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Nedžad Grabus

Islam in sekularna družba
Povzetek: Vzpon globalizacije je odprl številna vprašanja v zvezi z identiteto, zato

je odnos med krščanstvom in islamom predmet pogostih razprav. Prvič v zgodovini se v središčih evropskih mest utrjuje verski pluralizem, ki ni izražen samo
v teoriji, temveč tudi v praksi. Ker svet postaja vedno bolj soodvisen, je treba
razumeti razlike in si prizadevati za nove oblike sodelovanja, da bi ohranili spoštovanje reda in zakonitosti v družbi. To je razlog, zakaj je medverski in medkulturni dialog tako pomemben. Vprašanje vloge religije v sodobni družbi, ki je
sekularizirana in je precej zatrla verske vrednote, se znova prebuja in spodbuja
prizadevanje, da bi našli ustrezne odgovore. Zato so ideje medkulturnega dialoga odprle nova vprašanja o dinamičnosti interpretacije vere in o tem, koliko
se lahko ta dialog prilagodi zahtevam in izzivom sodobne civilizacije. Ideja o
medkulturnem dialogu se začenja pri priznavanju oziroma razumevanju razlik
in večplastnosti sveta, v katerem živimo. Te razlike v mišljenju, v pogledih in v
vrednotah obstajajo ne samo med kulturami, temveč tudi znotraj vsake kulture posebej. V zadnjih petdesetih letih je bilo organiziranih veliko srečanj in konferenc o tej temi. Skoraj na vsakem vogalu je slišati diskusije ali izmenjave idej
v pisni obliki o odnosih med kulturami in o iskanju identitete modernega človeka. Nastala je nova literatura, ki je prinesla veliko naslovov s tega področja.
Ciniki bi rekli, da je to nova veja »založniške industrije«, v kateri se obračajo
velika denarna sredstva. V globalnem in soodvisnem svetu, v katerem razlik ni
mogoče preprosto zamolčati, je zmožnost strpnega in spoštljivega dialoga življenjskega pomena za narode, za skupnosti in za posameznike. Pomembno
vlogo za razumevanje in uveljavljanje medkulturnega dialoga imajo vse izobraževalne ustanove, posebno univerze, verske skupnosti in Cerkve, nevladne organizacije, civilne iniciative, sredstva množičnega obveščanja in prav vsak posameznik.

Ključne besede: identiteta, globalizacija, islam, krščanstvo, medverski dialog, medkulturni dialog

Abstract: Islam and Secular Society
The growth of globalisation has brought up numerous questions regarding identity, therefore the relationship between Christianity and Islam is the subject of
frequent discussions. For the first time in history, a practical and not merely a
theoretical religious pluralism is emerging in the centres of European cities.
Since the world is becoming increasingly interdependent, it is necessary to un-
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derstand the differences and to seek new forms of cooperation in order to preserve the observance of order and lawfulness in the society. This makes the
interfaith and intercultural dialogues so important. The issue concerning the
role of religion in the contemporary society that is secularized and has largely
repressed religious values, is being currently reconsidered while adequate answers are sought for. Therefore the ideas of intercultural dialogue have brought
up new issues concerning a dynamic interpretation of religion and the extent
to which it may adapt to the requirements and challenges of the contemporary civilization. The idea of intercultural dialogue begins by recognizing and understanding the differences and the multi-faceted nature of the world we live
in. These differences in reasoning, views and values do not exist merely between cultures, but within each single culture as well. Over the past fifty years,
many meetings and conferences addressing this topic have been organized.
Almost in every corner of the world, oral discussions and written exchanges of
ideas concerning the relationship between cultures and the search for the identity of modern man have been taking place. A new genre of literature has emerged and produced numerous titles. Cynics would say that this is a new branch
of »publishing industry« where large sums of money are involved. In the globalized and interdependent world where differences cannot be simply ignored,
the ability of holding a tolerant and respectful dialogue is of vital importance
to nations, communities and individuals. A significant role in understanding and
promoting intercultural dialogue is played by all educational institutions, in
particular universities, religious communities and churches, non-governmental
organizations, civil initiatives, mass media and, last but not least, by each and
every individual.

Keywords: identity, globalisation, Islam, Christianity, interfaith dialogue, intercultural dialogue

V

sklepnem poglavju knjige Islam Fazlur Rahman poudarja, da Koran izraža
nauk, ki je primarno zainteresiran za oblikovanje pravilnega moralnega stališča v človeškem delovanju (2005, 432). Koran nenehno opozarja na človeško oholost in na občutke samozadostnosti, na moralne nizkosti, na brezupnost in na defetizem. Temeljni vzgib Korana je osvoboditev največje možne količine kreativne
moralne energije. Fazlur Rahman meni: »Stališče, ki običajno prevladuje v zahodnih, posredno pa tudi v nekaterih muslimanskih krogih, namreč da je koranski
Bog samovoljen despot, ki vliva najhujši strah, predstavlja kar najbolj neresno
razumevanje samega Korana, kar izvira delno iz zdavnaj ukoreninjenih predsodkov,
delno iz srednjeveških muslimanskih teoloških formulacij islama in seveda tudi iz
konkretnih stališč širših muslimanskih krogov.« (432) Zato je vprašanje islama in
sodobne kulture, še zlasti ko govorimo o tem na Zahodu, determinirano prek pravne pozicije islama kot religije oziroma prek institucij, kadar poskušajo na reprezentativni ravni predstavljati islam in islamska etična sporočila, ki so blizu krščan-
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skemu in judovskemu izrazu. Zato v tem besedilu skušamo odgovoriti na vprašanje
o pravnem položaju islama kot takšnega v evropskem kontekstu, in drugič, na
kakšen način se lahko govori o pomembnih etičnih vprašanjih v kontekstu sodobnih iskanj modelov razvoja družbe v celoti.
V Koranu vzvišeni Bog pravi: »Ustvarili smo človeka v najlepši skladnosti. In zatem ga bomo vrnili na najnižjo raven. Z izjemo tistih, ki verujejo in delajo dobro.«
(Al-Tin, 4–6) Človek je najbolj skrivnostno bitje na tem svetu. Ima svobodno voljo,
moč odločanja in izbora; to je bitje, ki gradi in zida, ruši in inovira. V koranskem
pričevanju o ustvarjanju človeka so angeli (meleki) izrazili svoje začudenje, zakaj
Bog ustvarja bitje, ki bo na Zemlji prelivalo kri in razsajalo, medtem ko so oni sami
v nenehni pokornosti Bogu; a Bog pravi: »Vem, česar vi ne veste!« Ves čas človeške zgodovine so se menjavale oblike oblasti, toda etični okvir je vztrajal na svojih
temeljih in pokazal svojo odpornost na izzive, s katerimi so se ljudje soočali. Zato
so danes pomembna in relevantna vprašanja, katere so tiste vrednote, ki na njih
temelji človeška civilizacija, katere oblike so spremenljive in na katere od njih se
lahko zanesemo in na njih razvijamo družbene odnose. Za vsak odgovor je treba
nujno imeti v mislih kontekst, v katerem predstavljamo svoje ideje. Tukaj govorimo
o našem evropskem kontekstu.
Evropa je skozi stoletja stičišče različnih kultur in civilizacij. Značilnosti Evrope
so svoboda, razglabljanje, odprtost. Zato je čas, v katerem živimo, poln izzivov,
kako in na kakšen način razvijati multikulturnost, ki so jo nekateri evropski politiki že razglasili za neuspel projekt. Dinamičen razvoj in vitalnost kulture lahko Evropa podpira in ohranja samo s svojo odprtostjo. Zato je islam eno od bistvenih
vprašanj, s katerimi se sooča. V teh dneh se obeležuje 100. obletnica uveljavitve
Zakona o islamu (Islamgesetz) v Avstriji oziroma tedanjih pokrajinah Avstro-Ogrske, torej uradnega priznanja islama. Vendar večji del Evrope in zahodnih držav
danes še vedno išče odgovor na vprašanje, kakšen je zdaj položaj islama in muslimanov pri njih. Zakaj je pomembno to definirati? Islam je monoteistična religija.
Ima isti okvir etičnega monoteizma kakor judovstvo in krščanstvo. Res je, da so
zgodovinske okoliščine in pogosto medsebojno tekmovanje med nosilci teh treh
verovanj pustili za seboj stoletja spopadov. Tudi danes je v svetu mnogo pristašev
ideje, ki zatrjuje, da islam ni kompatibilen z evropskimi vrednotami. Zato so muslimani pogosto v položaju, da se morajo zagovarjati za stališča posameznikov, ki
neodvisno nastopajo v imenu islama ali muslimanov. Nujno je treba razložiti nekatera vprašanja, ki so pomembna za medverski in medkulturni dialog.
Ključno vprašanje je, kako definiramo in razumemo zahodnoevropsko civilizacijo. To je bilo posebej poudarjeno, ko je pred nekaj leti tekla razprava o sprejetju
evropske ustave. Na katerih vrednotah počiva Evropa? To se najbolje vidi in prebere v strokovni in obvezni literaturi od osnovne do univerzitetne izobrazbe. Če
se problem obravnava iz zgodovinske perspektive, ni velikih razhajanj. Večina
evropskih avtorjev se strinja, da so to grška filozofija, rimsko pravo in krščanstvo.
V novejšem času se govori o judovsko-krščanskih vrednotah in pozneje o vplivu
islama, posebno med arabsko vladavino v Španiji. Sodobni politiki in misleci imajo seveda različna stališča glede tega, na temelju katerih vrednot naj se v prihodnje
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razvija evropska civilizacija. Torej ni problem preteklost, temveč sedanjost. Kakšna
je pravzaprav vloga religije v družbi? Ali so v sodobni družbi pomembnejše močne
cerkvene/religijske ustanove ali verski nauki? Na to ni preprostega odgovora. Dejstvo je, da so cerkvene ustanove močno vplivale na razvoj nacionalne, kulturne in
jezikovne identitete in da je krščanstvo že več kakor tisočletje sestavni del jezikovnih in kulturnih identitet v Evropi. Za analizo posamezne teme so nujni pokazatelji smeri razvoja in procesov v evropskem družbenem, političnem in kulturnem
življenju. V svojem članku Experiences of western democracies in dealing with the
legal position of churches and religious commmunitis (Izkušnje zahodnih demokracij pri reševanju pravnega položaja Cerkva in verskih skupnosti) profesor Rik
Torfs, ki predava na Fakulteti za kanonsko pravo Katoliške univerze v Leuvenu v
Belgiji, piše o tem, da ima večina držav v EU svojo lastno specifično tradicijo in
model odnosa med Cerkvijo in državo, in zato poudarja, da v zvezi z versko svobodo obstaja Evropa dveh ravni: »Nivo A obsega versko svobodo kot tako. Ali lahko ljudje svobodno izbirajo svojo versko pripadnost? Kaj pa osnovni pogoji glede
lastnine, objektov, svobodnega zbiranja ljudi, spremembe vere? Nivo A se ukvarja tudi z nekoliko bolj problematičnimi vprašanji, vključno s proselitizmom in novimi verskimi gibanji. Nivo B obravnava nadgradnjo sistema. Predpostavlja uresničevanje nivoja A. Bolj ko se verska svoboda izvaja dosledno, večja je možnost, da
se izpopolnijo odnosi med cerkvijo in državo. Na tem nivoju država zagotavlja
nekatere prednosti ali privilegije določenim verskim skupnostim ali sklene sporazume in konkordate z nekaterimi od njih.« (2004, 19)
To je evropski kontekst, ameriški sistem je drugačen, ker obstaja popolna ločenost države in Cerkve. Profesor Torfs poudarja nekaj problemov, ki občasno pritegnejo pozornost javnosti: nova verska gibanja, vprašanje varnosti, zlasti po terorističnih napadih, prozelitizem, avtonomija verskih skupin itd. Posebno na ravni A
profesor Torfs izpostavi problem tako imenovanih »eksotičnih religij in javnega
reda«. »V teoriji so v sekularnem kontekstu vse norme razglašene kot veljavne za
vse. Norme naj bi bile nevtralne. Posledično vplivajo na vse religije in verske sisteme na enak način. Kljub temu nevtralnost ni tako nevtralna, kot se zdi. Na splošno se lahko reče, da je javni red tradicionalna meja verske svobode. Ljudje lahko
v celoti izražajo svojo vero, dokler to ni v nasprotju z javnim redom, kar pomeni,
da temeljna načela in poglavitne ideje pravnega sistema pravilno delujejo. Pojem
javnega reda naj bi enako vplival na vse verske skupine, vendar ne moremo zanikati, da v praksi obstajajo nekatere skupine, ki se obravnavajo različno. Krščanske
skupnosti namreč dejansko ustrezajo obstoječim sistemom. Obarvane so s kombinacijo idej, ki izvirajo iz mešanice krščanske dediščine in razsvetljenstva. To seveda ne velja za islam ali druge azijske religije. Islam se na primer znajde v nasprotju z načeli nediskriminacije, enakosti med moškim in žensko ter zaščite živali pred
mučenjem. Poligamijo je težko uskladiti z emancipacijo žensk. Ritualni zakol živali je glavno vprašanje, ko govorimo o strogih normah v zvezi z zaščito živali. Z drugimi besedami je pojem pravnega reda enak za vsakogar. Toda vsebina javnega
reda je bolj obremenjujoča za eksotične, ne-zahodne denominacije, kot pa za
verske skupine, ki imajo krščansko tradicijo.« (19)
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Problem, o katerem razpravljamo, moramo najprej definirati. Ali obstaja evropska religija ali pa se govori o verski instituciji ali institucijah, ki so se razvile na
evropski izkušnji in v evropskem kontekstu? Kakor je razvidno iz že omenjenega
stališča profesorja Torfsa, so pogledi večine evropskih intelektualcev na islam zelo
površni, ali da uporabimo že omenjeno stališče: »eksotični«. Čeprav je islam že
več kakor tisočletje navzoč na evropski zemlji, to je v Španiji, v jugovzhodni Evropi, v delih Rusije itd., ga v Evropi doživljajo kot azijsko religijo. Kje sta nastala judaizem in krščanstvo? Na področju Bližnjega vzhoda, prav tako kakor islam. Zato
ima profesor John Espossito, ameriški teolog in islamolog, prav, ko pravi, da je
ključni problem v dejstvu, da se o islamu v evropskem izobraževalnem sistemu
govori v kontekstu »drugih«, ne glede na visoko raven ujemanja vseh monoteističnih religij glede vprašanja etičnega monoteizma (1999, 10).
Razen pri avtohtonih evropskih muslimanih v Evropi do časa pred dvajsetimi
leti sploh niso obstajale organizacije, nastale na podlagi potreb prebivalstva, ki
polnovredno živi življenje v evropskih državah. Ali so nas prehitele potrebe?
Zato so v Zahodni Evropi muslimani v glavnem organizirani prek združenj meščanov in nevladnih organizacij in nimajo enakega pravnega statusa kakor Cerkve.
Redke so evropske države, ki so izenačile pravni status islama v skladu z že obstoječimi modeli za krščanske denominacije. Zgleda Hrvaške, ki bo kmalu postala
članica EU, in Slovenije, ki je že članica, sta izjemi. Tisto, kar pomaga pri reševanju
tega vprašanja na Hrvaškem in v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami, je evropska zgodovinska navzočnost tamkajšnjih muslimanov in seveda dejstvo, da je večina muslimanov v teh državah enakega etničnega izvora, drugače od držav v EU,
kjer se soočamo z imigrantskimi skupnostmi in z nadvse heterogenim muslimanskim prebivalstvom, ki ga ločujejo jezikovne, kulturne in celo verske razlike. Ko
govorimo o ravni B, kakor jo je definiral profesor Torfs, naletimo na problem, da
v zahodnoevropskih državah ne obstaja večinska islamska organizacija ali skupnost,
ki bi zastopala muslimane in bi lahko na podlagi svojih izkušenj reševala aktualne
izzive. Zato se po definiranju prve ravni, na kateri so zagotovljene verske pravice
in svoboda, zastavlja vprašanje, katera so objektivna merila, na podlagi katerih se
lahko vzpostavijo načela, in katere organizacije lahko dobijo uradno podporo ter
kaj jim zagotavlja takšen status.
Na splošno obstaja pet načel, ki zagotavljajo neke vrste obravnavo v pravnem
smislu. O teh načelih govori profesor Torfs. Poskusili jih bomo razložiti iz muslimanske perspektive.
Prvo načelo je število vernikov. V Evropi živi okoli dvajset milijonov muslimanov,
od tega v Zahodni Evropi okoli deset milijonov. V demokratičnih družbah je načelo večine zasnovano tako, da lahko družba funkcionira brez blokad. Znotraj teh
desetih milijonov muslimanov pa obstajajo pomembne jezikovne, kulturne, organizacijske in druge razlike, ki ne omogočajo ali ne dovolijo artikuliranih in ubranih
stališč o bistvenih vprašanjih. Zato številčnost ne pomaga pri rešitvi problemov ne
glede na ponavljanje teze, da je število muslimanov v Zahodni Evropi najpomembnejše.
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Drugo načelo temelji na zgodovini. V Evropi so ga upoštevali, ko je leta 1961
Avstrija sprejela Protestantski zakon (Protestantengesetz), in na Finskem, kjer pravoslavni sestavljajo le 1 % prebivalstva, pravoslavna vera pa je razglašena za državno, verjetno zato, ker se je finska država razvijala na ozemlju Karelia, ne glede
na dejstvo, da je to ozemlje danes del Rusije. Ali je razlog, da je bil v Španiji in v
Avstriji islam v veliki meri priznan kot religija, v tem, da je islam pomemben del
preteklosti tako Španije kakor Avstro-Ogrske? Dejstvo, da je bil islam v veliki meri
del današnjega italijanskega, madžarskega, grškega, bolgarskega in romunskega
teritorija, odpira in ponuja resno možnost, da se vprašanje islama uredi z evropsko
zakonodajo.
Tretje načelo je odpoved vsakovrstnim kazenskim in kriminalnim dejanjem.
Problem, s katerim se soočamo v sodobnem svetu, je nekakšno posploševanje
skupnega imenovalnika za stvari, ki so formalno povezujoče, a v bistvu ne sestavljajo nikakršne povezave med subjekti. Tako je islam postal skupni imenovalec za
različne izzive socialne, varnostne, gospodarske in celo politične ter medijske problematike po padcu bipolarne delitve sveta in berlinskega zidu. Od tedaj se na
Zahodu velikokrat ustvarja slika muslimanov kot kompaktne monolitne celote.
Dejstva so popolnoma drugačna. Islam je zgodovinsko izredno pluralna religija in
muslimanski svet je izrazito heterogen. Zato je treba poudariti, da islamski svet
kot subjekt ne obstaja oziroma obstoji kot imaginarni subjekt v medijih, zato je
predmet nenehnega manipuliranja. Iz takšnega odnosa so se razvile teze o strahu
pred islamom in pred muslimani, o enačenju islama in terorizma ter nasilja. To je
za seboj pustilo resne posledice in prav zato se je razvil koncept islamofobije. Vsak
resen religijski sistem ima jasno definirane etične vrednote. V islamu so vrednote
človeškega življenja in splošne varnosti na visoki ravni hierarhične lestvice vrednot.
Politično motivirani konflikti nimajo izvora v islamu, temveč islam uporabljajo kot
sredstvo za doseganje svojega cilja. Zato so najpomembnejši islamski dostojanstveniki to jasno in glasno obsodili in v skrbi za splošne vrednote individualizirali
krivdo in odgovornost. Močna medijska propaganda ter nespretno zastopanje in
razlaganje islama so močn zasenčili univerzalno islamsko sporočilo in tako zelo
aktualni koranski stavek iz davnega 7. stoletja: Ni prisile v veri! (Al-Bakara, 256)
Zato se bo zmožnost integracije v širše družbene tokove ali zapiranje v ozke getoizirane skupnosti merila po načelu odprtosti ljudi, ki razlagajo religijo in jo hkrati
vsakodnevno živijo!
Četrto načelo temelji na zgodovinski navzočnosti verskih skupin v državi. Sekularna oblast mora tako kakor vsaka druga oblast ves čas skrbeti za stabilnost in
varnost države in družbe. Ko govorimo o tem, je pomembna neke vrste organizacijska struktura, ki je že dokazala svojo stabilnost v delovanju. Čeprav je krščanstvo
v Evropi najmočneje zakoreninjeno, vse krščanske denominacije nimajo enakega
statusa v vseh evropskih državah. Tudi status katoliške, protestantske in pravoslavne Cerkve ni enak v vseh zahodnoevropskih državah in še posebno ne v Vzhodni
Evropi. Zato je proces, ki ga doživljamo, samo ena od stopnic pri reševanju statusa islama in muslimanov, saj se najbolj razvite evropske države prvič v praksi srečujejo z vprašanji, o katerih so do včeraj strokovnjaki govorili samo na teoretski

Bogoslovni_vestnik_4_2012.indd 538

24.12.2012 14:28:55

Nedžad Grabus - Islam in sekularna družba

539

ravni. Strukture islamskih organizacij v Evropi so nastajale v glavnem na dva načina: s samoorganiziranjem ob močni finančni podpori članov teh organizacij kot
odpor do verskih struktur v njihovi domovini, iz katere so prišli, ali pa z neposrednim vpletanjem struktur iz domovine njihovega izvora in z ustanovitvijo verskih
centrov. Da smo si na jasnem, podoben proces je potekal tudi v zvezi s krščanskimi diasporalnimi denominacijami. Eden od ključnih problemov takšne organizacijske strukture je bilo v prvih dneh pomanjkanje ustrezno izobraženega in integriranega kadra. Zlasti problematičen je bil jezik. Ta težava še dandanes ni v celoti ustrezno rešena. Šele takrat, ko so se vzpostavile kredibilne strukture, se je tudi
država začela ukvarjati s temi vprašanji. Danes se namesto orientalističnih študij
že ustanavljajo oddelki za študij islama, ker so se okoliščine spremenile. Kolikor
večja je kredibilnost same verske skupnosti, toliko laže pridemo do rešitve nekaterih problemov, s katerimi se soočajo širša družbena skupnost, državne strukture in tudi sami muslimani v najširšem smislu kot zainteresirane skupine.
Peto načelo se sprašuje, ali morajo privilegirane verske skupine sprejeti demokratske vrednote. Glede na to, da obstajajo številne značilnosti, ki določajo neko
versko skupnost ali Cerkev kot specifično, je to težavno vprašanje. Nekatera vprašanja, ki se zastavljajo v družbi, so neposredno povezana z našim pogledom na
svet. Monoteistične religije imajo enak etični okvir in enake vrednote ne glede na
razlike v teologiji in praksi ter manifestaciji religije. Meje svobode prenehajo tam,
kjer so ogrožene pravice in svoboda drugega, javnega reda in funkcioniranje institucij sistema. Zato je na tem svetu nemogoče zadovoljiti vse vidike posamezne
religioznosti. Odnos do verske tradicije, do zgodovine, do kulture in posebno do
verskih objektov je v Evropi izrazitejši kakor na primer v Združenih državah Amerike. Tudi vprašanja gradnje džamij in nošenja rut so zato občutljivejša v Evropi
kakor v ameriškem kontekstu.
Na ravni B se zastavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo z integracijo islama. Ali bodo
drugi izgubili del privilegijev, ki so jih imeli? Na podlagi predloženih tez lahko sklepamo, da se to ne bo zgodilo, ker imajo drugi že urejen status, številčnost, zgodovinsko navzočnost, jasno organizacijsko strukturo itd. Pri reševanju teh problemov
ne obstaja en sam, skupen pristop na evropski ravni, zato bodo razprave še dolgotrajne. Medtem bodo odrasle generacije deklet in fantov, ki so rojeni v teh državah in bodo popolnoma integrirani.
S katerimi dilemami se srečujemo, ko govorimo o vprašanju integracije islama?
O integraciji islama govorimo v glavnem v zahodnoevropskih državah, v katere
so se muslimani naselili kot ekonomska imigracija od petdesetih do sedemdesetih
let 20. stoletja. V preteklih stoletjih je imel pomemben del Evrope izkušnje z islamom in z muslimani prek zgodovinskih kontaktov, prek izmenjave materialnih in
intelektualnih dobrin, prek spopadov itd. Muslimani sami pa v zahodnoevropskih
državah niso živeli. Dolgo ni bilo ne knjig ne artikuliranih idej o tem vprašanju.
Knjige in ideje, ki so bile nekako že definirane in v veliki meri obravnavane, niso
bile na voljo širšim bralcem, ker niso bile napisane v vodilnih evropskih jezikih;
kadar jih ponujajo in predlagajo avtorji, ki pišejo v angleščini, nemščini ali franco-
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ščini, pa so bistveno dostopnejše evropski in tudi svetovni javnosti, kakor pa to
velja za odlične knjige in študije v bosanskem jeziku. Zato je za nas največji izziv,
kako se bo razvijala razprava o islamu v zahodnoevropskih državah; v Evropi ni
širše znano, da so muslimanski intelektualci in imami v BiH leta 1941 pisali sarajevske, bjeljinske in banjaluške deklaracije zoper izgon Judov, Srbov in Romov iz
krajev, v katerih so vladali ustaši, torej v mračnem evropskem obdobju, ko je podpisovanje takšnih deklaracij mejilo na »norost«; številni od njih so nato končali v
taboriščih.1 To so delali iz prepričanja, da morata vsaka družba in sistem zagotoviti svobodo življenja in mišljenja. To dejstvo evropskim muslimanom ni bilo šteto
v dobro – nasprotno, leta 1993 so bili porušeni biseri sakralne arhitekture: džamije v Banji Luki, v Mostarju, v Bijeljini in drugod. Ferhadija džamija v Banji Luki je
imela status kulturnega spomenika. Bila je na vseh fotografijah in razglednicah
Banje Luke. Danes ima Banja Luka drug simbol. Zato je za zahodnoevropske države kot vodilne države sveta pomembno, da oblikujejo modus vivendi, v katerem
se bo vprašanje integracije reševalo prek legalnih institucij in civilne družbe in
znotraj katerega se bodo sprejemale rešitve, ki bodo merilo za druge v svetu. Obveznost reševanja teh vprašanj ni pomembna samo za »lokalno politično sceno in
volitve na lokalni ali zvezni ravni«, temveč tudi na načelni ravni, saj naj bi s tem
evropske družbe dosegle raven polnoletnosti zaščite človekovih pravic.
Dejstvo je, da življenja družbe ni mogoče graditi samo na pravnih podlagah; ta
zadeva je bolj kompleksna kakor človekove pravice in obveznosti. Zato se vprašanja vrednot in etike vse pogosteje zastavljajo kot pomemben segment širše družbene skupnosti. Brez načela odgovornosti ni mogoče govoriti o zrelosti družbe. V
sodobnem svetu nastopa problem odgovornosti, kakor piše Dževad Hodžić, dvojno: »V ožjem smislu kot problem moralno-etičnih implikacij znanstvenega in tehniškega odnosa do narave, življenja, sveta in tehnološkega razvoja oz. interne in
eksterne odgovornosti znanstvenikov/tehnologov/inženirjev, in v širšem smislu
kot problem splošnočloveške, etične odgovornosti v svetu, ki jo v njeni socialni,
kulturni, gospodarstveni, pravni, politični in vsaki drugi dimenziji pomembno določata znanost in tehnika.« (2008, 13) Vprašanje svetosti življenja, osebne integritete vsakega posameznika, njegove časti, premoženja in svobode vere so načela,
na katerih je treba vztrajati v valorizaciji in vlogi vere kot takšne v sodobnem svetu. Najrelevantnejši izvor za vsakega vernika pri prakticiranju vere je njihova sveta
knjiga, za muslimane Koran. Sveta knjiga je nezamenljiva, ko govorimo o verski
praksi, dokler se v družbenih vprašanjih pušča širok prostor kreativnosti in delovanju razuma (Ramadan 2007, 182).
1

Med drugo svetovno vojno so muslimanski prvaki, predvsem ulema (verski učenjaki), prek združenja
uleme »El-Hidaje« dne 14. avgusta 1941 na skupščini tega združenja sprejeli ustrezno deklaracijo in
pozvali, naj se verniki v skladu z načeli islama »vzdržijo kakršnegakoli nasilja«. Na podlagi tega je bilo
uradno izdanih sedem resolucij. Prva je bila dne 12. oktobra 1941 objavljena sarajevska resolucija. V
njej je izražena zaskrbljenost in protest zaradi masovnih ustaških zločinov proti Srbom, Judom in Romom.
Obsodili so sodelovanje muslimanov v zločnih in od oblasti NDH zahtevali, da prekine brezzakonje in
pravno negotovost. Mostarska resolucija je bila objavljena dne 21. oktobra, banjaluška dne 12. novembra, bjeljinska dne 2. decembra, tuzlanska pa dne 11. decembra 1941. Ulema je tako povzdignila svoj
glas zoper umore in preganjanje ljudi na podlagi rasne in verske pripadnosti, zahtevali so varnost življenja, časti, premoženja in vere za vse tiste, katerim je bila kratena ta pravica.
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Katera so sporna vprašanja?
Ko govorimo o tem, se najpogosteje pokaže dilema o šeriatskem pravu. Šeriatsko pravo je sistem prava, ki se je razvil pod neposrednim vplivom razodetja svete
knjige Korana in razlage poslanca Mohameda. To pravo se je pozneje praktično
razvilo znotraj specifičnega konteksta in družbe, ki so jo delile plemenske razlike.
Najpomembnejši vidiki šeriatskega prava so bili ibadat, to je področje bogoslužja,
munakehat, področje zakonskega in družinskega prava, muamelat, področje ekonomskega in družbenega delovanja družbe, in ukubat, kazensko pravo. Glede na
evolucijo prava v zahodnoevropskih družbah in glede na razlike, ki so danes evidentne in jasno izražene, izstopajo vprašanja kazenskega prava, ki se prakticirajo
v manjšem številu držav. Večina muslimanov v praktičnem smislu danes islamsko
pravo živi in doživlja kot merilo za svojo moralo in etiko (Karčić in Karić 1998).
V razpravi o teh dilemah lahko omenimo primerjavo intelektualcev, ki živijo kot
manjšina v Evropi in iščejo svojo identiteto, in intelektualcev, ki živijo kot avtohtoni muslimani, pri katerih je islam izraz kulturnega obrazca. O problemih evropskih muslimanov so pisali številni avtorji. Za evropsko mišljenje je Tarik Ramadan,
ki je ta vprašanja zastavljal kot insider, zanimivejši kakor drugi muslimanski intelektualci iz Turčije ali BiH, ki ta vprašanja postavljajo kot »outsiderji« zunaj središča
evropskega konteksta. Večina avtorjev se strinja, da ima vsaka evropska država
svoj pravni okvir, ki vključuje državno ustavo in specifično pravno znanost in prakso. Ta pravni okvir določa status državljana, rezidenta, tujca ali turista. Drugič,
vsak tujec, tudi musliman, ne glede na to, kako si je pridobil status v evropski državi, kot delavec, kot študent, kot begunec ali z združitvijo družine, s podpisom
delovne pogodbe ali zahtevka za vizum, je priznal ustavo in zakone države, v kateri je pridobil dovoljenje za prebivanje; še zlasti to velja za tiste, ki so dobili državljanstvo neke države in svečano prisegli ob sprejetju državljanstva. In tretjič, razumevanje, ki ga omenja Tarik Ramadan, zadeva problem integracije manjšine v
družbo. V tem smislu se pogosto mešajo problemi zakonodaje in problemi kulture in prilagajanja ter akulturacije v posamezno družbo (2007, 219–249). Muslimani na Zahodu imajo konkretne izzive pri prakticiranju vere. Ni torej formalnih prepovedi na ravni A, kakor jo je definiral profesor Torfs, vendar pa problemi so na
ravni B.
V tem trenutku se ne bi spuščal v dileme, ki so in bodo predmet razprav, preprosto zato, ker tudi znotraj muslimanske skupnosti v Evropi še ni dozorela situacija, da bi se dosegel neke vrste konsenz, katera vprašanja je treba nujno rešiti in
katere korake je treba storiti, da se reši muslimansko vprašanje v Evropi. Zahodna
zakonodaja, pa tudi trenutna situacija nista nekaj absolutnega niti statični, zato je
dobro, da se odpirajo vsa problematična vprašanja in da se zanje išče odgovor.
Jasno je: mišljenje, da muslimani zahtevajo posebne zakone, ki bi veljali zanje, je
popolnoma neutemeljeno in kot takšno navadna »propaganda«. Točno je, da se
muslimani ne glede na izvor in ne glede na to, ali prakticirajo vero ali ne, strinjajo:
islama ni mogoče generalizirati in ga obravnavati samo kot »problem«, saj se iz
tega razvija specifična vrsta fobije. Islam je velika svetovna religija in civilizacija, ki
je dala splošni človeški civilizaciji mnogo dobrega, zato bo takrat, ko bo muslima-
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nom omogočeno dostojanstvo in bodo drugi z njimi ravnali s spoštovanjem, mogoče pričakovati spremembe. Dokler se bodo muslimani čutili ogrožene, ne zaradi svoje vere, ki je pogosto izgovor in sredstvo za doseganje ciljev, temveč zato,
ker močnejši želijo zavladati nad bogastvom in naravnimi viri, bodo muslimanske
manjšine samo kolateralna škoda velikih svetovnih razprav in sprememb v globaliziranem svetu. Popolnoma jasno je, da vprašanja integracije muslimanov na Zahodu ni mogoče obravnavati samo z vidika lokalnih problemov, temveč predvsem
z upoštevanjem procesa sprememb v svetu, ki so nastale po padcu berlinskega
zidu, po zgodovinskem dogodku, ki je označil proces prestrukturiranja odnosa
moči in traja še danes.
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