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Abstract. The problem of Islam has became a more and more important
problem in Western societies. This paper investigates the problems related
to the integration of islamic minorities, and particularly the clash between
different types of culture in the pluralist and democratic society of
Holland.

Problema islamului pare a cãpãta o din ce în ce mai mare importanþã, fapt ce
þine de circumstanþe ºi nu presupune implicit un progres în recunoaºterea spiri-
tualã a miºcãrii islamice. Mai mult, islamul pare a fi privit din ce în ce mai mult
ca un continuu avans al unui fundamentalism gata sã înghitã toate progresele
fãcute de cãtre societatea occidentalã. Din ce în ce mai pregnant islamul pare a
fi perceput ca o problemã, ca un pericol care trebuie subminat sau controlat de
cãtre societate. Fie cã problemele sunt vãzute din aceastã perspectivã oarecum
limitatã, fie cã sunt gândite în toatã complexitatea lor, ceea ce este cert este fap-
tul cã islamul ºi adepþii lui ºi-au câºtigat în mod treptat un loc în agenda politicã
ºi în dezbaterile publice ale statelor vestului.
Am propus ca bazã a discuþiei problemelor legate de integrarea minoritãþilor,

de ciocnirea între tipuri de culturã, raportarea la aceeaºi etapã a segmentãrii so-
cietãþii olandeze în baza unor piloni, fãcând aici referire cu precãdere la pilonii
confesionali. Acest model de a trãi-împreunã-separat1, cât ºi facilitarea din
punct de vedere instituþional a autonomiei de grup, a fost pentru o lungã perioadã
o dominantã a culturii politice olandeze. Pilonizarea2 a dispãrut în mare parte ca
fenomen social, Olanda fiind astãzi una dintre þãrile cu nivelul cel mai ridicat al
secularizãrii. Cu toate acestea, a fost înaintatã ipoteza3 unei supravieþuiri la nive-
lul structurii instituþionale a acestui model oarecum revitalizat prin apariþia unor
————————

1 Articolul The Integration of Ethnic Minorities into Political Culture: The Netherlands, Germany and
Great Britain Compared, Thom Duyvené de Wita ºi Ruud Koopmans, Palgrave Macmillan Ltd, 2005.

2 Pilonizarea a fost consideratã a fi o relativ profundã segmentare a societãþii olandeze a primei jumãtãþi
de secol XX în raport cu diferite instituþii ºi în acord cu o anume viziune asupra vieþii ºi un model politic
asociat acestei perspective; aceastã segregare la nivelul societãþii a fost asociatã ideii delimitãrii unor piloni
(zuilen) de bazã (cel catolic, cel protestant ºi cel social-democrat), conform cãrora va fi organizatã viaþa
fiecãrui individ, denumind acest proces un fenomen de pilonizare (verzuiling).

3 Ibidem, p. 8.
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noi minoritãþi confesionale. În anul 1983, guvernul olandez declara un statut
multicultural al Olandei, politica promovatã în acest sens fiind una bazatã pe vi-
ziunea „unor grupuri minoritare nu doar integrate în societatea noastrã, ci pri-
vind aceastã societate ca fiind ºi a lor ºi acest a noastrã incluzându-i ºi pe mem-
brii acestor grupuri minoritare“4. Ca o reminiscenþã a pilonizãrii a fost conside-
ratã atitudinea adoptatã de Guvern de a „garanta minoritãþilor aceleaºi ºanse de
a-ºi alege forma ºi modul de manifestare a propriei identitãþi“. Acestei abordãri
multiculturale în problema integrãrii minoritãþilor i-a fost de multe ori reproºatã
atenþia deficitarã acordatã lipsei de integrare socio-economicã a acestor mino-
ritãþi.
În anumite domenii semnificative pentru transferul de identitate culturalã a

grupurilor minoritare, cum ar fi sistemul educaþional sau mass-media, este încã
transparent un tipar al societãþii olandeze dinaintea anilor ‘60. Sistemul educa-
þional pãstreazã încã într-o micã mãsurã o linie confesionalã, în sensul în care
fiecare religie, creºtinã sau nu, are dreptul sã îºi înfiinþeze o ºcoalã primind fon-
duri din partea statului în baza creãrii unei paritãþi cu sistemul educaþional de
stat. Acest lucru a generat formarea a numeroase ºcoli cu o orientare islamicã.
În ceea ce priveºte posturile de televiziune ºi radio, reþeaua publicã este într-

o oarecare mãsurã încã divizatã pe criterii religioase. Spaþiul de emisie alocat
este în funcþie de nivelul de reprezentativitate a respectivei colectivitãþi, extin-
zându-se de asemenea ºi la canale pentru comunitãþile islamice. Mai mult decât
atât, reþelele publice sunt obligate prin lege sã dedice un procent de 20 % din
programe minoritãþilor, incluzând difuzarea zilnicã a unor ºtiri radio sau progra-
me de televiziune în diferite limbi, dedicate anumitor grupuri etnice sau reli-
gioase.
Aceeaºi tendinþã spre multiculturalitate caracterizeazã ºi sistemul politic sau

instituþional, unde guvernul finanþeazã o serie de organizaþii reprezentând gru-
puri minoritare, ai cãror lideri fac parte din corpuri cu caracter consultativ, luând
parte la procesul decizional.
În acelaºi registru se încadreazã ºi decizia cu privire la finanþarea construirii

moscheilor din banii publici, pe care statul olandez a aprobat-o în baza dreptului
la egalitate între toate sistemele de cult. Este un fapt aºadar cã Olanda susþine
într-o mare mãsurã instituþionalizarea islamului, într-o mai mare mãsurã decât
alte þãri europene5.
Tratând în termeni istorici problema integrãrii islamului în societatea olan-

dezã, pot fi identificate trei etape în ceea ce priveºte reacþia guvernului olandez
relativ la o prezenþã din ce în ce mai pregnantã în Olanda a comunitãþilor musul-
mane. În acest sens, o primã etapã, pânã la începutul anilor ’80, a fost definitã
ca perioada unei existenþe ascunse6, când reacþiile societãþii ºi ale guvernului
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4 Ibidem.
5 În Franþa, spre exemplu, nici nu s-a ridicat problema finanþãrii moscheilor din banii publici, ºi tot Franþa

oferã binecunoscutul exemplu al respingerii unei profesoare în baza deciziei de a interzice portul vãlului în
instituþii publice de învãþãmânt.

6 Groenendijk, Kees; Meyer, Astrid; Penninx, Rinus; Rath, Jan; Western Europe and Its Islam, Brill
Publisher, Boston, 2001, Capitolul 2: Government, Society and Islam: A Brief History, p. 28.



aveau un caracter ad hoc, iar aspectul religios era aproape complet subminat de
o perspectivã asupra comunitãþii islamice în termeni economici, ai grupurilor de
imigranþi ca forþã de muncã. Cea de-a doua perioadã a început în anul 1983, când
o serie de organizaþii musulmane au început sã fie remarcate, formulându-ºi cu
o mai mare claritate cererile ºi dorinþele, revendicând o mai mare recunoaºtere
din partea societãþii ºi a guvernului. A treia, ºi cea mai recentã etapã, marcând
începutul anilor ‘90, a fost caracterizatã printr-o dezvoltare a instituþionalizãrii
islamului, generând discuþii cu mult mai ample cu privire la locul pe care îl
ocupã islamul în societatea olandezã.
Una dintre dezbaterile cele mai aprinse a constituit-o problema gradului de

libertate acordatã minoritãþii musulmane pentru a-ºi întemeia ºi organiza pro-
priile instituþii. Din aceastã perspectivã au fost delimitate douã poziþii divergen-
te. Pe de o parte s-au poziþionat liderii Partidului Creºtin Democrat (CDA), cum
ar fi Lubbers ºi Brinkman, susþinãtori ai modelului tradiþional al pilonizãrii, ºi
aplicarea lui la cazul musulman, acordând aºadar o semnificaþie majorã ideolo-
giei religioase ºi instituþionalizãrii. La polul opus, liderii politici ai Partidului
Liberal (VVD) ºi cei ai Democraþilor (D66), Bolkestein ºi Van Mierlo, respin-
geau acest tipar al unei gândiri în termeni confesionali, considerând religia un
obstacol în calea emancipãrii, Bolkestein sugerând chiar ideea unei incompatibi-
litãþi a practicii islamice cu societatea olandezã. În afara clasei politice, aceastã
problemã a fost pusã în discuþie ºi prin contribuþia a numeroºi academicieni ºi
oameni de culturã care au analizat posibilitatea formãrii unui pilon islamic ca
evoluþie spre emancipare, într-un context al manifestãrii unei tendinþe din ce în
ce mai accentuate spre depilonizare7. Criticile aduse acestei idei a formãrii trep-
tate a unui pilon islamic au avut în vedere ideea unei greºeli în încercarea de a
încadra un grup cu mult diferit cultural ºi o ideologie religioasã fundamental dis-
tinctã ºi, de asemenea, eterogenã în sine în niºte tipare ale societãþii olandeze.
Punctul de vedere al sociologului Van Ree (1995)8 pune în luminã un alt tip de
abordare a diferenþelor dintre societatea olandezã ºi minoritatea islamicã. În
accepþiunea lui, cultura olandezã a suferit schimbãri majore, s-a dezvoltat în spi-
ritul unei tot mai pregnante secularizãri, iar la nivel de atitudine ºi spirit moral,
societatea olandezã a cãpãtat o dominantã notã de permisivitate, toleranþã ºi
libertate de expresie. Toate aceste libertãþi pot fi pierdute, noteazã el, ca rezultat
al pãtrunderii tot mai vizibile în spaþiul olandez a imigranþilor din regiuni care
„încã poartã o puternicã marcã religioasã, unde relaþiile dintre sexe, educaþia,
sexualitatea sunt privite din perspective pe care societatea olandezã le-a aban-
donat cu mult înainte“9.
Toate aceste dezbateri cu privire la islam ºi la integrarea minoritãþii mu-

sulmane în societatea olandezã par a se menþine constant pe ordinea de zi, fiind
de cele mai multe ori asociate discuþiilor cu privire la Uniunea Europeanã. Toate
aceste idei par însã a converge spre aceleaºi argumente, cel al secularizãrii, cel
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7 Fenomenul invers segregãrii societãþii olandeze în piloni.
8 Groenendijk, Kees; Meyer, Astrid; Penninx, Rinus; Rath, Jan; Western Europe and Its Islam, Brill

Publisher, Boston, 2001, Capitolul 2: Government, Society and Islam: A Brief History, p. 46.
9 Ibidem, p. 50.



al libertãþii aderãrii la o confesiune, principiul egalitãþii, toate parcã punctând
dificultatea stabilirii unui echilibru. Deºi se vrea o þarã a multiculturalismului, a
deschiderii ºi libertãþii, Olandei i-a fost pusã la încercare toleranþa, punând ºi ea,
oarecum, toleranþa altora la încercare. În acest sens trei exemple par elocvente
pentru a ilustra perspectiva islamului ca problemã, exemple care aduc ºi readuc
în actualitate aceastã „problemã“ prin asocierea ei unei atitudini eurosceptice sau
prin identificarea ei ca o cauzã a refuzului Constituþiei Europene.
Un prim caz poate fi considerat ceea ce presa a numit paradoxul Fortuyn10,

uciderea omului politic Pim Fortuyn în 6 mai 2002, la numai o sãptãmânã dupã
ce partidul sãu (LPF) a câºtigat locul al doilea în alegeri, semnal al unei insa-
tisfacþii în rândurile cetãþenilor cu privire la un peisaj politic dominat de cen-
tru-stânga, semnal al unui procent semnificativ al electoratului care nu se simte
reprezentat pe scena politicã naþionalã, fiind în cãutare de rãspunsuri radicale.
Linia politicã promovatã de Fortuyn era una de extremã dreaptã, cu tendinþe
antiimigraþioniste, linie preluatã apoi într-o formã mult mai voalatã ºi de cãtre
alte partide. Astfel, la începutul anului 2003, Partidul Liberal VVD împãrtãºea
poziþia lui Fortuyn, afirmând cã „Olanda este prea plinã“11. Ayaan Hirsi Ali12,
candidata VVD, a justificat aceastã glisare a liberalilor cãtre extrema dreaptã po-
liticã prin identificarea unei nevoi de a modifica politicile de integrare a imigran-
þilor, susþinând afirmaþiile lui Pim Fortuyn relativ la islamism ca religie insufi-
cient dezvoltatã. Revenind la paradoxul Fortuyn, pot fi identificate o serie de
elemente care par contrastante ºi care aruncã uciderea omului politic într-o lu-
minã bizarã.
Aparent, omul politic olandez a fost împuºcat de mai multe ori în piept ºi în

cap de cãtre un militant pentru drepturile animalelor, fãrã ca partidul de extremã
dreaptã Lijst Pim Fortuyn (LPF) sã fi formulat vreo lege cu privire la aceastã
problemã. S-a presupus cã omorârea lui, deºi nu existã nici o justificare pentru
acest fapt, ar fi putut avea la bazã politica antiimigraþionistã a lui Fortuyn13, fun-
datã pe ideea unei incompatibilitãþi între principiile islamice ºi tradiþia liberalã
olandezã, Fortuyn însuºi militând pentru o societate cu un nivel ridicat al permi-
sivitãþii, o societate protejând drepturile persoanelor cu orientãri homosexuale, o
societate în care sunt legale consumul de droguri ºi prostituþia. Aºadar, acest per-
sonaj al scenei politice olandeze îºi manifesta în mod deschis, trecând dincolo de
toate tabuurile, intoleranþa faþã de islam, deoarece nu este o religie îndeajuns de
tolerantã. Deºi pare o contradicþie în termeni ºi idei, susþinãtorii partidului radi-
cal de dreapta sunt în procent de o treime imigranþi, în ciuda faptului cã partidul
militeazã pentru stoparea imigraþiei. Acest fapt aparent paradoxal îºi gãseºte
justificarea în preocuparea omului politic de a stopa pe cât posibil influxul de
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10Articolul The Paradox of Pim Fortuyn, Angus Roxburgh (corespondent al BBC Europe), 16 mai, 2002,

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/1977511.stm.
11 Articolul Fortuyn ghost stalks Dutch politics, 21 ianuarie, 2003, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/

2680881.stm.
12 Om politic olandez de naþionalitate somalezã, acerbã militantã pentru drepturile femeilor musulmane.
13 „Þara noastrã a atins limita în ce priveºte populaþia. Cred cã 16 milioane de olandezi sunt de ajuns“,

afirma el, citat de cãtre cotidianul „Adevãrul“, nr. 3647, 13 martie 2002.



imigranþi, însã în acelaºi timp de a-i integra într-o cât mai mare mãsurã pe cei care
trãiesc deja în Olanda. În cazul acesta se poate ca mobilul acestui asasinat politic
sã fi fost altul decât un imbold de aversiune dezlãnþuitã faþã de respingerea
islamului? Ceea ce este însã cert este faptul cã moartea lui Pim Fortuyn a marcat
scena politicã olandezã, fantoma morþii lui fiind încã prezentã ºi intens amintitã
în dezbaterile care au însoþit referendumul pentru Constituþia Europeanã14.
Regizorul olandez Theo van Gogh a propus în filmul sãu 06/05 o viziune di-

feritã asupra morþii omului politic Pim Fortuyn, propunând ideea unei teorii a
conspiraþiei. Nu acest film constituie însã justificarea aducerii în discuþie a
acestui artist olandez, ci o asemãnare frapantã a circumstanþelor morþii omului
politic Pim Fortuyn cu cele ale uciderii omului de artã Theo van Gogh, doi ani
mai târziu, în data de 2 noiembrie 2004. Uciderea cu brutalitate de cãtre un
imigrant marocan a regizorului olandez Theo van Gogh a generat din nou în
Olanda aceeaºi undã de ºoc resimþitã ºi în cazul Fortuyn. Scânteia în cazul van
Gogh a fost generatã de difuzarea pe postul naþional de televiziune a scurtmetra-
jului Submission Part 115, în regia lui Theo van Gogh, cu un scenariu scris de
cãtre Ayaan Hirsi Ali, membrã a parlamentului olandez ºi militantã pentru drep-
turile femeilor în islam. Scurtmetrajul a fost centrat tocmai în jurul acestei critici
a unui profund fundamentalism ºi a unui pregnant caracter discriminator la
adresa femeilor musulmane, pãstrând o notã de confesiune, însã cu o pregnantã
tentã artisticã. Filmul lui Theo van Gogh a atras dupã sine o serie de critici din
partea comunitãþii musulmane, fiind interpretat ca o viziune blasfemicã ºi jigni-
toare la adresa întregului islam. Acest film de scurtmetraj, poziþia lui Theo van
Gogh ºi însãºi moartea acestuia pun în luminã o ciocnire a unor seturi de valori
fundamental incompatibile, fiind un strigãt pentru toleranþã, ºi totodatã generând
în mod paradoxal un mai mare grad de intoleranþã. „Într-o þarã liberã aºa cum
este Olanda, oricine este pe deplin îndreptãþit sã îºi exprime opinia, indiferent cât
de controversatã ar fie ea“, noteazã cotidianul „NRC Handelsblad“, adãugând de
asemenea cã „fiecare individ este singurul responsabil pentru acþiunile sale, ºi nu
grupul etnic sau miºcarea religioasã cãruia acesta îi aparþine“16.
Al treilea personaj cheie susþinând aceeaºi idee, ridicând aceleaºi probleme

ale echilibrului sau dezechilibrului în raportul liberalismul olandez versus con-
servatorismul islamic, este Ayaan Hirsi Ali, punctul de tangenþã al celor douã
poveºti care au sfârºit tragic, cea a omului politic Pim Fortuyn ºi cea a regizo-
rului Theo van Gogh. Membrã a parlamentului olandez ca reprezentantã a Parti-
dului Liberal, ea ºi-a apãrat mereu principiile cu mare determinare, împrumu-
tând câteva coordonate ale liniei de gândire Fortuyn. Ipoteza de la care porneºte
Ayaan Hirsi Ali este aceea a unei nevoi de reformare a islamului, ca singura
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14 Articolul Fortuyn’s rebellious ghost seen in Dutch Nee, Philip Blenkinsop, 2 iunie 2005, sursa Reuters

Agency Press, http://www.mirror.co.uk/news/latest/tm_objectid=15585214%26method=full%26siteid=
94762-name_page.html.

15 Submission Part 2, varianta prezentând perspectiva masculinã asupra problemei islamului, dat
publicitãþii în cursul anului 2006, motorul dezvoltãrii acestei pãrþi secunde fiind scenarista Ayaan Hirsi Ali,
numele regizorului ºi al echipei nefiind date publicitãþii din motive de siguranþã, noteazã The Hague, în data
de 29.10.2005, sursa http://www.nisnews.nl/.

16 Sursa European Press Review, BBC Monitorring, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3977147.stm.



sursã a pãcii pentru musulmani. Ceea ce au în comun aceste trei exemple ale
unor poziþii adoptate de persoane publice olandeze ar fi caracterul lor de pivoþi
ai liberei exprimãri. În legãturã cu acest argument, Theo van Gogh afirma: „Dacã
nu pot turna filme în Olanda înseamnã cã sunt un sclav... ºi în aceste condiþii aº
prefera sã mor17“. Ameritat sacrificiul pentru ridicarea unei voci? Cât de mult ºi
cât de distorsionat a fost auzitã aceastã voce?
Aceste exemple care pun în luminã faptul cã islamul a fost ºi este din ce în

ce mai mult perceput ca o problemã au generat o atmosferã de teamã, de respin-
gere, un context care pare a se îndepãrta de valorile multiculturalismului. Astfel,
pe acest fundal, unul dintre motivele invocate în respingerea proiectului pentru
Constituþia Europeanã (susþinut mai pregnant în cazul Franþei, dar prezent ºi în
cazul olandez) a fost respingerea unei eventuale aderãri a Turciei la Uniunea Eu-
ropeanã. Nu în puþine rânduri a fost pusã la nivel european problema unei crize
identitare18 în ceea ce priveºte Turcia ºi pendularea acesteia între o identitate
îndeajuns de „vesticã“ pentru ca locuitorii ei sã poatã fi etichetaþi ca europeni, ºi
o identitate cu rãdãcini adânci în cultura islamicã. Este un incontestabil adevãr
faptul cã Turcia este o þarã preponderent musulmanã, cu un procent foarte mare
de cetãþeni musulman, însã este de asemenea un adevãr faptul cã, spre deosebire
de alte societãþi islamice, pretinde o apreciere a ei în termeni seculari ºi nu de
naturã teocraticã. O astfel de apreciere în termeni seculari ar aduce oarecum
Turcia mai aproape de blocul european, având de asemenea ºi un impact asupra
þãrii în sine, asupra politicii ei, atrasã treptat înspre liniile de orientare europene.
Deºi statele membre ale Uniunii Europene susþin a promova o linie secularã,

fãrã a manifesta forme de discriminare în baze religioase, sondajele de opinie
efectuate de Comisia Europeanã aratã un procent de 52 % dintre europeni res-
pingând aderarea Turciei la Uniunea Europeanã, în timp ce numai 35 % se de-
clarã pentru. Acest scepticism provine dintr-o fricã a societãþii pentru noi valuri
de imigranþi islamici, într-un continent deja exigent în ceea ce priveºte integrarea
minoritãþilor musulmane.
Respingerea aderãrii Turciei la organismul european ridicã un semn de între-

bare cu privire la ce defineºte de fapt Europa. Gânditã în termenii valorilor pe
care le promoveazã, Europa ar însemna democraþie, drepturi ale omului, drepturi
ale minoritãþilor, importanþa majorã a legilor ºi economia de piaþã, ºi în acest
sens o respingere a Turciei pe baze culturale sau religioase ar fi un act discrimi-
nator ºi divergent faþã de propriile valori ale Europei. Mergând chiar mai de-
parte, ar putea fi avansatã ideea respingerii musulmanilor pe baze religioase ca
având drept rezultantã refuzarea de asemenea pentru cetãþenii europeni a dreptu-
lui de a îmbrãþiºa islamul. Nu este oare astfel pusã Europa în faþa unui paradox?
Este religia un factor atât de semnificativ? Practica pare a dovedi cã este, chiar
ºi pentru toleranta Olandã, constituind un factor, determinând contextul adoptãrii
unei poziþii negative în problema Constituþiei Europene, oferind drept rãspuns
un NU sau poate un NU ÎNCÃ.
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