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ЕВРОПСКАУНИЈАИИСЛАМ*

Сажетак
По ли тич ки пред став ни ци нај ва жни јих чла ни ца Европ ске 

уни је са оп шти ли су јав но сти да је по ли ти ка мул ти кул та ри зма у 
Уни ји про па ла. Ис тра жи ва ња јав ног мње ња у Фран цу ској и Не-
мач кој по ка зу ју раст ан ти и сла ми зма, на шта је ре го вао и ге не рал ни 
се кре тар Ује ди ње них на ци ја Бан Ки Мун ис та кав ши да су «нео-
сно ва не из ја ве не ких по ли ти ча ра да му сли ма ни не при хва та ју и 
скр на ве европ ске вред но сти». Ипак, чи ни се да Мун ни је у пра ву. 
Ана ли зе по ка зу ју да су у овом су ко бу обе стра не кри ве. За пад ња ци 
због им пе ри ја ли стич ке по ли ти ке, а му сли ма ни због не при хва та ња 
ин те гра ци је и ин си сти ра њу на по себ но сти.

Сва ис тра жи ва ња го во ре о то ме да му сли ма ни у Европ ској 
уни ји не при хва та ју европ ску кул ту ру и да на ме ћу сво ју и где год 
мо гу уво де прав ни по ре дак на осно ву ше ри ја та. То иза зи ва раз-
ли чи та ан ти и слам ска рас по ло же ња ко ја се ма ни фе сти ју ни зом 
за бра на: мо ли тве на ули ца ма, но ше ња и хи џа ба (ве ла), из град ње 
ми на ре та. До са да вла де др жа ва ко је чи не Европ ску уни ју ни су 
има ле аде ква тан (иде о ло шки) од го вор на тзв. исла ми стич ку прет-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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њу. Евро пља ни ма ислам ни је био при ма мљив. На про тив, пре ма 
ис тра жи ва њи ма бо ја ли су га се, а са по ра стом го во ра о те ро ри зму 
са ислам ским пред зна ком страх се уве ћа вао. По што у ли бе рал ној 
де мо кра ти ји љу ди не ма ју дру гу мо гућ ност осим да на пра ве гре шку 
и „по бег ну“ од му сли ма на, до зво ли ли су им да ства ра ју ге та. Но, 
та се ге та ши ре, ства ра ју ћи у вре ме ну и про сто ру, кон цен трич не 
кру го ве ка пе ри фе ри ји. Ти ме се ства ра ју усло ви да у тим ге ти ма 
не ва же др жав ни за ко ни, већ ше ри јат. Сле де ћи ко рак је ауто но ми ја 
осво је не те ри то ри је, па „за по се да ње“ ве ће те ри то ри је, ко ја се или 
се па ра ти ше од др жа ве или слу жи за да ље осва ја ње и исла ми за ци ју 
це ло куп не др жав не те ри то ри је.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, иден ти тет, Ср би ја, ислам, по ли ти ка, ин-

те гра ци је, де мо кра ти ја, ка па ци те ти.
По сле 11. сеп тем бра 2001. го ди не му сли ман ска кул ту ра, од-

но сно ислам по чео је да се у све ту ана ли зи ра мно го те мељ ни је и 
др жа ве су на ру чи ле низ на уч них ис тра жи ва ња о овој ре ли ги ји. 
Вла де За па да је ин те ре со ва ло све, пре све га, ре ли ги о зни (ислам-
ски) фун да мен та ли зам1), ти ра ни ја, не при хва тљи ви од нос пре ма 
же на ма, хо мо сек су ал ци ма, омла ди ни, пре ступ ни ци ма и ма њи на ма 
(вер ским и на ци о нал ним), ко је ни су у ста њу се бе да за шти те. Јер, 
све се ви ше у за пад ном све ти ши ри страх од исла ма, од ими гра на та 
из ислам ских зе ма ља ко је ни је мо гу ће ин те гри са ти у за пад на дру-
штва, јер се изо лу ју у ге ти ма, где, ка ко на во ди Р. Сан то ро „чу ва ју 
свој стил жи во та и од би ја ју да по шту ју дру ге кул ту ре“.2) Та ко ђе, 
ка ко (с пра вом?) твр де не ки ауто ри ислам и де мо кра ти ја не мо гу 
за јед но, што ислам ску за јед ни цу још ви ше уда ља ва од за јед ни штва 
са Евро пља ни ма, скло ним ова квом по ли тич ком по рет ку.3) По ред 
то га, у за пад ној на у ци по сто је ста во ви да је ислам „ре ли ги ја на си-
ља“, „ре ли ги ја вој ни ка“ (Ве бер) као и „да су му сли ма ни пр ве жр-
тве исла ма“, што оте жа ва ди ја лог, а да је ар гу мен те за го вор ни ци ма 
су ко ба ци ви ли за ци ја.4)

1) Како истиче Владан Станковић, појам фундаментализма није најјаснији. Најчешће се 
код нас, у колоквијалној комуникацији, повезује са исламом. Реч иначе потиче из ла-
тинског језика fundamentum, а значи: 1. темељ, основа, база, подножје, постоље; 2. пре-
несено – основа, упориште, темељ, подлога; 3. фундаменталан – темељни, основни. 
„Фундаментализам би дакле био 'тежња да се у оквиру неког учења, политике, вере 
или идеологије постигне повратак наводним првобитним основама'.“ Види: Вла-
дан Станковић, „Основи фундаментализма“, Политичкаревија, бр. 4, Београд, 2010, 
стр, 110-111. Сасвим другачије виђење фундаментализма нуди Klaus Kincler, Verski
fundamentalizam, Clio, Beograd, 2002, посебно на стр. 15-18.

2) Roberto Santoro, „„Quando l’Islam non farà più paura“, L’Occidentale, 27/09/2010.  

3) Villu Zirnask, „Отто Ястров: ислам и демократия несовместимы“, Eesti Paevaleht, 
04/02/2011. 

4) Види: Osman Đogić, „Islam in nasilje“, u zborniku: Religijainnasilje, esejiirazprave, ure-
dila Iztok Simoniti i Peter Kovačič Peršin, Fakulteta za družbene vede in i Revija 2000, Lju-
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Му сли ман ске за јед ни це по сто је у ви ше од 120 др жа ва све-
та, а нај број ни је су у Ин до не зи ји, Ин ди ји, Па ки ста ну и Бан гла де-
шу. По себ но се бр зо уве ћа ва број му сли ма на у Европ ској уни ји. 
Мно го број не за јед ни це му сли ма на фор ми ра ле су се у Не мач кој, 
Ве ли кој Бри та ни ји, Ита ли ји, Бел ги ји, Хо лан ди ји, али и Нор ве шкој, 
Швед ској... Број му сли ма на у Европ ској уни ји не зна ни ко, јер за ко-
ни за бра њу ју по пис ста нов ни штва на вер ској осно ви. Дру го, ме ђу 
му сли ма ни ма у Уни ји је мно штво љу ди без до ку ме на та и као та кви 
се не по ја вљу ју ниг де у слу жбе ним ста ти сти ка ма. Пре ма раз ли чи-
тим про це на ма да нас у Европ ској уни ји жи во од 15 до 24 ми ли о на 
му сли ма на. Но ва по ја ва је и пре ла зак Евро пља на на ислам. Пре ма 
по да ци ма фран цу ске но ви не «Фи га ро» (об ја ви ла је сту ди ју фран-
цу ских спци јал них слу жби) из 2003. Го ди не, број «бе лих» Фран цу-
за ко ји је при мио ислам је око 50.000. Пре ма бро ју след бе ни ка (око 
1,5 ми ли јар ди), ислам је дру га ре ли ги ја све та, а има све шан се да 
по ста не и пр ва ре ли ги ја. 

Раз вој ислам ске кул ту ре ни је био јед но сме ран. На и ме, 
ислам ски свет је имао свој «злат ни век» од IX–XI ве ка. Та да је био 
до ста ква ли тет ни ји, со фи сти ци ра ни ји, тр пе љи ви ји и на пред ни-
ји од Евро пе. Пре о крет на ста је то ком Кр ста шких ра то ва, ка да су 
хри шћа ни по ка за ли ве ћи фа на ти зам и агре сив ност од му сли ма на. 
По сле то га, ислам ска кул ту ра је из гу би ла свој ди на ми зам, све жи-
ну и ства ра лач ки им пулс и за па ла у дог ма ти зам, не тр пе љи вост и 
ин те лек ту ал ну огра ни че ност (фун да мен та ли зам). Ислам ски свет 
ни је играо ско ро ни ка кву уло гу у раз во ју са вре ме не на у ке и ве о ма 
сла бо је пред ста вљен у да на шњим на уч ним ис тра жи ва њи ма (осим 
са вре ме ног Ира на). Шест од осам нај си ро ма шни јих др жа ва су чла-
ни це Ислам ске кон фе рен ци је. У овим др жа ва ма власт се пре но си 
по на сле ђу, а за сно ва на је на до хот ку од про да је наф те, док ве ћи на 
му сли ма на жи ви у си ро ма штву, што има ни за не га тив них по сле-
ди ца: де мо граф ски бум, бес ко ри сну на ста ву у ме дре са ма, ко ја се 
сво ди на уче ње Ку ра на на па мет, не за др жи ве тен ден ци је ка гу ше њу 
пра ва же на и спре ча ва ња њи хо вог уче шћа у дру штве ном жи во ту, 
фа та ли зам, не из мер на ко руп ци ја и на сил на при ме на ре ли ги о зних 
нор ми у обла сти бан кар ског по сло ва ња (за бра на ка ма те).5)

По след њих де це ни ја ве ћи на на пи са по ве за них са исла мом 
ти че се те ро ри зма. Не тр пе љи вост ка САД, Изра е лу и Ин ди ји, пре-
ма стран ци ма, ту ри сти ма и це лом са вре ме ном све ту, не тр пе љи вост 
пре ма дру гим ре ли ги ја ма и иде о ло ги ја ма, али и пре ма дру га чи јим 
те о ло шким раз ми шља њи ма чак и уну тар са мог исла ма, укљу чу ју-

bljana, 2008, str. 83.

5) Jesús Mosterín, „Esplendor y miseria del islam“, ElPais, 12/04/2012 (Хесус Мостерин  - 
философ и аутор књиге «Ислам и историја мисли» („El islam: historia del pensamiento“).
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ћи и ста ра спо ре ња из ме ђу су ни та и ши и та, до ве ли су до сла вље ња 
те ро ри ста-са мо у би ца, ра сту ћој агре сив но сти и су ко ба са оста лим 
све том.

Кра так увид у нај ва жни је са вре ме не цр те исла ма тре ба до пу-
ни ти и ва жним пи та њи ма за на шу те му – где се и ка ко ши ри ислам 
и да ли су у пра ву ауто ри по пут Ти ла Са ра ци на (Thi lo Sar ra zin) ко ји 
ши ре страх од исла ми за ци је Евро пе?6) 

Аме рич ки ис тра жи ва чи су са оп шти ли ре зул та те сво јих ис-
тра жи ва ња, пре ма ко ји ма се од 1990. до 2010. го ди не број му сли-
ма на у све ту по ве ћао за 2,2 од сто, али ће се пре ма пред ви ђа њи ма 
до 2030. го ди не број при пад ни ка ове ре ли ги је сма њи ти за 1,5 од-
сто, та ко да ће 2030. го ди не на све ту би ти 26,4 од сто му сли ма на, 
а тре нут но их има 23,4 од сто. То зна чи да ће хри шћа ни и да ље 
би ти зна чај на за јед ни ца у све ту (2030. го ди не, пре ма пред ви ђа њи-
ма аме рич ких де мо гра фа, би ће их из ме ђу 30 и 33 од сто у свет ској 
струк ту ри ста нов ни штва).

У Евро пи, пре ма истом ис тра жи ва њу, 2030. го ди не, ако не 
бу де зна ча ни је про ме не ими гра ци о не по ли ти ке, му сли ма ни ће чи-
ни ти осам од сто ста нов ни штва, тј. 58,2 ми ли о на, а са да их је че-
ти ри од сто или 44,1 ми ли он. Тре нут но му сли ман ке у Евро пи на 
свет до но се, у про се ку, 2,2 де те та, а не му сли ма ни 1,5, док ће пре-
ма пред ви ђа њи ма, му сли ман ке 2030. го ди не ра ђа ти два де те та, а 
не му сли ман ке 1,6 де це. Аме рич ки ис тра жи ва чи пак пред ви ђа ју да 
ће ве ћи на европ ских му сли ма на, 2030. го ди не, жи ве ти на Ис то-
ку Евро пе (Ру си ји) и Бал ка ну, а не у За пад ној Евро пи. У За пад ној 
Евро пи нај ви ше му сли ма на има ће Фран цу ска, Не мач ка и Хо лан-
ди ја, где ће њи хов број по ра сти са са да шњих 11,3 на 16,4 ми ло на. 
Из ра же но у про цен ти ма са са да шњих шест од сто број му сли ма на 
ће по ра сти на 8,6 од сто. Док ће у Ита ли ји, Швед ској, Бел ги ји и 
Аустри ји број му сли ма на из у зет но бр зо ра сти.  У Ве ли кој Бри та-
ни ји број му сли ма на ће та ко ђе ра сти, тре нут но их има 2,9 ми ли о-
на, а 2030., пред ви ђа се, би ће их 5,6 ми ли о на, та ко да ће чи ни ти се-
дам по сто ста нов ни штва. Нај ве ћи скок у бро ју му сли ма на оче ку је 
Ир ску (188 од сто) и Ма ке до ни ју (40 од сто).7)

6) Anna Reimann, „Wo der Islam sich ausbreitet“, DerSpiegel, 27/01/2011. Сарацино је, ина-
че, написао књигу «Самоликвидација Немачке», којом је изазвао мноштво различитих 
реакција.

7) Види: Зоран Милошевић, «Неонацизам или сукоб цивилизација», Печат, бр. 210, Бео-
град, стр. 47- 49.
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ОДНОСЕВРОПЉАНАПРЕМАМУСЛИМАНИМА

Ре зул та ти ис тра жи ва ња у Фран цу ској и Не мач кој, ко је је 
спро ве ла ком па ни ја IFOP 2010. го ди не, „све до че да ми ли о ни Фран-
цу за и Не ма ца сма тра ју ислам прет њом за свој на ци о нал ни иден-
ти тет. Ве ћи на ис пи та ни ка сма тра да ими гран ти-му сли ма ни не 
же ле да се ин те гри шу у за пад но дру штво“.8) Пре ма ре зул та ти ма 
ис тра жи ва ња 68 по сто Фран цу за и 75 по сто Не ма ца9) сма тра да се 
ни је ус пе ло у ин те гра ци ју му сли ма на у за пад но дру штво, док ви ше 
од 40 по сто сма тра да при пад ни ци исла ма пред ста вља ју опа сност 
за њи хов на ци о нал ни иден ти тет. Ком па ни ја на ме ра ва да спро ве де 
иден тич но ис тра жи ва ње и у Ве ли кој Бри та ни је, где је пи лот-ис тра-
жи ва ње на го ве сти ло још го ре ре зул та те.10)

Сва ка ко да по сто ји мно штво чи ње ни ца ко је су на те ра ле и ге-
не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја Бан Ки Му на да из ја ви да 
по сто ји «опа сна тен ден ци ја» по ла ри за ци је и ра ста не тр пе љи во сти 
пре ма му сли ман ским ими ран ти ма на те ро то ри ји Европ ске уни је. 
То ком свог на сту па на сед ни ци Европ ског пар ла мен та у Стра збу-
ру, 2010. го ди не, Бан Ки Мун је оп ту жио не га тив не сна ге, ко је ма-
ни пу ли шу људ ским стра хо ви ма и ре као да су «нео сно ва не из ја ве 
не ких по ли ти ча ра да му сли ма ни не при хва та ју и скр на ве европ ске 
вред но сти».11)

Из сфе ре на уч них чи ње ни ца до по ли тич ке прак се у Европ-
ској уни ји ни је да ле ко, па се по сле са оп шта ва ња ових ре зул та та 
огла сио и фран цу ски пред сед ник Сар ко зи ко ји је, из ме ђу оста лог, 

8) «Французы и немцы признают: интеграция мусульман потерпела фиаско», http://newsru.
co.il/world/06jan2011/fiasco456.html

9) Види: Зоран Милошевић, «Ширење идеја блискоисточних исламиста у школама Немач-
ке», Политичкаревија, бр. 3, Београд, 2010, стр. 233-248.

10) Однос неких држава, чланица Европске уније према хришћанству је веома негативан, 
што неке аналитичаре наводи на закључак да се ислам и исламизација Уније подржава 
од неких политичких центара. Наиме, у Британији траје расправа, како у медијима, тако 
и на суду (поступак је, што је посебно интересантно, пренет у Стразбур, јер је локал-
ни суд пресудио да хришћани немају право да носе крст на ланчићу док су на послу). 
Наиме, европско право изражено у Европској конвенцији, чл. 9, каже да је хришћанима 
дозвољено да носе крст на ланчићи у кад су на послу). На ово су реаговале британ-
ска влада која су наговестила „одговарајући одговор“, тј. припрема закон по којем 
хришћани не смеју да на послу показују своју религиозну припадност, па ни ношењем 
накита. Аргументација владе је чудна: „нигде се не каже да хришћани морају да носе 
знакове своје вере“, али коначно решење ће, како изгледа, морати да донесу послодавци. 
Види: Дарья Сивашенкова, «Великобритания: крест Христов вне закона»,http://www.
pravda.ru/faith/dialog/12-03-2012/1111052-britain_crux-1/

11) „Генсек ООН Пан Ги Мун обеспокоен ростом антиисламских настроений в Европе», 
http://newsru.co.il/world/19oct2010/ban4562.html
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на гла сио да тре ба по што ва ти раз ли чи то сти, али у Фран цу ској раз-
ли чи та дру штва жи ве јед но по ред дру гог. То су одво је не за јед ни-
це.12) «Ако до ла зи те да жи ви те  у Фран цу ску, мо ра те се сло жи ти да 
има те оба ве зу да при хва ти те фран цу ску кул ту ру, ко не же ли да ово 
при хва ти ни је до бро до шао у Фран цу ску. Фран цу ска на ци о нал на 
за јед ни ца не мо же се про ме ни ти и да при хва ти не јед на кост из ме-
ђу же на и му шка ра ца, као и то да де вој чи це не иду у шко лу. На ши 
су гра ђа ни му сли ма ни мо ра ју има ти мо гућ ност да ис по ве да ју сво ју 
ве ру, као и сва ки дру ги гра ђа ни, али ми у Фран цу ској не же ли мо да 
се љу ди мо ле на ули ца ма».13)

Од но си Фран цу за и ими гра на та (по себ но му сли ма на) сва ке 
го ди не су ло ши ји, али за во де ће фран цу ске по ли ти ча ре ова те ма 
до ско ро је би ла та бу. Са мо је ли дер „ул тра-де сног“ фрон та, Жан 
Ма ри Ле Пен, го во рио о ово ме отво ре но. Док су се Фран цу ски по-
ли ти ча ри „сти де ли“ да про го во ре о исла му, до тле се у џа ми ја ма 
про по ве дао џи хад. Сто ти не хи ља да ими грант ских по ро ди ца су жи-
ве ле у па ра лел ној „ислам ској“ ре ал но сти. Мно штво тих ими гра-
на та ни је ра ди ло, а из др жа ва ни су од по мо ћи др жа ве, од но сно од 
фран цу ских по ре ских об ве зни ка. 

Го ди не 2004. си ту а ци ја ви ше ни је мо гла ла ко да се кон тро-
ли ше. У на ци о нал ном пар ла мен ту до не сен је За кон о за бра ни но-
ше ња ре ли ги о зних сим бо ла у шко ла ма, а сле де ће 2005. го ди не је 
у ве ћим ими грант ским квар то ви ма из би ли су не ре ди. То ком пред-
сед ни ко ва ња Сар ко зи ја, Фран цу ска је по о штри ла пра ви ла при је ма 
у фран цу ско др жа вљан ство. Же на ма са ве лом за бра ње но је по ја-
вљи ва ње на јав ним ме сти ма, а по јед но ста вље на су пра ви ла де пор-
та ци је за оне ко ји ни су по што ва ли др жав не за ко не.14)

Глав ни хе рој кон фе рен ци је о без бед но сти 2011. го ди не одр-
жа не у Мин хе ну био је пре ми јер Ве ли ке Бри та ни је Деј вид Ка-
ме рон, ка да је при знао да је по ли ти ка ин те гра ци је му сли ма на у 
бри тан ско дру штво пре тр пе ла пот пу ни крах.15)«Ми смо при ну ђе-
ни да тр пи мо се гре га ци ју, ко ја ни је део на ших вред но сти. Мно ги 
му сли ма ни су не при ла го ђе ни. Они се не пре о бра ћа ју у те ро ри сте 
за је дан дан, но ми смо све до ци про це са њи хо ве ра ди ка ли за ци је. 

12) „Sarkozy estime à son tour que le multiculturalisme est un „échec““, AFP, 11/02/2011. 

13) Сергей Балмасов, Вадим Трухачев,«Саркози вызывает исламскую бурю», 
     http://www.pravda.ru/world/europe/european/11-02-2011/1066464-sark-1/

14) Вадим Трухачев, «Сильный удар по иммигрантам от Саркози»,
     http://www.pravda.ru/world/europe/european/07-03-2012/1110581-sarkozy-1/

15) Вадим Трухачев,«Кэмерон вышел на тропу войны с исламистами», 
    http://www.pravda.ru/world/europe/european/08-02-2011/1065918-england-1/
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При ну ђе ни смо да пре ду зме мо же сто ке ме ре пре ма та квим про по-
вед ни ци ма и да за бра ни мо њи хо ву де лат ност у на шим др жа ва ма. 
Дај те да оце ни мо те ор га ни за ци је: ве ру ју ли оне уоп ште у пра ва 
љу ди, укљу чу ју ћи и же на и љу ди ду гих ве ро и спо ве сти? Ве ру ју ли 
у јед на кост свих пред за ко ном? Ве ру ју ли у де мо кра ти ју и пра во 
чо ве ка да би ра соп стве ну вла ду? По др жа ва ју ли ин те гра ци ју или 
се па ра ти зам?»

Да ли су му сли ма ни у Евро пи обич ни гра ђа ни, ко ји ис по-
ве да ју сво ју ре ли ги ју и по те о ме се раз ли ку ју од дру гих? Ова ква 
пи та ња се, по пра ви лу, по ста вља ју по сле те ро ри стич ких (не)де ла 
ко је су из вр ши ли при пад ни ци ислам ске ве ро и спо ве сти.16) Ово пи-
та ње по ста ло је (опет) до ми нант но у рас пра ва ма о исла му и по сле 
те ро ри стич ког чи на ко ји је учи нио Му ха мед Ме ра у мар ту 2012. 
У са мој Фран цу ској, ина че, од нос из ме ђу исла ма и Ре пу бли ке је 
ве о ма сло жен. До спо ме ну тог те ро ри стич ког чи на Ре пу бли ка је за-
бра ни ла да мај ке-му сли ман ке но се вео ка да до ла зе у шко ле (мар та 
2011.), за бра ни ла је мо ли тве на ули ца ма (од лу ком ми ни стра Кло да 
Ге а но ма у сеп тем бру 2011), на кра ју је до не шен у Се на ту За кон о 
за бра ни но ше ња ве ла (ја ну ар 2012). Ме сец да на ка сни је, у фе бру а-
ру 2012. го ди не Ма рин Ле Пен пре шла је у офан зи ву из ја вив ши да 
„сво ме со ко је се про да је у Ил де Франс је чи сто“.17) Та ко ђе, ов де 
се отва ра пи та ње да ли је Евро пља ни ма мо гу ће да у ислам ским 
др жа ва ма прак ти ку ју сво је оби ча је, што до са да ни је би ло мо гу ће. 
Дру гим ре чи ма, ова де ла отва ра ју пи та ње да ли ислам и ње го ве 
јед но стра не нор ме и оби ча ји ко је он на ме ће пред ста вља опа сност? 

Што се ти че по сто је ћих за ко на ја сно је да но ше ње ве ла, вр-
ше ње мо ли тви на ули ца ма, одво је на по се та му шка ра ца и же на ба-
зе ни ма, ин си сти ра ње на „чи стом ме су“ не про ти ву ре чи се ку лар ној 
др жа ви. Та ко ђе, из град ња џа ми ја ни је не за ко ни та, ако вла сти да ју 
са гла сност, али то ири ти ра не му сли ма не, те има ве ли ке не га тив не 
по ли тич ке по сле ди це.18)

16) Ariane Bonzon, „L’islam menace-t-il la république (française)?“, Slate.fr, 11/04/2012. 

17) Ово је осврт на захтев муслимана да животиње морају бити заклане по њиховим пропи-
сима. Тек тада је месо за употребу – тј.  халал! 

18) Оно што иритира немуслимане јесу и стални сукоби унутар ислама. Наиме, поједине 
исламистичке групе проглашавају друге неверницима, чиме постају њихова мета за на-
паде. „Да би успоставио нови калифат, неверне вође про-западњачких исламски држа-
ва (Саудијска Арабија, Јордан, Египат) морале би бити замењене исправним вођама, а 
западне силе, које су потпомагале ове неверне државе, морале би бити уништене. Глав-
на међу тим силама била је САД. Кад би САД биле уништене, марионетски режими на 
Средњем Истоку би пропали, а на њиховим рушевинама изникао би нови калифат“. 
Види: Зоран Милосављевић, „Исламски екстремизам / превенција тероризма по моделу 
САД“, Политичкаревија,бр. 3, Београд, 2006, стр. 533-534.
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Оно што је тач но, је сте да ино стра не ор га ни за ци је, пре све га 
из др жа ва Бли ског ис то ка, али и Цен трал не Ази је и Се ве ра Афри ке 
има ју ве ли ки ути цај на му сли ман ску по пу ла ци ју у Евро пи. По зна-
то је да не ке му сли ман ске др жа ве фи нан си ра ју, ка ко из град њу, та ко 
и сам рад џа ми ја пла ћа ју ћи има ме, па је ја сно да те др жа ве кон тро-
ли шу мно штво има ма и џа ми ја у Евро пи. По ред то га, Ми ни стар-
ство ра да Тур ске, на при мер, би ра по себ не има ме, ко ји по сле до-
дат не обу ке, до би ја ју пла ту од тур ске др жа ве и упу ћу ју се у Евро пу 
да ши ре ислам ске и на ци о нал не оби ча је. Еги пат ски огра нак „Му-
слин ске бра ће“ кон тро ли ше, на при мер, рад Са ве за ислам ских ор-
га ни за ци ја у Фран цу ској, ко ји, по том, ме ђу вер ни ци ма ши ри њи хов 
по ли тич ки про грам. Др жа ве из Пер сиј ског за ли ва, по себ но Ка тар, 
тру де се да пре у зму кон тро лу над не ким ор га ни за ци ја ма му сли ма-
на у Европ ским др жа ва ма. Та ко ђе, у ана ли за ма се по ста вља ди ле ма 
да ли су европ ски му сли ма ни по тен ци јал ни ка дро ви за исла ми сте, 
ко ји се за ла жу за уво ђе ње ше ри ја та и во ђе ње џи ха да. Исти на је не-
где из ме ђу. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да код му сли ма на у Евро пи, чак 
у дру гој и тре ћој ге не ра ци ји има мла дих ко ји по ста ју екс тре ми сти. 
Пре ма ис тра жи ва њи ма фран цу ских на уч них ин сти ту та (спро ве де-
ним 2008. го ди не), ја сно је да фран цу ски му сли ма ни мла ђи од 30 
го ди на ви ше по др жа ва ју ше ри јат од ста ри јих ве ру ју ћих му сли ма-
на (60 на су прот 33 од сто).19) Ме ђу тим, има и оних ко ји при хва та ју 
европ ске др жа ве као се ку лар не. На при мер, у Фран цу ској ар ми ји је 
од 10 до 20 од сто му сли ма на дру гог по ко ле ња. 

По ми шље њу мно гих у Евро пи ислам је, пре све га,  про бле-
ма ти чан због то га што по др жа ва не јед на кост му шка ра ца и же на, 
што од у да ра од осно ва европ ске кул ту ре. Што се ти че пол не еман-
ци па ци је ислам је из ра зи то сек си стич ки и пре те ру је у оправ да ва њу 
то га, на вод ном во љом Бо га. Пот чи ња ва ње же на је у исла му по ли-
тич ко-ре ли ги о зна док три на (за бра њен је раз вод), де вој чи це вас пи-
та ва ју та ко да при хва та ју пот чи њен по ло жај, док се де ча ци уче да 
игра ју до ми нант ну уло гу. За то со ци о ло зи ре ли ги је из ово га из во де 
за кљу чак да је ислам стра на по ја ва ко ја не мо же да се при ла го ди 
европ ском се ку ла ри зму. Ово на ме ће сле де ће пи та ње: Да ли је мо-
гу ћа де ми ли та ри за ци ја ислам ске по ли ти ке?20) При че му се ми сли 
на од ри ца ње од џи ха да и од осло ба ђа ња ути ца ја вој ске на др жав ну 
по ли ти ку.

Ка да је реч о од но су вла сти и вој ске, про блем се са сто ји 
у фор ми ра ној тра ди ци ји код му сли ма на, јер од VII ве ка, ка да се 

19)  Ariane Bonzon, „L’islam menace-t-il la république (française)?“, Slate.fr, 11/04/2012 

20)  Shahid Javed Burki, „Demilitarizing Muslim Politics“, ProjectSyndicate, 25/01/2012
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ислам фор ми рао као ре ли ги ја, он је по др жа вао тра ди ци ју уче шћа 
вој ске у по ли ти ци и упра вља њу др жа вом. За тим, џи хад („све ти“ 
рат) је по мо гао да се ислам бр зо про ши ри, што је у исла му ме ђу 
не ким ислам ским ми сли о ци ма при сут но и да нас.21) 

ШЕРИЈАТИЕВРОПСКАУНИЈА

Ислам се да нас ко ле ба из ме ђу ди ле ме: ићи ка исла ми зму, 
однсно сна жној ре и сла ми за ци ји а дру ги (ма њи?) ка де мо кра ти ји.22) 
Исла ми сти те же то ме да уве ду ше ри јат, тј. за кон ко ји сво је ко ре-
не има у Ку ра ну, као и ре чи ма про ро ка Му ха ме да и са мој прав ној 
тра ди ци ји арап ског све та. За ни мљи во је да се та реч спо ми ње у 
Кур'ану са мо јед ном (45/18) у зна че њу „пра ви на чин“ (пра ви пут, 
ста за) и фор ми ра на је од истог ко ре на као гла гол ко ји зна чи „пре-
по ру чу је мо“. Нај ра ди кал ни је исла ми стич ке гру пе од ба цу ју би ло 
ка кав пар ла мен та ри зам, су ве ре ни тет на ро да или на ци је у ко рист 
при хва та ња ше ри ја та као оба ве зног, Бо жи јег за ко на. Ме ђу тим, и 
ов де има раз ли ке. Не ке исла ми стич ке ор га ни за ци је по пут Хи збо-
ла ха до зво ља ва ју уче шће на из бо ри ма, а та кви су и исла ми сти у 
Тур ској и Ту ни су, што отва ра (на За па ду) на ду да је мо гу ћа сим би-
о за исла ма и де мо кра ти је.

Европ ски ме ди ји од је се ни, про шле 2011. го ди не, упор но пи-
шу о то ме да му сли ма ни у САД и Европ ској уни ји уво де ше ри-
јат ске су до ве, чи ме не ги ра ју прав ни по ре дак др жа ве у ко ју су се 
до се ли ли. „Па ра лел но пра во“ фун ци о ни ше и у Не мач кој и мно гим 
др жа ва ма Европ ске уни је.23) Јо а хим Ваг нер, по зна ти не мач ки прав-
ник, на пи сао је књи гу о овом про бле му под на сло вом «Су ди је без 
за ко на» (Ric hter oh ne Ge setz), где је, из ме ђу оста лог, на вео: «Сна га 
ових су ди ја се не за сни ва на за ко ну, већ на од ред ба ма ко је по сто је 
у окви ру Ислам ске за јед ни це. Ве ћи на та ко зва них су ди ја су при па-
ди ци кла на, има ми, ко ји за не ке спо ро ве чак спе ци јал но до ла зе из 
Тур ске и Ли ба на. Ислам ски па ра ле ни пра во суд ни си стем по ста је 
прет ња прав ним си сте му Не мач ке». Слич но је и у Нор ве шкој, где 
де лу ју број ни ло би сти за уво ђе ње ше ри ја та. Не дав но је по ста ло 
по зна то да Ује ди ње ни су до ви Нор ве шке спро во де кон сул та ци је са 

21) Види: Ивана Којадиновић, „Савремени тероризам“, Српскаполитичкамисао, бр. 4, Бе-
оград, 2009, стр. 255-268. Што се тиче савремених појмова који се користе у опису 
појава везаних за ислам, можемо рећи да има мноштво недоречености, па чак и код 
појма тероризам. Наиме,  Којадиновићка наводи: „Контроверзан појам какав јесте, те-
роризам није добио ниједну опште прихваћену дефиницију у међународном праву“.

22)  Jean-Luc Marret, „Islamisme ou démocratie ? Le ‘choix’ manichéen“,  LeMonde, 07/11/2011

23)  DerSpiegel, 01/09/2011.
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има ми ма у ци љу «ор га ни за ци је Са ве та за гра ђан ска пи та ња по пи-
та њу раз во да, на сле ђа и на си ља у по ро ди ци», што дру гим ре чи ма 
зна чи им пле мен та ци ју ше ри ја та у др жав но за ко но дав ство. 

У Ве ли кој Бри та ни ји је за дво ми ли он ску па ки стан ску ди-
ја спо ру ше ри јат ски суд и слу жбе но ле га ли зо ван на осно ву Спо-
ра зу ма пот пи са ног 1996. го ди не из ме ђу пред став ни ка др жа ве и 
му сли ман ског све штен ства. Ше ри јат ски су до ви су отво ре ни у ве-
ли ким гра до ви ма са број ном му сли ман ском ди ја спо ром (Лон дон, 
Ман че стер, Бир ми ген, Бред форд и На ни тон). Ме ђу тим, има ми су 
ван овог Спо ра зу ма отво ри ли још не ле гал них су до ва, та ко да их је 
2009. го ди не би ло укуп но 85. Ево ка кве пре су де до но се ше ри јат-
ски су до ви у Бри та ни ји: за бра на му сли ман ка ма да се уда ју за не-
му сли ма не, ако они не пре ђу на ислам; одо бра ва ње мно го жен ства; 
при ну да же на на секс у сва ком тре нут ку, кад год то муж за же ли... 
Овим др жа ва са мо ле га ли зу је и ра ди кал ни је му сли ман ске зах те ве, 
по пут оног од има ма Ан џе ма Чу да ри ја да «ше ри јат бу де за кон за 
све ста нов ни ке Бри та ни је».

У Бел ги ји та ко ђе ра де ше ри јат ски су до ви, чи је осни ва ње 
исла ми сти ту ма че «као но ви ко рак ка исла ми за ци ји Бел ги је». Пре-
ма ми шље њу бел гиј ских прав ни ка ше ри јат ски су до ви па ра ли шу 
ис тра жи ва ње «уби ства због ча сти», као и при нуд не бра ко ве, ко ји 
су и зва нич но за бра ње ни у др жа ви од 2007. го ди не. «Ше ри ја ти-
за ци ја» Европ ске уни је, по пра ви лу има по др шку Бри се ла, док на 
ни воу по је ди них др жа ва овај прав ни си стем по др жа ва ју оту ђе ни и 
де на ци о на ли зо ва ни по ли тич ки ка дро ви, чла но ви ра зних ху ма ни-
тар них и тзв. не вла ди них дру шта ва, што до во ди до кон фликт не си-
ту а ци је у са мој Уни ји. Због то га, мно ги екс пер ти за ислам из Уни је 
са ве ту ју оним др жа ва ма ко је же ле да уђу у Уну ју да са че ка ју, јер 
«су коб ци ви ли за ци ја» у Уни ји до би ја на же сти ни и ни је па мет но 
ући у за јед ни цу др жа ва у ко јој по сто је не ре ше на та ко ва жна пи та-
ња, јер ће би ти уву че на у не што што ће де ста би ли зо ва ти по ли тич-
ку си ту а ци ју и у но во при мље ним др жа ва ма. 

Због свег на пред ре че ног, отва ра ју се ва жна пи та ња, по пут: 
да ли ре ли ги о зни до га ђа ји у Уни ји во де свет ка ин те гра ци ја ма или 
кон флик ту ци ви ли за ци ја и ре ли ги ја?24) Јер, са исла мом да нас ни је 
јед но став но. Из већ об ја вље них ана ли за зна мо да азиј ски ислам 
(Си ри ја, Ирак, Иран, Па ки стан, Ав га ни стан) и африч ки ислам мо-
гу да оправ да ју сва ки пе си ми зам и по сту пак, а ни бал кан ски ислам 
ни је за пот це њи ва ње. Не дав но ма ни фе сто ва ње мр жње му сли ма на 

24) Sergio La China, “Una migliore informazione diretta è il primo passo per evitare lo scontro di 
civiltà“,L’Occidentale, 26/01/2012.
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пре ма Коп ти ма, су коб са хри шћа ни ма у Ни ге ри ји и дру где, та ко ђе 
ни је до при не ло по пра вља њу ими џа исла ма у све ту.  

Има мо ли ре ше ње? 
По сле 11. сеп тем бра 2001. го ди не, у САД се нај че шће по-

ста вља ло пи та ње (у ме ди ји ма, на уч ним пу бли ка ци ја ма и мо но гра-
фи ја ма) „За што нас му сли ма ни мр зе?“25) пи та ње ко је и мно ги му-
сли ма ни по ста вља ју у кон тра сми слу За па ду. Да ти су раз ли чи ти 
од го во ри, али је нај ви ше при хва ће но објaшњење по кој ног па ле-
стин ског ин телк ту ал ца и про фе со ра, Едвар да Са и да, ко ји је на пи-
сао: „Они нас мр зе јер смо то што је смо. Они нас мр зе због на ше 
зва нич не по ли ти ке. Они нас мр зе због на шег ка пи та ли зма. Они нас 
мр зе јер смо их екс пло а ти са ли и ко ри сти мо њи хо ве ре сур се. Они 
нас мр зе јер ми по др жа ва мо њи хо ве ко рум пи ра не вла да ре. Јер ми 
по др жа ва мо Изра ел, а не Па ле стин це.“ Чак су и на уч ни ци (со ци о-
ло зи, по ли ти ко ло зи, пси хо ло зи, исто ри ча ри), ко ји су уче ство ва ли у 
ис тра жи ва њу на ру че ном од вла де САД до шли до слич ног за кључ-
ка: кри ва је јед но стра на по ли ти ка Ва шинг то на на Бли ском ис то-
ку! За пад пра ти са мо те ро ри стич ка де ла усме ре на про тив ње них 
гра ђа на и имо ви не, а уоп ште се не освр ће ка да исла ми сти из вр ше 
слич на де ла пре ма сво јим су на род ни ци ма или исто ве ру ју ћим. Но, 
ни За пад  ни је спо со бан да бр зо ме ња су шти ну сво је по ли ти ке, та-
ко да про блем (ко ји иона ко не ма бр зог ре ше ња) оста је не ре шен и 
по ред ци ти ра ног са зна ња.

ИСЛАМ,СПОРТИПОЛИТИКА

Свет се ме ња и вре ме те че бр зо. Због то га он зах те ва ује-
ди ње ње свих љу ди, без об зи ра на ве ру и ра су. Убе ђу ју љу де да од 
су ко ба ци ви ли за ци ја не ма ни шта – да је то ре зул тат ба нал ног не-
схва та ња при пад ни ка раз ли чи тих ци ви ли за ци ја (та кво ми шље ње 
за сту па и по пу лар ни пи сац Па у ло Ку е љо). Ме ђу тим, очи глед но је 
да по сто ји кон фликт. Да све не ка ко иде на ште ту хри шћан ства по-
ка зу ју до га ђа ји у спор ту. На и ме, у пр вој по ло ви ни апри ла Рас ел 
Хајм, за тра жио је од ру ко вод ства фуд бал ског клу ба „Ре ал Ма дрид“ 
да са ло го ти па и дру гих ре клам них ма те ри ја ла клу ба ски ну крст, 
„јер он под се ћа на кр ста шке ра то ве“. Крст ко ји на ло го ти пу клу ба 
сто ји од 1920. го ди не, ка да је краљ Ал фонс XI II узео клуб под сво је 
по кро ви тељ ство. Шпан ци су иза шли у су срет му сли ма ну са обра-
зло же њем „да је по треб но из бе га ва ти не пра вил не ин тер пре та ци-

25) Бен-Дрор Ямини, „Машина смерти: какие планы вынашивает воинствующий ислам», 
Maariv, 25/01/2012.
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је у ре ги о ни ма где ста нов ни штво ис по ве да ислам“. На рав но, ни ко 
ни је од го во рио шта би се де си ло да је не ко од хри шћа на за тра жио 
ме ња ње не ких му сли ман ских сим бо ла.

У Ита ли ји је Са вез европ ских фуд бал ских асо ци ја ци ја 
(УЕФА) ка знио фуд бал ски клуб „Ин тер“ за то што је по во дом сто-
го ди шњи це клу ба про мо ви сао ло го тип са ли ком све тог Ђор ђа (ко ји 
уби ја ажда ју), а што „мо же иза зва ти за бри ну тост код му сли ма на и 
ту ма че ње у сми слу ра си зма и до ми на ци је За па да над исла мом“. У 
Фран цу ској ФИ ФА је до зво ли ла му сли ман ка ма да за вре ме утак-
ми ца но се хи џаб. 

Спорт је не што што се при др жа ва тра ди ци је, на род них вред-
но сти, „ве ре“, ка ко го во ре игра чи на ста ди о ну.26) За то ће до га ђа ји 
на три би ни ма, по себ но фуд бал ским, би ти по у здан ин ди ка тор у ком 
прав цу ће се од ви ја ти од но си Европ ске уни је и исла ма. Та ко је би-
ло и на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, али и дру гим кра је ви ма све та, 
па не ма раз ло га да дру га чи је бу де и у Уни ји.

ПРОГНОЗА

Ре ак ци ја не му сли ма на је пред ви ди ва, јер је за сно ва на на 
вред но сти ма ли бе рал не де мо кра ти је, а то зна чи да по ку ша ва ју да 
убе де му сли ма не да се не ма ни шта про тив њи хо ве ре ли ги је, сти ла 
жи во та и си сте ма вред но сти, али да они има ју сво ју кул ту ру ко ју 
же ле да и да ље прак ти ку ју. Му сли ма ни то, на рав но, иг но ри шу и 
на ста вља ју да на ме ћу сво је. Све то код не му сли ма на, пре или ка-
сни је, иза зи ва спор ко ји се мо же ма ни фе сто ва ти на ви ше на чи на: 
по зи ци јом рав но ду шно сти, иг но ри са ња, бег ства и мр жње. При че-
му, ду жа упу ће ност не му сли ма на на му сли ма не ствар но до во ди до 
ства ра ња осе ћа ја (обо стра не) мр жње.

Од ба ци ју ћи ислам у ли бе рал ној де мо кра ти ји љу ди не ма ју 
дру гу мо гућ ност осим да на пра ве гре шку и „по бег ну“ од му сли ма-
на, до зво ља ва ју ћи им да ства ра ју ге та. Но, та се ге та ши ре, ства ра-
ју ћи у вре ме ну и про сто ру, кон цен трич ние кру го ве ка пе ри фе ри ји. 
Ти ме се ства ра ју усло ви да у тим ге ти ма не ва же др жав ни за ко ни, 
већ ше ри јат. Сле де ћи ко рак је ауто но ми ја осво је не те ри то ри је, па 
„за по се да ње“ ве ће те ри то ри је, ко ја се или се па ра ти ше од др жа ве 
или слу жи за да ље осва ја ње и исла ми за ци ју це ло куп не др жав не 
те ри то ри је.

26) Roberto Santoro, „L’islamizzazione continua. Adesso tocca al calcio“, L’Occidentale, 
12/04/2012. 
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За то је ва жан од го вор на пи та ње по сто је ли исла ми сти са вре-
ме ног схва та ња (то ка)?27) Да ли ће по што ва ти пра ва и сло бо де оних 
ко ји не де ле њи хо ва ми шље ња? Да ли ће тра жи ти да же не не из ла зе 
из ку ћа? Да ли ће при ста ти да пре да ју власт, ако из гу бе на из бо-
ри ма? Ја сног од го во ра не ма и то је за са да не ре шив про блем, јер 
не по ко ле би во на ме та ње, по сва ку це ну и у свим окол но сти ма свог 
сти ла жи во та и си сте ма вред но сти, чак и у ку ћи (др жа ви) до ма ћи на 
је не што што је за са да не за у ста вљи во. Раз вој си ту а ци је је мо гу ће 
усме ри ти у два прав ца: пр ви пра вац би био на сил ни об ра чун са 
му сли ма ни ма у Уни ји, за шта по сто је исто риј ске, али и по ли тич-
ке прет по став ке. У Европ ској уни ји, по сто ји тра ди ци ја, „бур не ре-
ак ци је“ (вер ски ра то ви ри мо ка то ли ка и про те ста на та, на ци зам...), 
до ду ше ко ја се при пре ма од по сто је ћих цен та ра мо ћи, као што је и 
на ци зам био при пре мљен од истих или слич них цен та ра. Ана ли за 
но ви јих те ро ри стич ких на па да на му сли ма не (Бреј вик, Нор ве шка; 
Му ха мед Ме рах, Фран цу ска) по твр ђу је да се ра ди о „при пре ми јав-
но сти“, не са мо за крах мул ти кул ту ра ли зма. Дру ги пут је онај ко ји 
за го ва ра, из ме ђу оста лог, сло ве нач ки со ци о лог Сла вој Жи жек (он, 
на рав но, ни је је ди ни ко ји ово пред ла же, али га ов де на во ди мо као 
пред став ни ка ове иде је), да Европ ска уни ја мо ра да про на ђе за јед-
нич ку кул ту ру.28) Али, шта ће мо кад му сли ма ни њу не при хва та ју. 
Хо ће ли се си лом на мет ну ти? Ако хо ће, ка кав ће би ти тај за јед-
нич ки иден ти тет и кул ту ра? Про сто те жња ка ме ха нич ком ста па њу 
кул ту ра у Европ ској уни ји се по ка за ла не мо гу ћом, јер ста нов ни ци 
или оста ју му сли ма ни или хри шћа ни.29) За то нам се чи ни оправ-
да ним по ста ви ти сле де ће пи та ње: да ли тре ба оче ки ва ти „по гре-
шни ко рак“ му сли ма на, ко ји ће би ти оки дач за про го не и ге но цид, 
а мо же би ти и ис тре бље ње му сли ма на из Европ ске уни је, или ће 
мо жда, не ста ти хри шћа ни? У сва ком слу ча ју, ислам ско пи та ње ра-
ђа но ву ре ал ност у Европ ској уни ји, са свим дру га чи ју од тре нут не, 
бре ме ни ту кон фликт ним по тен ци ја ли ма.

27) Javier Valenzuela, „¿Islamistasdenuevocuño?“, El Pais, 03/12/2011.

28) Slavoj Zizek, „L’union européenne doit forger sa culture commune“, LeMonde, 24/02/2011.  

29) Овде упућујемо на занимљиво размишљање Петера Ковачича Першина, „Значај нацио-
налне државе у савременом свету“, у зборнику: Националнадржаваиекономија, при-
редио: Зоран Милошевић, Слобомир П Универзитет, Бијељина – Слобомир, 2011, стр. 
31-46.
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ZoranMilosevic

EUROPEANUNIONANDISLAM

Summary
Po li ti cal re pre sen ta ti ves of most im por tant mem ber-sta tes of the 

Euro pean Union ha ve an no un ced to pu blic audi en ce that the po li tics 
of mul ti cul tu ra lism in the Union has fa i led. Pu blic opi nion re se arch 
polls con duc ted in Fran ce and Ger many ha ve shown an in cre a se of an-
ti-Isla mism, which ca u sed the Ge ne ral Sec re tary of the Uni ted Na ti ons 
Ban Ki-moon to pu blicly say that “sta te ments of so me po li ti ci ans that 
Mu slims do not ac cept and vi o la te Euro pean va lu es are un gro un ded.” 
Ho we ver, it se ems that Ban Ki-moon is wrong abo ut this. An analysis 
ha ve shown that the re are things to bla me in ca se of both si des of the 
con flict – We ster ners for the ir im pe ri a list po li tics and Mu slims for the ir 
non-ac cep tan ce of in te gra tion and in si sting on uni qu e ness. 

All the pu blic opi nion re se ar ches ha ve shown that the Mu slims in 
the Euro pean Union do not ac cept Euro pean cul tu re,  that they im po se 
the ir own one and that whe re ver they can do they im po se a le gal or der 
on the ba sis of She ri at. This ca u ses dif fe rent an ti-Isla mic mo ods that ha-
ve been ma ni fe sted by a se ri es of pro hi bi ti ons of pu blic stre et prayers, 
we a ring Hi jab (veil) and bu il ding of Mi na rets. So far the Euro pean 
Union mem ber-sta te go vern ments ha ve not had an ap pro pri a te (ide o lo-
gi cal) an swer to the so-cal led Isla mist thre at. The Euro pe ans ha ve not 
con si de red the Islam to be at trac ti ve. On the con trary, ac cor ding to the 
pu blic opi nion re se ar ches they we re afraid of it and with the in cre a se of 
the talk on ter ro rism with the at tri bu te of “Isla mist” at tac hed to it the ir 
fe ar has been he ig hte ned. Sin ce in li be ral de moc racy pe o ple ha ve no ot-
her cho i ce but to ma ke a mi sta ke and “esca pe” from the Mu slims, they 
ga ve them op por tu ni ti es to ma ke ghet tos. Ho we ver, the se ghet tos ha ve 
been ex pan ding cre a ting con cen tric cir cles to ward pe rip hery both in ti-
me and spa ce. In this way the re are cre a ted pre con di ti ons for the She ri at 
law to be ap plied to the se ghet tos in stead of the sta te laws. Next step is 
auto nomy of the ter ri tory in qu e sti on and then the “pre pos ses sion” of a 
lar ger ter ri tory which eit her gets se pa ra ted from the sta te or is kept for 
furt her pre pos ses sion and Isla mi za tion of the who le sta te ter ri tory. 
Key Words:  Euro pean Union, iden tity, Ser bia, Islam, po li tics, in te gra ti ons, de-

moc racy, ca pa ci ti es.
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Resume
Results of public opinion research conducted in 2010 in France 

and Germany by IFOP company “show that millions of French and 
Germans consider Islam to be a threat for their national identity. Major-
ity of the participants in the research think that Muslim immigrants do 
not want to integrate into Western society. “According to the results of 
the research 68 % of the French and 75 % of the Germans think that 
the integration of the Muslims into the Western society has not been 
successful and more than 40 % of them think that representatives of the 
Islam present the threat for their national identity. This company aims 
to conduct the same research also in Great Britain where a pilot-study 
has suggested that there could be even worse results of the research.

Certainly there are many facts which caused even the General 
Secretary of the United Nations Ban Ki-moon to say that there is “a 
dangerous tendency” of polarization and increase of intolerance toward 
Muslim immigrants on the territory of the European Union. During his 
appearance at the European Parliament meeting in Strasbourg in 2010, 
Ban Ki-Moon accused negative forces manipulating with human fears 
and said that “statements of some politicians that Muslims do not ac-
cept and violate European values are ungrounded.”
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Since there is no big distance from the sphere of scientific facts to 
political practice in the European Union, after announcement of these 
results there came announcement of French President Sarkozy who, 
among other things, underlined that it is necessary to respect differ-
ences, but that in France different societies live next to each others. 
They are separate communities. If one comes to live in France, he/she 
must agree that he/she has an obligation to accept French culture and 
one who does not want to accept it is not welcome to France. “French 
national community cannot change itself and accept inequality between 
women and men as well as the fact that girls do not go to school. Our 
Muslim citizens must have opportunity to profess their faith just like 
every other citizens, but we in France do not want that people pray in 
the streets.”

Relationships between the French and immigrants (in particular 
Muslim ones) have been worsening by years, but for leading French 
politicians this topic has been a taboo topic until recently. Only a leader 
of an “ultra wing” front Jean Marie le Pen talked openly about this. 
While the French leaders “hesitated” to talk about the Islam, Jihad has 
been professed in mosques. Hundred thousands of immigrant families 
lived in a parallel “Islamic” reality. Many of these immigrants did not 
work and depended on the aid of the state, in other words, on the aid of 
the French taxpayers. 

In 2004 it was not possible to control the situation easily anymore. 
In national Parliament there was passed a Law prohibiting wearing of 
religious symbols in schools and in next 2005 riots broke out in larger 
immigrant quarters.  During presidency of Sarkozy France tightened 
the rules on admission into French citizenship. Women wearing veil 
were prohibited to appear in public places and there were simplified  the 
rules on deportation for the people who did not respect the state laws.

At the Conference on Security held in Munich in 2011 the Prime 
Minister of Great Britain David Cameron received the greatest atten-
tion from other participants when on that occasion he admitted that the 
politics of integration of Muslims into British society completely failed. 
“We are forced to endure segregation, which is not part of our values. 
Many Muslims are eradicated. They have not been turning themselves 
into terrorists in one day time, but we have witnessed a process of their 
radicalization. We are forced to bring about harsh measures toward 
such preachers and  to prohibit their activity in our states. Let us esti-
mate such organizations: do they believe in the rights of the people at 
all, including the rights of women and people of other faith? Do they 
believe in equality in front of the Law? Do they believe in democracy 
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and the right of the people to select their own government? Do they 
support integration or separatism?”

Development can be aimed in two directions: the first line would 
be a violent confrontation with the Muslims in Union, for which there 
are historical and political assumptions. In the European Union there 
is a tradition of ‘’violent reaction’’ (the religious wars of the Roman 
Catholics and Protestants, Nazism, etc.), which are prepared from the 
existing centers of power, just as Nazism was prepared by the same or 
similar centers. Analysis of recent terrorist attacks on Muslims (Breivik, 
Norwey; Muhammad Merah, France) confirm that this is some kind of 
‘’public preparation’’, not only for the collapse of multiculturalism. The 
other way is the one that has been proposed by a Slovenian sociologist 
Slavoj Zizek (he, of course, is not the only one who proposed it, but 
here he is cited as a representative of this idea), that the European Union 
needs to find its common culture. But what can we do in case when the 
Muslims do not accept it? Would it be enforced upon? If the answer is 
positive to it, then what would the common identity and culture look 
like? Simply a tendency toward a mechanic merging of culturesin the 
European Union has proved to be impossible, because its citizens ei-
ther stay the Muslims or the Christians. Therefore we find it justifiedto 
ask the following question: is it necessary to expect “a wrong step” of 
Muslims which will be the trigger for the persecution and genocide, 
and may be also the trigger for the extermination of Muslims in the 
European Union, or perhaps the extermination of Christians? Islamic 
question no mater this creating a new reality in the European Union 
which is completely different from the current one.

* Овај рад је примљен 5. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.
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