s islamofobií by podle MEND měla být i snaha vlád o vytvoření

sdíleného národního narativu, což může být uskutečněno třeba prostřednictvím většího
důrazu na společnou historii při výuce, poukazováním na pozitivní přispění menšinových

komunit do britské společnosti.109 MCB shodně uvádí, že větší osvěta ohledně role muslimů
v britské historii i dnešní společnosti by se měla stát klíčovou součástí strategie potírání
islamofobie.110

Obě organizace shodně identifikují média jako hlavní prostředek šíření islamofobie. Jsou
přesvědčeny, že adekvátní integrační politika by se měla snažit o potírání islamofobního
narativu. Z jejich pohledu se však tak v případě Spojeného království neděje. Podotýkají, že
britští politici se proti protimuslimské agendě rozšiřované skrz média dostatečně nevymezují

a v některých případech ji i přebírají. Tento jev zaznamenávají převážně v rámci
Konzervativní strany, což považují za obzvláště problematické vzhledem k tomu, že se jedná
o stranu vládní. Mají za to, že islamofobie prosakuje i mezi čelní představitele

konzervativních vlád. Apelují na britskou vládu i další politiky, aby proti islamofobii ve
veřejném prostoru více vystupovali, a aby byla urychlena mediální reforma související
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s větší regulací. MEND také poukazuje na nedokonalou legislativu ošetřující podněcování

k náboženské nenávisti. Oba spolky navrhují, že strategií pro boj s tímto fenoménem by
mohla být i větší osvěta ohledně minulé a současné role muslimů v britské společnosti.

3.4. Integrační politika ve sféře vzdělání
MCB i MEND považují integrační strategie v oblasti vzdělávacího systému za jedny
z nejzásadnějších pro integraci muslimské komunity. Jeden z odborných příspěvků, které

MCB zařadila do své publikace Our Shared Future, poukazuje na to, že mladí muslimové

jsou v těžké situaci, jelikož čelí různým a často proti sobě jdoucím vlivům.111 Řeč je o
očekávání rodiny, tradičních genderových rolích, očekávání vlastní náboženské komunity,
požadavcích a standardech mainstreamového vzdělávání, radikálních islamistických
proudech a v neposlední řadě i o vlivu svých vrstevníků a všeobecné kultury mládeže. Obě
organizace se shodují, že pro budoucí úspěch a integraci muslimů ve společnosti hraje

instituce vzdělávání rozhodující roli. Dle jejich názoru ale britská politika v této sféře

nefunguje správně, nesnaží se najít rovnováhu mezi náboženskou identitou muslimů a
přípravou na život v moderní společnosti a nevytváří vzdělávací systém, který by bojoval
s předsudky o kulturních menšinách.

Obě organizace jsou přesvědčeny, že muslimské děti ve škole čelí islamofobii,
diskriminaci, neustálému podezřívání a často i rasisticky či islamofobně motivované šikaně.
MCB upozorňuje na četné případy, kdy muslimští žáci nahlásili, že se pravidelně setkávají s

nadávkami jako „terorista“ (terrorist) či „atentátník“ (bomber).112 Explicitně kritizuje
ministerstvo školství a státní úřad Ofsted, který má na starost inspekci školních institucí a

vytýká jim, že k těmto jevům přistupují lhostejně a neberou je dostatečně vážně.113 Systém
vzdělávání také z jejího pohledu neposkytuje dostatečný prostor vlastní kulturní a
náboženské identitě, dvojjazyčnosti a nevěnuje adekvátní pozornost užšímu zapojení rodičů

a komunit v jednotlivých školách. MEND je stejného názoru jako MCB a má za to, že
současná podoba vzdělávacího systému se nedostatečně věnuje osvětě dětí a mladistvých
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ohledně islamofobie, rasismu a antisemitismu.114 Organizace zdůrazňují proto potřebu
rozvoje speciálních učebních materiálů a příruček, které by vzdělávaly v ohledu odlišných

kultur a připravovaly tak na život v multikulturní společnosti. MEND navrhuje také zavedení
speciálních školení pro učitele, které by byly zaměřeny na řešení rasisticky či nábožensky
motivované šikany.115

S ohledem na oběma organizacemi deklarovanou existenci podezřívavého prostředí,

které na školách obklopuje muslimskou komunitu, je nutno zmínit jednu velmi kontroverzní
a diskutovanou aféru. Tu vyvolal nález anonymního neověřeného dopisu, který popisoval
proces možného ovládnutí škol v oblastech s četnou muslimskou populací lidmi

sympatizujících s radikálními ideály islámu.116 Používal přímo metaforu „trojského koně“.
Mělo jít přímo o extremistické až teroristické hnutí, nástrojem k uskutečnění popisovaného
měla být Rada guvernérů jednotlivých škol a tento scénář byl dle dopisu již aplikován v
Birminghamu. V reakci na nález tohoto textu bylo zahájeno šetření. Zpráva se závěry
vyšetřování dala nalezenému dopisu v případě birminghamských škol v určitých ohledech
zapravdu a upozornila na existenci „agresivní islámské agendy“.117 Přímé důkazy o
radikalizaci či dokonce násilném extremismu však nalezeny nebyly.

MCB se vůči této zprávě ostře vyhradila, jelikož v ní byla označena za součást hnutí

popisovaného v dopise. Organizace ve svém vyjádření označila tato obvinění za absurdní a
dodala, že hlasitě a dlouhodobě odsuzuje jakoukoliv formu extremismu a vždy v rámci

muslimských komunit obhajovala pozitivní přístup k integraci.118 Podotkla, že předložené
důkazy o praxi v několika birminghamských školách jsou zajisté velmi znepokojující a
dostačující pro disciplinární či právní kroky, kritizovala však celkové vyznění reportu, který
připisuje vinu mnohem širšímu spektru aktérů, a to pouze na základě bezdůvodného spojení,

bez jakýchkoliv důkazů. Později také argumentovala vyšetřováním britského deníku The
Guardian, které bylo uzavřeno v roce 2017 a neobjevilo žádné důkazy, které by prokazovaly
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existenci spiknutí popisovaného v inkriminovaném dopise.119

Aféra spojená s nálezem dopisu popisující údajné spiknutí se MEND na rozdíl od MCB

přímo netýkala, oficiálně tedy výsledky šetření nekomentovala. Vyjádřila se k nim
v některých ze svých publikací a zdůraznila pouze to, že nenašlo žádný důkaz o údajné
extremistické konspiraci. Avšak zaměřila se na mediální pokrytí případu, které dle jejího
názoru bylo plné negativních nepodložených spekulací a opět tak přispělo k

protimuslimským náladám ve společnosti.120 Podle jejího názoru měla aféra rovněž značně

negativní dopad na muslimské náboženské školy (faith schools)121, které jsou kvůli tomu
nyní víc než kdy dříve vnímány jako rozvratné.122

Již zmíněný vládní dokument Green Paper kritizuje existenci muslimských

náboženských škol a fenomén „segregovaných škol“, tedy sekulárních škol, kde ale tvoří

většinu žáci z přistěhovaleckých komunit. Vůči tomu se obě organizace vymezují. MCB
důrazně odmítá vytváření dojmu, že náboženské školy brání integraci a pozdějšímu
plnohodnotnému zapojení do britské společnosti a poukazuje na právo rodičů snažit se svým

potomkům předat hodnoty, které jsou jim blízké.123 MEND tento typ škol také obhajuje.
Upozorňuje, že tyto školy mají velmi dobré výsledky. Udává, že v roce 2014 se 8 těchto škol
umístilo mezi 50 nejlepšími co se týče studijních výsledků a v roce 2016 jedna z nich

vykázala v porovnání se všemi ostatními britskými školami největší zlepšení ve výsledcích
zkoušek GCSE.124 Organizace by proto uvítala, kdyby se zlepšilo jejich financování státem,
a kdyby byla více podpořena jejich spolupráce se školami sekulárními v zájmu přínosné

kulturní výměny. Co se týče segregace žáků na sekulárních školách, MCB na tomto jevu
neshledává nic špatného. Argumentuje, že stejně tak existují školy, kde většinu tvoří žáci z
bělošské britské většiny, či školy bez koedukace, jenž lze také považovat za
„segregované“.125 MEND tu problematiku v žádném ze svých textů nezmiňuje.

Obě dvě organizace mají za to, že britská integrační politika nedisponuje strategiemi,
které by dostatečně podporovaly integraci muslimské menšiny skrz vzdělávací systém. Za
119
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největší problém shodně považují předsudky, rasismus či islamofobii, které pronikají již
mezi děti na základních školách. Uvádí, že děti z muslimských komunit se cítí pod
neustálým tlakem a čelí podezřívání ze strany spolužáků i učitelů. Upozorňují, že je to může
velmi poškodit a nemusejí být v budoucnu schopni najít své místo v britské společnosti.
Apelují proto na vytvoření takových školních osnov a výukových nástrojů, které by těmto
patologickým jevům předcházely. Stejný názor mají obě ze zkoumaných organizací na

muslimské náboženské školy (faith schools). Nemyslí si, že by integraci bránily a uvítaly
by, kdyby je vlády přestaly vnímat jako hrozbu a vytvořily platformy pro jejich spolupráci
se sekulárními školami.

3.5. Integrační politika a trh práce
Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, nezaměstnanost je v rámci muslimské menšiny o

více jak tři procentní body vyšší než u většinové populace (7,2 % ku 3,8 %). MCB i MEND
považují za primární příčinu této skutečnosti diskriminaci ze strany zaměstnavatelů. Obě dvě
se také shodují, že muslimové jsou diskriminováni nejen při hledání zaměstnání, ale také i
přímo na pracovišti. Podotýkají, že diskriminace existuje i přesto, že Spojené království má
v této sféře silné antidiskriminační zákony, konkrétně Employment Equality Religion or

Belief Regulations z roku 2003 nebo Equality Act z roku 2010. V nejhorší pozici se na trhu

práce ocitají muslimské ženy, které se s diskriminací musí potýkat ještě ve větší míře.126 Stát
si je všech těchto skutečností vědom. V červnu 2016 parlamentní výbor Women and
Equalities Committee zveřejnil report, který potvrzoval, že muslimové na trhu práce čelí v

porovnání s ostatními komunitami největšímu znevýhodnění.127 Obsahoval i zjištění, že
muslimské ženy mají v porovnání s ženami z většinové populace o 71 % větší
pravděpodobnost odmítnutí ze strany zaměstnavatele i v případě, že disponují ekvivalentní
kvalifikací a jazykovými dovednostmi.

MCB upozorňuje, že dle několika akademických i vládních výzkumů už jen „exoticky“

znějící jméno na zaslaném životopisu snižuje šance na pozvání k přijímacímu pohovoru.128
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Uvádí i několik konkrétních příběhů členů britské muslimské komunity, kteří se na MCB
obrátili. Týkaly například rasistických poznámek naznačujících, že dotyčný sympatizuje s
terorismem, či zamítnutí placeného volna, když zaměstnanec uvedl, že důvodem je

muslimský náboženský svátek.129 MEND v ohledu diskriminace na pracovním trhu
předkládá spíše statistická čísla než konkrétní příběhy, odkazuje však také na výzkumy, kdy
byla prokázána diskriminace na základě původu, konkrétně na základě cizokrajného či
muslimského jména.130 Dále poukazuje na velmi nízké zastoupení muslimů na vyšších
manažerských pozicích.
Rovněž v této oblasti obě sdružení sdílí tentýž názor. Z jejich pohledu britská integrační

politika nemá strategii, která by v boji s diskriminací na pracovním trhu efektivně fungovala.
Podle MCB vláda v současné době spoléhá spíše na to, že příslušníci kulturních menšin se

budou s případnou diskriminací potýkat spíše individuálně, svépomocí.131 Takto se lze ve
Spojeném království bránit například prostřednictvím speciálních soudů, které řeší výhradně
spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (tzv. employment tribunals). V roce 2016 však
vláda u těchto soudů zavedla poplatky, což MCB kritizovala kvůli negativnímu dopadu na

(mimo jiné) příslušníky muslimských komunit, kteří se skrz ně snaží řešit znevýhodňování

ze strany zaměstnavatele.132 Nicméně tyto poplatky byly v roce 2017 shledány protiprávními
a zrušeny.133 Organizace má však za to, že tento problém diskriminace na pracovním trhu by
měl být řešen na vládní úrovni a volá po vytvoření komplexního akčního plánu, který by
důsledně dbal na dodržování rasové a náboženské rovnosti ve smyslu existujících
antidiskriminačních zákonů. Navrhuje také vyhodnocení efektivity konkrétních kroků

instituce Equality & Human Rights Commission, jež má za úkol na dodržování povinností
vyplývajících z výše zmíněných zákonů dohlížet.134 Druhá ze zkoumaných organizací
naprosto v souladu s postojem MCB soudí, že britská vláda dělá málo proto, aby se se

znevýhodněním určitých skupin obyvatel potýkala. Z pohledu MEND strategie prezentovaná
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v Green Paper selhává v předložení jakýchkoliv specifických návrhů a komplexních

řešení.135 Ona sama navrhuje například zavedení bezejmenných přihlášek a vytvoření
projektů, které by muslimům a dalším znevýhodněným osobám ulehčovaly kariérní postup,
třeba pomocí různých poradenských služeb.
Problémům muslimských žen na pracovním trhu obě organizace věnují zvláštní

pozornost, jelikož je považují za nejohroženější skupinu. MCB podotýká, že přesto, že se

míra vzdělanosti muslimek stále zvyšuje, najít si zaměstnání pro ně zůstává velmi těžké, a
to z důvodu rasových, náboženských a genderových předsudků.136 Uvádí, že dle výsledků
její nedávné studie musely muslimské ženy ve výběrových řízeních na stejnou pozici v
mnoha případech disponovat vyšší kvalifikací než jejich nemuslimské protějšky. Jako

důležitý faktor, jenž je vrhá ještě do horší situace než muslimské muže, MCB identifikuje
péči o rodinu. Považuje proto za nutné rozšíření vládní podpory v oblasti péče o děti, jelikož

současná situace muslimky při hledání zaměstnání z jejího pohledu velmi limituje.137 MCB
i MEND jako hlavní problém britské integrační politiky v ohledu muslimských žen označují

absenci přímo mířených specifických opatření, které by se jejich nepříznivou situaci snažily
řešit.138 139
Britské vlády jako hlavní součást své strategie, která má snížit nezaměstnanost
příslušníků přistěhovaleckých komunit, stanovují organizaci jazykových lekcí. Obě
organizace uznávají, že znalost jazyka je velice důležitým aspektem integrace, která přímo
ovlivňuje přístup k pracovním příležitostem. Odmítají však to, že neznalost angličtiny by

byla hlavní příčinou vyšší nezaměstnanosti v rámci muslimské populace. MCB se ohrazuje

vůči výrokům bývalého premiéra Davida Camerona, který z jejich pohledu v době svého
působení ve vládě zveličoval dopady neznalosti jazyka na zaměstnanost muslimů.140
Považuje to za politickou rétoriku a upozorňuje, že téměř polovina muslimské populace se
narodila ve Spojeném království, problém s jazykem tedy u nich vůbec nenastává a těžkosti
s hledáním zaměstnání mají i přesto. MEND v podobném duchu ostře kritizuje závěry Casey
Review i Green Paper, ze kterých vyplývá, že neznalost angličtiny je jeden z hlavních
135
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důvodů vysoké míry nezaměstnanosti muslimské populace. Uvědomuje si, že u muslimů
narozených mimo Británii neznalost jazyka na pracovním trhu limituje, proto se však

pozastavuje nad tím, že vláda v Green Paper zdůrazňuje důležitost státem dotovaných lekcí

angličtiny jako efektivního integračního nástroje, přestože mezi lety 2010 a 2015

kontinuálně redukovala jejich financování.141 Obě organizace souhlasí, že problém

s angličtinou se ve vyšší míře opět vyskytuje u muslimských žen. MCB v této souvislosti
poukazuje na to, že muslimky si nemohou dovolit docházet na státem organizované lekce
z důvodu (již zmiňované) nedostatečné institucionální podpory v péči o děti, pracovních

povinností či vysokých cestovních nákladů.142 Doporučuje proto, aby vláda tyto faktory
brala v potaz, poskytla více podpory o oblasti péče o děti a také umožnila organizaci těchto
lekcí přímo v zaměstnání a v místních knihovnách, mešitách a komunitních centrech.

MCB i MEND v názoru na tuto oblast britské integrační politiky opět zcela souzní. Za

kámen úrazu považují nedostatečné potírání diskriminace na trhu práce na státní úrovni, což
má z jejich pohledu na britské muslimy velmi nepříznivý dopad. Apelují na státní autority,
aby vymáhání práv v případě diskriminace příslušníků kulturních menšin na trhu práce
nenechávaly pouze na dotčených osobách samotných a lépe dohlížely na dodržování
antidiskriminačních zákonů. Požadují, aby vláda začala tento problém řešit systémově a
vyvinula komplexní strategii, která by znevýhodnění muslimů (i členů jiných menšinových

komunit) při hledání zaměstnání či přímo na pracovišti řešila. Za obzvláště alarmující
označují situaci muslimských žen a pokládají za nezbytné vytvoření oddělené strategie, která
by byla zaměřena na překonání specifických překážek, se kterými se potýkají. Obě dvě
organizace se ostře ohrazují proti tomu, že britská vláda považuje za hlavní příčinu
nezaměstnanosti muslimů neznalost angličtiny a podotýkají, že integrační strategie založená
pouze na iniciativách spojených s výukou jazyka situaci muslimské komunity na trhu práce
nezlepší.

3.6. Integrační politika a osídlení
S britskou muslimskou komunitou je spojen jev tzv. rezidenční segregace, tedy tendence
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určité kulturní (etnické či náboženské) skupiny osidlovat lokality, kde již žijí příslušníci
jejich vlastní skupiny a vytváří se tak oblasti, kde daná kulturní menšina tvoří většinu. U
britských muslimů je na tento jev vládou i ostatními politiky soustavně poukazováno,
označuje se za problém a za jeho příčinu je považována čistě vlastní volba. Takový narativ
však obě organizace odmítají.

MCB v první řadě poukazuje na to, že míra rezidenční segregace se u muslimských

komunit neustále snižuje.143 Dále zpochybňuje, že muslimská komunita tak činí naprosto
dobrovolně, jak naznačoval například report Casey Review, a podotýká, že je ve výběru

bydlení omezena strachem z nenávisti a předsudků ze strany okolí a nízkými příjmy. MEND
tento fenomén explicitně spojuje s islamofobií, rasismem a xenofobií a rezidenční segregaci
vnímá jako obrannou reakci.144 MCB má také výhrady vůči tomu, že jako měřítko tohoto
druhu segregace je brána pouze míra mísení muslimské menšiny s většinovou populací v
místě bydliště. Poukazuje na fakt, že většinová populace v průměru žije ve čtvrtích, kde tvoří
85 % veškerého obyvatelstva, oproti britským menšinám, které průměrně v místě svého
bydliště tvoří jen 10 % z celkového počtu obyvatel.145 Pozastavuje se nad tím, že příslušníci
menšin jsou žádáni o stále prohlubování své interakce se širší společností, zatímco na
většinovou populaci tyto nároky kladeny nejsou. Nicméně obě dvě organizace nepopírají, že

rezidenční segregace je nežádoucím jevem. Jak MCB, tak MEND proto souhlasí s vládním
návrhem opatření na podporu mísení menšinových komunit s většinovou populací, které
představuje Green Paper.146

147

Jedná se především o rozvoj společných aktivit v oblasti

sportu či kultury a vytváření sdílených komunitních prostor.

MCB i MEND ve vzájemné shodě i ve shodě s britskou vládou soudí, že rezidenční

segregace má negativní vliv na integraci muslimské komunity. Výjimečně souhlasí s vládní
strategií, jenž se má s dopady tohoto jevu potýkat. Vyzývají však, aby stát při vyhodnocování
příčin rezidenční segregace začal brát v potaz faktory islamofobie či rasové nesnášenlivosti,
které tato organizace považuje za primární a rozhodující.
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3.7. Integrace a problematika muslimských tradic
Tato podkapitola se již zabývá spíše než integračními strategiemi vládním postojem k určité
problematice spojené s muslimskou komunitou a jeho dopadem na integraci. Britská vláda

se ve strategii obsažené v Green Paper zavázala k prosazování svobody náboženství a jeho
praktikování, což obě organizace kvitují. Avšak tento dokument upozornil i na některé

náboženské a kulturní tradice, obzvláště muslimské, které označil za škodlivé. MEND je
toho názoru, že je na ně dokonce agresivně zaměřen na úkor socioekonomických problémů
muslimů a přispívá tak další stigmatizaci muslimské menšiny ve Spojeném království.148
MCB se nevyjadřuje takto ostře, avšak rovněž podotýká, že islámu a muslimským tradicím

je v něm věnována nerovnoměrná pozornost, což považuje za znepokojující.149 Z
perspektivy britské vlády jsou některé z muslimských tradic v přímém rozporu s ženskými
právy. MEND však v souvislosti s touto problematikou uvádí, že „muslimské ženy jsou často
považovány za oběti svého náboženského a kulturního dědictví, aniž by se jich někdo v
ohledu této záležitosti skutečně ptal“.150 Podle této organizace se jedná pouze o rétoriku,
která muslimským ženám, jenž takové formě útlaku skutečně čelí, v praxi nijak nepomáhá a
odvádí pozornost od strukturálního znevýhodnění, se kterým se v britské společnosti musí
potýkat.
Vláda kritizuje tzv. šaría soudy, které mimo jiné například legitimizují nucené sňatky.

MCB souhlasí, že některé praktiky šaría soudů lze považovat za nepřijatelné, dodává však,
že jejich rozhodnutí nejsou nadřazena britské legislativě a nejsou tudíž žádným způsobem
právně vymahatelná.151 Organizace ale upozorňuje, že v některých případech slouží dobrým
účelům a jsou pro členy muslimské komunity v určitých životních situacích nezbytné. Jako
příklad uvádí muslimské ženy, kterým se rozpadlo manželství a k vyrovnání se s touto situací
potřebují nejen občanský, ale i náboženský rozvod, který poskytují právě soudy šaría. Na tu

samou skutečnost poukazuje i MEND a zmiňuje, že soudy šaría jsou pro muslimské ženy
často jedinou možností, jak opustit zhoubné manželství, která jim umožňuje tak učinit v
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souladu s jejich náboženskými hodnotami.152

Reporty Casey Review i Green Paper se podrobněji zabývají již zmíněným jevem

nucených sňatků, který chce vláda potírat. MCB má k těmto jejich sekcím velké výhrady. Je
toho názoru, že v nich je tento fenoménem rámován čistě, jako muslimská záležitost. To
zásadně odmítá a brání se jakémukoliv přímému spojování této praktiky s islámskou vírou a
teologií.153 Souhlasí, že je silně nežádoucí a deklaruje, že proti ní hodlá nadále bojovat
prostřednictvím různých iniciativ. MEND kvituje, že vláda s fenoménem nucených sňatků

od roku 2007, kdy byl schválen zákon Forced Marriage Act, na legislativní úrovni bojuje.154
Má ale za to, že stát nejspíše nedělá valný rozdíl mezi nuceným sňatkem a tradičním

islámským náboženským sňatkem (tzv. nikah), vzhledem k tomu, že islámský náboženský
sňatek není na stejné úrovni jako sňatek křesťanský či židovský. Ty jsou totiž, na rozdíl od
toho islámského, automaticky oficiálně zaznamenány a registrovány dle občanského
práva.155 MEND by tedy uvítala, kdyby byl islámský náboženský sňatek rovněž považován
za plnohodnotný občanský sňatek.

Jako poslední stojí za zmínku reakce MEND na záměr vlády (oznámený v Green Paper)

propagovat „liberální interpretaci islámu“, uzpůsobené pro „život v britské společnosti“.156
To organizace považuje za důvod pro znepokojení a pokládá za nepřijatelné, aby byl
převládající konzervativní výklad jakýmkoliv způsobem marginalizován. Opět odkazuje na
křesťanské a židovské vyznání, jehož ortodoxní forma podle jejích slov nikomu nevadí.
MCB se k této pasáži nijak nevyjádřila.

Obě organizace jsou toho názoru, že vláda soustavně nepřiměřeně poukazuje na některé

kontroverzní praktiky obvykle spojované s muslimskou komunitou a považují to za
politickou rétoriku, která prohlubuje nedůvěru a předsudky většinové společnosti vůči
muslimské menšině a její integraci škodí. Oceňují, že se snaží bojovat proti nuceným

sňatkům, nicméně odmítají jejich přímou souvislost s islámským učením. Co se týče soudů

šaría, upozorňují na dvojsečnost této tradice. MEND zároveň jasně odmítá jakékoliv snahy
o potlačení konzervativní interpretace islámu.
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3.8. Integrace a protiteroristická strategie
Tato podkapitola se věnuje protiteroristické strategii Spojeného království, která sice není
součástí britské integrační politiky, nicméně z pohledu obou zkoumaných organizací má na

integraci muslimské komunity značný dopad. Jedná se o strategii s názvem Prevent, jenž je
jednou ze čtyř složek britské protiteroristické politiky. Je určená k boji s ideologiemi za
násilným extremismem a s těmi, kdo tyto ideologie propagují, k ochraně těch, jež jsou

k následování těchto radikálních extremistických myšlenek náchylní (či k práci s těmi, kteří
se k extremistům již přidali) a v neposlední řadě ke zvýšení odolnosti jednotlivých komunit
vůči radikálnímu extremismu.157 Vyplývá z ní zákonná povinnost nahlásit jakékoliv
podezření. Napříč britskou společností však vzbudila značné kontroverze. Její kritici uvádí,
že legitimizuje islamofobii, podporuje její šíření a omezuje svobodu slova muslimské
menšiny ve Spojeném království.158

Není proto překvapením, že MCB i MEND považují strategii Prevent za naprosto

nepřijatelnou. Z pohledu MCB má silně kontraproduktivní účinky. Organizace je
přesvědčena, že Prevent přispívá k šíření všeobecného strachu z muslimské komunity, což
vede k jejímu odcizování, a naopak pomáhá extremistům, kteří pak při náboru dotyčným

tvrdí, že muslimové nemají v britské společnosti šanci.159 Dodává, že britší muslimové se
kvůli strategii Prevent cítí jako druhořadí občané. Podotýká, že i u jejich běžných činností

je častokrát naznačováno spojení s terorismem a je s nimi zacházeno jinak než s občany

ostatních náboženských vyznání.160 MEND předkládá konkrétní statistická zjištění ohledně
tohoto programu. Dle policejního orgánu National Police Chief’s Council je 80 % nahlášení
v rámci Prevent vyhodnoceno jako nadbytečné, jelikož riziko radikalizace není shledáno.161

Podle MEND ale toto číslo dokazuje existenci klimatu soustavného podezírání, které má
závažné dopady, a to především na mladou generaci muslimů, jelikož může nepříznivě
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ovlivnit jejich studijní úspěchy, rozvoj a tím i budoucí integraci ve společnosti. Uvádí, že od
zavedení programu Prevent byly příslušným autoritám nahlášeny tisíce muslimských žáků

a studentů, včetně dětí navštěvujících první stupeň základní školy.162 MCB upozorňuje, jak

negativně Prevent ovlivňuje i život muslimských vysokoškolských studentů.163 Podotýká,
že si kvůli ní připadají pod neustálým drobnohledem a mají strach z činnosti ve studentských

či politických spolcích. Jako konkrétní příklad uvádí MCB stávku britské Vysokoškolské

unie (University and College Union) za ukončení další privatizace vzdělávání, kdy se
muslimští studenti báli zapojit, jelikož jim bylo řečeno, že z jejich z účasti by mohli být
v rámci Prevent vyvozeny důsledky.

MEND tedy apeluje na britskou vládu, aby přehodnotila současnou podobu své

protiteroristické strategie a vytvořila takovou, která bude „efektivní, založená na důkazech
a nediskriminační“.164 Jako důležitou součást takového procesu vnímá aktivní vládní
spolupráci s muslimskými komunitami.165 Obě organizace si uvědomují, že hrozba
radikalizace je reálná. Stávající koncepce prevence je ale z jejich pohledu neopodstatněně

zaměřena proti muslimské komunitě a volají proto po její zásadní změně. MCB také zmiňuje,
že vláda silně mísí dohromady integrační strategie a boj s extremismem. Uznává, že

v určitých oblastech se mohou překrývat, ale současná míra jejich splynutí má z pohledu této

organizace závažné důsledky v podobě dalšího odcizování muslimské komunity.166 To samé
zpozorovala i MEND, která takovou míru překrývání integrační politiky s protiteroristickou
strategií považuje za „velmi znepokojující“.167

MCB i MEND shledávají britskou protiteroristickou strategii jednou z nevětších překážek

integrace tamní muslimské komunity a mají za to, že tím vláda podrývá své vlastní integrační

strategie. Program Prevent považují vzhledem k četnosti neopodstatněných nahlášení za
nefunkční, jeho vliv na muslimskou mládež pokládají za značně škodlivý a primárně jsou
přesvědčeny, že prohlubuje vzájemnou nedůvěru mezi muslimskou komunitou a většinovou
společností. Silně kritizují to, že vláda protiteroristickou strategii v některých případech
rámuje jako součást strategie integrační.
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Závěr
Nálezy analýzy potvrdily první část teze, že z pohledu zástupců muslimské menšiny
současné integrační strategie britské vlády nepřispívají k prohloubení jejich integrace. MCB
i MEND v naprosté shodě identifikovaly jako primární překážku úspěšné integrace

islamofobii. Obě dvě organizace však shledávají, že představitelé Spojeného království
přistupuje k islamofobnímu narativu ve společnosti, šířenému především prostřednictvím
médií, laxně, přičemž v některých případech ho přebírají i oni samotní. Podotýkají, že se
britských muslimů negativně dotýká téměř ve všech sférách veřejného života. Poukazují
zejména na to, jak je ovlivňuje ve vzdělávacích institucích, na trhu práce a v ohledu běžné
interakce s většinovou populací, která závisí na výběru místa bydliště. Obě organizace jsou
toho názoru, že především v oblasti vzdělávání a trhu práce neexistují adekvátní vládní
strategie, které by byly proti islamofobii zaměřeny. Shodně upozorňují, že předsudky či
nenávist mají pro britskou muslimskou komunity závažné socioekonomické důsledky, jež

jsou s úspěšnou integrací neslučitelné. Jmenují například problémy s hledáním zaměstnání

v důsledku diskriminace či neschopnost budoucího zapojení se do veřejného života z důvodu
intenzivní zkušenosti s islamofobií ve školních letech. Za druhou hlavní bariéru integrace
muslimské komunity označují obě organizace protiteroristickou strategii Spojeného
království. Uvědomují si, že se nejedná přímo o integrační strategii, nicméně její dopad na
integraci muslimů pokládají za závažný. Argumentují, že oslabuje existující integrační
nástroje, jelikož vzbuzuje neustále podezření vůči muslimské komunitě a poškozuje tak
vzájemnou důvěru mezi britskými muslimy a většinovou společností.
Druhá část teze, tedy že z perspektivy zástupců muslimské komunity jsou integrační
strategie ve vztahu k muslimům koncipovány převážně jako prevence vůči islámské
radikalizaci, je rovněž v souladu se zjištěním analýzy. Z pohledu obou organizací vláda často
zaměňuje svou (výše zmíněnou) protiteroristickou strategii a integrační politiku aplikovanou
na muslimskou menšinu. To považují za nepřijatelný narativ, který naznačuje, že všichni
muslimové potenciálně inklinují k násilnému extremismu a jejich úspěšné integrace může
být docíleno pouze s pomocí de-radikalizačních preventivních programů. V této souvislosti
se odvolávají například na organizaci jazykových lekcí rámovaných jako prevence proti
podpoře extremistických hnutí. Přítomnost tohoto náhledu shledávají i v kritice
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muslimských náboženských škol, které jsou vládními představiteli často označovány za
hrozbu.

Vybraní zástupci britské muslimské komunity, tedy organizace MCB a MEND, považují

soudobou integrační politiku Spojeného království za nesprávnou a jsou přesvědčeny, že na
integraci britských muslimů a jejich postavení ve společnosti nemá příznivý vliv. Za chybné
považují v první řadě základní východisko, na kterých je její nynější koncepce postavena.
Obě organizace totiž shledávají, že britské vlády v současné době ponechávají zodpovědnost
za integraci pouze na jedné straně. Z jejich pohledu by však vládní činitelé při formování

jednotlivých integračních strategií měli vycházet z předpokladu, že fungující integrační
proces vyžaduje pozitivní, proaktivní a vstřícný přístup jak ze strany menšinových komunit,
tak ze strany většinové společnosti a vedení státu. Představitelé Spojeného království se stále

hlásí k idejím multikulturalismu, avšak MCB i MEND jsou toho názoru, že současná praxe
britského integračního programu se od tohoto modelu odchyluje. Britská integrační politika
tak z perspektivy obou organizací jako zástupců tamní muslimské komunity vychází
z fundamentálně chybné koncepce integrace, což nevyhnutelně plodí stejně tak chybné

konkrétní integrační strategie, jenž neřeší problém islamofobie v širší společnosti a
přistupují ke všem muslimům jako potenciální bezpečnostní hrozbě.
Výsledky analýzy přispívají do zmíněné debaty mezi akademiky o tom, co představuje
hlavní příčinu případné segregace muslimských komunit a jejich příslušníků. Tato diskuze
se odvíjí kolem střetu dvou názorů. Jedna strana má za to, že se tak děje z vlastní vůle
muslimské menšiny, jelikož o zapojení se do veřejného života a integraci do širší britské
společnosti nemají zájem. Druhá strana je přesvědčena, že na vině je nepřátelský přístup
většinové společnosti a nepříznivá socioekonomická situace této menšiny. Představitelé
britských muslimů považují, ve shodě se zastánci druhého pohledu, za primární bariéru
především z jejich perspektivy diskriminační až islamofobní postoj většinové populace a
neadekvátní integrační strategie posledních několika britských vlád, které do jisté míry
ignorují či přímo způsobují socioekonomické problémy muslimské komunity v Británii.

Jako námět pro další výzkum se nabízí otázka, zda v současné době konzervativněji pojatá
integrace, jež v posledních letech prosazují vlády Spojeného království, představuje pro
muslimskou populaci jedinou možnost, jak zabránit svému spojování s islámským
extremismem.
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Summary
This bachelor thesis focused on how the British Muslim community perceives the current

integration policy of the United Kingdom. For the purpose of the thesis, the opinions of
British Muslims were represented by two mainstream Muslim organisations - the Muslim

Council of Britain (MCB) and Muslim Engagement & Development (MEND). The aim of
this thesis was to elaborate on the British integration policy and its influence on the current

state of the Muslim integration from the perspective of the Muslim minority itself. The text
therefore offers a non-conventional view on the British integration program. The scope of
this analysis was to find out opinions of the two organisations on generic and concrete

aspects of the government’s integration strategy and on its impacts on the Muslim minority
and community cohesion in Britain. The author of this thesis used a method of qualitative
content analysis, which examines primary sources such as reports or policy papers that were
published by the above-mentioned organisations. The research question has been formulated
as follows: „How does the Muslim community in the United Kingdom perceive the current
integration policy of the British government and its influence on the position of British

Muslims in the society?“ This thesis argues that the chosen representatives of the Muslim
community claim that the current integration strategy of the British government do not

actually contribute to the integration of Muslims and that these strategies are majorly
focusing on the prevention of the Islamic radicalisation.

From 1960s, the British integration policy has been strictly following the tradition of the

liberal multiculturalism and this direction has been kept up for almost 40 years. However,

because of the terrorist attacks in the world and emerging problems with integration of the
Muslim minority at the beginning of 21st century, the British government transformed its

integration strategy and the traditional multicultural integration model was abandoned. The

government representatives started to focus on promoting communal British identity of all
communities living in Britain. In 2011, the British government has openly denounced the
multicultural nature of the integration policy. The emerging concept, which had therefore a

much greater focus on British values, resulted in transformation of various integration tools
and significantly influenced minority communities, especially the Muslim one.

The chosen organisations represent the Muslim community in Britain, and, in their
42

evaluation of the United Kingdom’s integration policies and the state of the Muslim
minority’s integration, they focus on several pivotal areas. Specifically, the following issues
are in question: the general nature of the current integration program, the fight against

Islamophobia, education, the job market, settlement, the problems surrounding Islamic

traditions and the governmental anti-terrorism strategy. Both organisations view Britain’s
current integration policy as flawed. Their main criticism is that the policy decision makers

do not consider the two-sided nature of integration process and, instead, solely created the

policy around the integration into British values. This tendency has been also observed in
the Casey Review and the Integrated Communities Strategy green paper – two governmental
documents which describe the UK’s current integration policy. Both organisations are also
of the opinion that the government is failing in terms of the battle with Islamophobic
narratives in society and media. From their point of view, British politicians do not do

enough against the spread of anti-Islamic agendas present in media and conversely, in some

cases, adopt this agenda. They identify Islamophobia as the largest hurdle for integration in
the areas of education and job market. Furthermore, they warn that prejudice and hatred in
these areas have serious socioeconomic consequences for the Muslim community in Britain,
which make successful integration impossible. They point out, for example, problems with

finding jobs due to discrimination and the future inability to engage in social life as a result

of intense Islamophobic experiences in school. In terms of settlement with the government’s
view, MCB and MEND recognise that British Muslims tend to create segregated residential

communities, which has a negative impact on integration, and welcome governmental

initiatives trying to mitigate the effects of this. The MCB and MEND however challenge the
state authorities, when they evaluate the causes of residential segregation, to once again

consider the factor of Islamophobia which these organisations claim to be paramount. In
relation to the problematics of the Islamic traditions, both organisations are in mutual

agreement that the government consistently and inappropriately points out some
controversial practices that are often associated with Muslim community such as forced
marriages or sharia courts. The MCB and MEND consider this political rhetoric to deepen
mistrust and prejudices of the wider society towards the Muslim minority and essentially

hinders the Muslim integration. The forced marriages, for example, are considered to be a
harmful practice by the two Muslim organizations who refuse any direct connection between
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this practice and Islam. The British anti-terrorist strategy called Prevent is considered by
both organisations as one of the major obstacles to Muslim integration that effectively

undermines the positive impact of existing integration strategies. MCB and MEND are
convinced that Prevent contributes to spreading fear of Muslims which leads to an inevitable

alienation of Muslims from the wider society. They also strongly criticize that the
government sometimes proclaims the anti-terrorist strategy to be part of the integration
strategy.

The analysis results are in accordance with the initial hypothesis. The assumption that, in

the eyes of the Muslim minority, the current integration strategy of the British government

does not contribute to the minority’s integration and that this strategy mostly focuses on the

prevention of the Islamic radicalization, was confirmed. From the perspective of the MCB
and MEND, the major spokesmen of the local Muslim community, the British integration

policy is significantly flawed. According to the both organizations, this inevitably leads to
wrong integration strategies which does not solve the issue of Islamophobia in the society.
Instead, in the light of this strategy, all Muslims are considered a potential security threat.
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