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Wstęp

Celem	 niniejszej	 pracy	 jest	 ustalenie	 czy	 tureccy	 imigranci	 mieszkający	
w RFN	mogą	 zintegrować	 się	 ze	 społeczeństwem	niemieckim,	a	 jeżeli	 tak,	 to	
pod	jakimi	warunkami.	Badania	podjęte	w	rozprawie	obejmują	procesy	migracji	
i	 integracji	 od	 roku	 1961,	w	 którym	 rządy	Turcji	 i	Niemiec	 podpisały	 umowę	
dotyczącą	 rekrutacji	 tureckich	pracowników,	 aż	do	 roku	2011.
Integracja	około	trzymilionowej	społeczności	tureckiej	w	RFN	ze	społeczeń-

stwem	niemieckim	 jest	 jednym	z	najbardziej	aktualnych	 i	ważkich	problemów	
społecznych	 i	 politycznych	 w	 Niemczech,	 a	 jednocześnie	 stanowi	 ona	 ważne	
zagadnienie	 dla	 refleksji	 naukowej	 nie	 tylko	 w	 tym	 kraju.	Wynika	 to	 z	 kilku	
przyczyn.	Pytanie	o	integrację	Turków	i	osób	pochodzenia	tureckiego	w	Niem-
czech	 jest	bowiem	 jednocześnie	pytaniem	o	możliwość	 integracji	 społeczności	
muzułmańskich	 w	 państwach	 Europy	 Zachodniej.	 Stało	 się	 ono	 szczególnie	
aktualne	po	zamachach	terrorystycznych	w	Stanach	Zjednoczonych	11	września	
2001	r.,	w	Madrycie	(2004	r.),	Londynie	(2005	r.)	oraz	po	zamordowaniu	przez	
muzułmańskiego	obywatela	Holandii	reżysera	Theo	van	Gogha,	krytykującego	
islam	za	wrogi	 stosunek	do	 zachodnich	wartości.
Zagadnienie	 to	 jest	 jednocześnie	 pytaniem	 o	 możliwość	 integracji	 dwóch	

konkretnych	społeczności	–	tureckiej	i	niemieckiej,	różniących	się	historią,	uzna-
nymi	wartościami	 i	 normami	 społecznymi.	Bez	 uwzględnienia	 tego	 kontekstu	
udzielenie	 rzetelnej	 odpowiedzi	 nie	 byłoby	 możliwe.	 Turcja	 jest	 najbardziej	
zeuropeizowanym	krajem	muzułmańskim2.	W	wyniku	zachodzących	od	XIX w.	
zmian,	których	apogeum	przypadło	na	rządy	Kemala	Atatürka,	wybitnie	muzuł-
mańskie	państwo	tureckie	zostało	przekształcone	w	państwo	opierające	się	na	
zasadach	nacjonalistycznych	 i	 laickich.	 Jednakże	w	 swojej	 powojennej	historii	
Turcja	była	świadkiem	silnych	napięć	pomiędzy	politycznymi	i	 intelektualnymi	
spadkobiercami	Atatürka	a	zwolennikami	zwiększenia	wpływów	islamu	w	życiu	

1	 Cytat	 za:	 Rita	 Chin,	The guest worker question in postwar Germany,	 Cambridge	 University	
Press,	New	York	2007,	 s.	 57.

2	 Bernard	Lewis,	Why Turkey is the only Muslim Democracy,	Middle	East	Quarterly,	nr	1(1)/1994,	
s.	 41–49.
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politycznym.	Także	i	dzisiaj	islam	oraz	nacjonalizm	wciąż	pozostają	najważniej-
szymi	 źródłami	 tureckiej	 tożsamości.
Z	 drugiej	 zaś	 strony	 RFN,	 do	 której	 od	 1961	 r.	 emigrowali	 Turcy,	 przez	

lata	 było	 państwem	 prowadzącym	 politykę	 separacji	 wobec	 imigrantów	 oraz	
definiowało	 naród	 w	 kategoriach	 etnokulturowych.	 Przejawiało	 się	 to	 m.in.	
w restrykcyjnej	polityce	dotyczącej	zasad	przyznawania	imigrantom	obywatelstwa	
oraz	w	paradygmacie	 zakładającym,	 że	„Niemcy	nie	 są	krajem	 imigracyjnym”	
(Deutschland ist kein Einwanderungsland).
W	 drugiej	 połowie	 lat	 90.	 problemy	 związane	 z	 integracją	 Turków	 otwo-

rzyły	trwającą	do	dzisiaj	debatę	dotyczącą	tego,	czy	muzułmańscy	imigranci	są	
w ogóle	w	stanie	zintegrować	się	ze	społeczeństwem	niemieckim.	Jednym	z jej	
ważniejszych	wątków	stała	się	kwestia	powstawania	społeczeństw	równoległych	
(Parallelgesellschaften),	 czyli	 fenomenu	 polegającego	 na	 niewymuszonym	 izo-
lowaniu	 się	 mniejszości	 etnicznych	 od	 społeczeństwa	 niemieckiego.	 Chociaż	
debata	ta	trwa	już	kilkanaście	lat,	to	wciąż	budzi	wiele	emocji	 i	nie	jest	wolna	
od	 stereotypów	 oraz	 daleko	 idących	 uproszczeń	 –	 zarówno	 ze	 strony	 zwo-
lenników	 tezy,	 że	 integracja	 imigrantów	 jest	możliwa,	 jak	 i	 jej	 przeciwników.	
Problem	ten	poruszany	jest	także	przez	najważniejszych	polityków	niemieckich	
i tureckich.	W	październiku	2010	r.	na	zjeździe	partyjnym	CDU	kanclerz	Angela	
Merkel	 oświadczyła,	 że	 polityka	multikulturalizmu	 całkowicie	 zawiodła,	 a	 od	
imigrantów	należy	„wymagać	więcej”.	W	lutym	2011	r.	w	Düsseldorfie	turecki	
premier	Recep	Erdoğan	przed	publicznością	 składającą	 się	 z	10	 tys.	niemiec-
kich	 Turków	 stwierdził,	 że	 imigranci	 tureccy	 w	 pierwszej	 kolejności	 powinni	
uczyć	 się	 języka	 tureckiego,	 a	dopiero	potem	 języka	niemieckiego	 i	dodał,	 że	
są	 oni	częścią Niemiec, ale także częścią naszej wielkiej Turcji3.	Wystąpienie	 to	
spotkało	się	z	krytyką	ze	strony	polityków	chadeckich	i	zarzutem	o	szkodzenie	
integracji	Turków	w	Niemczech4.	Na	atmosferę	debaty	dotyczącej	kwestii	inte-
gracji	Turków	wpłynęły	 także	wyniki	badania	Berlińskiego	 Instytutu	Populacji	
i	Rozwoju	z	2009	r.	Wskazują	one,	że	na	tle	 innych	grup	imigrantów	Turcy	są	
grupą	najsłabiej	 integrującą	 się	 ze	 społeczeństwem	niemieckim5 . 
Podjęcie	 tematu	 integracji	 Turków	 w	 Niemczech	 w	 rozprawie	 doktorskiej	

wiąże	 się	 także	 z	 moimi	 dotychczasowymi	 zainteresowaniami	 naukowymi.	
W  semestrze	 zimowym	 2008/2009	 uczestniczyłem	 w	 programie	 Erasmus	 na	
Uniwersytecie	 Stambulskim,	 a	 w	 2009	 r.	 pod	 kierunkiem	 prof.	 Franciszka	

3	 Özlem	Gezer,	 Anna	 Reimann,	 ‘You Are Part of Germany, But Also Part of Our Great Tur-
key’,	 Spiegel	Online	 International,	 28.02.2011	 r.,	 http://www.spiegel.de/international/europe/	
0,1518,748070,00.html	 (dostęp	22.02.2012	 r.).

4	 Bartosz	Wieliński,	Turecki premier drażni Niemców,	 Gazeta	Wyborcza,	 28.02.2011	 r.,	 http://
wyborcza.pl/1,75477,9179906,Turecki_premier_drazni_Niemcow.html	 (dostęp	10.02.2012	 r.).

5 Ungenutzte Potenziale . Zur Lage der Integration in Deutschland,	Berlin-Institut	für	Bevölkerung	
und	 Entwicklung,	 Berlin	 2009,	 http://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Zuwan	
derung/Integration_RZ_online.pdf	 (dostęp	22.02.2012	 r.).
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Gołembskiego	 w	 Katedrze	 Europeistyki	 UW	 obroniłem	 pracę	 magisterską	
„Europeizacja	Turcji.	Perspektywa	kulturowa	 i	polityczna”.	
Po	zapoznaniu	się	z	 literaturą	 i	w	wyniku	podjętych	badań	sformułowałem	

tezę	centralną	pracy	odnoszącą	się	do	problemu	integracji	imigrantów	tureckich.	
Jestem	zdania,	że	jakkolwiek	proces	integracji	Turków	w	Niemczech	napotyka	na	
istotne	problemy,	to	będzie	on	postępował,	głównie	dzięki	tworzącej	się	w tym	
kraju	 od	 1999	 r.	 spójnej	 polityce	 integracyjnej.	 Obecnie	 największy	 problem	
w	procesie	integracji	Turków	stanowią	niektóre	konsekwencje	silnego	kapitału	
społecznego	 diaspory	 tureckiej	 w	 Niemczech,	 w	 szczególności	 te	 wynikające	
z  jej	orientacji	 kulturowej	na	ojczyznę	 (język	 turecki,	 religia	 i	normy	 islamu).	
W	pewnych	okolicznościach	przyczyniają	się	one	do	izolowania	się	imigrantów	
od	 społeczeństwa	 niemieckiego.	Kluczowym,	 na	 tym	 etapie	 integracji,	 instru-
mentem	 włączania	 imigrantów	 tureckich	 do	 społeczeństwa	 jest	 nauka	 języka	
niemieckiego.	 Proces	 integracji	 ułatwi	 także	 zmniejszająca	 się	 skala	 migracji	
Turków	do	Niemiec.	
Tak	 sformułowanej	 hipotezie	 towarzyszyło	 postawienie	 kilkunastu	 najważ-

niejszych	pytań	 szczegółowych.	
1.	 Jakie	są	najważniejsze	wartości	 i	zasady	kształtujące	społeczne	i	polityczne	
życie	Turcji	 i	 jaka	jest	obecnie	rola	islamu	w	kształtowaniu	tureckiej	tożsa-
mości?

2.	 Jakie	czynniki	złożyły	się	na	 to,	że	obecnie	w	Niemczech	żyje	około	3	mln	
osób	pochodzenia	 tureckiego	oraz	 czy	 ich	 liczba	będzie	wzrastała?

3.	 Jak	przebiegał	proces	migracji	Turków	do	Niemiec	 i	 jaki	ma	on	wpływ	na	
ich	 integrację	 ze	 społeczeństwem	niemieckim?

4.	 Jakie	 najważniejsze	 czynniki	 determinowały	 politykę	 integracyjną	Niemiec	
w  ciągu	 ostatniego	 półwiecza?	 Jakie	 działania	 podejmowane	 są	 przez	 nie-
miecki	rząd	na	rzecz	 integracji	 i	czy	są	one	adekwatne	do	wyzwań	wynika-
jących	 z	obecnych	 relacji	między	Niemcami	 i	Turkami?

5.	 Jaka	 jest	 rola	 islamu	 w	 życiu	 imigrantów	 tureckich	 w	 Niemczech	 na	 tle	
innych	muzułmańskich	grup	imigrantów,	a	także	w	jaki	sposób	normy	pocho-
dzące	 z	 kultury	 islamu	wpływają	 na	 integrację	Turków	 ze	 społeczeństwem	
niemieckim?	

6.	 Jaki	wpływ	na	włączenie	imigrantów	tureckich	w	społeczeństwo	niemieckie	
mają	konflikty	dotyczące	roli	islamu	w	życiu	publicznym	Niemiec,	takie	jak	
np.	 budowa	meczetów	 czy	 noszenie	 przez	muzułmanki	 chust	 w	miejscach	
publicznych?	Jakie	jest	doświadczenie	Turcji	w	zakresie	definiowania	zasady	
laickości	państwa	i	czy	może	być	ono	pomocne	w	rozwiązywaniu	konfliktów	
w	Niemczech	na	 tym	 tle?

7.	 Jak	przebiega	 instytucjonalizacja	 społeczności	 tureckiej	w	RFN	w	zakresie	
uczestnictwa	w	organizacjach	etnicznych?	Jaką	rolę	odgrywa	w	niej	polityka	
państwa	niemieckiego?
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	 8.	 Jak	 przedstawiają	 się	 turecko-niemieckie	 związki	małżeńskie	 na	 tle	mał-
żeństw	mieszanych	 z	 innych	 grup	 imigrantów?	 Jakie	mają	 one	 znaczenie	
dla	procesu	włączania	 imigrantów	do	niemieckiego	 społeczeństwa?

	 9.	 Jak	 przedstawia	 się	 sytuacja	 Turków	w	 niemieckim	 systemie	 edukacji	 na	
tle	 innych	grup	 imigrantów?	

10.	 Jakie	są	kwalifikacje	językowe	imigrantów	tureckich	w	zakresie	języka	nie-
mieckiego	 i	 jak	wyglądają	one	na	 tle	 innych	grup	 imigrantów?	

11.	 Jakie	 są	 preferencje	 Turków	 żyjących	 w	 Niemczech	 dotyczące	 wyboru	
mediów	 tureckojęzycznych	 i	 niemieckojęzycznych?	 Jak	 wygląda	 sytuacja	
Turków	 na	 tle	 innych	 grup	 imigrantów?	 Czy	 preferencje	 te	 mają	 wpływ	
na	włączanie	Turków	w	niemieckie	 życie	 społeczne?

12.	 Jak	wygląda	sytuacja	Turków	na	niemieckim	rynku	pracy	i	jakie	niesie	ona	
za	 sobą	wyzwania	dla	 integracji?
W	celu	weryfikacji	tezy	centralnej	oraz	odpowiedzi	na	szczegółowe	problemy	

badawcze	posłużę	się	metodą	badań	teoretycznych	(klasyfikacja,	systematyzacja),	
historyczną,	komparatystyczną,	opisowo-analityczną	oraz	metodą	ogólnologiczną	
(analiza,	 synteza,	 indukcja	 i	 dedukcja).	 Koncepcja	 rozprawy	 została	 oparta	 na	
podejściu	interdyscyplinarnym,	charakterystycznym	dla	nauki	o	polityce	społecz-
nej.	 Analiza	 materiałów	 dotyczy	 opracowań	 politologicznych,	 socjologicznych,	
statystycznych,	historycznych,	a	 także	ekonomicznych	 i	prawnych.	Do	głównych	
narzędzi	pracy	należy	wtórna	analiza	danych,	krytyczna	analiza	literatury	przed-
miotu	i	dokumentów,	opis	statystyczny	oraz	analiza	aktów	prawnych.	Ze	względu	
na	wstępną	znajomość	języka	tureckiego	i	niemieckiego,	która	umożliwiła	jedynie	
ograniczoną	 analizę	 źródeł	 w	 tych	 językach,	 np.	 dokumentów	 statystycznych,	
niniejsze	 badania	 zostały	 oparte	 na	 literaturze	 anglojęzycznej	 oraz	 na	 tłuma-
czeniach	 na	 język	 angielski	 najważniejszych	 raportów	 i	 dokumentów,	 zarówno	
tureckich,	jak	i	niemieckich.	Nieocenioną	pomocą	w	tym	zakresie	była	możliwość	
odbycia	kwerendy	naukowej	w	bibliotece	Uniwersytetu	Bosforskiego	w	Stambu-
le.	 Umożliwiła	 ona	 zapoznanie	 się	 z  bogatą	 literaturą	 anglojęzyczną	 i	 stanem	
dotychczasowych	badań	dotyczących	problematyki	migracji	 i	 integracji.
Wśród	 najważniejszych	 prac	 z	 zakresu	 migracji	 Turków	 do	 RFN	 należy	

wymienić	klasyczne	już	badania	Nermin	Abadan-Unat	Turkish workers in Europe 
1960–1975: a socio-economic reappraisal6,	 Suzanne	 Paine	 Exporting Workers: 
The Turkish case7,	Tufana	Kölana	 International Labor migration and economic 
development: The Turkish case8	oraz	The unfinished story: Turkish labour migra-

6	 Nermin	 Abadan-Unat	 (red.),	Turkish workers in Europe 1960–1975: a socio-economic reap-
praisal,	Brill,	Leiden	1976.

7	 Suzanne	 Paine,	Exporting Workers: The Turkish case, Cambridge	 University	 Press,	 London	
1974 .

8	 Tufan	 Kölan,	 International Labor migration and economic development: The Turkish case, 
University	of	Denver,	 1973.
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tion to Western Europe: with special reference to the Federal Republic of Germany 
Philipa	L.	Martina9.	Do	najnowszych	pozycji	dotyczących	zagadnienia	migracji	
należą	badania	N.	Abadan-Unat	Turks in Europe: From Guest Worker to Trans-
national Citizen10,	Ahmeta	Akgündüza	Labour Migration from Turkey to Western 
Europe, 1960–1974: A Multidisciplinary Analysis11 oraz	 Halila	 Erdemira	Why 
Turks turned their faces to the West?12	 oraz	 Thomasa	 Faista	 The volume and 
dynamics of international migration and transnational social space13.	W	kwestii	
integracji	Turków	w	Niemczech	do	najważniejszych	publikacji	należy	praca	zbio-
rowa	Islam and Muslims in Germany	pod	redakcją	Ala	Al-Hamarneha	i	Jörna	
Thielmanna14,	 raport	Niezależnej	Komisji	 ds.	 Imigracji	 pod	 przewodnictwem	
Rity	 Süssmuth Structuring Immigration, Fostering Integration15,	 raport	Muslim 
Life in Germany. A study conducted on behalf of the German Conference on 
Islam	Niemieckiej	Konferencji	ds.	Islamu16	oraz	przyjęty	przez	niemiecki	rząd	
w	2007	 r.	Narodowy	Plan	 Integracji17 .
W	zakresie	 integracji	 politycznej	 i	 obywatelskiej	 należy	wymienić	 rządową	

publikację	Migration and Integration. Residence law and policy on migration 
and integration in German18,	 prace	 Identity and integration: migrants in West-
ern Europe	pod	redakcją	Rosemarie	Sackmann,	Bernharda	Petersa	i	Thomasa	
Faista19, Citizenship in a global world: European questions and Turkish experi-
ences	pod	redakcją	Fuata	Keymana	i	Ahmeta	İçduygu20	oraz	Immigration policy 
in the Federal Republic of Germany: negotiating membership and remaking the 

 9	 Philip	L.	Martin,	The unfinished story: Turkish labour migration to Western Europe: with special 
reference to the Federal Republic of Germany,	 International	Labour	Organization,	 1991.

10	 Nermin	Abadan-Unat,	Turks in Europe: From Guest Worker to Transnational Citizen,	Berghahn	
Books,	New	York	2011.

11	 Ahmet	Akgündüz,	Labour migration from Turkey to Western Europe, 1960–1974: A Multidis-
ciplinary Analysis, Ashgate	Publishing,	Hampshire	2008.

12	 Halil	 Erdemir,	Why Turks turned their faces to the West?,	 Celal	 Bayar	 University,	 Manisa	 
2006 .

13	 Thomas	 Faist,	The volume and dynamics of international migration and transnational social 
space,	Oxford	University	Press,	Oxford	2000.

14	 Ala	 Al-Hamarneh,	 Jörn	 Thielmann	 (red.),	 Islam and Muslims in Germany,	 Brill,	 Leiden	 
2008 .

15 Structuring Immigration, Fostering Integration,	 Report	 by	 the	 Independent	 Commision	 on	
Migration	 to	Germany,	German	Federal	Ministry	of	 the	 Interior,	Berlin	2001.

16 Muslim Life in Germany. A study conducted on behalf of the German Conference on Islam, 
Federal	Office	 for	Migration	and	Refugees,	Nürnberg	2009.

17 National Integration Plan . New paths – new opportunities,	The	Federal	Government	Commis-
sioner	 for	Migration,	Refugees	and	 Integration,	Berlin	2007.

18 Migration and Integration. Residence law and policy on migration and integration in Germany, 
Federal	Ministry	of	 the	 Interior,	Berlin	2011.

19	 Rosemarie	Sackmann,	Bernhard	Peters,	Thomas	Faist	(red.),	Identity and integration: migrants 
in Western Europe,	Ashgate	Publishing,	Aldershot	2003.

20	 Fuat	Keyman,	Ahmet	 İçduygu	 (red.),	Citizenship in a global world: European questions and 
Turkish experiences,	Routledge,	London	2005.
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nation Douglasa	B.	Klusmeyera	i	Demetriosa	G.	Papademetriou21.	W	zakresie	
integracji	na	płaszczyźnie	mediów	najważniejsze	publikacje	to	raport	tureckiej	
Najwyższej	 Rady	 Radia	 i	 Telewizji	 Television Watching Tendencies of Turkish 
People Living in Germany22	oraz	raport	niemieckiej	Komisji	ds.	Mediów	ARD/
ZDF	Migranten und Medien 200723.	Do	najważniejszych	publikacji	w	 zakresie	
historii	Turcji	i	kultury	islamu	należy	zaliczyć	prace	Bernarda	Lewisa	Narodziny 
nowoczesnej Turcji24,	 Jana	 Reychmana,	Historia Turcji25,	 Erika-Jan	 Zürchera,	
Turkey: a  modern history26,	 Turguta	 Özala,	 Turkey in Europe and Europe in 
Turkey27,	Adama	Szymańskiego,	Między islamem a kemalizmem. Problem demo-
kracji w Turcji28 oraz	Janusza	Daneckiego	Podstawowe wiadomości o islamie29 . 
Głównym	źródłem	statystycznym	dotyczącym	tureckiego	społeczeństwa	i	gospo-
darki	 był	 Turecki	 Instytut	 Statystyczny	 (Türkiye İstatistik Kurumu –	 TÜİK),	
w szczególności	 jego	coroczne	raporty	 tłumaczone	na	 język	angielski	 Istatistik 
göstergeler – Statistical Indicators30.	Dane	statystyczne	dotyczące	Niemiec	pocho-
dzą	 z  Federalnego	 Urzędu	 Statystycznego	 (Statistisches Bundesamt),	 przede	
wszystkim	z	corocznych	ankietowych	badań	ankiet	spisu	powszechnego	„mikro-
cenzus”	 (Mikrozensus)	 dostarczających	 wiedzy	 z	 zakresu	 sytuacji	 społecznej	
i  ekonomicznej	 niemieckich	 gospodarstw	 domowych31.	 Dla	 niniejszej	 pracy	
istotne	jest,	że	od	2005	r.	ankieta	badania	zawiera	pytania	dotyczące	pochodze-
nia	respondentów	(m.in.	miejsce	urodzenia	rodziców,	poprzednie	obywatelstwo,	
kwestia	naturalizacji)32.	Drugim	istotnym	źródłem	informacji	statystycznej	jest	

21	 Douglas	B.	Klusmeyer,	Demetrios	G.	Papademetriou,	Immigration policy in the Federal Republic 
of Germany: negotiating membership and remaking the nation,	 Berghahn	 Books,	 New	 York	
2009 .

22 Television Watching Tendencies of Turkish People Living in Germany,	Radyo	ve	Televizyon	Üst	
Kurulu,	Ankara	2007.

23 Migranten und Medien 2007,	Ergebnisse	einer	repräsentativen	Studie	der	ARD/ZDF-Medien-
kommission,	 2007.

24	 Bernard	Lewis,	Narodziny nowoczesnej Turcji,	Państwowe	Wydawnictwo	Naukowe,	Warszawa	
1972 .

25	 Jan	Reychman,	Historia Turcji,	Zakład	Narodowy	 im.	Ossolińskich,	Wrocław	1973.
26	 Erik-Jan	Zürcher,	Turkey: a modern history,	 I.B.	Tauris,	London	2004.
27	 Turgut	Özal,	Turkey in Europe and Europe in Turkey,	K.	Rustem	&	Brother,	Nicosia	1991.
28	 Adam	Szymański,	Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji,	Polski	Instytut	

Spraw	Międzynarodowych,	Warszawa	2008.
29	 Janusz	Danecki,	Podstawowe wiadomości o islamie,	Wydawnictwo	Akademickie	Dialog,	War-

szawa	2007.
30	 Najnowszy	raport	to	Istatistik göstergeler – Statistical Indicators 1923–2010,	Turkish	Statistical	

Institute,	Ankara	2011.
31	 Badanie	 to	obejmuje	1%	gospodarstw	domowych,	a	więc	około	390	 tys.	gospodarstw	domo-

wych	 i	 830	 tys.	 osób,	 zob.	 http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/
EN/Content/Statistics/Mikrozensus/Aktuell.psml	 (dostęp	21.02.2012	 r.).

32	 Zob.	Patrick	Simon,	“Ethnic” statistics and data protection in the Council of Europe countries, 
Council	of	Europe,	Strasbourg	2007,	s.	56–59,	http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activi-
ties/themes/Ethnic_statistics_and_data_protection.pdf	 (dostęp	21.02.2012	 r.).
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Reprezentatywne	Badanie	Wybranych	Grup	Migrantów	2006/2007	 (Repräsen-
tativbefragung ausgewählter Migrantengruppen	 –	 RAM).	 Badanie	 to	 obejmuje	
pięć	 najważniejszych	 grup	 imigrantów	w	RFN	 –	 Turków,	Włochów,	Greków,	
Polaków	 i	migrantów	z	byłej	 Jugosławii33 . 
W	polskiej	 nauce	 problem	 integracji	 Turków	w	Niemczech	 jest	 słabo	 opi-

sany.	Do	najważniejszych	wyjątków	należy	opublikowana	 rozprawa	doktorska	
Arkadiusza	Piętaka	Turcy jako gastarbeiterzy w Niemczech w latach 1961–200034, 
która	–	chociaż	stosunkowo	skrótowo	podchodzi	do	samego	zagadnienia	inte-
gracji	 –	 to	 jednak	 ujmuje	 jej	 najważniejsze	 elementy.	 Twórczym	 wkładem	
w  te	 zagadnienie	 jest	 także	 artykuł	 Pawła	 Susa	 w	 17	 tomie	 „Niemcoznaw-
stwa”	 pt.  Społeczno-polityczne determinanty funkcjonowania Turków w RFN35, 
w	którym	autor	porusza	zagadnienia	 tożsamości	Turków	w	aspekcie	 integracji	
ze	 społeczeństwem	niemieckim.
W	tym	miejscu	celowe	jest	także	wprowadzenie	istotnego	rozróżnienia	sto-

sowanego	 w	 niemieckich	 statystykach	między	 imigrantami	 a	 osobami	 pocho-
dzenia	 imigracyjnego.	Do	osób	pochodzenia	 imigracyjnego	zalicza	 się	 samych	
imigrantów,	którzy	przybyli	do	Niemiec	od	1949	r.	aż	do	chwili	obecnej,	a	także	
wszystkich	 cudzoziemców	 urodzonych	 już	 na	 terytorium	 RFN	 oraz	 niemiec-
kich	obywateli,	 którzy	urodzili	 się	w	Niemczech,	 a	 których	 co	najmniej	 jeden	
z rodziców	imigrował	do	Niemiec,	albo	urodził	się	w	RFN	jako	cudzoziemiec36 . 
Analogicznie	do	osób	pochodzenia	tureckiego	zaliczani	są	zarówno	imigranci,	
ich	dzieci	oraz	niemieccy	obywatele,	którzy	urodzili	się	w	Niemczech,	a	których	
co	najmniej	 jeden	z	 rodziców	 imigrował	do	Niemiec	albo	urodził	 się	w	RFN.	
W	 niniejszej	 pracy	 ze	 względu	 na	 miejsce	 urodzenia	 imigranci	 pochodzący	
z  Turcji	 określani	 są	 mianem	 „pierwszego	 pokolenia”.	 Osoby	 urodzone	 już	
w RFN,	 ale	 których	 rodzice	urodzili	 się	w	Turcji,	 określane	 są	mianem	„dru-
giego	pokolenia”,	natomiast	 ich	dzieci	 –	 „trzeciego	pokolenia”37 .

33	 Badaniem	objęte	zostały	osoby,	które	przebywały	w	Niemczech	co	najmniej	od	12	miesięcy.	
Badanie	zostało	przeprowadzone	na	próbie	4576	osób	w	wieku	15–79	lat	w	tym	1544	obywateli	
Turcji,	 972	 osób	 z	 byłej	 Jugosławii,	 746	Włochów,	 677	Greków	 i	 637	 Polakach,	 zob.	 więcej	
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/WorkingPapers/wp11-ram-erste-
-ergebnisse.html	 (dostęp	23.02.2012	 r.).

34	 Arkadiusz	 Piętak,	Turcy jako gastarbeiterzy w Niemczech w latach 1961–2000,	Wydawnictwo	
Akademii	Polonijnej	w	Częstochowie,	Częstochowa	2005.

35	 Paweł	 Sus,	 Społeczno-polityczne determinanty funkcjonowania Turków w RFN,	 Niemcoznaw-
stwo	 nr	 17,	Od podziału do jedności Powojenne Niemcy 1945–1949–1989–2009,	 Uniwersytet	
Wrocławski,	 2009,	 s.	 197–220.

36 Migration and Integration. Residence law and policy on migration and integration in Germany, 
op.	 cit.,	 s.	 198.

37	 Jest	 to	 najbardziej	 podstawowe	 rozróżnienie	 dotyczące	 zagadnienia	 pokoleń	 imigrantów.	
W  bardziej	 złożonych	 klasyfikacjach	 można	 odnaleźć	 termin	 pokolenie	 1,5	 (i	 analogicznie	
pokolenie	2,5),	jednak	nie	jest	on	już	jednoznacznie	interpretowany	i	może	odnosić	się	zarówno	
do	osób,	 które	 przybyły	 do	 kraju	 przyjmującego	we	wczesnym	etapie	 życia	 (a	więc	 urodziły	
się	jeszcze	w	kraju	wysyłającym,	a	wychowały	w	kraju	przyjmującym)	lub	też	do	dzieci	pocho-
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Niniejsza	 rozprawa	 składa	 się	 z	pięciu	 rozdziałów,	wstępu	 i	 zakończenia.	
W	 pierwszym	 rozdziale	 przedstawione	 zostały	 najważniejsze	 definicje	 oraz	

teorie	migracji	i	integracji	wybrane	pod	kątem	ich	przydatności	do	opisu	sytuacji	
Turków	w	Niemczech.	Dzięki	 wyjaśnianiu	 procesu	migracji	 na	 poziomie	mezo	
szczególna	 rola	przypadła	 teorii	ponadnarodowej sieci społecznej.	W	tym	aspek-
cie	posłużono	się	koncepcją	kapitału	społecznego	ułatwiającą	analizę	procesów	
migracji	 i	 integracji	 Turków.	W	 celu	 wyjaśnienia	 relacji	 zachodzących	 między	
imigrantami	 z	Turcji	 i	 społeczeństwem	niemieckim	 zasadnym	było	 także	wpro-
wadzenie	 i	 wyjaśnienie	 takich	 pojęć	 jak	 naród,	mniejszość	 i	 diaspora.	 Chociaż	
pod	względem	prawnym	 imigranci	 tureccy	mieszkający	w	Niemczech	nie	cieszą	
się	przywilejem	statusu	mniejszości	narodowej,	to	w	praktyce	wykazują	część	jej	
cech	takich,	jak	koncentracja	przestrzenna,	obrona	przed	asymilacją	czy	występo-
wanie	przed	społecznością	państwa	przyjmującego	 jako	zbiorowość,	a nie	suma	
jednostek.	W	stosunku	do	Turków	wprowadzony	zostaje	także	termin	diaspora,	
który	nie	pozostaje	neutralny	dla	problemu	 integracji.	Ujęcie	 społeczności	 imi-
grantów	w	kategoriach	diaspory	implikuje	założenie	o	jej	orientacji	na	ojczyznę,	
wspólne	 pochodzenie,	 język,	 mity	 i	 symbole,	 a	 w	 konsekwencji	 utrzymywanie	
dystansu	wobec	społeczeństwa	przyjmującego.	Rozdział	kończy	zestawienie	pojęć	
asymilacji,	wielokulturowości	oraz	integracji.	Precyzyjne	ich	rozróżnienie	umożliwi	
uniknięcie	nieporozumień	 i	błędów	często	występujących	w	debacie	 społecznej.	
W	 niniejszej	 pracy	 integracja	 diaspory	 tureckiej	 będzie	 ujmowana	 jako	 proces	
włączania	diaspory	w	życie	społeczne,	polityczne	i	ekonomiczne	państwa	niemiec-
kiego.	Proces	ten	jest	dwustronny,	tzn.	zakłada	się,	że	jest	on	możliwy,	jeżeli	wolę	
integracji	wyraża	zarówno	państwo	przyjmujące,	 jak	 i	diaspora.	W refleksji	nad	
zagadnieniem	 integracji	 szczególnie	pomocne	okazało	 się	odwołanie	do	dwóch	
typów	 kapitału	 społecznego	 wyróżnionych	 przez	 Roberta	 Putnama	 –	 kapitału	
społecznego	 typu	 spajającego	 (bonding)	 i  łączącego	 (bridging).	 W	 pierwszym	
przypadku	 kapitał	 ma	 charakter	 ekskluzywny	 i	 służy	 do	 wewnętrznego	 scala-
nia	wspólnoty,	natomiast	kapitał	 łączący,	 to	kapitał	obejmujący	 ludzi	z	 różnych	
wspólnot	 i	środowisk.	W	konsekwencji	zaistnieć	mogą	takie	sytuacje,	w	których	
wzmacnianie	jednej	formy	kapitału	odbywa	się	kosztem	osłabienia	drugiej	formy	
kapitału.	Dla	opisania	 takich	 form	kapitału	 społecznego,	 które	utrudniają	 albo	
uniemożliwiają	 pełną	 integrację	 Turków	 ze	 społeczeństwem	 niemieckim	 wpro-
wadzony	został	 termin	dysfunkcjonalny kapitał społeczny38 .

dzących	ze	związku	osoby	z	pierwszego	pokolenia	z	osobą	z	drugiego	pokolenia,	por.	Frank	
Kalter,	Julia	H.	Schroedter,	Transnational marriage among former labour migrants in Germany, 
Zeitschrift	 für	Familienforschung	 –	 Journal	 of	Family	Research,	 nr	 1(22)/2010,	 s.	 18;	Birgit	
Becker,	Cognitive and Language Skills of Turkish Children in Germany: A Comparison of 
the Second and Third Generation and Mixed Generational Groups,	 International	 Migration	
Review,	nr	 2(45)/2011,	 s.	 427.

38	 Termin	 dysfunkcjonalny kapitał społeczny	 używany	 jest	 w	 znaczeniu	 analogicznym	 do	 ujęcia	
zaproponowanego	 przez	 Alejandra	 Portesa	 i	 Julię	 Sensenbrenner,	 zob.	 Alejandro	 Portes,	
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W	 kolejnym,	 drugim	 rozdziale	 pracy	 przedstawione	 zostały	 kulturowe,	
polityczne	i	gospodarcze	uwarunkowania	migracji	 i	 integracji	Turków	w	RFN.	
Zamieszczenie	zarysu	historii	Turcji	w	aspekcie	roli	jaką	odgrywa	islam	i zasada	
laickości	państwa	tureckiego	ma	na	celu	ukazanie	napięć	społeczno-politycznych	
do	 jakich	 dochodzi	 na	 tle	 zasady	 laickości	 i	 nacjonalizmu	 państwa	 tureckie-
go.	Chociaż	od	początku	istnienia	Republiki	Tureckiej	polityczni	spadkobiercy	
Kemala	Atatürka	na	różne	sposoby	ograniczali	wpływ	islamu	na	życie	politycz-
ne	–	łącznie	z	użyciem	wojska	–	to	konflikty	na	tym	tle	pozostają	aktualne	do	
dzisiaj.	 Obrazuje	 to	 szczególną	 rolę	 islamu	 w	 życiu	 Turków,	 co	 z	 pewnością	
niesie	konsekwencje	dla	procesu	integracji	imigrantów	tureckich	w	Niemczech.	
Następnie	podjęta	została	kwestia	czynników	determinujących	migrację	Turków	
zarówno	po	stronie	państwa	wysyłającego,	jak	i	przyjmującego.	W	sytuacji	gwał-
townie	rozwijającej	się	gospodarki	niemieckiej	decyzja	rządu	RFN	o	zawarciu	
umowy	dotyczącej	rekrutacji	pracowników	z	Turcji,	a	więc	państwa	dynamicznie	
rozwijającego	 się	 pod	 względem	 demograficznym,	 miała	 swoje	 ekonomiczne	
uzasadnienie,	 lecz	 jej	 daleko	 idące	 skutki,	 także	 polityczne	 i	 społeczne,	 nie	
były	wówczas	do	przewidzenia.
W	 rozdziale	 trzecim	 dokonana	 została	 analiza	 procesów	 migracji	 Turków	

do	 RFN.	 Wyróżnione	 i	 scharakteryzowane	 zostały	 jej	 trzy	 kluczowe	 okre-
sy:	 od	 1961	 r.,	 a	 więc	 od	 podpisania	 umowy	 rekrutacyjnej,	 do	 światowego	
kryzysu	 gospodarczego	 w	 1973	 r.,	 od	 1974	 r.	 do	 upadku	 muru	 berlińskiego	
w  1989	 r.	 i  od	 1990	 r.	 do	 2011	 r.	W	 tej	 części	 pracy	 zaprezentowane	 zostały	
także	badania	dotyczące	motywów,	 jakimi	kierowali	 się	emigranci	oraz	opisa-
ne	 kanały	 ich	 emigracji.	Ukazana	 została	 także	 sieć	 społeczna	migrantów,	 jej	
funkcje	 w  procesie	 migracji	 oraz	 skutki	 dla	 integracji.	 Dzięki	 wykorzystaniu	
sieci	 społecznej	migranci	mogli	 zmniejszać	koszty	migracji	 –	 zarówno	 te	 eko-
nomiczne,	jak	i psychologiczne.	W	konsekwencji	sieć	społeczna	przyczyniła	się	
do	 pomnażania	 kapitału	 społecznego	 imigrantów	 i	 zacieśniania	 łączących	 ich	
więzi.	Rozdział	kończy	się	ukazaniem	rozmieszczenia	terytorialnego	imigrantów	
tureckich	w	RFN.	Koncentracja	przestrzenna	Turków	–	będąca	konsekwencją	
migracji	 łańcuchowej	 –	może	 być	 czynnikiem	utrudniającym	 ich	 integrację	 ze	
społeczeństwem	niemieckim.
W	 czwartym	 rozdziale	 niniejszej	 pracy	 dokonana	 została	 analiza	 procesu	

integracji	 Turków	 na	 płaszczyźnie	 politycznej.	Opisane	 zostały	 zmiany	w  nie-
mieckiej	 polityce	 imigracyjnej	 i	 integracyjnej	 w	 ostatnich	 dziesięcioleciach.	
Przejście	 od	 polityki	 wyłączającej	 imigrantów	 z	 życia	 społecznego	 do	 polityki	
inkluzji	 rozpoczęło	 się	 wraz	 ze	 stopniowym	 odejściem	 od	 etnokulturowego	
modelu	społeczeństwa	i	paradygmatu	stwierdzającego,	że	„Niemcy	nie	są	kra-

Julia	 Sensenbrenner,	Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of 
Economic Action,	The	American	 Journal	of	Sociology,	nr	 6(98)/1993,	 s.	 1320–1350.



	 Wstęp20 

jem	imigracyjnym”.	Chociaż	pierwsze	zmiany	prawne	ułatwiające	naturalizację	
miały	miejsce	w	1990	r.,	to	nie	wpływały	one	znacząco	na	sytuację	imigrantów.	
Jakościowa	zmiana	nastąpiła	dopiero	wraz	z	wejściem	w	życie	w	2000	r.	Ustawy	
o	 Obywatelstwie	 odchodzącej	 od	 zasady	 prawa	 krwi	 (ius sanguinis)	 na	 rzecz	
prawa	 ziemi	 (ius soli),	 co	 umożliwiło	 –	 pod	 pewnymi	 warunkami	 –	 nabywa-
nie	obywatelstwa	niemieckiego	dzieciom	imigrantów.	W	zakresie	naturalizacji	
złagodzone	 zostały	 wymagania	 wobec	 cudzoziemców	 dotyczące	 minimalnego	
okresu	 zamieszkiwania	 na	 terytorium	RFN,	 a	 jednocześnie	 osoby	 naturalizo-
wane	 zostały	 zobligowane	 m.in.	 do	 złożenia	 deklaracji	 dotyczącej	 przestrze-
gania	 porządku	 demokratycznego	 wynikającego	 z	 Ustawy	 Zasadniczej	 RFN	
i spełnienia	kryteriów	ułatwiających	integrację	(jak	np.	niezależność	finansowa,	
niekaralność).	Od	tego	czasu	kolejne	zmiany	w	niemieckim	prawie	zmierzają	do	
szerokiego	stosowania	obligatoryjnych	kursów	integracyjnych	kładących	szcze-
gólny	nacisk	na	naukę	 języka	niemieckiego.	W	niniejszym	rozdziale	przedsta-
wiony	został	także	udział	Niemców	pochodzenia	tureckiego	w	życiu	politycznym	
RFN.	Restrykcyjna	postawa	niemieckich	chadeków	wobec	imigrantów	w	sposób	
znaczący	wpływa	zarówno	na	czynny	udział	w	życiu	politycznym,	jak	i	preferencje	
wyborcze	osób	pochodzenia	tureckiego.	Istotną	kwestią	jest	także	partycypacja	
Turków	w organizacjach	 etnicznych.	W	 tym	kontekście	 przedstawione	 zostały	
największe	 organizacje	 tureckie	 funkcjonujące	w	Niemczech:	Turecko-Islams-
ki	 Związek	Religijny	 (Diyanet Işleri Türk-Islam Birliği	 –	DITIB)	 oraz	 Islams-
ka	 Wspólnota	Millî Görüş	 (Islamische Gemeinschaft Millî Görüş	 –	 IGMG).	
Oba	zrzeszenia	mają	charakter	wyznaniowy,	ale	reprezentują	odmienne	nurty	
tureckiego	islamu	–	islam	„liberalny	i	otwarty”	oraz	„konserwatywny	i	radykal-
ny”.	Na	 przykładzie	 działalności	Niemieckiej	Konferencji	 ds.	 Islamu	ukazana	
została	 także	 polityka	 państwa	 niemieckiego	 wobec	 tych	 dwóch	 zasadniczych	 
nurtów.
Ostatni,	 piąty	 rozdział	 pracy	 poświęcony	 został	 integracji	 na	 płaszczyźnie	

społecznej	i	na	rynku	pracy.	Dokonana	została	analiza	życia	religijnego	diaspory	
tureckiej	na	tle	innych	muzułmańskich	społeczności	imigrantów.	Poziom	zaanga-
żowania	religijnego	i	utożsamiania	się	Turków	z	normami	i	wartościami	islamu	
może	 determinować	 powstawanie	 konfliktów	na	 tle	 zasady	 laickości	 państwa.	
W  pracy	 przedstawione	 zostały	 społeczne	 kontrowersje	 związane	 z  budową	
meczetów	oraz	noszeniem	przez	muzułmanki	chust	(hijab)	w	miejscach	publicz-
nych.	Badania	dotyczące	tego	wątku	pozwoliły	na	podjęcie	próby	ukazania	gra-
nic	włączenia	Turków	i	ich	dziedzictwa	kulturowego	w	ramy	życia	publicznego	
Niemiec.	Cennych	wniosków	dotyczących	 integracji	Turków	dostarczają	 także	
badania	dotyczące	związków	małżeńskich	zawieranych	przez	Turków	z	obywa-
telami	Niemiec.	Skala	oraz	stopień	trwałości	małżeństw	mieszanych	jest	testem	
dla	najgłębszych	relacji,	 jakie	zachodzą	między	 ludźmi	 i	być	może	najbardziej	
charakterystycznym	owocem	integracji	na	płaszczyźnie	społecznej.	Dlatego	też	



	 Wstęp  21

zasadnym	było	ujęcie	także	norm	kulturowych	wypływających	z	islamu,	a	doty-
czących	 zawierania	 przez	muzułmanów	małżeństw	 z	 osobami	 niewyznającymi	
islamu.	Niski	odsetek	małżeństw	egzogamicznych	oraz	praktyka	sprowadzania	
małżonka	z	Turcji	może	świadczyć	o	występowaniu	dysfunkcjonalnego	kapitału	
społecznego	i	izolowaniu	się	diaspory	tureckiej	od	społeczeństwa	niemieckiego.	
W	 kolejnym	 podrozdziale	 przedstawiona	 została	 sytuacja	 Turków	w	 niemiec-
kim	systemie	edukacji	oraz	stopień	znajomości	języka	niemieckiego	wśród	imi-
grantów	 pochodzenia	 tureckiego	 na	 tle	 innych	 grup	 imigrantów.	 Dodatkowo	
uwzględnione	 w	 tym	 aspekcie	 zostały	 wyniki	 badań	 dotyczące	 posługiwania	
się	 językiem	niemieckim	w	życiu	codziennym	tych	grup.	Dzięki	 temu	możliwe	
było	 zbadanie	 czy	 Turcy	 koncentrują	 się	 na	 relacjach	 wewnątrz	 diaspory	 czy	
też	 budują	 więzi	 społeczne	 ze	 społeczeństwem	 niemieckim.	W	 tym	 aspekcie	
istotną	kwestią	są	także	preferencje	Turków	dotyczące	wyboru	języka	mediów.	
Przedkładanie	mediów	tureckojęzycznych	nad	niemieckojęzycznymi	świadczyć	
może	 o	 silnej	 orientacji	 diaspory	 na	 ojczyznę	 i	 występowaniu	 dysfunkcjonal-
nego	 kapitału	 społecznego.	 Ostatni	 podrozdział	 poświęcony	 został	 integracji	
na	 niemieckim	 rynku	 pracy	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 pozycji	 kobiet	
pochodzenia	tureckiego.	Założono,	że	poziom	aktywności	na	rynku	pracy	może	
wynikać	 z	 norm	 kulturowych.	 W	 tym	 przypadku	 należałoby	 zakładać	 niską	
aktywność	zawodową	kobiet,	co	w	aspekcie	integracji	miałoby	negatywny	wpływ	
na	proces	 integracji	 całej	 tureckiej	diaspory.	
Ostatnią	merytoryczną	częścią	pracy	 jest	 zakończenie,	w	którym	następuje	

weryfikacja	 postawionej	 tezy	 centralnej	 oraz	 przedstawienie	 najistotniejszych	
wniosków	 wynikających	 z	 dotychczasowej	 integracji	 społeczności	 tureckiej	
w Niemczech	dla	przebiegu	 tego	procesu	w	przyszłości.
Praca	nie	powstałaby	bez	pomocy	 i	wsparcia	 ze	 strony	promotora,	dr	hab.	

Cezarego	Żołędowskiego.	Jednocześnie	pragnę	podziękować	prof.	Franciszkowi	
Gołembskiemu	za	przykład,	jaki	daje	jako	człowiek	otwarty	na	naukę	i	uczony	
otwarty	na	 człowieka.


