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АНОТАЦІЯ 

Каденко Н.І. Вплив мусульманського чинника на європейські інтеграційні 

процеси (на прикладі Нідерландів, Франції, Німеччини). – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних 

систем та глобального розвитку» (029 – Міжнародні відносини). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2017. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню концептуальних і 

прикладних аспектів впливу мусульманського чинника на європейські 

інтеграційні процеси та з’ясуванню ролі політичних акторів у формуванні 

ідентичності через легітимацію власного дискурсу. Робота ґрунтується на 

узагальненні теоретичних і методологічних підходів до сутності європейської 

ідентичності у зарубіжній і вітчизняній науковій думці, дослідженні сучасного 

стану розвитку європейської ідентичності у контексті формування політичних 

структур ЄС та визначенні ролі зовнішньополітичної складової у формуванні 

європейської ідентичності. 

У роботі приділено увагу підходу до трансформації європейської 

ідентичності як такої, що має отримати примат над національною ідентичністю. 

Даний процес, на думку ряду фахівців, безпосередньо пов'язаний з 

функціонуванням політичних інституцій ЄС та є запорукою майбутнього 

існування даного політичного утворення. Згідно з даним підходом, європейська 

ідентичність, що має бути основою багатокультурного суспільства, повинна мати 

насамперед політично-соціальне підґрунтя, засноване на таких цінностях як 

європейське громадянство, інституції, права людини, лібералізм і спільна 

європейська культура. Остання має як спільні для всіх держав-членів ЄС 

елементи, так і відмінну інтерпретацію на основі історично-культурних 

особливостей. У роботі констатовано, що на даний момент творення європейської 

ідентичності має ознаки консолідації за рахунок образу Іншого, в ролі якого 
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виступають мусульманські меншини. Побудова ідентичності на протистоянні 

призводить до того, що Інший набуває негативних характеристик; даний процес, у 

свою чергу, може бути використаний політичними акторами для утвердження 

власної легітимності шляхом дискурсивної боротьби з Іншим.  

Для дослідження даного процесу у роботі представлено аналіз програмних 

документів законодавчих і виконавчих органів ЄС, які розкривають інституційне 

бачення європейської ідентичності і містять норми щодо інтеграції іммігрантів у 

європейське суспільство. Документи охоплюють результати офіційних засідань і 

зустрічей органів ЄС, а також програми з питань формування спільної зовнішньої 

та імміграційної політики. Огляд програмних документів ЄС щодо спільної 

політики з інтеграції іммігрантів в європейському суспільстві свідчить про зміни, 

що відбувалися в європейському політичному дискурсі національної ідентичності 

та мусульманського чинника як Іншого, що дозволило встановити параметральні 

характеристики європейської та національної ідентичності, а також тенденції 

розвитку політики змін у трактуванні європейської ідентичності. Аналіз 

документів показав послідовне дотримання на європейському рівні концепції 

мультикультуралізму з елементами асиміляції, а також опосередковане 

зображення Іншого шляхом деталізації бажаних європейських суспільно-

культурних норм для меншин. У документах містяться рекомендації щодо дій, які 

здійснюватимуться на рівні ЄС та держав-членів щодо реалізації політики 

інтеграції іммігрантів у сфері спільної зовнішньої і внутрішньої політики. 

Дисертація є внеском у відносно мало досліджену тему в українській 

політологічній науці та містить огляд сучасної політики інтеграції іммігрантів у 

Франції, Німеччині та Нідерландах. Шляхом аналізу спільних та відмінних рис 

даної політики у трьох країнах визначені основні підходи політикуму трьох країн 

до сучасного стану і трансформації європейської та національної ідентичності. 

Нідерланди є прикладом країни, яка для інтеграції іммігрантів обрала підхід 

мультикультуралізму, Франція є прикладом підходу асиміляції, а Німеччина 

демонструє змішаний підхід. Дослідження зовнішньо- і внутрішньополітичного 

дискурсу та інтеграційних заходів Нідерландів показало недоліки 
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мультикультурного підходу та констатувало включення ним рис асиміляції. У 

Франції констатовано невдале проведення політики асиміляції та набуття нею рис 

моделі відчуження, в той час як Німеччина продовжує змішаний підхід на основі 

мультикультуралізму, враховуючи історичний контекст політики даної держави та 

її особливу позицію у формуванні зовнішньої та внутрішньої політики ЄС. У всіх 

трьох країнах дослідження виявило використання інтеграційної проблематики 

політичними силами право-популістичного спрямування для легітимації власного 

дискурсу на протиставленні як мусульманським меншинам, так і єдиній 

європейській ідентичності. 

У роботі доведено, що ефективна політика інтеграції іммігрантів може стати 

як чинником внутрішньополітичних перетворень, так і каталізатором 

євроінтеграційних процесів за рахунок впливу на процес формування 

європейської ідентичності на національному та наднаціональному рівнях.  

 

Ключові слова: європейська ідентичність, європейська інтеграція, 

мусульманські меншини, зовнішня політика, Нідерланди, Франція, Німеччина. 

 

ABSTRACT 

Nаtaliia I. Kadenko. Impact of the Muslim factor on the European integration 

processes (in the Netherlands, France, Germany). – Scientific manuscript copyright. 

The thesis for Ph.D. degree in specialization 23.00.04 «Political Problems of 

International Systems and Global Development» (029 – International Relations). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2017. 

The dissertation is dedicated to studying of the conceptual and applied aspects of 

the influence of the Muslim factor on European integration processes and the 

clarification of the role of political actors in the formation of identity through the 

legitimation of their own discourse. The work is based on a synthesis of theoretical and 

methodological approaches to the nature of European identity in foreign and domestic 

scientific thought, a study of the current state of European identity in the context of the 
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political structures of the EU, as well as on determining its role in shaping the foreign 

policy component of European identity. 

This work explores the approach to European identity transformation, which 

maintains that European identity is to gain priority over national identity. According to a 

number of scientists, this approach is directly linked to the successful functioning of the 

EU political institutions, as well as to the continued existence of the political formation 

of the EU as a whole. This approach takes into view that the identity that could become 

the foundation of a multicultural society should focus primarily on the political and 

social aspects, based on such values as European citizenship and institutions, human 

rights, liberalism, and common European culture. The latter possesses elements both 

common and recognizable for all EU Member States, as well as such that are interpreted 

differently, based on the distinctive historical and cultural features of the respective 

Member States. 

This research has established that currently the creation of the European identity 

shows the characteristics of the consolidation process in opposition to the Other, the 

role of which has come to be associated with Muslim minorities. Identity-building 

process that is based on opposing the Other has led to the said Other acquiring a number 

of negative characteristics; in turn, this may be used by certain political actors in order 

to legitimize themselves through the discursive fight with the Other. 

In order to investigate this process, analysis of the documents of the EU 

legislative and executive institutions was performed. The documents that have been 

selected reveal the institutional vision of European identity and contain norms for the 

integration of immigrants in European society. The documents cover the results of 

formal meetings of the EU institutions, as well as programs on the formation of 

common foreign and immigration policy. An overview of the EU documents on 

common policy on the integration of immigrants in European society shows the changes 

that took place in the European political discourse of national identity and the Muslim 

factor as the Other, which allowed to establish the parametric characteristics of 

European and national identity, as well as trends in policy changes in the interpretation 

of European Identity. 
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The documents analysis has revealed the adherence on the European level to the 

multicultural model with elements of assimilation, as well the indirect shaping of the 

Other through the detailed mentions of the desirable European societal and cultural 

norms that immigrants and minorities are expected to follow. The documents contain 

recommendations for actions to be taken at the EU and Member State level in order to 

implement the immigrant integration policy in the area of common foreign and 

domestic policy. 

This dissertation contributes to the relatively little researched field in Ukrainian 

political science and presents the overview of the modern policy of integration of 

immigrants in France, Germany and the Netherlands. By analysing the common and 

differing features of the policies of the respective countries, the strategic and tactical 

approaches of the three countries’ politics to the current state and transformation of 

European and national identity are considered at the comparative level. The Netherlands 

are an example of the country that has chosen for multicultural model of integration, 

while France represents the assimilation approach, with Germany being characterized 

by mixed approach. Research of the foreign and domestic policy discourse, as well as of 

the integration policies, has demonstrated the drawbacks of the multicultural approach 

in the Netherlands and established the appearance of assimilation features. France sees 

the lack of success of assimilation policy, combined with the appearance of some 

features of separation (exclusion). Germany continues to apply mixed approach based 

on multiculturalism, while taking into account its unique historical and political context, 

as well as the current special position it holds with regard to shaping of the EU foreign 

and domestic policy. All three countries that have been selected as case studies for this 

research have witnessed the right populist political powers making use of the integration 

problems in order to legitimize their own discourse in opposition to both Muslim 

minorities and the political component of the united European identity. 

This work has proved that the efficient immigrant integration policy has got the 

potential to become a factor of internal political transformations, as well as the catalyst 

of European integration processes through its influence on the process of the European 

identity formation on both national and supranational levels.  
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження визначається необхідністю цілісного 

дослідження впливу мусульманського чинника на формування європейської 

ідентичності в умовах суперечливої динаміки євроінтеграційних процесів, 

з’ясування ролі мусульманської спільноти у здійсненні зовнішньої і внутрішньої 

політики європейських акторів як учасників складних трансформацій 

міжнародного і регіонального характеру. 

Дискусії як у наукових колах, так і в різних сферах суспільного життя щодо 

імміграції до ЄС, зовнішньополітичної складової мусульманського чинника та 

розвитку європейської ідентичності стосуються провідних європейських країн зі 

значною присутністю мусульманських меншин і Європи загалом. Внаслідок 

культурного та економічного впливу імміграції, яка посилила проблему адаптації 

мусульманських меншин до фундаментальних принципів і стандартів 

європейської цивілізації, європейське середовище проживання наразі зазнає 

докорінних змін, тому важливим вбачається наявність наукових праць, в яких 

об’єктивно висвітлюються окремі аспекти даної проблематики й оцінюється роль 

мусульманського чинника в європейському суспільстві. 

У науковому дискурсі підкреслюється, що вагомою складовою політичного 

аналізу мусульманського чинника в європейських інтеграційних процесах 

виступає проблема взаємовпливу європейської та національної ідентичності. При 

цьому питання національної ідентичності залишається спірним у політиці кожної 

європейської країни, враховуючи диференційоване визначення європейської 

ідентичності у наукових працях та бачення майбутнього мультикультуралізму в 

Європі та світі. 

У дослідженнях вказується на можливий зв’язок між поняттями 

ідентичності й імміграції як у масовій свідомості, так і в політичній та медіа 

сфері, оскільки дедалі більше фахівців приєднуються до думки, що весь комплекс 

проблем, пов’язаних зі зростанням кількості мусульман та спробами їх інтеграції 

у світські суспільства Європи, стає все більш важливим чинником розвитку як 
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внутрішньої, так і зовнішньої політики найбільш розвинутих країн ЄС.  

Поряд із традиційними напрямами співпраці між членами ЄС, а також між 

ЄС та його міжнародними партнерами, такими як співпраця у сфері міжнародної 

безпеки, охорони кордонів та протидії тероризму, з’явилися нові напрями спільної 

діяльності країн-членів ЄС, що стосуються європейської концепції регулювання 

міграції, поєднання механізмів співпраці в сфері юстиції і внутрішніх справ 

(внутрішня безпека) та інструментів зовнішньої політики. Крім того, внаслідок 

поширення компетенції держав-членів ЄС на наднаціональний рівень виник такий 

новий напрямок співпраці, як узгодження політики щодо інтеграції іммігрантів в 

Європі. 

Дослідження, дотичні до тематики дисертаційної роботи, мають в Україні 

різноплановий характер і присвячені переважно розгляду інституціональних, 

культурологічних та соціальних аспектів європейської ідентичності в умовах 

поглиблення євроінтеграції. Однак суперечливі процеси в Європі останнього часу, 

зумовлені міграційною кризою, потребують цілісного дослідження зазначеної 

наукової проблематики, зокрема у порівняльному аспекті практики інтегрування 

мусульманських спільнот у Нідерландах, Франції та Німеччині, що впливають на 

міжнародні відносини і зовнішньополітичну діяльність європейських держав. 

Авторський підхід до проблеми ґрунтується на розумінні того, що Україні у 

контексті набуття статусу асоційованого члена ЄС доцільно приділяти увагу саме 

інтеграційній компоненті імміграційного процесу та ролі мусульманства як 

новітнього чинника європейської ідентичності, значення якого стабільно зростає у 

політиці європейських акторів, і використати досвід ЄС з урахуванням 

стратегічних пріоритетів держави.  

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Наукове 

дослідження виконане у рамках комплексної програми науково-дослідних робіт 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку світових процесів глобалізації» (затвердженої протоколом 

Вченої ради Університету № 12 від 20 червня 2011 р.) і наукової теми Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (номер державної 

реєстрації 0111U007054). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 

ролі мусульманського чинника у розвитку сучасної європейської ідентичності за 

допомогою аналізу політичного дискурсу мусульманства в євроінтеграційних 

процесах.  

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких 

дослідницьких завдань: 

- виявити і систематизувати концептуальні та методологічні підходи до 

сутності європейської ідентичності в умовах інтеграції у зарубіжній і вітчизняній 

науковій думці;  

- проаналізувати джерельно-документальну базу ЄС щодо формування 

європейської ідентичності;  

- з’ясувати сучасний стан розвитку європейської ідентичності у контексті 

формування політичних структур ЄС; 

- дослідити роль мусульманських меншин у розвитку європейської 

ідентичності; 

- проаналізувати політичний дискурс мусульманства в євроінтеграційних 

процесах ; 

- визначити роль зовнішньополітичної складової у формуванні європейської 

ідентичності; 

- здійснити порівняльне дослідження щодо ролі мусульманських меншин у 

зовнішній і внутрішній політиці Нідерландів, Франції та Німеччини і виокремити 

сутнісні характеристики мусульманських меншин в європейських спільнотах. 

З урахуванням зазначеної мети і завдань об’єктом дослідження виступають 

європейські інтеграційні процеси, а предметом дослідження є вплив 

мусульманського чинника на розвиток європейської ідентичності в умовах 

трансформації європейських інтеграційних процесів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній політологічній науці цілісно досліджено сучасну політику інтеграції 
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іммігрантів у Франції, Німеччині та Нідерландах; розглянуто на порівняльному 

рівні стратегічні і тактичні підходи політикуму трьох країн до трансформації 

європейської та національної ідентичності. У проведеному дослідженні: 

Вперше:  

- з’ясовано на основі політичного аналізу особливості впливу 

мусульманського чинника на формування європейської ідентичності в умовах 

турбулентності євроінтеграційних процесів і встановлено, що стратегії зовнішньої 

і внутрішньої політики європейських країн передбачають як традиційну ініціативу 

щодо забезпечення національних інтересів, так і конструктивні підходи до 

політики формування європейської ідентичності в мусульманських спільнотах; 

- визначено роль зовнішньополітичної складової у формуванні європейської 

ідентичності і доведено, що ефективна політика адаптації може стати як чинником 

внутрішньополітичної стабільності/нестабільності, так і каталізатором 

євроінтеграційних процесів; 

- отримано результати порівняльного дослідження на основі аналізу 

зовнішньої і внутрішньої політики Нідерландів, Франції і Німеччини, що 

засвідчили як спільні, так і відмінні підходи до інтеграції мусульманських меншин 

у національні спільноти; при цьому спільними можна вважати жорсткі критерії 

ціннісної та мовно-культурної політики для мусульманських спільнот, а 

відмінними – інструментарій, що має забезпечувати адаптацію мусульманських 

меншин до європейських стандартів, зокрема: 

у Нідерландах політичний курс рухається у напрямку пріоритетизації 

нідерландської національної ідентичності та культурних цінностей, вимог щодо 

обмеження подвійного громадянства, а також повної асиміляції мусульманських 

меншин до політики, норм, культури та цінностей країни;  

у Франції асиміляційна модель почала набувати рис відчуження, призводячи 

до появи «паралельних» суспільств, оскільки внутрішньогрупова мусульманська 

ідентичність переважає над традиційною французькою ідентичністю внаслідок 

відмінностей ідейних, політичних і суспільних  переконань, а також через мовні 

бар’єри; 
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у Німеччині несумісність деяких норм ісламу з європейськими культурними 

цінностями, поєднана із нещодавнім масовим напливом мігрантів, призвела до 

утвердження в дискурсі конкретного усвідомлення того, що європейська 

цивілізація може бути поглинена чужорідною культурою і потребує що 

європейська цивілізація може бути поглинена чужорідною культурою і потребує 

переосмислення німецької ідентичності в історичному контексті. 

Удосконалено: 

- концептуальні та методологічні підходи до дослідження європейської 

ідентичності і доведено, що сучасна європейська політика щодо адаптації 

мусульманських спільнот здебільшого базується на пошуках політичних 

механізмів для вирішення проблем мігрантів, модифікації стратегій національного 

розвитку та формування концепцій нового політичного мислення і якісно нових 

моделей інтеграції мусульманських меншин в об’єднаній Європі; 

- положення про євроінтеграційний вектор як ключову детермінанту 

сучасної політики ЄС щодо іммігрантів і підтверджено, що упродовж  розширення 

ЄС виявлялася особлива позиція європейського політикуму щодо 

інституціоналізації процесу включення мігрантів у громадянство та їх участь у 

внутрішній і зовнішній політиці європейських країн;  

Набуло подальшого розвитку: 

- представлення європейської ідентичності в контексті впливу держави на 

поглиблення інтеграційних процесів в Європі; і доведено, що така політика 

полягає у підтримці провідної ролі країни в європейському проекті з огляду на 

зовнішньо- та внутрішньополітичний ресурс для його забезпечення; 

- твердження, що вирішення проблем у сфері формування європейської 

ідентичності розглядається політичними інститутами ЄС і країнами-членами як 

необхідна складова формування конструктивного діалогу з мусульманськими 

меншинами, попри протилежність підходів щодо їхньої адаптації до цінностей 

європейської цивілізації. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано загальнонаукові, 

загальнологічні та спеціальні методи дослідження, які уможливили цілісне 
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бачення впливу мусульманського чинника на формування європейської 

ідентичності у сучасному євроінтеграційному контексті. У роботі 

використовуються загальнонаукові методи, такі як аналіз і синтез, ідеалізація, 

узагальнення, індукція та дедукція. Водночас перевагу надано якісним  методам, 

що досліджують та інтерпретують існуючий феномен у контексті його 

виникнення та розвитку, з урахуванням усіх численних деталей та обставин, які 

його супроводжували. Для розкриття окреслених завдань було застосовано 

системний підхід і таку його складову, як політичний аналіз, що дав змогу 

представити особливості формування європейської ідентичності у контексті 

інтеграції мусульманських спільнот в європейське середовище, а також 

конструктивістський підхід, що був застосований в його сучасному розумінні на 

відміну від «класичного» конструктивізму A. Вендта на рівні дослідження 

суспільної думки. Реалізація принципу системності зумовила творче застосування 

й таких методів аналізу, як: політико-системний метод, що надав можливість 

розглянути роль мусульманства у реалізації зовнішньої і внутрішньої політики 

Нідерландів, Франції та Німеччини, визначити і охарактеризувати її детермінанти; 

метод структурно-функціонального аналізу, що надав можливість з’ясувати 

причинно-наслідкові зв’язки взаємодії Франції, Нідерландів та Німеччини з ЄС 

щодо політики інтеграції іммігрантів в Європі. Вплив мусульманського чинника 

аналізується у відповідній залежності від виявленої стратегії і реалізації завдань 

зовнішньої і внутрішньої політики обраних країн, які прагнуть до узгодження 

імміграційної політики і подолання міграційної кризи. Авторський підхід 

стосується виявлення спільних і відмінних позицій Нідерландів, Німеччини та 

Франції до проблеми адаптації мусульманських спільнот у межах національних 

утворень. У роботі також використовується критичний дискурс-аналіз 

законодавства, офіційних заяв і промов представників європейських держав та 

контенту медіа.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

напрацювання дисертаційної роботи можуть бути використані для подальших 

наукових досліджень щодо впливу мусульманського чинника на євроінтеграційні 
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процеси, зовнішню і внутрішню політику країн Європи та на розвиток 

європейської ідентичності у сучасну добу. Результати дослідження можуть бути 

використані у діяльності Міністерства закордонних справ України в процесі 

реалізації стратегії зовнішньої політики з врахуванням сьогочасних реалій 

європейської інтеграції, а також у практиці інших урядових інституцій, до 

компетенції яких належить здійснення програм міжнародного співробітництва, у 

роботі науково-дослідницьких установ, аналітичних центрів та експертних 

організацій, діяльності політичних партій і громадських об’єднань, причетних до 

реалізації зовнішньополітичних ініціатив держави у контексті Угоди про 

асоціацію між ЄС та Україною. Теоретичні узагальнення, матеріали та висновки 

дисертаційної роботи можуть доповнити зміст навчальних курсів політологічного 

характеру, зокрема, з теорії і практики зовнішньої політики і міжнародних 

відносин, європейської інтеграції, країнознавства, регіональної безпеки тощо для 

студентів вищих навчальних закладів України. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення наукової праці було 

апробовано на міжнародних, міжнародних науково-практичних, міжвідомчих 

конференціях та круглих столах, зокрема, на: Міжнародній конференції 

«Перспективи відносин України з США, РФ, ЄС і НАТО в посткризовому світі» 

(4 березня 2011 року, м. Київ); Другій міжнародній конференції «Міжнародна 

інформаційна безпека: сучасні концепції і практика» (18 березня 2011 року, 

м. Київ); Міжвідомчій науковій конференції «Американістика у вітчизняній 

політичній науці: концептуальні та прикладні аспекти» (10 лютого 2012 року, 

м. Київ); Десятій науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Шевченківська весна» (23 березня, 2012 року, р., м. Київ); Міжвідомчій 

науковій конференції «Світові трансформаційні процеси: тенденції, напрями, 

перспективи» (22 листопада 2012 року, м. Київ); Міжнародній науково-практичної 

конференції «Сучасна дипломатія: актуальні проблеми теорії і практики» до 95-ї 

річниці української дипломатії (20 грудня 2012 року, м. Київ); Міжвідомчому 

круглому столі «Регіональні інтеграційні утворення у сучасних міжнародних 

відносинах» (19 квітня 2013 року, м. Київ); XI міжнародній науково-практичній 
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конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» 

(20 березня 2014 року, м. Київ); Міжнародній науковій конференції «Міжнародна 

інформація; концептуальні та прикладні виміри» (19 травня 2014 року, м. Київ); 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (16 жовтня 2014 року, 

м. Київ); Міжвідомчій науковій конференції «США i Європа в сучасних трендах 

міжнародної безпеки: концептуальні та прикладні аспекти» (2 червня 2016 року, 

м. Київ); Круглому столі Інтернаціонального Союзу «Соціальна інтеграція 

іноземців та представників національних меншин в український соціум» 

(19 жовтня 2016 року, м. Київ); міжнародній науково-практичній конференції 

«Комунікативні проблеми сучасних міжнародних відносин» (11 квітня 2017 року, 

м. Київ).  

Наукові узагальнення та висновки дисертації обговорювалися на наукових 

семінарах, круглих столах і міжкафедральних засіданнях Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота, автореферат і 5 

опублікованих наукових статей, в яких викладені основні положення наукової 

праці, виконані дисертанткою самостійно. В одній статті, надрукованій у 

співавторстві із науковим керівником М. М. Рижковим «Політика ЄС з інтеграції 

іммігрантів: стан і перспективи» (особистий внесок здобувачки 0,25 авторських 

аркушів) розробка проблеми та основний зміст належить авторці дисертації. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових праць 

загальним обсягом 3,79 д. а. (з яких 3,54 д. а. належать особисто автору): 5 

наукових статей (3,57 д. а., з яких 3,32 д. а. – авторські), з яких 5 – у фахових 

виданнях (1 стаття у виданні, що входить до наукометричних баз даних); 5 статей 

– опубліковані за результатами міжнародних науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається з анотації, вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 

211 сторінок, в тому числі основний текст – 188 сторінок, список використаних 

джерел складається з 216 найменувань і займає 23 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ДЖЕРЕЛЬНО-

ДОКУМЕНТАЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Концептуальні підходи до дослідження впливу мусульманського чинника 

на європейські інтеграційні процеси 

 

 

Концептуальні підходи до впливу мусульманського чинника на європейські 

інтеграційні процеси ґрунтуються на теоріях європеїзації, інтеграції, 

взаємозалежності і комунікації, що передбачає як ретроспективний, так і 

поточний політичний аналіз європейських інтеграційних процесів, визначення 

детермінантів імміграційної політики ЄС, з’ясування особливостей впливу 

мусульманського чинника на європейську ідентичність у провідних європейських 

країнах у контексті сучасних викликів для міжнародного миру і регіонального 

розвитку. 

Зазначимо, що політичні науки розвиваються за допомогою різноманітних 

методів, від загальнонаукових до специфічних для певної науки, залежно від 

цілей, наявних даних та інструментарію дослідження. Політична наука 

використовує методи загальнонаукові, а також майже всі методи, притаманні 

соціальним наукам загалом. До загальнонаукових методів належать аналіз і 

синтез, ідеалізація, узагальнення, індукція і дедукція тощо. Зазначені методи 

засовуватимуться в даній дисертації. Серед методів, якими користуються 

соціальні науки, можна виокремити системний, структурно-функціональний, 

порівняльний, біхевіористський, конфліктний, постмодерністський тощо 

(Шляхтун, 2002; Логвина, 2006). Разом із тим, існує певна специфіка в адаптації 

зазначених методів до дослідження політичних реалій, зокрема інституційних 

утворень і міжнародних систем. Методи дослідження продовжують розвиватися та 

взаємозбагачуватися, відбувається переосмислення класичних підходів до 

дослідження, виникають нові структури та явища, що змінюють усталені схеми 
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пізнання та вироблення нових теорій. 

Найширшим критерієм класифікації методів спільних для всіх наук є 

розрізнення методів кількісних і якісних. Кількісними є методи експерименту та 

статистичної обробки даних, для яких характерне вивчення великої кількості 

піддослідних зразків для виявлення закономірностей, що згодом можуть бути 

застосовані для вироблення загальних законів. Якісними є методи, що 

досліджують й інтерпретують існуючий феномен у контексті його виникнення та 

розвитку з урахуванням усіх численних деталей та обставин, які його 

супроводжували. Серед інших прикладів якісних методів за С. Ван Евером можна 

навести простеження процесу (process tracing) та метод альтернативних гіпотез 

(counterfactuals) (Van Evera, 2007), а також  контент-аналіз, спостереження тощо. 

Дослідження з використанням якісних методів за своїм характером вважається 

описовим та, зазвичай, зосереджується на невеликій кількості піддослідних 

елементів. Залежно від постановки завдання, у політичних науках можуть 

використовуватися методи обох видів, проте їхня особливість, серед іншого, 

полягає в тому, що метод експерименту може застосовуватися обмежено, на 

відміну від  природничих наук. 

На нашу думку, оптимальних результатів можна досягти, поєднуючи методи 

обох видів, оскільки природа політичних наук є такою, що для повнішої 

інтерпретації статистичних даних у контексті теми дослідження майже завжди 

потрібен додатковий аналіз із використанням якісних методів. Це справедливо і 

для даного дослідження; у той час як існують статистичні дані щодо кількості 

іммігрантів, самооцінки їхньої лояльності до країни походження та проживання, а 

також дані про стан зайнятості, отримання державної допомоги, освіту тощо, які 

неможливо інтерпретувати без контексту суспільно-політичних перетворень. Так, 

опитування з метою констатації ідентичності часто формулюють без урахування 

особливостей ідентичності, а саме без розуміння того, що саме респонденти 

мають на увазі під національною, європейською, традиційно-культурною 

ідентичністю тощо. У випадку, коли перед дослідниками-міжнародниками стоїть 

завдання дослідити вплив певного чинника на європейську ідентичність, важливо 
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відстежити не тільки зміну ідентичності в часі, а й інтерпретувати контекст 

внутрішніх і міжнародних політичних процесів, поточних подій, а також 

історичного підґрунтя.  

«Батьком» системного підходу вважають Д.Істона, який у 1957 р. 

запропонував концепцію політичної системи. Д. Істон вважав, що політичну 

систему можна розглядати відокремлено від інших соціальних систем; до неї 

можна включити будь-які соціальні дії, що мають важливе значення для ухвалення 

ключових владних рішень, які впливатимуть на функціонування суспільства 

(Easton, 1957). Усі інші дії формують середовище, в якому існує система, а також є 

складовими інших систем. Такі рішення називають виходом системи і 

використовують для оцінки її роботи. 

Для свого функціонування система потребує постійних вхідних дій; часто 

завданням дослідників є ідентифікація вхідних дій і супутніх чинників. Також 

метою дослідження може бути ідентифікація процесів, що перетворюють вхідні 

дії на виходи, й опис умов, за яких ці процеси матимуть можливість відбуватися. 

Існують два типи вхідних дій: вимоги та підтримка. Вимоги можуть 

зароджуватися як у зовнішньому середовищі, так й у самій політичній системі, а 

завдяки підтримці вимоги стають проблемами, розглядаються всередині системи 

та задовольняються. Підтримка може виявлятися шляхом дій, які можна 

спостерігати (наприклад, голосування за певного кандидата), або у вигляді 

«душевного стану» (Easton, 1957, c. 390), який виражається у відданості певній 

партії чи державній ідеології. Підтримка може існувати в середовищі політичної 

громади, режиму чи уряду. Д. Істон також зазначав, що поведінка політичної 

системи певним чином зумовлена типом зазначеної системи, а саме, притаманною 

їй структурою та внутрішніми потребами. Важливо, що для політичної системи 

характерні внутрішня диференціація, тобто, розподіл завдань між працівниками 

структури, й інтеграція, що допомагає системі забезпечувати цілісність, необхідну 

для вироблення вихідного «продукту».  

П. Шляхтун, досліджуючи системний підхід, зауважує, що він має за мету 

відобразити цілісність об’єкта і механізми її забезпечення, розкрити зв’язки 
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всередині системи й описати їх у межах єдиної теорії (Шляхтун, 2002), що 

досягається шляхом розчленування складного об’єкта на складові, вивчення їх 

місця у системі та механізмів їхньої взаємодії.  

Таким чином, підсумовуючи теорію системного підходу, можна 

стверджувати, що: існують цілісні системи з певними характеристиками, і вони 

можуть бути відносно чітко відокремлені від навколишнього середовища та одна 

від одної; у спрощеному вигляді, за наявності певних умов, система перетворює 

вхідні дії на вихідний «продукт» за допомогою складного механізму, який 

зумовлений специфікою даної системи; існує два типи вхідних дій – вимоги та 

підтримка; системи впливають одна на одну; системи складаються із частин; 

частини системи не просто взаємопов’язані, але і взаємодіють одна з одною, 

створюючи у процесі мережу, що має властивість саморозвиватися; частини 

системи узгоджуються між собою певним чином, тоді як система продовжує своє 

існування. 

Системну теорію було розроблено з потенціалом подальшого розвитку та 

пристосування її до нових реалій міжнародних відносин, що демонструє наше 

дослідження. М. Каплан, який займався системною теорією паралельно з 

Д.Істоном, виокремив шість типів міжнародних систем держав: «баланс сил», 

вільна біполярна система, жорстка біполярна система, універсальна система, 

ієрархічна система, система єдиного (одностороннього) вето (Kaplan, 1957). 

Епоха холодної війни була прикладом вільної біполярної системи, що мала 

потенціал перетворитися на жорстку біполярну систему; натомість, можна 

стверджувати, що останні десятиліття засвідчили створення універсальної 

системи, яку М. Каплан вважав іншим можливим шляхом розвитку для жорсткої 

біполярної системи. Він передбачив «конфедеративний» характер такої системи, 

тобто те, що в її основі будуть регіональні територіальні утворення, а також типові 

для неї інтегрованість і солідарність; усі зазначені характеристики можна 

застосувати до ЄС та визначеного шляху його розвитку, а також, певною мірою, до 

ООН. Відмінність цього виду систем від інших М. Каплан визначав як наявність 

«...політичної системи як підсистеми міжнародної соціальної системи» (Kaplan, 
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1957, c. 693). Конфлікти інтересів у ній урегульовуються згідно з політичними 

правилами зазначеної системи, а існуючі неформальні політичні угруповання не 

матимуть значної сили. 

Однією із характеристик універсальної системи М. Каплан вважав наявність 

органу політичних діячів й адміністраторів, які будуть передусім лояльними до 

міжнародної системи, а не до певного національного уряду. Стабільність такої 

системи залежить від ступеня прямого доступу до ресурсів та від співвідношення 

між можливостями системи та можливостями національних акторів, які є членами 

цієї системи. При цьому наступним ступенем розвитку міжнародних систем могла 

стати ієрархічна система, яка, випливаючи з універсальної, у цьому випадку мала 

б демократичний характер. Ієрархічна система містила б великий потенціал до 

стабільності, аж до практичної неможливості виходу з неї окремих членів. Варіант 

розвитку міжнародної системи за М. Капланом, який передбачає перехід від 

універсальної до жорсткої біполярної системи замість ієрархічної, стає особливо 

важливим для дослідження у контексті останніх дій Російської Федерації, що 

кидають виклик існуючій універсальній системі, а також уносять до порядку 

денного можливість відновлення біполярної системи. 

Водночас Х. Банг займає досить радикальну позицію щодо застосування 

системної теорії та розвитку політичної науки взагалі, рішуче висловлюючись про 

шкідливість розділення її на національну політику, міжнародні відносини та 

державне управління. На його думку, назріла необхідність транснаціонального та 

глобального їх узгодження й управління політикою, що уможливило б розв’язання 

наявних глобальних проблем економіки, тероризму, голоду, природних катаклізмів 

і зіткнення культур та цивілізацій (Bang, 2011). 

Системний підхід може бути застосований до дослідження європейської 

ідентичності у контексті внутрішніх і міжнародних політичних процесів Європи. 

Разом з тим науковці, які досліджують міжнародні відносини, критикували 

системний підхід за те, що «він виходить із припущення про організацію 

суспільства під керівництвом діючого уряду. Він не може охопити міжнародну 

політику, оскільки на цьому рівні не існує діючих владних структур» (Bang, 2011, 
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с. 3; Dougherty та Pfaltzgraff, 1971, с. 9). 

Ми вважаємо це твердження застарілим, а у випадку ЄС дещо некоректним, 

оскільки зазначене наднаціональне політичне утворення можна розглядати як 

цілісну систему з певними характеристиками, що взаємодіє не тільки з владними 

структурами держав-членів, а й веде незалежну міжнародну політику з владними 

структурами інших національних держав. Частини системи ЄС (держави-члени, 

Єврокомісія, Європарламент тощо) взаємодіють одна з одною та створюють 

мережу, що у процесі існування породжує зміни для всіх частин системи. 

Наприклад, нові законодавчі акти й інші види реагування структур ЄС є 

механізмом перетворення вхідних політичних подій держав-членів на вихідне 

створення нових норм. 

Крім того, враховуючи наявну тенденцію глобалізації світових політичних 

процесів і посилення взаємозалежності національних держав, міжнародних 

організацій і наднаціональних структур, на зразок ЄС і НАТО, застосування 

системної теорії до лише окремо взятих політичних систем національного рівня є 

обмеженим і недоречним. Х. Банг також застерігає, що не варто ототожнювати 

феномен діючої влади із наявністю суверенітету, ієрархії та, відповідно, із 

«правомірним примусом» (монополією на силу) та правом панування (Bang, 2011, 

с. 17–18). Зазначені характеристики держави як політичного утворення 

супроводжували застосування системної теорії до державних структур у 50-х рр. 

ХХ ст., а потім перейшли до спроб застосування системного підходу на 

наднаціональному рівні, відповідно породжуючи сумнів щодо легітимності 

міжнародних та глобальних утворень через відсутність у них можливості 

застосування примусу до «нижчих» структур. 

Понад півстоліття потому все ще продовжуються спроби порівняння ЄС із 

державною структурою, ставлячи питання, чи є майбутнє Європи федеративним, 

та критикування «насильницького» впровадження наднаціональних владних 

структур, які наділені більшим обсягом влади, ніж національні уряди, проте не 

мають засобів примусу для застосування цієї влади. Якщо розглядати ЄС як 

систему, то європейська ідентичність може виникнути у  вигляді «душевного 
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стану», після чого система ЄС відповість на таку вимогу створенням певних 

інструментів, що нададуть європейській ідентичності чіткіших рамок і механізмів 

реалізації. 

Із системного підходу до дослідження ідентичності випливає, що питання 

європейської ідентичності буде невід’ємно пов’язаним із розвитком ЄС як 

політичної структури. Такий підхід до ідентичності притаманний 

конструктивістам, одним із найвидатніших представників яких є А. Вендт. 

Конструктивісти вважають, що державам притаманні «соціальні» ідентичності, 

які є сукупністю імен, статусів і соціальних категорій, що визнаються самими 

державами. Соціальні ідентичності структурують міжнародну політику та те, 

яким чином держави будуть взаємодіяти між собою в певному структурному 

контексті. Такі ідентичності необхідні для тощо, щоб держави встановили, яке 

місце в цій взаємодії займатиме кожний учасник, яким чином проходитиме 

спілкування та чого при цьому очікувати. К. Кан торкається цього питання, 

вивчаючи вплив національної ідентичності на стан миру між країнами. На його 

думку, зовнішньополітичні стратегії (як і національні інтереси) є похідними від 

державної ідентичності (Kahn, 1998); тобто,  можна зробити висновок, що в цьому 

контексті національна ідентичність є невід’ємною характеристикою системи.  

Згідно з A. Вендтом, «завданням міжнародної політики є, у тому числі, дії з 

метою напрацювання матеріальних благ у реаліях анархії. Разом із тим, її 

завданням вважається відтворення та трансформація  шляхом міжсуб’єктивної 

динаміки на внутрішньому рівні та на рівні системи ідентичностей та інтересів, 

що створюють потребу у благах, а також самі реалії» (Wendt, 1994, с. 394). Підхід 

А. Вендта відіграв значну роль у теорії міжнародних відносин, оскільки завдяки 

йому стало можливим аналізувати поведінку держав поза межами жорстко 

нормованої анархії, а також визнати за державами можливість створювати власні 

реалії (Wendt, 1999; Wendt, 1992). Іншими словами, шляхом взаємодії одна з 

одною, держави змінюють саму природу свого середовища. 

Згідно з конструктивістами, держава сприймає себе (та, відповідно, створює 

свою ідентичність) шляхом спілкування з іншими та вивчення їхньої перспективи. 
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Однак не всі аспекти ідентичності держава визначає як похідну перспективи 

інших держав; деякі із зазначених аспектів породжені внутрішніми 

інституційними особливостями. Такі елементи є «корпоративною» ідентичністю. 

А. Вендт, посилаючись на М. Швалбе та М. Дуглас, дає їй таке визначення: 

«Корпоративна ідентичність – це сукупність невід’ємних самоорганізаційних 

характеристик, які формують індивідуальність актора. Для людських істот це 

сукупність тіла та досвіду свідомості; для організацій, таких як держава, це 

означає їхніх політичних індивідів, фізичні ресурси, спільні ідеї та інституції, у 

рамках та завдяки яким індивіди стають частиною «нас» (Wendt, 1994, с. 385; 

Schwalbe, 1991; Douglas, 1986). Корпоративна ідентичність держави створюється 

шляхом появи держави та процесів її політичного розвитку, які, певною мірою, є 

незалежними від взаємодії з іншими державами, хоча обидва процеси створення 

ідентичності залишаються тісно пов’язаними. 

Погоджуємося з твердженням, що європейська ідентичність розвивається 

паралельно із розвитком ЄС як складної політичної структури. Досліджуючи 

європейську ідентичність, варто насамперед звернути увагу на взаємодію між 

державами-членами, оскільки саме характер цієї взаємодії та обмеження, які він 

накладає, є вирішальними для розуміння її становлення. Саме особливість 

політичних традицій окремих держав може визначити, наскільки успішним буде 

сприйняття європейської ідентичності та наскільки змістовним буде внесок 

держави у її розуміння. Національні політичні актори мають значний вплив, 

використовуючи європейський чинник у своєму дискурсі. В. Шмідт зазначає, що 

дискурс європейської ідентичності зазвичай залежить від дискурсу ідентичності 

національного рівня (Schmidt, 2011). Водночас від ЄС залежить, якої форми може 

набути європейська ідентичність, як вона впливатиме на національну ідентичність 

кожної країни-члена, а також на характер міжнародних взаємодій окремих країн та 

утворення загалом. 

Крім А. Вендта, дослідженням конструктивістського підходу до ЄС, 

євроінтеграції та ідентичності займалися Л. Варадараджан, А. Моравчик, Т. Ріссе, 

М. Цейфусс. Так, Л. Варадараджан стверджує, що більшість ліберальних 
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конструктивістів, які розглядають питання державної ідентичності, не враховують 

економічний фактор і фактор глобальної економіки. На думку автора, державні 

ідентичності (та, відповідно, ідентичності систем на кшталт ЄС) є динамічними та 

продовжують розвиватися в межах «глобального капіталу» (Varadarajan, 2004). 

T. Ріссе використовує термін «поведінка, визначена правилами», розглядаючи 

вплив нормативних структур на державну ідентичність (Risse, 2000). 

А. Моравчик виділяється своїм скептицизмом щодо того, наскільки 

конструктивізм виявився корисним для розуміння процесів євроінтеграції. Він 

стверджує, що конструктивістам притаманне таке формулювання їхніх тверджень, 

що унеможливлює їхню емпіричну перевірку. Як приклад він наводить аналіз 

низки робіт із відповідної тематики, виокремлюючи два спільні для них 

твердження: по-перше, державні еліти обирають певну політику, ідеї, стратегії та 

конкретні інтереси, тому що вони (або ж їхнє виправдання) сумісні із 

загальнішими ідеями та дискурсами; по-друге, зазначені основоположні ідеї та 

дискурси можуть змінитися тільки на критичних точках, які виникають під час 

політичних криз. А. Моравчик критикує конструктивістів за те, що, на його думку, 

дані твердження не можна перевірити, оскільки в них не прописано причинно-

наслідковий механізм, що є наслідком особливості конструктивістів вважати свої 

твердження інтуїтивно зрозумілими та такими, що підтверджують самі себе з 

огляду на функціональні особливості систем і держав (Moravcsik, 1999). 

М. Цейфусс також критикує А. Вендта та його погляд на ідентичність у 

межах конструктивізму. На її думку, детальний аналіз поняття ідентичності у його 

роботах доводить, що А. Вендт розуміє ідентичність як здатність змінюватися в 

кожний даний момент часу та водночас виступає стабільною конструкцією. 

Інакше кажучи, хоча ідентичність, згідно з теорією конструктивізму, 

сконструйована державою чи системою, вона також є чимось невід’ємним і 

притаманним даній державі чи системі, а отже, не може бути сконструйованою. 

М. Цейфусс виокремлює додатковий елемент творення ідентичності, яким 

А. Вендт не приділив уваги, а саме дискурсивний вимір ідентичності, який 

трактується як дискурс тих, хто створює систему із середини, що суперечить 
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сприйняттю державних акторів як таких, що є стабільними та незмінними у своїх 

відносинах з іншими акторами. На думку М. Цейфусс, «зосередження на фізичних 

виявах» державного актора не дає змоги проаналізувати внесок дискурсу в 

перетворення ідентичності (Zehfuss, 2001, с. 326).  

На нашу думку, можна певним чином погодитися із твердженням про 

недосконалість конструктивістського підходу до процесу становлення державної  

ідентичності. Проте залучення дискурсивного виміру до аналізу ідентичності не 

суперечить конструктивістському підходу, а лише додає новий аспект, оскільки 

творення та перетворення ідентичності внаслідок взаємодії з іншими акторами 

може відбуватися паралельно із внутрішніми процесами, які охоплюють обрання 

певного дискурсу політичними елітами. 

П. Бордьє зазначав про співвідношення між акторами та дискурсом таке: 

згідно з ним, соціальні актори здійснюють «іменування», таким чином 

структуруючи навколишній світ та «впливаючи на соціальні зв’язки у світі 

шляхом впливу на своє знання цього світу», «створюючи та знетворюючи» групи, 

чиї дії, на їхню думку, матимуть потрібний ефект щодо структури світу (Bourdieu, 

1991, с. 127). Часто одна із груп кидає виклик існуючому порядку шляхом 

«єретичного дискурсу», у той час, як інша займає позицію консервативного 

спротиву, призводячи до того, що обидві з них «створюють, або ж символічно 

зміцнюють систематичну схильність до того, щоб приділяти більше уваги певним 

аспектам реальності й ігнорувати інші» (Bourdieu, 1991, с. 135). Політичні актори, 

задіяні в політичній грі, обирають певний дискурс залежно від умов «ринку», 

змагаючись між собою за легітимність і за владу, за те, щоб породжувати ідеї, які 

формують соціальний світ. Кожен політичний лідер прагне, щоб саме його 

дискурс сприймався як «розумний», зберігаючи його право на «іменування» 

інших учасників та визначення їхнього місця в політичному процесі. Останнє ж, у 

свою чергу, ще більше зміцнює їхню владу (Bourdieu, 1991, с. 125).  

Згідно з П. Бордьє, одним із найтиповіших є такий внутрішній конфлікт: з 

одного боку, важливим є збереження особливих рис актора та дотримання 

«традиційних» (для нього) принципів; з другого боку, це суперечить бажанням 
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розширити сферу впливу актора та зробити його «право говорити» вагомішим. У 

політичній сфері таке право є необхідним, оскільки «говорити означає робити», а 

«безвідповідальний дискурс» від одного актора перетворюється на виважений 

прогноз від іншого (Bourdieu, 1991, с. 191). Певна річ, кожний політичний актор 

хоче зайняти таку роль, коли саме він є джерелом виваженого дискурсу та 

користується підтримкою групи, яка йому довіряє. Це потребує постійних зусиль, 

спрямованих на дотримання послідовності дискурсу й уникнення будь-чого, що 

призведить до дискредитації та втрати права «іменування». Останнє, зокрема, є 

частиною творення групової ідентичності, і виражається тим, хто має право на 

«виступ із заявою» (Bourdieu, 1991, с. 125). Крім того, іменування може бути 

зброєю в дискурсивній боротьбі між акторами. Крайнім прикладом такого 

використання можна назвати наклеп, але не менш ефективним може бути і 

звичайне «іменування», або ж насильницьке приписування опонента до певної 

групи («фашист», «олігарх», «соціаліст»). Боротьба відбувається шляхом творення 

та використання різних дискурсів, метою яких, серед іншого, є вплив на 

репутацію та суспільну думку. 

Більшість конструктивістів погоджуються, що процес творення та 

перетворення ідентичності проходить успішніше за наявності реального або ж 

вигаданого Іншого. Наприклад, А. Епштейн вважає, що саме при взаємодії з 

Іншим «набуває форми первинна ідентичність» (Epstein, 2010, с. 337). На 

практиці, у реаліях міжнародної політики Іншим часто виступає сусідня держава, 

блок держав, етнічні меншини тощо. При цьому Інший не обов’язково є ворожим, 

загрозливим; Л. Хансен ключовими при цьому називає лише «відмінність та 

унікальність» Іншого, яка б дала змогу творити власну ідентичність на 

протиставленні (Hansen, 2006, с. 6). Згідно з Л. Хансен, «при творенні 

ідентичності можуть використовуватися різні ступені іншості, від 

фундаментальних відмінностей між Собою та Іншим до відмінності менш 

очевидної, при цьому Інший може міститися в географічній площині, або ж у 

політичній – у вигляді цивілізацій, націй, племен, терористів, жінок, мирного 

населення або ж людства. Інший часто представлений на протиставленні 
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привілейованого, вищого, та знеціненого, нижчого. Географічні та політичні 

виміри часто супроводжуються часовим, який уводиться у вигляді повторення, 

прогресу, трансформації, відсталості та розвитку. Представлення часового виміру 

надає змогу помістити сучасне зовнішньополітичне питання в рамки історичного 

дискурсу, хоча, з постструктуралістської перспективи, цей вимір теж є частиною 

дискурсу: надання певного значення та виокремлення певної інтерпретації замість 

об’єктивної історичної правди» (Hansen, 2006, с. 6).  

Варто зауважити, що на практиці Інший дуже часто представлений як 

загроза, яку треба побороти,  для чого, у свою чергу, необхідно об’єднатися. Як 

приклад можна навести «холодну» війну або ж більш сучасну гібридну війну і 

пропаганду, що використовує Російська Федерація. Подібний дискурс, який 

створює образ ворога, корисний ще й тим, що виводить низку питань на рівень 

питань безпеки, таким чином надаючи акторам особливих повноважень в 

ухваленні рішень. Інакше кажучи, якщо теоретично Іншому не обов’язково бути 

ворожим, то на практиці його вигідно представити саме таким, оскільки тоді 

групі, ідентичність якої перебуває у процесі творення, доведеться об’єднатися для 

боротьби з ворожим Іншим, долаючи внутрішні суперечності. У той час, як 

побудова ідентичності характеризується як складний багатогранний процес, який 

має історичне, культурне й економічне підґрунтя, можна стверджувати, що 

побудова ідентичності міжнародного актора значно активніше відбувається за 

умови участі в ідеологічному чи військовому протистоянні з Іншим. Подібне 

протистояння можна було спостерігати під час «холодної» війни, коли ідеологічні 

й економічні розбіжності, а також перегони озброєнь відігравали ключову роль у 

творенні ідентичності основних учасників. Деякі науковці, зокрема Д. Кемпбелл, 

які не є прихильниками політичного реалізму, вважають, що «небезпека не 

вважається об’єктивним явищем» (Campbell, 1992, с. 1). Таким чином, Іншого за 

допомогою дискурсу можна представити таким, що є небезпечним. 

Цим питанням детально займалася група науковців, відома від назвою 

«Об’єднання C.A.S.E» (C.A.S.E Сollective). До C.A.S.E, що перекладається як 

«справа», входять молоді політологи-міжнародники, які, серед іншого, своїм 



30 

 

першочерговим завданням вважають дослідження ролі дискурсу у міжнародних 

відносинах. Група випустила власний маніфест, у якому викладено основні 

переконання учасників; де, зокрема увагу приділено явищу сек’юритизації, що є 

дискурсивним процесом, суть якого полягає в тому, щоб шляхом соціально та 

політично успішного «акту промови» визначити певне питання як таке, що 

належить до питань безпеки. Метою та частим наслідком даного акту є виведення 

зазначеного питання зі сфери звичайної щоденної політики та надання йому 

статусу «екзистенціальної загрози», що робить необхідним і виправдовує 

застосування екстремальних заходів (C. A. S. E. Collective, 2006). 

Основні положення маніфесту викладено у такому контексті: «Важливим 

поштовхом в інтерпретації небезпеки є те, наскільки можливо присвоїти певному 

ризику характеристики, які різко негативно сприймаються у суспільстві, що 

потенційно перебуває під загрозою... здатність представити певні явища як 

чужорідні, підривні, брудні чи відразливі була ключовою у формулюванні загрози, 

зокрема у міжнародно-політичній практиці США. Важливо в цьому контексті 

зазначити, що для інтерпретації безпеки не обов’язкова присутність, власне, 

певної дії чи події, іноді для створення відчуття загрози достатньо самого лише 

існування альтернативного способу буття, чия присутність є прикладом 

можливого існування різних ідентичностей, і яка, відповідно, відбирає право на 

проголошення певної ідентичності єдино правильною» (Connolly, 1991, с. 66). 

Небезпека з боку Іншого може бути приводом для вжиття надзвичайних заходів.  

Як було зазначено, європейська ідентичність може виникнути у  вигляді 

«душевного стану», виступаючи вимогою, на яку система ЄС може відповісти 

створенням певних інструментів. Згідно з підходом К. Мендеза та Й. Бахтлера, 

інституції ЄС відповідають на дану вимогу, виступаючи «агентами ідентичності» 

та здійснюючи «соціалізацію шляхом переконання» (Mendez & Bachtler, 2017, 

с. 12). На практиці це означає творення ідентичності, наприклад, шляхом 

популяризації європейської символіки (прапор ЄС, спільна валюта, святкування 

Дня Європи) та використанням певного політичного дискурсу.  

Політичні дії на підтримку та розвиток національної ідентичності отримали 
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стимул під час нещодавніх економічних,  міграційних та політичних криз. 

Прикладом останньої є прийняте на референдумі рішення про вихід Великої 

Британії з ЄС через збільшення потоку мігрантів та шукачів притулку, що було 

використане правими політичними силами для легітимації власного 

антиєвропейського та націоналістичного дискурсу. Як зазначив Президент 

Єврокомісії Ж.К. Юнкер, пріоритетом для інституцій ЄС має бути відновлення та 

підтримання контакту з громадянами ЄС шляхом надання інформації та 

заохочення зворотного зв’язку (Juncker, 2014). 

Формування ідентичності в межах міжнародно-політичного дискурсу 

пов’язане з легітимізацією Себе та свого права на певні дії для політичного 

актора. Таким чином, ідентичність вважається причиною й одночасним процесом 

творення в межах дискурсу певних політичних дій, джерелом та результатом 

зовнішньополітичного дискурсу. Вищеназвані кризи продемонстрували наявність 

глибоких розбіжностей у політиці країн-членів ЄС, а також різне розуміння 

політикумом і спільнотами європейських цінностей та європейського 

майбутнього. 

 

 

1.2. Джерельно-документальна база дослідження 

 

 

Поняття європейської ідентичності розглядається й інтерпретується з 

урахуванням історичного контексту, теорії нації та національної свідомості, 

впливу глобалізації на суспільно-політичні перетворення останніх років, історії 

розвитку ЄС тощо. Визначення поняття «Європа» охоплює географічні, історичні, 

культурні, політичні та соціальні аспекти, на основі яких можна окреслити 

загальну картину, на тлі якої наразі продовжується формування європейської 

ідентичності. Невизначеність розпочинається вже на першому етапі, коли 

робляться спроби окреслити географічні межі Європи (свідченням цьому є 

наявність кількох «центрів Європи», один із яких розміщено в Україні, щодо яких 
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сперечається низка безумовно європейських держав), «лінією розподілу» можуть 

служити Уральські гори, або ж Середземне море. Культурні межі Європи можуть 

бути звужені до сфери впливу античної культури Давньої Греції та Риму, або ж 

розширені до території розповсюдження християнської віри, яка виникла на 

Близькому Сході. Визначення сучасної культури Європи на тлі глобалізаційних 

процесів незмінно призводить до спроб побудувати сучасну культурну 

ідентичність Європи за допомогою політичної складової (Deutsch, 1957; Fransen, 

2001; Haas, 1958; Lindberg and Scheingold, 1970). 

Формування глобального суспільства, в якому за рахунок інформаційної 

відкритості та територіальної доступності поступово нівелюються культурні 

відмінності, вважається неоднозначним процесом. Як прихильників, так і 

противників такої тенденції переважно об’єднує визнання її неминучості та 

констатація процесів глобалізації на рівних рівнях. Серед багатьох наслідків цього 

процесу є новий виток дискусії про ідентичність національну та глобальну або ж 

наднаціональну, що в багатьох європейських державах супроводжується 

відродженням сучасного націоналізму нового формату. Концепція європейської 

ідентичності займає проміжне місце між ступенями самоідентифікації, тому 

доцільно розглядати формування європейської ідентичності як перехідний етап 

між ідентичністю національною та глобальною  

Важливими складовими європейської ідентичності визначають 

демократичність європейської влади, співпрацю та солідарність. Спільним 

історичним підґрунтям для багатьох європейських держав є потреба в мирі, 

безпеці та добробуті, що стало причиною початку створення політичного 

об’єднання, яким виступає ЄС; демократичність влади як європейська цінність 

зародилася із повалення авторитарних режимів у низці європейських країн, після 

чого стало можливим їхнє входження до складу ЄС (Deutsch, 1957; Fransen, 2001; 

Haas, 1958; Lindberg and Scheingold, 1970). 

Політико-економічні процеси формування Європейського Союзу дали 

поштовх новому етапу розвитку європейської ідентичності в контексті нового 

політичного утворення, що характеризувався змінами як на індивідуальному, так і 
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на інституційному рівнях. Певною мірою європейська ідентичність, відчуття 

належності особи або держави до європейської культури й історії існували 

впродовж століть, але вперше за всю історію континенту європейська ідентичність 

отримала чітко визначені політичну ідею, географічні межі та населення. При 

цьому варто зауважити, що всі три компоненти зазнавали і зазнають змін у часі та 

просторі, оскільки процеси  розширення послідовно збільшували територію та 

населення ЄС. Входження нових держав-членів не завжди проходило за 

однозначним схваленням «старих» держав-членів, при цьому виникали суперечки 

як економічної, так і ідейної доцільності щодо того, які країни є достатньо 

«європейськими» за своїм способом державного управління та культурою. 

Складність формування європейської ідентичності полягає і у відсутності 

поняття «європейськості», спільної для всіх суспільств Європи, що стосується 

розуміння культурно-історичного надбання, яке сприймається як спільне і таке, 

що об’єднує; відсутності спільного «європейського міфу»; визначення чітких меж 

«Європи», географічних або ж політичних. На відміну від суспільства 

національного, європейське суспільство не має ряду суттєвих формотворних 

характеристик на зразок спільної мови, релігії, території та домінантного етносу. 

Слабким місцем європейської ідентичності вважається відсутність політичних 

інституцій, які б повною мірою представляли європейців у масовій свідомості. 

Були спроби створити для потреб європейської ідентичності дискурсивний вимір 

«європейського міфу» подібно до національного: на основі історичного міфу, 

християнської спадщини, спільних політико-юридичних традицій, принципів 

гуманізму. Також використовувалася символіка (герб, прапор), ритуали (вибори до 

європейських органів), ініціація (урочиста процедура входження до ЄС з 

додаванням символіки ЄС до державної), об’єднання у групи на основі 

належності до європейської спільноти, безперешкодне пересування у межах ЄС 

тощо. 

Аналіз співвідношення між європейською та національною ідентичністю, 

засвідчує, що абсолютна більшість учасників дискусії використовує 

конструктивістськитй підхід та терміни «створити», «сконструювати» тощо для 
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процесів самоідентифікації та категоризації, які відіграють ключову роль у 

формуванні ідентичності. Згідно з таким підходом, питання європейської 

ідентичності у новітній час досліджується паралельно з процесом розвитку ЄС як 

політичного утворення, причому формування європейської ідентичності іноді 

ототожнювалося з тим, наскільки успішним є процес євроінтеграції. К. Дойч, 

аналізуючи перспективи розвитку єдиного «простору безпеки» у Європі 

післявоєнного періоду, вважав, що для створення такого простору та інтеграції у 

нього суспільств окремих країн необхідним є відчуття належності до єдиної 

європейської спільноти і взаємної лояльності. Засобом створення відчуття 

лояльності він вважав особисті контакти та зв’язки між  громадянами різних 

європейських країн (Deutsch, 1957). Питання європейської ідентичності для 

держав-учасниць згадував Ж. Монне, один із засновників ідеї, що зараз набула 

форми Європейського Союзу. Вважаючи, що «…у Європі не буде миру, якщо 

держави відтворюватимуться на основі національного суверенітету» (Fransen, 

2001, с. 89), він наголошував на необхідності усунення із «демократичної віри» 

елементу національного суверенітету як такого, що є небезпечним для миру та 

відбудови Європи: «…правда полягає в тому, що ми створюємо спільний 

суверенітет» (Fransen, 2001, с. 89). 

Приблизно в той же час європейську ідентичність досліджував у своїй праці 

«Об’єднуючи Європу» Е. Хаас, який розглядав формування європейської 

ідентичності як наслідок успішної євроінтеграції, здійсненої політичними 

акторами. Політична інтеграція, за його визначенням, це «процес, за якого 

політичні актори, що діють у певних рамках на національному рівні, будуть 

переконані перенести свою лояльність, очікування та політичні дії на рівень 

інституцій, які володіють чи вимагають володіння юрисдикцією над існуючими 

національними державами» (Haas, 1958, с. 139). Тобто, процесом інтеграції 

керують політичні групи, а також економічні актори, які вбачають у цьому певні 

переваги для себе.  

Дослідження що стосуються подальшого розвитку поняття європейської 

ідентичності, знаходимо у працях Д. Істона, К. Мендеза, Й. Бахтлера, Л.Ліндберга, 
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С.Шайнголда. Спираючись на упроваджене Д. Істоном поняття «підтримки» 

політичної системи, Л. Ліндберг та С. Шайнголд розрізняють два  види підтримки 

європейської ідентичності: утилітарну та афективну. Утилітарна підтримка 

базується на об’єктивних та суб’єктивних перевагах, які постають з належності до 

європейського суспільства; афективна підтримка випливає з емоційного ставлення 

до Європи та європейської ідентичності. Також, подібно до Д. Істона, вони 

розділяють два рівні розвитку ідентичності: горизонтальний - на рівні громадян 

різних європейських держав, та вертикальний, або ж «системний», - на рівні між 

європейськими інституціями та спільнотами (Lindberg & Scheingold, 1970). 

Прихильник єврооптимістичного підходу до формування європейської 

ідентичності Т. Ріссе передбачив злиття різних аспектів ідентичності, оскільки, 

згідно з його твердженнями, результатом має стати відносно гомогенне утворення, 

в якому важко розрізнити вихідні компоненти ідентичності (Risse, 2002). 

Х. Херман, Т. Ріссе та M. Брюер допускають, що процес формування ідентичності 

може відбуватися по-різному для різних членів групи, оскільки частина індивідів 

може, наприклад, надавати перевагу національній або європейській ідентичності 

залежно від етнічної належності (Herrmann, Risse-Kappen & Brewer, 2004). Також 

вони описують модель, яку можна спостерігати за результатами опитування: 

одночасна ідентифікація з Європою та країною походження і проживання з 

пріоритетизацією ідентичностей. O. Рюше вважає нездійсненним на практиці 

чітке розмежування між політичною та культурною інтеграцією, яке передбачає 

політичну ідентичність зі свободою культурного самовираження (Ruchet, 2011). 

Д. Якобс та Р. Майер розглядають європейську ідентичність як необхідну 

складову євроінтеграції та наголошують на необхідності докладання зусиль для 

формування даної ідентичності на засадах рівності та мультикультуралізму. Згідно 

з їхнім підходом, існує три можливі шляхи розвитку Європи в рамках ЄС: перший 

передбачає, що Європа має виступати одним з ключових гравців світової 

політики; другий наголошує на соціальній ролі Європи як гаранта і захисника 

прав людини та демократії; третій шлях, на відміну від перших двох, полягає у 

відновленні повноважень національних держав та їхнього захисту від ЄС (Jacobs 
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& Maier, 1998). Можна стверджувати, що розвиток європейської ідентичності 

відбувається згідно з першим шляхом з елементами другого, протидіючи 

ініціативам з третього шляху з боку окремих політичних акторів. Більшість 

проєвропейських політичних сил, які мають різне бачення майбутнього ЄС, тим 

не менш погоджуються щодо важливої ролі єдиного економічного простору і 

розглядають єдину європейську ідентичність як засіб зміцнення спільного ринку. 

Автори також зазначають, що третій шлях розвитку ЄС має вплив на 

розвиток європейської ідентичності, оскільки європейська ідентичність 

вважається наддержавною, але відчуття належності до неї є наслідком належності 

до національної держави-члена ЄС, тобто не можна відчувати себе європейцем, не 

будучи передусім французом. Це породжує труднощі із набуттям європейської 

ідентичності для меншин іммігрантів, які не мають громадянства європейських 

країн або не відчувають себе членами національного суспільства. На думку 

науковців, у довгостроковій перспективі це може становити проблему формування 

наднаціональної європейської ідентичності; звідси випливає висновок, що 

європейська ідентичність повинна мати за основу європейське суспільство без 

расових та культурних відмінностей, об’єднане «здоровим ґлуздом та прагненням 

європейського добробуту для всіх мешканців та конституційного патріотизму» 

(Jacobs & Maier, 1998, с. 32). Інший підхід призведе до легітимації 

націоналістських та антиіммігрантських рухів, які будуть перешкоджати 

євроінтеграції. На сьогоднішній день констатується, що дискурс ідентичності та 

громадянства відповідає поняттям національної ідентичності більше, ніж 

концепції постнаціонального громадянства. 

Творенню національній ідентичності сприяє процес так званої етніфікації, 

тобто, об’єднання громадян на основі певних рис, які притаманні саме цьому 

(умовному) етносу — так звана «німецькість» або «французькість». Етнос у цьому 

випадку може включати представників різних етнічних груп, об’єднаних спільною 

мовою та історією. Тобто, можна стверджувати, що європейська ідентичність 

створюється на основі національних ідентичностей та крізь їхню призму або  

вести мову про новий європейський етнос. 
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Д. Якобс та Р. Майер наводять наступну цитату з Е. Балібара та 

І.Валерстайна: «Що стосується створення фіктивного етносу, виникає суттєве 

питання щодо «побудови» Європи в тому сенсі, що кінцевою її метою стане 

передача функцій та символів національних держав на рівень «Співтовариства»  і 

передбачатиме в першу чергу побудову інституцій «європейської спільної мови», 

або ж ідеалізацію «європейської демографічної ідентичності», яка протиставляє 

себе «південним народам» (туркам, арабам, африканцям)» (Balibar & Wallerstein, 

1991, с. 105; Jacobs & Maier, 1998).  

Ідентичність, на думку Х.Хермана, «засновується на спорідненості з одними 

та (уявною чи існуючою) різницею з іншими» (Hjerm, 1998, с. 347), при цьому 

різні моделі формування ідентичності допускають різні ступені  пристосовування  

та включення різнорідних елементів. У цьому, згідно з І. Коном, полягає різниця 

між громадянськими (інклюзивними) та етнічними (ексклюзивними) 

ідентичностями (Kohn, 1961; цит. по Mendez & Bachtler, 2017). За такого підходу, 

творення європейської ідентичності має відбуватися громадянським шляхом, 

тобто, внаслідок легітимації спільних для європейських громадян демократичних 

політичних утворень, створення інституту європейського громадянства та 

заохочення політичної активності. 

«Європейська демографічна ідентичність» за Е. Балібаром та 

І. Валлерштайном передбачає виключення не-європейців (Balibar & Wallerstein, 

1991). Д. Якобс та Р. Майер наводять результати досліджень Д. Фухса та інших 

науковців у Бельгії, Данії, Франції, Німеччині, Великій Британії та Нідерландах, 

згідно з якими розмежування Себе від Іншого серед європейців все більше 

відбувається за принципом належності до західної культури. Представники інших 

країн ЄС не сприймаються як «справжні» іноземці; натомість іноземцями скоріше 

будуть турки, араби чи представники країн Азії, навіть якщо вони мають 

громадянство європейської країни, і ставлення до них більш негативне, ніж до 

«європейських іноземців» (Fuchs, Gerhards & Roller, 1995; Jacobs & Maier, 1998). 

Д. Якобс та Р. Майер оцінюють результати дослідження наступним чином: 

європейська ідентичність займає незначне місце у порівнянні з національною 
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ідентичністю, при цьому існує тенденція бачення неєвропейських іммігрантів як 

Іншого. Політика інтеграції іммігрантів у європейських країнах, метою якої було 

саме попередження  ситуації розмежування населення на групи, призвела до 

протилежних результатів (Jacobs & Maier, 1998). 

Причиною цього може бути саме історико-культурний чинник європейської 

ідентичності, який об’єднав громадян ЄС, виключивши Інших неєвропейського 

походження. Як зазначав Б. Бузан «суспільна холодна війна» між ісламом та 

Європою насправді є корисною для останньої, сприяючи посиленню європейської 

ідентичності у критичний для Європи час її формування (Buzan, 1991). При цьому 

офіційним дискурсом європейських еліт була і залишається побудова європейської 

ідентичності як наднаціональної, заміщення етнонаціональних ідентичностей 

внаслідок процесу євроінтеграції, а також рівноправна участь громадян ЄС у 

спільному політичному проекті.  

Згідно з конструктивістським підходом, ідентичність постійно зазнає змін у 

процесі свого розвитку. Д. Якобс та Р. Майер розділять погляди Е.Балібара та І. 

Валерстайна щодо того, що «...питання  полягає не у протистоянні колективної 

ідентичності індивідуальній. Будь-яка ідентичність є індивідуальною, але не існує 

індивідуальної ідентичності, яка не являється історичною, або ж, іншими словами, 

яка сконструйована у полі соціальних цінностей, норм поведінки та колективних 

символів. Головне питання полягає у тому, як змінюються у часі ключові пункти 

індивідуальної ідентичності в умовах змін інституційного середовища» (Jacobs & 

Maier, 1998; Balibar & Wallerstein, 1991, с. 94). 

Історично склалося, що поняття національної ідентичності є більш 

дослідженим у контексті націоналізму. Існує стійкий зв’язок між цими двома 

поняттями, як у масовій свідомості, так і в дискурсі медіа і політиків. З наукового 

погляду зрозуміло, що такого роду зв’язок є частковим, а можливі паралелі, 

відповідно, мають здійснюватися із застереженням. Однак науково-історична 

точність не є першочерговим завданням дискурсу, орієнтованого на раніше 

згадане «здобуття легітимації» різноманітними політичними акторами. Тим 

більшою є роль наукових робіт із цієї тематики, завданням яких є чіткий і 
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послідовний аналіз, що спирається на історичні факти та наукові критерії 

дослідження. 

Термін «націоналізм» еволюціонував упродовж останнього століття. Якщо 

раніше його використовували на позначення національно-визвольних рухів, метою 

дії яких була політично-територіальна автономія, то зараз, багато в чому завдяки 

ЗМІ, його почали насамперед асоціювати з європейськими політичними рухами, у 

центрі яких перебуває відстоювання переваги культурних, мовних та іноді 

релігійних характеристик національної держави на її суверенній території. Таким 

чином, термін «націоналістичний рух» об’єднує широкий спектр різних видів 

політичної діяльності, від рухів за отримання автономії до протидії впливу 

мультикультуралізму як такого, що завдає шкоди національній культурі та 

самобутності.  

Слід зазначити, що у працях одного з найвідоміших дослідників 

націоналізму ХХ ст. Е.Сміта з теорії націоналізму націоналізм розподіляється на 

етноцентричний і поліцентричний (Smith, 1995). Етноцентричний націоналізм був 

характерним для національно-визвольних рухів минулого, коли власну націю чи 

народність вважали найважливішою та найбільш значущою політичною 

одиницею. У поліцентричному націоналізмі власну націю, а точніше, національну 

державу, уже розглядають як одну з багатьох рівноправних та активних учасниць 

міжнародної спільноти. Перша фундаментальна праця Е. Сміта «Теорії 

націоналізму» з’явилася в 1972 р. в часи «холодної» війни, а основну увагу автор 

зосередив на націоналізмі як рушійній силі здобуття державно-територіальної 

автономії (Smith, 1972). Незважаючи на це, на нашу думку, його концепція 

поліцентричного націоналізму доволі точно описує ідеологічне спрямування 

«нових» націоналістичних рухів в європейських державах кінця ХХ – початку 

ХХІ ст., які містять елементи «ключової доктрини» націоналізму Е. Сміта і тісно 

пов’язані з національною ідентичністю:  світ поділений на нації, кожна з яких має 

власний характер та долю; нація є джерелом політичної влади, і лояльність до неї 

переважає лояльність до всіх інших структур; людська істота може бути вільною 

лише за умови ідентифікації з певною нацією; мир і справедливість можливі лише 
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за умови, що нації є вільними та почуваються в безпеці (Smith, 1972). 

Сучасні націоналістичні рухи, ідеологічно близькі до даної доктрини, наразі 

швидко набувають популярності у країнах – членах ЄС з різними економічними 

показниками та відмінним складом населення з огляду на наявність 

іммігрантських груп і ступінь інтегрованості іммігрантів. Для зазначених рухів 

характерна гетерогенність як в організації, так і в ідеологічній базі. Зазвичай вони 

ідеологічно об’єднуються навколо офіційно зареєстрованих політичних партій 

(Партія свободи у Нідерландах, «Національний Фронт» у Франції), яких у межах 

держави може бути кілька, від загальнонаціонального рівня до рівня 

адміністративно-територіальних одиниць. Такі партії можуть суттєво відрізнятися 

одна від одної ідеологічно та за методами дії.  

Подібно до етнічної та громадянської ідентичності, існують відмінності між 

етнічним і громадянським націоналізмом, наприклад, в інтерпретації М. Ігнатьєфф 

, який вважає, що етнічний націоналізм наголошує на важливості належності до 

певного етносу для можливості формування лояльності до певної нації та, 

відповідно, держави, а громадянський націоналізм фактично визначається 

панівною ідеологією західноєвропейських суспільств, в основі якої повага до 

владних структур і законів країни проживання дає право ідентифікувати себе із 

цією країною та її суспільством, що може складатися (і, наразі, найчастіше 

складається) із представників багатьох національностей (Ignatieff, 2010). 

Незважаючи на це, спроба утвердити громадянську ідентифікацію на 

європейському рівні призвела до появи націоналістичних політичних рухів. 

Ураховуючи сучасні тенденції відродження націоналістичних рухів в 

Європі, можна погодитися з висновком, якого дійшов Е. Сміт: передчасно вести 

мову про формування нової гомогенної глобальної культури та зменшення ролі 

національної держави. Проте, як уже зазначалося, європейська ідентичність може 

стати проміжним утворенням для утвердження глобальної ідентичності в масовій 

свідомості.  

Формування європейської ідентичності пов’язується також з питаннями,  чи 

відбувається вона на основі національних ідентичностей, чи постає як нове, 
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незалежне відчуття належності до нової, досить чисельної групи. Крім того, 

відчуття належності до групи, Нас, має супроводжуватися визнанням Інших, які 

певною мірою контрастують із цієї групою та чіткіше окреслюють рамки 

новосформованої ідентичності. Ураховуючи наявні тенденції до відродження 

націоналістичних рухів в європейських державах, можна виявити тривожну 

тенденцію, що такими «іншими» стають ті, яких сприймають як «некорінне» 

населення Європи – іммігранти й особи іноземного походження. Водночас, 

оскільки Європу майбутнього бачать багатонаціональною та вільною від 

дискримінації щодо всіх, хто проживає на її території, можна зробити висновок, 

що цей аспект європейської ідентичності також буде важко «сконструювати», 

ураховуючи потребу в Інших. 

Серед вітчизняних науковців питання європейської ідентичності 

досліджували такі дослідники, як О. Андрєєва, О. Брусиловська, Я. Буга, 

Т. Воропаєва, О. Добржанська, Є. Зелінська, Е. Кац, А. Киридон, 

С.Краснолюдська, М. Козловець,  Н.Литвиненко, Т. Метельова, П.Мовчан, 

М.Оврамець, Ж. Панченко, Н. Пелагеша, Н. Пенькова, М. Рижков, Є. Тихомирова, 

М. Шульга та інші. 

М. Рижков та ін. у дослідженні «Інформаційні ресурси державної 

ідентичності» розглядають три типи дискурсу євроінтеграції: інструментальний 

(ЄС як ефективна форма вирішення проблем), раціоналізуючий (ЄС як колективне 

самоусвідомлення) та правовий (ЄС як гарант прав європейців). Автори 

зазначають: «Прагнення сформувати єдину політичну націю серед країн – членів 

Євросоюзу не означає підміну європейською ідентичністю національної, 

концепція полягає у виробленні багаторівневої моделі співіснування різних 

народів і культур у межах єдиного політичного об’єднання» (Рижков та ін., 2012, 

с. 298). Створення європейської ідентичності означає створення такого простору, в 

якому є місце для невизначеностей та протиріч, а не простору культурних санкцій 

з метою нівелювання наявних відмінностей. Щодо вищезгаданого протистояння 

Свій – Інший, воно «...виноситься за межі національного кордону... в 

європейських країнах поширений державницький націоналізм, орієнтований 
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радше проти іммігрантів, ніж проти власних національних меншин» (Рижков та 

ін., 2012, с. 299). 

О. Андрєєва розглядає формування європейської ідентичності крізь призму 

діалектики глобального та локального. Локальним є «рівень певного замкненого у 

часі та просторі Цілого» (Андрєєва, 2009, с. 44), при цьому «для власне 

національної ідентичності (на відміну від ідентичності територіальної або 

етноплемінної, які також є «локальними» ідентичностями, але ідентичностями до-

національними) характерна наявність «держави-нації». Проте усвідомлення цього 

критерію в якості вирішального підводить до думки про важливу роль 

національної або державницької ідеології у процесі національної ідентифікації, 

що вказує на її відносний характер і ставить під сумнів наявність об’єктивних 

онтологічних основ «нації», породжуючи серед інтелектуалів скептичну антитезу 

національній ідеології» (Андрєєва, 2009, с. 44). Глобальним є Ціле вищого рівня, 

належність до якого є запорукою гармонійного розвитку нації, запобігання її 

ізоляції. Авторка аналізує філософські аспекти творення наднаціональної та 

національної ідентичності, демонструючи множинність та складність взаємодії 

різних рівнів ідентифікації. Констатуючи кризу універсального виміру, О. 

Андрєєва виділяє дві основні причини: номіналізм у соціальному мисленні та 

історичному пізнанні (нація як «уявна істота» С. Жижека, відносність поняття 

«суспільства)» та перетворення концепту «Європа» з регулятивного ідеалу на 

бюрократичну організацію. Останнє має негативні наслідки: «...інституціональне 

оформлення загальноєвропейської єдності фактично означало визнання втрати 

історичної пасіонарності, історичної ініціативи, історичного місіонерства та 

прийнятті оборонної стратегії, стратегії консервації, яка полягає у зведенні 

оборонних стін проти чужих: «незаконних іммігрантів», держав, які претендують 

на членство в ЄС, але не визнаних як «свої» (Андрєєва, 2009, с. 53). 

А. Киридон зазначає, що при формуванні наднаціональної ідентичності 

потрібно враховувати наявні відмінності у соціально-політичному та 

економічному розвитку європейських держав. Основою, на думку авторки, має 

виступати «пошук спільних європейських цінностей», орієнтація на які може 
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стати об’єднувальним фактором для різних європейських суспільств. При цьому 

дискурсивний вимір є ключовим для процесу формування європейської  

ідентичності, який на сьогоднішній день є далеким від завершення (Киридон, 

2015). 

Н. Пелагеша вважає, що немає сенсу говорити про заміщення національної 

ідентичності європейською. Причиною є не тільки відсутність згаданого 

«європейського міфу», а і присутність національних кордонів, які «окреслюють» 

межі національної ідентичності. Натомість розвиток європейської ідентичності 

відбувається паралельно, за допомогою окреслених авторкою механізмів таких як: 

розвиток європейського громадянства; створення наднаціонального культурно-

символічного простору ЄС; формування загальноєвропейського інформаційно-

комунікативного простору; гомогенізація систем освіти країн-членів ЄС завдяки 

виведенню їх з-під контролю національних держав (Пелагеша, 2007), оскільки 

зусилля з утвердження європейської ідентичності на практиці найчастіше 

охоплюють саме високоосвічену молодь. 

Т. Метельова вважає, що «...справді можна говорити про існування в 

Європейській цивілізації єдиного спільного ціннісно-комунікативного стрижня, 

навколо якого виростає широка палітра знаково-символічних рядів зі спільним 

ціннісним зарядом» (Метельова, 2016, с. 30). У публікації  Т. Метельової 

аналізується культурна політика як механізм консолідації європейської 

ідентичності, яка мала такі два завдання: створення європейської ідентичності з 

урахуванням різноманіття національних держав та делегування частини 

політичного суверенітету; виклики масової імміграції та проблеми інтеграції 

національних меншин, які  стали об’єктом другого виміру культурно-ідентичної 

політики. Політика мультикультуралізму, на думку авторки, призвела до того, що 

«ліберальний у своїй основі принцип збереження розмаїття, доведений до 

граничної межі... [обернувся] несподіваним зворотнім і самозаперечливим боком, 

коли корпоративно-групові права почали домінувати й підминати під себе права 

людини та вступати в суперечність із політичним і правовим устроєм держав та 

базовими європейськими цінностями» (Метельова, 2016, с. 27). Т. Метельова 
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висловлює песимізм стосовно інтеграції меншин із відмінним ціннісним 

сприйняттям в європейську ідентичність.  

Е. Кац, розглядаючи створення національної ідентичності, подібно до 

Д.Якобса та Р. Майера, використовує термін етніфікація, тобто, створення 

(фіктивної) етнічності. Авторка дає таке визначення: «фіктивна етнічність нації – 

це завжди етнічність багатокультурної спільноти, що міститься в межах однієї 

держави-нації», з чого випливає, що «…проблема формування європейської 

ідентичності тепер може бути поставлена так: чи зараз постає сучасний народ з 

ознаками «європейськості»; чи «європейськість» базується на існуючих 

національних ідентичностях і чи вона від них залежить» (Кац, 2011, с. 183). 

Е. Кац виокремлює три етапи формування європейської ідентичності:  

створення національної ідентичності шляхом використання історичних міфів 

(християнські традиції, ідеали Відродження, використання ритуалів (євровибори) 

та європейська символіка (прапор, гімн, паспорт); упровадження наднаціональної 

системи права зі спеціальними правами для європейців; упровадження категорії 

«громадянин ЄС» (Кац, 2011). 

Є. Тихомирова аналізуючи Хартію європейської ідентичності, виокремлює 

такі аспекти ідентичності, як: спільна доля та взаємозалежність європейських 

народів; спільність історичних цінностей та ідеалів, воля індивідуальної та 

соціальної відповідальності; спільність політичного життєвого простору для всіх 

громадян Європи; створення політичної, економічної та соціальної спільнот; 

співпраця та єдність як єдиний шлях відповіді на власні та світові виклики. 

Дослідниця наголошує на таких підходах до вивчення європейської ідентичності: 

заперечення права на існування європейської ідентичності, на користь 

національної ідентичності; виникнення постнаціонального європейського 

простору, або ж «Європи регіонів», де нівелюється національна ідентичність на 

користь європейської (що викликає опір національно свідомої частини населення); 

органічне поєднання національної та європейської ідентичностей (Тихомирова, 

2005, с. 60). 

Є. Тихомирова зазначає, що формування європейської ідентичності є 



45 

 

важливим соціально-психологічним компонентом європейської інтеграції, 

оскільки «європейська економіка потребує європейського соціально-політичного 

та культурного середовища і «європейського» громадянина, тобто людини, яка 

відчуває себе органічною частинкою європейського світу» [49, с. 60]. 

Н. Пенькова займає проміжну позицію з питань формування європейської 

ідентичності та зазначає, що європейська ідентичність має двоїстий характер: по-

перше, її основою є спільна європейська ментальність, що має усвідомлений або 

напівусвідомлений характер; по-друге, вона виникає на основі сформованої 

національної ідентичності (Пенькова, 2010). 

М. Шульга у своїй роботі «Європа та «інші»» намагається показати, що 

робить європейців європейцями, і доходить висновку: невід’ємною складовою 

цього процесу є відокремлення від неєвропейського, яке формує європейську 

ідентичність (Шульга, 2005) і передбачає конструювання Інших та аналіз 

відмінностей «їх» від нас. Залежно від ставлення до Інших існує негативна і 

позитивна ідентичність: перша формується шляхом приписування Іншим 

негативних якостей, які становлять загрозу для Нас, які не визнають «наших» 

цінностей»; друга здійснюється за рахунок пошуку спільних рис і компромісів, 

діалогу, є більш відкритою та не передбачає прагнення помістити себе й Інших на 

ієрархічні щаблі. 

У своїй монографії «Феномен національної ідентичності: виклики 

глобалізації» М. Козловець присвячує окремий підрозділ культурній ідентичності 

іммігрантів та приймаючого суспільства. Він зауважує, що обсяги імміграції та їх 

розподіл на новій території мають вплив на процес ідентифікації; утворення 

анклавів із населення іноземного походження сприяє «замиканню» в культурному 

середовищі країни походження, відчуженню від культури приймаючої країни, та, 

відповідно, уповільненню та низькій ефективності процесів інтеграції. Він 

приділяє окрему увагу мусульманським меншинам: «До проблемних питань 

співвідношення корінних громадян держави і мігрантів додається небезпека 

втрати першими європейськості. Кількісне зростання представників національних 

меншин переважно арабського світу у країнах європростору, поширення ісламу, 



46 

 

підміна загальнолюдських цінностей цінностями однієї конфесійної гілки є 

вагомим чинником на шляху європейського прогресу. Поступово в усьому 

суспільстві відбувається розмивання національної ідентичності, що є для багатьох 

корінних етносів – творців власних держав – регресом» (Козловець, 2009, с. 202). 

Серед російських фахівців питання європейської ідентичності та 

мусульманського чинника досліджували Н.Александрова, Г. Вайнштейн, Т.Гелла, 

А.Гусєв, Н.Лукша, В.Крестініна, М. Мартинова, В.Пантін, Є. Пінюгіна, О. Попова, 

Л.Фадєєва та ін.. Зокрема, О. Попова виокремлює чотири підходи до розвитку 

європейської ідентичності, які дещо відрізняються від наведених вище і які 

викликають дискусію: європейської ідентичності не існує, оскільки для жителя 

Європи набагато важливіше відчувати себе належним до певного етносу, 

культурної традиції та громадянства, аніж відчувати себе європейцем; 

європейська ідентичність існує, але насамперед науковці мають визначитися, який 

з двох аспектів мають на увазі під цією категорією: культурно-цивілізаційний 

(відчуття «європейськості») чи формально-інституційний (відчуття себе 

громадянином ЄС); європейська ідентичність формується дуже повільно і 

залежить від локальних ідентичнісних процесів; європейська ідентичність є 

штучно і цілеспрямовано створеним політичним продуктом ЄС, а не наслідком 

зближення різних представників європейської цивілізації (Попова, 2012). 

Г. Вайнштейн розвиває останній підхід, зауважуючи, що «...один із суттєвих 

недоліків ідеї європейської ідентичності – її неспроможність завоювати серця 

рядових громадян Європи» (Вайнштейн, 2009, с. 125), та називаючи європейську 

ідентичність «якимось інструментом політичної інженерії». На його думку, 

поняття європейської ідентичності було створене політичними елітами задля 

реалізації потреб їхнього євроінтеграційного проекту, і, відповідно, вона не є 

феноменом, що походить від мас. На підтвердження цієї тези Г. Вайнштейн 

наводить результати референдумів з ухвалення Європейської конституції, що 

відбулися у Франції та Нідерландах (в обох країнам результати були негативними). 

На його думку, це явно демонструє відмінність підходів до євроінтеграції між 

елітами та народними масами, для яких європейська ідентичність є чимось 
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віддаленим і елітарним. 

Можемо не погодитися з дослідником, оскільки прямий зв’язок між 

результатами голосування та ідентичністю потребує доведення. Причинами 

негативного голосування могли бути такі фактори, як пропаганда 

внутрішньополітичних сил, недостатня поінформованість суспільства, або ж 

негативна оцінка політичних та економічних наслідків для країни проживання та 

для ЄС взагалі. Гіпотетично можливим є припустити, що європейська 

ідентичність була важливою для пересічного виборця, проте інші аргументи 

переважили й емоційного голосування не відбулося. Водночас останні вибори в 

Нідерландах показали, що суспільство підтримує євроінтеграційну політику 

країни та належність до європейської спільноти і європейських цінностей. 

Г. Вайнштейн також досліджує мусульманський чинник європейської 

ідентичності. Оскільки частка мусульманського населення на території Європи 

стрімко зростає, а іслам стає дедалі помітнішою частиною європейських реалій, то 

доцільно розглядати цей чинник як такий, що має вплив зараз та матиме його 

більшою мірою в майбутньому. Зокрема автор констатує, що іслам є причиною 

того, що релігійна складова (іудео-християнські цінності) вилучається із процесу 

формування європейської ідентичності. На його думку, наявність у європейських 

країнах груп населення із чужою культурою та ворожими для європейського 

менталітету цінностями значно ускладнює формування європейської ідентичності 

та веде до «розмивання» наявної культурної гомогенності, породжуючи 

необхідність інтеграції носіїв цієї культури в європейське суспільство 

(Вайнштейн, 2009). 

Г. Вайнштейн також згадує терміни «ісламізація Європи» та «Єврабія», а 

Є. Пінюгіна розвиває питання співіснування двох кардинально відмінних культур 

та ідентичностей на території європейських держав. На її думку, останнім часом 

мусульманські діаспори змінили свій modus operandi: якщо раніше вони 

звинувачували лідерів своїх нових країн проживання у подвійних стандартах 

(промусульманська внутрішня політика та проізраїльська зовнішня політика), то 

наразі переважають звинувачення у дискримінації та ісламофобії. Авторка вважає, 
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що під прикриттям боротьби з останніми мусульмани намагаються відокремити 

себе від суспільства у політико-правовому сенсі (Пинюгина, 2008). Відповідно, 

якщо дана держава не усвідомить наявну проблему та не докладе зусиль для її 

врегулювання, наголошує Є. Пінюгіна, то вона ризикує втратою національної 

ідентичності під тиском зростаючих мусульманських меншин. Якщо їхні вимоги 

будуть задоволеними, то це означатиме, що монополія державних інститутів на 

владу буде з обмеженням застосовуватися до певної категорії громадян, які 

підпадатимуть під юрисдикцію паралельних законодавчих і судових органів, чиї 

рішення будуть обов’язковими лише для окремої групи населення. 

До здобутків зарубіжних фахівців відносяться дослідження різнопланового 

характеру. Так, наукова праця С. Велдона «Інституційний контекст толерантності 

до етнічних меншин: компаративний багаторівневий аналіз» (Weldon, 2006) 

висвітлює важливість організації політичного життя як такої, що має безпосередні 

наслідки для політичної поведінки всередині країни. Центральна гіпотеза, яку 

висуває автор, звучить так: існує стійкий зв’язок між толерантністю, яку 

громадяни виявляють до етнічних меншин, та ступенем того, наскільки домінуюча 

етнічна традиція інституціоналізована у законах, правилах, нормах і політиці 

національної держави. Розглядаючи зазначену гіпотезу, С. Велдон підкреслює, 

наскільки важливим є поняття групової ідентифікації, під якою розуміє 

«асоціювання себе з певною групою або усвідомлення своєї належності до певної 

групи». Однак внутрішьогрупова ідентифікація, на його думку, не є достатньою 

для дискримінації тих, хто не належить до групи. Динаміка відносин між членами 

групи та тими, хто перебуває за її межами, розвивається залежно від контексту 

відносин між різними групами (варто звернути увагу на такі фактори, як 

відносний статус груп, погрупне порівняння, непроникність меж груп тощо).  

Х. Тайфель і Дж. Тернер вважають, що мотивами для дискримінації можуть 

бути підвищення самооцінки та позитивного вирізнення з-поміж інших груп та 

позагрупових осіб (Tajfel & Turner, 1979). М. Хогг та Д. Абрамс зупиняються на 

зниженні соціальної невпевненості як мети дискримінації, а також на страху перед 

тими, хто перебуває за межами групи (Hogg & Abrams, 1993). Л. Грінфелд 
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знаходить залежність між ідеальними типами громадянських режимів та 

політичною і соціальною толерантністю до меншин. Згідно з її дослідженнями, 

існують такі типи режимів: колективістсько-етнічний, що характеризується 

домінантним відчуттям належності до етнічності; колективістсько-громадянський, 

що характеризується відчуттям лояльності до нації як до політичної общини; 

індивідуалістично-громадянський, який характеризується тим, що належність до 

етнічної групи та культуру вважають справою особистого вибору, а обов’язком 

держави є захист усіх без винятку громадян (Greenfeld, 1998). 

Залежно від типу громадянського режиму, можна очікувати такі результати, 

коли йдеться про толерантність: колективістсько-етнічний: низька політична та 

низька соціальна толерантність; колективістсько-громадянський: висока політична 

і низька соціальна толерантність; індивідуалістично-громадянський: висока 

політична і висока соціальна толерантність. 

Згідно з автором, для того, щоб передбачити ступінь толерантності, можна 

використовувати такі демографічні змінні, як освіту, клас, вік. У своєму 

дослідженні автор виміряв рівень внутрішньогрупової ідентифікації, визначивши 

її як ідентифікацію з національною державою на противагу Європі. За 4-бальною 

шкалою респонденти могли ідентифікувати себе винятково з національною 

державою, радше з національною державою, ніж з Європою, радше з Європою, 

ніж з національною державою, або винятково з Європою. Сприйняття загрози 

можна виміряти, якщо розглядати його як переконання, що релігія чи культура 

меншини становить загрозу для способу життя, який є традиційним у країні. 

Також автор звернув увагу на такі фактори, як політична орієнтація, невдоволення 

демократичним процесом, постматеріалізм, стан економічного розвитку, політичні 

фактори. Згідно з результатами дослідження, сприйняття загрози та 

внутрішньогрупова ідентичність є найвірогіднішими факторами для передбачення 

толерантності (Greenfeld, 1998). Сильна ідентифікація з національною державою 

суттєво знижує політичну толерантність в етнічних, але не у громадянських 

режимах. Таким чином, завдяки певним механізмам внутрішньогрупова 

ідентифікація переходить у політичне відторгнення тих, хто не належить до групи. 
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А. Абізадех у своїй праці «Чи необхідні Інші для колективної ідентифікації? 

Про уявну непослідовність глобальної солідарності» розглядає проблему на 

ширшому рівні, звертаючи увагу на тенденцію будувати європейську солідарність 

на ідентифікації із християнськими цінностями, що становить контраст з 

ісламською культурою Європи. Автор вважає, що продуктивнішим шляхом була б 

побудова європейської ідентичності на політичних цінностях та правах людини, 

релігійній толерантності, політичній свободі, демократії тощо, важливість яких 

почала стрімко зростати із часів Другої світової війни (Abizadeh, 2005). Е. Черні у 

роботі «Ідентичність та ліберальний націоналізм» наводить такі аргументи: будь-

які припущення щодо переваги національної ідентичності є емпірично 

сумнівними та ведуть до пріоритетизації ідентичності, що є глибоко протилежною 

ліберальним цінностям; національна культура не є тотожною національній 

ідентичності (Charney, 2003). 

П.Снайдерман та ін. дослідили дійсність передбачень ступеня 

толерантності, які базуються на двох теоріях – теорії реалістичного конфлікту, що 

наголошує на важливості економічного благополуччя, та теорії соціальної 

ідентичності, яка наголошує на ідентифікації громадян на базі належності до 

певної групи. Згідно з результатами дослідження, ідентифікація громадян на базі 

належності до певної групи виявилася важливішим чинником, аніж економічний 

добробут. На основі цього були виокремленні такі фактори, що впливали на 

поведінку громадян: меншини іммігрантів демонстрували значні відмінності; 

сприйняття загроз для культурної ідентичності, економічного добробуту та 

безпеки на індивідуальному та колективному рівнях (Sniderman,  Hagendoorn & 

Prior, 2004). 

Отже, незважаючи на в цілому сприятливі економічні умови, а також на 

інституційні зусилля та символічну роботу з творення європейської ідентичності, 

фактор іммігрантів та мусульманських меншин у ролі Іншого має вплив на 

розвиток європейської та національної ідентичності. Мультикультуралізм набуває 

негативних асоціацій, пов’язаних із загрозою для національної ідентичності та 

насильницького запровадження з боку владних структур ЄС. Європейське 
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суспільство бачить себе як розвинене, демократичне, раціональне та сучасне. 

Відповідно, до іммігрантів та представників іншої культури висувається вимога 

пристосування до даних європейських цінностей в цілому та до панівної 

національної культури зокрема.  

П. Моурітсен вважає, що пристосування до демократичних цінностей 

необхідне, в тому числі, для функціонування демократичних інституцій, оскільки 

спільна культура як необхідна умова демократичного устрою стикається з низкою 

проблем, коли дані засади починають використовуватися для легітимації дискурсу 

інтеграції іммігрантів у суспільство. Також автор скептично ставиться до ідеї того, 

що гомогенність суспільства неодмінно породжує солідарність з даним 

суспільством, проте зазначає, що такий дискурс фактично є домінантним і 

відповідальним за саму концепцію суспільства, в яке можна інтегрувати 

іммігрантів (Mouritsen, 2008). П. Моурітсен зазначає, що в рамках традиційного 

націоналізму  певні групи населення не в змозі інтегруватися у суспільство в 

принципі, і не повинні цього робити; з другого боку, він вважає інтеграцію 

необхідною умовою здорового функціонування, або ж виживання суспільства. З 

такого підходу, на думку автора, випливає відсутність чітких критеріїв інтеграції, 

обумовлена природою розвитку дискурсу. На нашу думку, автор при цьому 

недооцінює роль політичних акторів у формуванні дискурсу, оскільки політичні 

сили, які використовують проблему інтеграції іммігрантів для власної легітимації, 

постають перед необхідністю сформулювати для цього певні критерії. 

Програми інтеграції іммігрантів та норми набуття громадянства є 

прикладами того, що вважається національною культурою у певній  європейській 

державі. У Нідерландах йдеться про традиційні нідерландські цінності у формі 

прав жінок та сексуальних меншин, хоча обидва отримали законодавчу підтримку 

порівняно нещодавно: наприклад, заміжні жінки юридично не мали права на 

власні фінансові транзакції аж до 1956 р. У Франції історично значущий принцип 

відділення церкви від держави є основою вимоги до іммігрантів відмовитися від 

традиційних релігійних символів, і дещо менше використовується для обмеження 

традиційної католицької віри. У Німеччині для іммігрантів наголошується 
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важливість працевлаштування. Процедура інтеграції обов’язково включає низку 

ліберальних свобод як невід’ємну складову національного характеру, тобто, 

кожній країні притаманна певна суб’єктивність в оцінці національного характеру, 

а також врахування найбільш імовірних культурних відмінностей іммігрантів.  

До аналізу проблематики дисертаційної роботи відносимо і низку праць 

зарубіжних і вітчизняних науковців, що присвячені теорії інтеграції та 

порівнянню політики інтеграції іммігрантів на національному рівні у Франції, 

Німеччині, Нідерландах, Бельгії та інших кранах Європи. Так, Ю. Орловська та 

І. Рєліна роблять огляд існуючих підходів до інтеграції, заходів для налагодження 

культурного діалогу та ролі працевлаштування в інтеграції (Орловська і Рєліна, 

2009). Такі зарубіжні вчені як Х. Ентцінгер, С. Каррера та К. Йоппке вже багато 

років поспіль публікують доповіді та статті, присвячені ефективності зазначеної 

політики та порівнянню досвіду різних країн. Загалом у науковій літературі 

виокремлють три основні моделі інтеграції – мультикультурну, асиміляційну та 

модель відчуження. Так, Х. Ентцінгер та Р. Бізефелд (Entzinger & Biezeveld, 2003) 

детально описують дві найпоширеніші моделі – мультикультурну й асиміляційну. 

Мультикультурна модель виходить із того, що перебування іммігрантів на 

території країни є постійним, тобто, після прибуття вони стають повноцінними 

членами нового суспільства, хоча при цьому їхньою основною характеристикою 

залишається їхнє етнічне чи національне походження. Вважають, що імміграція 

підкріплює вже існуючий мультикультурний характер суспільства, і таким чином 

для меншин мають бути створені умови для збереження та розвитку їхньої 

культурної ідентичності. Запорукою гармонійного суспільства є взаєморозуміння, 

яке, за необхідності, мають заохочувати органи влади. Ця модель тривалий час 

була популярною у Нідерландах. 

Асиміляційна модель, класичним прикладом якої вважають Францію, також 

припускає постійне поселення іммігрантів на території країни, проте іммігранти 

при цьому мають асимілюватися до суспільства приймаючої країни. На відміну 

від мультикультурної моделі, асиміляційна не виокремлює громадян за етнічною 

чи національною ознакою, і, відповідно, не приділяє значної уваги меншинам як 
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групам таких громадян. 

Автори звертають увагу і на третю модель, яку докладніше описує 

С. Каррера – модель відчуження, або ж відокремлення, для якої характерним є 

обмежувальне за своєю суттю і негнучке імміграційне законодавство (Carrera, 

2006), що передбачає жорсткі вимоги, які мають бути задоволені для отримання 

доступу на територію країни та права на проживання. Політика країни при цьому 

спрямована на збереження тимчасового статусу поселення іммігрантів, що не в 

останню чергу підкреслюється відмовою у праві участі в політичних процесах 

країни, наприклад, у праві голосу щодо політичнх виборчих процесів. 

За даними опитування, проведеного Євробарометром у 2015 р., приблизно 

67% європейців відчувають себе громадянами ЄС — найвищий рівень 

ідентифікації, зареєстрований з 2010 р., коли подібне опитування проводилося 

вперше. Водночас більшість респондентів (52%) відчувають найбільший зв’язок зі 

своєю власною країною, а 38% - виключно із власною країною. Лише 6% 

вважають себе передусім громадянами ЄС, і 2% - виключно громадянами ЄС 

(European Citizenship. Standard Eurobarometer 83, 2015). Таким чином, багаторічні 

зусилля, результатом яких мало бути зміцнення європейської ідентичності дали 

обмежені результати, і можна констатувати, що заміщення європейською 

ідентичністю національної відбувається дуже повільно. Основними 

компонентами, які створюють відчуття європейського співтовариства, 

респонденти назвали культуру, економіку та історію; далі, у порядку спадання 

значущості, ідуть цінності, спорт, географія та верховенство права. Релігія, будучи 

важливою для 8% опитаних, зайняла останнє місце. Порівняно із результатами 

2014 р., всі зазначені компоненти дещо втратили свою значущість для 

респонедентів, за винятком верховенства права (European Citizenship. Standard 

Eurobarometer 83, 2015). Тобто, національна ідентичність залишається більш 

стійким утворенням у свідомості громадян.  

Політичні актори, які, згідно з підходом Е. Хааса, мають виступати 

ініціаторами даного процесу, не завжди вбачають вигоду для себе саме у 

посиленні європейської ідентичності за рахунок національної. Цим можна 
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пояснити відродження націоналістичних правих партій та рухів у ряді 

європейських країн, які здобувають своє «право говорити» крізь призму 

євроскептичної риторики. 

Зауважимо про певну відмінність у дискурсі, що дозволяє виокремити дві 

точки зору на проблему ідентичності й інтеграції. У низці робіт першого напряму 

переважає занепокоєння з приводу дискримінації та розповсюдження ісламофобії, 

вживається термін «расизм», наголошується на необхідності та неминучості 

створення мирного багатокультурного суспільства замість суспільства, 

об’єднаного національною ідентичністю. Нова ідентичність, що має бути основою 

багатокультурного суспільства, на думку багатьох науковців, повинна мати 

насамперед політично-соціальне підґрунтя, засноване на таких цінностях, як 

громадянство, права людини, лібералізм, глобальна культура. Роботи другого 

напряму вважають негативним розмивання національної ідентичності та 

невизначеність ідентичності європейської. Наголошено на складності процесів 

групової ідентифікації в кожній країні, залежно від її історико-культурного 

контексту, висловлюється застереження щодо можливих конфліктів між групами 

населення, а також щодо необґрунтованих припущень із побудови 

багатокультурного толерантного суспільства. Більшість авторів обох напрямів 

підтримують думку щодо необхідності індивідуального підходу до ситуації у 

кожній країні. 

Документальною базою дослідження будуть служити програмні документи 

законодавчих і виконавчих органів ЄС, що стосуються європейської політики 

імміграції і містять норми з адаптації іммігрантів до нової країни проживання, 

оскільки саме в цьому контексті найчастіше йдеться про ідентичність національну 

та європейську; результати офіційних засідань і зустрічей органів ЄС, програмні 

документи із формування спільної зовнішньої та імміграційної політики. Зокрема, 

про формування спільної політики ЄС з інтеграції іммігрантів йдеться у таких 

програмних документах, як Комунікації Єврокомісії з іншими керівними органами 

ЄС, що не мають зобов’язального характеру, проте є важливими для визначення 

умовних «дорожніх знаків» на шляху розвитку європейської політики інтеграції 
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іммігрантів.  

Так, поняття європейської ідентичності представлено у таких формотворчих 

документах ЄС, як Маастріхтський Договір від 29 липня 1992 р.  (Treaty on 

European Union, 1992) та Хартія Європейської ідентичності від 28 жовтня 1995 р. 

(A Charter Of European Identity, 1995). Маастріхтський Договір мав намір 

утвердити європейську ідентичність на міжнародній арені шляхом спільної 

безпекової політики ЄС. Неформальна Хартія Європейської ідентичності, 

укладена за ініціативи В. Гавела, говорить про Європу як об’єднання, визначене 

долею. Фундаментальні європейські цінності, згідно з Хартією, засновуються на 

толерантності, гуманізмі, братстві та історичних витоках (античність, 

християнство, ренесанс, Просвітництво). Також згадуються розвиток демократії, 

визнання прав людини та верховенство права, «вільний рух людей та ідей», 

спільний захист європейських цінностей. Розвиток європейської ідентичності має 

забезпечуватися демократично затвердженою конституцією ЄС, чітким переліком 

прав і свобод; спільною економічною та соціальною політикою, а також політикою 

із захисту навколишнього середовища; спільною політичною позицією на світовій 

арені; «морально прийнятною політичною структурою»; спільною культурно-

освітньою політикою. Один із принципів побудови європейської ідентичності 

звучить наступним чином: «Бути європейцем — це питання освіти, а не 

народження».  

Першим офіційним документом після Маастріхтського договору є 

результати спеціального засідання Європейської ради у Тампере 1999 р., 

викладені у Висновках Президентства Європейської ради (Presidency Conclusions, 

1999). Основна мета цієї зустрічі – окреслити пріоритети політики в галузі 

свободи, безпеки та правосуддя в Європейському Союзі. Особливу увагу було 

приділено справедливому поводженню із громадянами третіх країн, які 

представляють значну частину загального потоку іммігрантів до країн ЄС та які є 

безпосереднім об’єктом міграційної політики ЄС. У ст. 18 документа згадується 

про «більш енергійну інтеграційну політику», метою якої має бути боротьба з 

дискримінацією та надання громадянам третіх країн у повному обсязі прав та 
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обов’язків,  «зіставних із правами громадян ЄС» (Presidency Conclusions, 1999, Art. 

18). 

Інше засідання Європейської ради в Салоніках у 2003 р. спиралося на 

висновки зустрічі у Тампере, переходячи від «більш енергійної» політики до 

появи цілого розділу за назвою «Розвиток політики на рівні Європейського Союзу 

з інтеграції громадян третіх країн, що проживають на законних підставах на 

території Європейського Союзу» (Presidency Conclusions, 2003). Потрібну 

політику описують у ст. 28 як «всеосяжну і багатоаспектну», а складовими 

успішної інтеграційної політики визначають в тому числі (але не обмежуючись) як 

участь в економічному житті, участь у суспільному житті і мовну підготовку. 

Основною концепцією політики інтеграції іммігрантів вважається взаємна 

пристосованість іммігрантів і приймаючого суспільства, або як двосторонній 

процес взаємних прав та обов’язків. У документі визнано необхідність спільної 

європейської структури для політики держав – членів; зазначено, що процес 

формування такої політики буде успішнішим за умови ухвалення загальних 

базових принципів інтеграції на рівні ЄС. Важливим внеском цього документа є 

створення національних контактних пунктів для інтеграції з метою заохочення 

обміну передовим досвідом та координації політики держав-членів щодо адаптації 

іммігрантів. Крім того, у зазначеному документі йдеться про запровадження 

практики представлення річних звітів з питань інтеграції, що було оперативно 

втілено в життя, починаючи із 2004 р., і тривало до 2007 р. 

У 2003 р. Рада Європи, Європарламент, Європейський комітет із соціально-

економічних питань та Комітет регіонів щодо імміграції, інтеграції та зайнятості 

констатували, що невдоволення багатьох держав-членів стосується ефективності 

національної політики інтеграції та можливостей вироблення спільної чи 

принаймні скоординованої політики щодо іммігрантів (Communication from the 

Commission, 2003). Причому координування зусиль має відбуватися не тільки між 

державами-членами, а й через залучення європейських та місцевих органів влади, 

у тому числі у країнах походження іммігрантів, а також через  об’єднання 

дослідників, недержавних організацій та самих іммігрантів.  
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Визначення основних напрямів політики ЄС засноване, передусім, на 

Спільних базових принципах політики інтеграції іммігрантів в Європейському 

Союзі, які були прийняті Радою юстиції та внутрішньої політики у 2004 р. 

(Common Basic Principles, 2004). Згідно із документом, інтеграція є процесом 

динамічним і двостороннім, до якого мають бути залучені як іммігранти, так і 

приймаючі суспільства. Загальні основні принципи передбачають необхідність і 

необмежений доступ до освіти та забезпечення стабільного рівня зайнятості, 

освіту та мовні курси для іммігрантів як необхідні компоненти політики успішної 

інтеграції. Перший принцип лежить в основі взаємної інтеграції як 

двостороннього процесу розвитку суспільства,  другий принцип підкреслює 

необхідність поваги до основних цінностей та законів ЄС і держав-членів.  

Слід зауважити, що 2004 р. став початком ще однієї важливої практики – 

міністерських конференцій з інтеграційної політики, які проходили щороку аж до 

(й охоплюючи) 2010 р. Через рік було прийнято Спільний порядок денний з 

інтеграції, який розширює та доповнює Спільні базові принципи, пропонуючи 

розширений список дій на національному рівні та рівні ЄС із метою підвищення 

ефективності політики інтеграції іммігрантів (A Common Agenda for Integration, 

2005). Гаазька п’ятирічна програма з питань свободи, безпеки та справедливості в 

ЄС у тому ж році згадує інтеграцію як складову двох пріоритетів: визначення 

збалансованого підходу до міграції та максимізації позитивного впливу імміграції. 

У 2005 р. Єврокомісія представила Спільний порядок денний зі структури 

інтеграції громадян третіх країн у ЄС на 2005-2010 рр., усі основні положення 

якого нині вважаються виконаними, проте, як виявилося згодом, не були 

достатніми для зародження механізму ефективної спільної політики інтеграції. 

Комунікації 2005 р. є першим програмним документом, що є відповіддю 

Єврокомісії на прохання Європейської ради розробити пропозиції щодо 

формування узгодженої європейської політики інтеграції. Зазначений документ 

бере до уваги існуючий формат політики ЄС і пропонує вказівки до дій як на 

європейському, так і на національному рівнях. Як зазначено у вступі, «держави-

учасниці заохочуються до посилення своїх зусиль із перспективою розвитку 
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всеохоплюючих національних стратегій інтеграції, у той час як пропонуються нові 

шляхи забезпечення послідовності між діями на рівні ЄС та національному» (A 

Common Agenda for Integration. 2005). З усіх офіційних документів ЄС, 

присвячених цьому питанню, зазначені Комунікації є найбільш докладним 

документом, який базується на довіднику з інтеграції, розробленому як сукупність 

практичних вказівок для держав-учасниць (який станом на 2012 р. перевидавався 

тричі), а також на участі  Європейського фонду для інтеграції представників 

третіх країн, який тоді перебував лише на стадії проектування та був офіційно 

створений у 2007 р. 

Документ виокремлює дев’ять основних положень національної та 

європейської інтеграційної політики, супроводжуючи кожен із них 

рекомендаціями щодо дій на національному та європейському рівнях, в яких 

звертається увага на ключові елементи кожного з них, зміни яких простежуються 

у пізніших документах (A Common Agenda for Integration, 2005). 

Інтеграція як двосторонній процес взаємного пристосування між 

іммігрантами та жителями країн-членів, вказується у рекомендаціях, зумовлює 

низку зусиль, що мають бути сконцентрованими на інформаційному діалозі із 

«приймаючим» населенням, метою яких має бути обізнаність із наслідками 

інтеграційних програм і заохочення дружніх відносин між різними етнічно-

культурними групами. Повага до базових цінностей ЄС як складова інтеграції 

передбачає розуміння, прийняття та користування перевагами спільних 

європейських цінностей. Також було внесено пропозицію щодо залучення 

громадян третіх країн у майбутні багаторічні програми Агенції фундаментальних 

прав (FRA). 

Було підкреслено важливість працевлаштування як способу внеску 

іммігрантів у розвиток суспільства та як важливого засобу інтеграції, 

запропоновано детальні заходи на національному рівні, серед яких курси 

підвищення кваліфікації, інформування та заохочення роботодавців, які наймають 

іммігрантів, усунення перешкод до працевлаштування та спрощення процедури 

відкриття власного бізнесу. З боку ЄС запропоновано контроль над дотриманням 
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принципів недискримінації при працевлаштуванні (що певним чином суперечить 

вищеназваному заохоченню роботодавців до винаймання іммігрантів). 

У рекомендаціях йдеться також про необхідність базової обізнаності з 

мовою, культурою та історією приймаючого суспільства, зроблено акцент на 

створенні та диверсифікації мовно-культурних курсів для іммігрантів із різними 

потребами та рівнями освіти, а також на підтримці інноваційних ідей щодо 

створення таких курсів на європейському рівні. Освіта визначається як ключова 

складова активної участі іммігрантів у житті суспільства, при цьому пріоритетом є 

іммігрантська молодь, а запропоновані заходи мають зосереджуватися на 

збільшенні відвідування ними освітніх закладів різних рівнів. Йдеться й про 

рівноправний доступ іммігрантів до державних і приватних товарів та послуг, а 

також про надання інституційної підтримки з урахуванням потреб різних 

категорій іммігрантів при роботі різноманітних закладів, створення груп 

роз’яснення та підтримки, надання послуг перекладачів. До рекомендаційних 

аргументів відносять також тези про наявність частих контактів між іммігрантами 

та громадянами країн-членів як основоположного механізму інтеграції, 

заохочення організації спільних заходів, поліпшення умов проживання та стану 

громадського простору. Вважається, що ефективним інструментом адаптації 

іммігрантів є право на застосування різноманітних культурно-релігійних практик, 

яке  гарантує Хартія основних прав та має бути захищеним, якщо це право не 

вступає у конфлікт із невідчужуваними європейськими правами чи з національним 

законодавством, заохочення міжкультурного діалогу між релігійними общинами й 

органами влади. Крім того, на наднаціональному та національному рівнях 

заохочується участь іммігрантів у демократичних процесах та у формулюванні 

інтеграційної політики, спрощення умов участі у суспільних організаціях, 

спрощення процедури голосування, заохочення діалогу між поколіннями та 

групами іммігрантів (A Common Agenda for Integration, 2005). 

Слід зауважити, що майже в кожному пункті наголошується про те, що ЄС 

має виконувати роль координатора, вивчаючи та поширюючи приклади успішних 

стратегій окремих країн або ж місцевих ініціатив. Зазначений документ є, загалом, 
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послідовним і повним переліком різних аспектів інтеграційної політики, який міг 

бути (і в деяких випадках був) використаний країнами – членами ЄС як 

орієнтовний план для формування власних програм інтеграції іммігрантів.  

Лісабонський договір від 2007 р. в п. 4 ст. 79 згадує політику інтеграції 

іммігрантів в контексті зовнішньої та інтеграційної політики ЄС: «Європейський 

парламент і Рада ЄС, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою, 

можуть встановлювати заходи, щоб забезпечити стимули та підтримку діяльності 

держав-членів з метою сприяння інтеграції громадян третіх країн, які законно 

проживають на їх територіях, виключаючи будь-яку гармонізацію законів і правил 

держав-членів» (The Treaty of Lisbon, 2007). K. Хайльброннер звертає увагу на те, 

що, незважаючи на цю згадку, досі чітко не визначено, якою мірою ЄС має право і 

можливості впливати на програми інтеграції іммігрантів держав-членів 

(Hailbronner, 2010). 

У 2007 р. Комісія розробила Європейський культурний план, заснований на 

трьох основних напрямах дії: культура як ключовий компонент міжнародних 

відносин, культурне різноманіття та міжкультурний діалог, культура як каталізатор 

креативного процесу (Resolution of the Council, 2007). Того ж року Європейська 

Рада ЄС прийняла відповідну резолюцію з підтримки цього плану, що заохочувала 

ЄС і держави-члени співпрацювати з метою налагодження міжкультурного 

діалогу, а також розуміння та поваги до культурного різноманіття Європи. Ці 

кроки не тільки демонструють ідеологічну позицію ЄС, а й передбачають, що 

держави-учасниці  налагоджуватимуть механізми тісної співпраці у сфері 

зовнішньої і внутрішньої політики щодо адаптації іммігрантів в Європі. Зокрема, 

2008 р. було проголошено Європейським роком міжкультурного діалогу (White 

Paper on Intercultural Dialogue, 2008). 

З метою здійснення успішної політики інтеграції іммігрантів, а також 

розробки нових стратегій і поліпшення координації між політикою держав-членів, 

Радою ЄС був створений Європейський фонд інтеграції в межах загальної 

програми «Солідарність і керування міграційними потоками». Фонд функціонував 

із 2007 по 2013 рр. на основі щорічних робочих програм, в яких визначалися 
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пріоритети впровадження політики інтеграції у державах-членах на підставі їхніх 

пропозицій. Такі пропозиції, за умови затвердження відповідно до критеріїв 

прийнятності, виключення, відбору та присвоєння грантів, могли бути втілені на 

практиці й отримувати фінансування з бюджету ЄС. Усі держави – члени ЄС, за 

винятком Данії, є учасницями фонду. Європейський фонд інтеграції передбачав 

збирання і послідовне виділення коштів на програми, що мали сприяти інтеграції 

іммігрантів. У вступній статті наголошувалося на тому, що проблеми кожної 

окремо взятої держави-члена ЄС багато в чому могли вплинути на стан справ в 

інших державах та в ЄС загалом. Стаття 3 Рішення виокремлювала наступні цілі 

як такі, що мали фінансуватися, серед іншого, за рахунок коштів фонду (Council 

Decision 2007/435/EC, 2007): 

1. Спрощення розробки та запровадження процедур доступу, які мають 

стосунок до та підтримують процес інтеграції громадян третіх країн; 

2. Розробка та запровадження процесу інтеграції громадян третіх країн, які 

нещодавно прибули до країн – членів ЄС; 

3. Збільшення здатності країн – членів ЄС розробляти, запроваджувати, 

спостерігати й оцінювати політичні заходи з інтеграції громадян третіх країн; 

4. Обмін інформацією, успішними прикладами та співпрацею у межах та 

між окремими членами ЄС щодо розробки, запровадження, спостереження та 

оцінки інтеграції громадян третіх країн. 

Засоби контролювання та перевірки було визначено як відповідальність 

самих країн-членів, зокрема, від них вимагалося внести пункти щодо 

обов’язкового регулярного подання доповідей про стан і прогрес визначених цілей 

при укладанні контрактів з організаціями, відповідальними за запровадження на 

практиці окремих аспектів політики інтеграції іммігрантів. Оцінка ефективності 

дій таких організацій лягає, зазвичай, на держави-учасниці, проте правила фонду 

передбачають можливість позапланової перевірки з боку Єврокомісії або ж інших 

«занепокоєних» держав-учасниць. 

В обов’язки держав – учасниць Фонду входить підготовка багаторічних 

програм дій, на основі яких виділятимуться кошти; багаторічні програми 
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передбачають також представлення детальніших річних програм. У 2008 р. 

Єврокомісія ухвалила Рішення щодо правил запровадження в життя діяльності 

зазначеного фонду, створеного рішенням Європейської Ради ЄС; наразі ці два 

юридичні документи керівних органів ЄС є єдиними документами щодо політики 

і практики інтеграції іммігрантів, які не мають винятково рекомендаційний 

характер (Council Decision 2007/435/EC, 2007). 

Стокгольмська програма для відкритої та безпечної Європи від 2010 р. 

неодноразово підкреслює важливість інтеграції іммігрантів у контексті ринку 

праці, прав іммігрантів і зайнятості. Взаємодія та двосторонній зв’язок між 

приймаючими суспільствами та групами іммігрантів, знову ж таки, 

представлялися як ключові для максимальної вигоди від міграції. «Поширення 

демократичних цінностей... щодо інтеграції іммігрантів» та співпраця на 

європейському рівні викладені в п. 6.1.5 як найважливіші компоненти успішної 

інтеграції (The Stockholm Program, 2009). 

Програма європейської інтеграції громадян третіх країн із 2011 р. також 

отримала назву Новий порядок денний і стала продовженням Порядку денного 

2005 р. Перша частина цього документа пояснює, що цілі Спільного порядку 

денного з інтеграції були завершені, однак, у зв’язку зі зміною контексту і 

негативною оцінкою певних аспектів політики інтеграції іммігрантів, існує 

необхідність для створення нового порядку денного. За результатами реалізації 

пріоритетів інтеграції іммігрантів першочергові проблеми були визначені таким 

чином: низький рівень зайнятості, що показує тенденцію до подальшого його 

зниження, соціальна ізоляція іммігрантів; освітня неуспішність; видимі ознаки 

недостатньої інтеграції громадян третіх країн, що викликають суспільне 

занепокоєння. Відповідно, нова програма виокремлює три ключові сфери 

інтеграції іммігрантів: інтеграція через участь, більше дії на місцевому рівні й 

участь країни походження (European Agenda for the Integration of Third-Country 

Nationals, 2011). 

Документ констатує занепокоєність суспільства держав-учасниць низькою 

ефективністю програм інтеграції. Ураховуючи, що це Рішення є другим, що 
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присвячене конкретно проблемі інтеграції іммігрантів, така заява у вступі несе 

важливу інформацію щодо наявних тенденцій і реагування ЄС на них. Порівняно 

із 2005 р. сталася низка змін щодо основних положень політики інтеграції; замість 

дев’яти положень документ виокремлює три ключові аспекти інтеграції: 

інтеграція шляхом участі, більше дій на місцевому рівні та залучення країн 

походження іммігрантів. Більшість положень 2005 р. підпадають під один із трьох 

аспектів, проте можна звернути увагу на низку змін щодо ролі окремих положень, 

усунення чи додавання деяких із них. 

Насамперед слід зауважити, хоча інтеграцію все ще розглядають як 

двосторонній процес взаємного пристосування іммігрантів та жителів країн-

членів ЄС, акцент зроблено на заохоченні інтеграції з боку іммігрантів, а не 

приймаючого суспільства; іммігранти мають «продемонструвати бажання 

інтегруватися та поважати правила і цінності суспільства, у якому вони 

проживають» (European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals, 2011). 

Важливу роль знову ж таки відіграють заходи щодо надання умов для 

безперешкодного вивчення іммігрантами мови приймаючої крани та врахування 

етнічно-культурної різноманітності при підборі кадрів для освітньої сфери. 

Діяльність Європейського фонду для інтеграції представників третіх країн була 

оцінена як сприятлива і були зроблені попередні висновки щодо спрощення схем 

надання коштів. Звертається увага на те, що для більшої ефективності 

інтеграційних програм доцільно фінансувати ініціативи на місцях. Більше уваги у 

новому документі приділено працевлаштуванню, оскільки, окрім уже 

запропонованих заходів, додатково наголошено на необхідності об’єктивної 

оцінки кваліфікації іммігрантів та знаходження ними відповідного їхнім 

можливостям місця роботи. Додано положення про необхідність розпочати процес 

залучення іммігрантів до ринку праці одразу після їхнього приїзду. 

Новим є і залучення країн походження іммігрантів до інтеграційного 

процесу як самостійного аспекту інтеграційної політики. Усього виокремлено три 

способи співпраці із країнами походження іммігрантів: початок інтеграційного 

процесу ще до виїзду майбутніх мігрантів; надання іммігрантам підтримки в 



64 

 

межах ЄС, наприклад, за посередництва відповідних посольств; підготовка 

тимчасового або постійного повернення мігрантів із набутим досвідом та 

знаннями. 

Після 2011 р. спостерігається перерва в документотворчій активності ЄС, 

присвяченій питанню інтеграції іммігрантів на зовнішньому і внутрішньому 

напрямах діяльності наднаціональної  організації. Водночас констатується, що 

сталий рівень занепокоєності щодо неефективного перебігу інтеграції іммігрантів 

не знайшов практичного втілення. Створення ефективної законодавчої бази на 

національному та європейському рівнях, яка б сприяла поліпшенню програм 

інтеграції, робота над спільним європейським підходом – усе це відбувалося 

спорадично і неефективно. 

Внаслідок загострення кризи біженців, а саме, через масове прибуття 

економічних біженців із малорозвинених країн, а також шукачів притулку із зони 

бойових дій внаслідок активізації воєнних дій у Сирії структури ЄС повернулися 

до регулювання політики інтеграції іммігрантів в Європі у 2014 р. Перспектива 

перманентного поселення у багатьох країнах – членах ЄС великої групи мігрантів 

із незахідних країн призвела до зростання занепокоєння з приводу майбутніх 

складнощів щодо її інтеграції. Стала очевидною необхідність ефективнішого 

механізму співпраці між європейськими країнами з метою врегулювання питань 

розселення шукачів притулку та інтеграції їх у суспільства приймаючих країн. 

Проте не менш важливим фактором для національних урядів стала необхідність 

продемонструвати виборцям володіння ситуацією та спростувати побоювання 

щодо можливої загрози з боку шукачів притулку, біженців та меншин узагалі. 

Постановою №516 Європарламенту та Ради ЄС від 2014 р. було створено 

Фонд притулку, міграції та інтеграції  (Regulation (EU) No 516/2014, 2014), якою 

передбачалося, що фонд об’єднає низку існуючих фондів з окремих його галузей 

(напр., вищезгаданий Фонд інтеграції) та отримає спільний для всіх бюджет 

розміром 3,137 млрд євро до 2020 р. Метою діяльності фонду є здійснення 

контролю над міграційними потоками, а також ефективний розвиток спільного 

для країн – членів ЄС підходу щодо надання притулку й імміграції з огляду на 
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зовнішню і безпекову політику ЄС. 

Спираючись на вищезгадані формалізовані плани, комунікації та принципи, 

а також на досвід діяльності фондів, у червні 2014 р. Рада ЄС ухвалила низку 

Висновків з інтеграції громадян третіх країн, які легально проживають у ЄС. Як і 

більшість ініціатив, Висновки не мають юридично зобов’язального характеру для 

країн-членів ЄС, проте вони підтверджують важливу роль Спільних принципів у 

розробці та практичному впровадженні інтеграційної політики і визнають, що 

розмаїття, або ж різноманітність (diversity) є «сталою рисою європейського 

суспільства, яка працює на його збагачення, а мігранти вважаються невід’ємною 

частиною суспільства» (EU Council conclusions on the integration of third-country 

nationals legally residing in the EU, 2014). Крім того знову згадується 

багатоплановий характер процесу інтеграції, який перебігає на різних рівнях та 

передусім залежить від політики прийому іммігрантів у кожній країні. Рада ЄС 

наголошує на необхідності досягнення рівноваги між «базовими цінностями» 

європейського суспільства та повагою до різноманіття і боротьбою з 

дискримінацією. Співпраця із країнами походження іммігрантів, а також тісна 

взаємодія між країнами ЄС має полегшити процес інтеграції та донести до 

потенційних мігрантів переваги легальної міграції та ризики нелегального 

перетину кордону. Також держави-члени мають тісніше співпрацювати із 

приватним сектором і громадянським суспільством (EU Council conclusions on the 

integration of third-country nationals legally residing in the EU, 2014). Таким чином, 

зазначені Висновки, як і попередні, належать до виду діяльності Ради ЄС, що має 

назву «м’якого координаційного процесу», метою чого є констатація існуючої 

проблеми та заохочення держав-членів до політичних дій у певному напрямі. 

Наступним і, наразі, останнім документом, є Комунікації Єврокомісії від 

2016 р., що містить План дій з інтеграції громадян третіх країн в Європі (Action 

Plan on the integration of third country nationals, 2016), який  не має зобов’язальної 

юридичної дії і є викладенням поглядів Єврокомісії на певне питання. План дій 

підсумовує попередні акти ЄС із цієї тематики, а також ураховує останні події, 

виокремлюючи шукачів притулку та біженців в окрему групу. У документі 
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зазначається, що прибуття біженців показало нездатність багатьох держав – членів 

ЄС до розробки ефективної стратегії з інтеграції. План дій наголошує на тому, що 

успішна інтеграція груп біженців в європейське суспільство має відбуватися 

паралельно з інтеграцією національних меншин та боротьбою з дискримінацією. 

Така стратегія, зазначається у документі, сприятиме розв’язанню проблеми 

старіння населення та оптимальному використанню людського капіталу, 

підвищуючи конкурентоспроможність ЄС. 

У документі виокремлюються такі сфери впровадження Плану дій, як: 

заходи перед прибуттям; освіта (знання мови, визнання дипломів, шкільна освіта); 

ринок праці та професійне тренування; доступ до базових зручностей; активна 

участь у житті суспільства; програми координації, фінансування та моніторингу. 

План дій містить детальну розшифровку кожної зі сфер, включаючи дії органів ЄС 

та дії, що очікуються від держав-членів ЄС. Наголошується на важливості 

вивчення мови країни перебування та освіти, особливо для дітей, та на набутті 

професійних навичок як передумови успішної інтеграції. Особливо виділена 

необхідність запобігання дискримінації (Action Plan on the integration of third 

country nationals, 2016). 

Також у документі зауважується, що політика інтеграції іммігрантів є 

завданням для різних рівнів політичних структур ЄС (європейського, 

національного та локального), і тому роль ЄС як посередника і координатора має 

зростати у подальшому. Документ передбачає створення європейської 

інтеграційної мережі, яка сприятиме контактам між державами-членами щодо 

реалізації політики інтеграції іммігрантів в європейське середовище.  

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Вплив мусульманського чинника на євроінтеграційні процеси виявляється у 

параметральних характеристиках системного та конструктивістського підходів та 

на основі теорій європеїзму, інтеграції, взаємозалежності та комунікації. Згідно з 
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конструктивістським та системним підходами, соціальні ідентичності 

наддержавних утворень та держав визначають перебіг міжнародної політики та 

трансформації європейських інтеграційних процесів. Шляхом міжнародної 

взаємодії, міжнародні актори змінюють саму природу свого зовнішньополітичного 

середовища, в той час як деякі із параметрів ідентичності зумовпюються 

внутрішніми інституційними особливостями політичних акторів. Класичний 

конструктивізм А.Вендта розглядає ідентичність як таку параметральну 

характеристику євроінтеграції, що одночасно має здатність змінюватися в кожний 

даний момент часу та одночасно є стабільною конструкцією. Дане протиріччя 

вирішено у пізніших наукових доробках шляхом уведення дискурсивного виміру 

ідентичності.  

Поняття європейської ідентичності в умовах поглиблення інтеграції 

розглядається й інтерпретується з урахуванням історичного контексту, теорії нації 

та національної свідомості, впливу глобалізації на суспільно-політичні 

перетворення останніх років, історії розвитку ЄС та процесів європейської 

інтеграції. Європейська ідентичність розвивається паралельно із розвитком ЄС як 

складної політичної структури, що набула статусу міжнародного актора. 

Переважна більшість дослідників європейської ідентичності бачить формування 

європейської ідентичності як обов’язкової умови існування європейського 

політичного проекту. Основою побудови європейської ідентичності є спільна 

європейська історично-культурна спадщина; водночас європейська ідентичність 

виникає на основі сформованої національної ідентичності, доповнюючи її 

міжнародними та зовнішньополітичними параметрами. 

Формування європейської ідентичності може супроводжуватися 

відокремленням та негативною самоідентифікацією. Відокремлення передбачає 

конструювання Інших, що становлять загрозу для Нас, які не визнають «наших» 

цінностей. Ураховуючи наявні тенденції до відродження націоналістичних рухів в 

європейських державах, такими Іншими стають ті, яких сприймають як 

«некорінне» населення Європи, передусім іммігранти й особи іноземного 

походження. Оскільки частка мусульманського населення на території Європи 



68 

 

стрімко зростає, а іслам стає дедалі більшою частиною європейських політичних 

реалій, доцільно розглядати цей чинник як такий, що має вплив у сучасний час та 

більшою мірою матиме в майбутньому. 

Україна як європейська країна й учасниця інтеграційного процесу має 

усвідомлювати свою причетність до процесу формування європейської 

ідентичності на рівні здійснення зовнішньої і внутрішньої політики, а також вплив 

цього процесу на національну ідентичність. Наразі Україна проходить складний 

період реконструювання своєї ідентичності як незалежної країни із правом 

власного вибору, такої країни, що поділяє європейські цінності. Тобто, Україні 

доведеться докласти багато зусиль для входження в європейський інтеграційний 

простір та отримання визнання від країн – членів ЄС. Відповідно, складовими 

конструювання європейської ідентичності для України вбачається встановлення 

європейських норм в політиці. суспільному житті, науці та освіті. 
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РОЗДІЛ 2 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ ВЕКТОР СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

 

2.1. Роль мусульманської спільноти у формуванні європейської ідентичності 

 

 

На основі конструктивістської теорії ідентичності на наднаціональному 

рівні стверджується, що європейська ідентичність розвивається паралельно з 

розвитком ЄС як складної політичної структури міжнародного характеру. 

Формування європейської ідентичності в умовах поглиблення інтеграції 

відбувається внаслідок легітимації спільних для європейських громадян 

демократичних політичних утворень, інституту європейського громадянства та 

заохочення політичної активності спільнот Європи. Особливістю формування 

європейської ідентичності, зазначається у наукових дослідженнях, вважається 

спільна політичної культура та інституції, які теоретично мають стати основою 

для єдиної європейської культури. Тобто, європейська ідентичність, на думку 

науковців, може розвиватися на основі європейської політичної культури, яка 

включає в себе міжнародні стандарти демократії, солідарність, взаємодопомогу і 

толерантність. Водночас культура іммігрантів-мусульман сприймається саме як 

така, що протиставляє себе досягненням демократії та основним правам людини, 

хоча мусульманські меншини, маючи громадянство європейських країн, 

використовують свої політичні права для створення власного культурного 

простору. 

Таким чином, виникає протиріччя між різними інтерпретаціями 

інтегрованості іммігрантів у суспільство: активна політична участь у виконанні 

громадянських обов’язків вступає у конфлікт із дотриманням «відсталих», 

культурно-релігійних норм Інших, а внесок мусульманських меншин у політичний 

вимір європейської ідентичності опиняється у протиріччі з культурним 
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характером національної ідентичності. Міра інтегрованості меншин оцінюється, 

передусім, у залежності до їхньої відповідності так званому національному 

характеру. Очевидно, що у випадку відмінного етнічного походження та зовнішніх 

релігійних проявів досягти повної інтегрованості не вдається. 

Нині в ЄС проживає приблизно 19 млн осіб, які відносять себе до 

мусульманської меншини, або ж 3.8% населення Європи (Hackett, 2016). Значну 

частину цієї групи складають мігранти та їхні нащадки, що почали переселятися в 

Європу після завершення Другої світової війни. Перша хвиля міграції стала 

результатом процесу деколонізації Європи, внаслідок чого мігранти почали 

прибувати з таких колишніх колоній, як Алжир, Марокко, Туніс (до Франції) та 

Індонезія (до Нідерландів), Німеччина почала приймати мігрантів пізніше, у 1960-

х та 1970-х рр., коли розпочалася друга хвиля трудової міграції. Внаслідок низки 

угод між країнами Західної Європи, з одного боку, та країнами на зразок 

Туреччини й Алжиру, з другого, відбулося масове прибуття трудових мігрантів 

переважно з мусульманських країн. Крім того, на території Європи у багатьох 

країнах (Боснія, Албанія, Косово, Болгарія, Румунія та Греція) досить чисельні 

мусульманські общини проживають уже з ХІХ ст., тобто, питання інтеграції 

меншин не зникає з публічного дискурсу упродовж тривалого часу і фактично 

охоплює нові міжнародні виклики і загрози сучасної доби глобалізації. 

Міжнародний тероризм, особливо після подій 11 вересня 2001 р. у США, зміцнив 

асоціацію між ісламом і його несумісністю із західними цінностями, але 

вторгнення США в Ірак та його наслідки змусили переглянути як перевагу 

«західного» способу ведення міжнародної політики, так і єдність «Заходу» як 

такого.  

Слід наголосити, що Інший завжди був певною мірою присутній в 

європейському та національному політичному дискурсі у вигляді альтернативних 

політичних режимів, а також груп, що становлять загрозу для світової безпеки. 

Тривалий час у багатьох держав-членів ЄС Іншим були так звані нові члени ЄС, 

менш розвинені країни, представлені як фінансовий тягар для «старих», 

розвинених країн Європи, і водночас вони сприймалися як джерело дешевої 
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робочої сили, конкуренти для корінного населення. Однак, якщо першочерговим 

завданням творення Іншого стала ефективна мобілізація внутрішніх ресурсів для 

потреб певних політичних еліт,  Іншого прагнули  сприймати як конкретну загрозу 

для широких мас населення, а також серед політичних еліт. 

Упродовж останніх десятиліть роль такого Іншого в багатьох європейських 

країнах та на рівні політичних структур ЄС почали відігравати національні 

меншини. У той час, як ці меншини мали кілька країн походження, суттєві 

внутрішньорелігійні відмінності та різні мотиви прибуття до країн ЄС, у 

популярному дискурсі їх почали представляти відносно гомогенною масою з 

єдиною релігією (іслам), єдиною проблемою (неприйняття західних цінностей, 

кримінальна поведінка) та схожим економічним становищем (безробітні, залежні 

від соціальних виплат). У лютому 2017 р. відомий дослідницький центр Chatham 

House опублікував результати опитування, проведеного серед більше 10 тисяч 

респондентів у десяти європейських країнах. Метою дослідження було визначити 

ставлення людей до міграції з мусульманських країн. Результати показали, що 

55% опитаних з усіх десяти країн негативно ставиться до такої імміграції, 

погоджуючись із твердженням, що «…вся подальша міграція з переважно 

мусульманських країн має бути припинена», в той час як проти були 20%. 

Найбільш явно вираженими були негативні настрої у таких країнах, як Австрія, 

Польща, Угорщина, Франція та Бельгія (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Сприйняття європейцями заборони імміграції мусульман 

Джерело: Goodwin, Raines & Cutts, 2017 
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Автори дослідження Pew Research Center зазначають, що всі ці країни (за 

винятком Польщі) в останні роки пережили терористичні напади або масовий 

наплив біженців, а також мають активні політичні сили правого характеру, які 

намагаються мобілізувати виборців під антимусульманськими гаслами, 

створюючи собі політичний капітал на протиставленні Іншому (рис. 2.2).  

 
 

Рис. 2.2. Носії правих політичних поглядів менш прихильно ставляться до 

мусульман у більшості країн 

Джерело: Wike, Stokes & Simmons, 2016, c. 6 

 

Крім того, у багатьох країнах існує переконання, що прибуття шукачів 

притулку збільшує вірогідність терористичних нападів, оскільки даної думки 

дотримуються 55% опитаних (Goodwin, Raines & Cutts, 2017). Також більшість 

респондентів переоцінює кількість мусульман, які вже проживають у їхніх 

країнах: у Франції та Німеччині — в чотири рази, у Нідерландах — в три (Ipsos 
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Perils of perception, 2016). За даними дослідницького центру Pew, у 2016 р. 

більшість опитаних (58%) із десяти держав-членів ЄС вважали, що мусульманські 

меншини не мають бажання долучатися до діяльності суспільства країни 

проживання, намагаючись натомість зберегти свої відмінності. У Німеччині такої 

думки дотримувалися 61% респондентів, у Нідерландах — 53%, у Франції — 

52%. Зазначимо, що результати аналогічного опитування 2005 р. у Німеччині 

показали 88% респондентів. Що стосується національної ідентичності, то для 

абсолютної більшості опитаних (97%) володіння мовою країни проживання було 

важливою умовою належності до суспільства; 87% опитаних вважали важливим 

дотримання національних звичаїв та традицій, 48% - дуже важливим. Релігію 

респонденти у більшоств країн не вважали важливою складовою національної 

ідентичності (за винятком Греції, де 54% визначили її як «дуже важливу»).  (Wike, 

Stokes & Simmons, 2016). 

Показово, що лише меншість опитаних вважали, що присутність більшої 

кількості національностей та культур у країні позитивно впливає на якість життя, 

однак більшість респондентів схиляється до того, що диверсифікація суспільства 

не впливає на якість життя. Варто зазначити, що у найбільш економічно 

розвинених країнах із десяти опитаних суспільство поділене приблизно порівну 

на тих, хто має позитивне, нейтральне та негативне ставлення; менш розвинені 

члени ЄС мають переважно негативне ставлення (Wike, Stokes & Simmons, 2016). 

Взагалі, криза шукачів притулку загострила наявні протиріччя щодо 

національної та спільної європейської безпеки і європейських цінностей. Ті, хто 

підтримують політичні партії правого спрямування, з більшою імовірністю мають 

негативне ставлення до біженців, мусульманських меншин та культурного 

різноманіття у суспільстві, а також вважають важливим дотримання традицій і 

звичаїв приймаючого суспільства. 

Внаслідок формування зовнішньо- і внутрішньополітичного дискурсу 

навколо мусульманських меншин та Іншого в низці країн ЄС сформувалися та 

набули популярності так звані праві популістські політичні партії та рухи – 

«Національний Фронт» у Франції, «Право і Справедливість» у Польщі,  
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«Йоббік» в Угорщині, Партія Свободи в Нідерландах, «Фламандське Благо» в 

Бельгії, Народна Партія в Данії, Партія Незалежності Сполученого Королівства у 

Великій Британії, «Альтернатива для Німеччини» у ФРН тощо. 

Ці та інші політичні рухи мають певну аудиторію та голоси виборців, однак 

поки що вони не в змозі отримати більшість у представницьких органах влади і, 

відповідно, право вважатися джерелом «виваженого дискурсу». Конкурентний 

політичний дискурс зосереджений на важливості толерантності, рівних правах і 

тимчасовому характері проблем, пов’язаних із мусульманськими меншинами, 

намагаючись також представити більш різноманітну картину етнічно-релігійного 

та соціального складу даних меншин. 

Ф. Адамсон зауважує, що в 1960–1980-х рр. іслам як вірування меншин 

переважно розглядалося як культурно-соціальний фактор, що потенційно 

перешкоджав інтеграції в західноєвропейське суспільство (Adamson, 2007). 

Ідентифікація таких меншин відбувалася радше за національно-етнічною, аніж 

релігійною ознакою, а також за соціальним статусом («тимчасові робітники», 

«іммігранти»). При цьому переважна більшість мусульман Європи, які прибули у 

1960-ті рр. із першою хвилею імміграції, вважала іслам важливою частиною своєї 

ідентичності, тому іммігрантські меншини в Західній Європі почали відносити 

насамперед до категорії «мусульмани» у 1980-х та 1990-х рр. Саме тоді 

належність до мусульманського віросповідання почала набувати суттєвого 

значення як первинна ідентичність, а також окреслила лінію розмежування 

всередині європейського суспільства. 

Що стосується місця мусульманського чинника у формуванні європейської 

ідентичності, варто розглянути поняття прояву соціальної ідентичності, яке 

запровадили О. Кляйн та інші дослідники (Klein, Spears, & Reicher, 2007). Прояв 

соціальної ідентичності, на думку фахівців, означає формування ідентичності 

індивіда шляхом такої поведінки, яка буде сприйнята іншими членами його групи, 

або ж інших, більш авторитетних груп. Тобто, очікування інших накладають 

обмеження на поведінку індивіда, впливаючи на формування його ідентичності. У 

випадку мусульманських меншин відбувається так звана консолідація 
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ідентичності, коли групова поведінка спрямована на утвердження передусім 

мусульманської ідентичності даної групи у суспільстві. 

Спираючись на дослідження О. Кляйна, К. Фалет та ін. (Phalet, Baysu & 

Verkuyten, 2010) розглядають прояв релігійної ідентичності для мусульманських  

меншин як підвид прояву соціальної ідентичності. На їхню думку, 

самосприйняття індивіда як члена певної релігійної групи, а також те, наскільки 

даний індивід відчуває дискримінацію з боку інших, пов’язане з тим, як індивід 

оцінює реакцію членів групи та Інших. Тобто, мусульманська ідентичність 

індивіда не тільки формується у взаємодії з іншими членами його групи, а й 

залежить від сприйняття його групи суспільством взагалі. На думку авторів, 

контроль суспільства над проявами мусульманської ідентичності, такими як 

носіння хіджабу, сприяє створенню Іншого у вигляді цього секулярного, або ж 

немусульманського суспільства. Це призводить до того, що вищезазначена 

консолідація ідентичності стає причиною політичної мобілізації мусульман у 

приймаючих країнах з метою захисту своїх релігійних поглядів. 

Останнім часом можна спостерігати процес становлення «мусульманства» 

як частини політичної ідентичності для другого і третього покоління іммігрантів. 

Молодь виявляє набагато більшу політичну активність у процесах міжнародної і 

внутрішньої політики, ніж перше покоління іммігрантів. Наразі спостерігається 

активна політична організація мусульманських спільнот навколо свого вірування 

та використання ними певного дискурсу, зосередженого навколо толерантності, 

входження в суспільство й ісламофобії. Такий дискурс відображає наявні 

проблеми, з якими зіштовхуються нащадки іммігрантів й іммігранти пізніших 

хвиль, а також бажання внести обговорення даних тем до порядку денного 

внутрішньої і зовнішньої політики європейських держав. Слід додати, що 

політична діяльність мусульманських меншин часто містить критику міжнародної 

політики ЄС, а також суспільного устрою та принципів секуляризму.  

Можна навести аргументи проти сприйняття мусульманського чинника як 

однорідного, оскільки різні групи, що можуть належати до різних течій віри, 

здійснюють свою політичну діяльність різними методами, переслідують відмінні 
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одна від одної цілі, що позначається на їхньому кінцевому впливі на національну 

та європейську ідентичність. Ф. Адамсон застерігає проти виокремлення ісламу в 

політичну категорію, оскільки це призводить до ототожнення релігії та політики і 

до закріплення мусульманства в ролі Іншого щодо Заходу. Ця «іншість», на її 

думку, є результатом уявлення про те, що група людей, які сповідують іслам, може 

займатися лише мусульманською політикою та мати передусім мусульманську 

ідентичність (Adamson, 2011). Така категоризація співвідноситься з поглядами, які 

були висловлені у відомій праці «Зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона, де 

протиставляються західна та мусульманська цивілізації. 

Н. Пророченко зазначає, що політичні та соціальні зміни, які можна 

спостерігати у мусульманському світі, як правило, відбуваються поза рамками 

західних уявлень про демократизацію та секуляризацію, натомість утверджуючи 

власну історично-культурну групову ідентичність. Процеси глобалізації та 

розширений доступ до інформації означають більш свідоме ставлення до віри, а 

також до визнання місця ісламу у сучасному світі (Пророченко, 2015). На практиці 

це означатиме, що залучення мусульманських меншин до норм та цінностей 

західного суспільства без урахування даної перспективи матиме опір з боку як 

самих меншин, так і відповідних країн походження, які здійснюють свій вплив 

шляхом ряду культурно-політичних засобів. 

Треба зазначити, що не існує загальноприйнятого вчення ісламу; натомість, 

групи та релігійні лідери формують власний дискурс на основі інтерпретації 

релігійних текстів, історичних звичаїв та обставин. M. Кремер зазначає, що 

кількість таких трактувань у сучасному контексті зростає особливо швидко, при 

цьому традиційні, ортодоксальні підходи протистоять так званим ліберальним 

мусульманським діячам. Ісламський дискурс представлений переважно 

ортодоксальними ісламістами, які представляють іслам як систему певних норм і 

цінностей, що є унікальним та протистоїть іншим релігійним, культурним та 

політичним системам (Kremer, 2013). Прихильники ліберального ісламу 

трактують дану систему більш широко, як таку, що складається із загальних 

принципів поведінки, а не конкретних вказівок; такий підхід допускає, що система 
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може адаптуватися до сучасних уявлень про пристойний рівень життя, 

верховенство права та демократичне управління.  

Ф. Фрегоші, досліджуючи залученість мусульманських меншин у 

європейському суспільстві, виділяє явище колективної мобілізації як ряд 

навмисних сумісних дій, що виконуються соціальними акторами заради  реалізації 

певної політичної програми. Він наводить три типи мобілізації: релігійна 

мобілізація, ісламська соціально-політична мобілізація та секулярна ідентичністна 

мобілізація (Frégosi, 2013). 

Релігійна мобілізація базується на підході практикуючих мусульман, метою 

діяльності яких є захист та збереження традиційних релігійних ритуалів, а також 

побудова зв’язків між членами громади на релігійній основі. У європейському 

контексті такий вид мобілізації охоплює, наприклад, отримання дозволу на 

побудову мечетей, на поховання за традиційним ритуалом чи доступу до певного 

виду харчування. У результаті подібної релігійної мобілізації створюються певні 

представницькі органи, уповноважені висловлювати побажання громади на 

державному чи міжнародному рівні. Ф. Фрегоші додає, що, в той час, коли 

існують різні трактування релігійної мобілізації, для неї часто є характерною 

низька участь у політичному процесі країни проживання (наприклад, 

голосування), та висування вимог, які на практиці означають створення 

паралельних суспільств, життя яких організоване згідно з нормами 

ортодоксального ісламу (Frégosi, 2013). Якщо згадати описані у розділі 1 моделі 

інтеграції іммігрантів у суспільство, можна провести паралель між релігійною 

мобілізацією та моделлю відчуження (відокремлення). 

Ісламська соціально-політична мобілізація також базується на теологічних 

догматах ісламу і може діяти на національному чи європейському рівні. Такий вид 

мобілізації можна охарактеризувати як вираження належності до мусульманської 

віри шляхом соціальних та політичних дій. Він охоплює передусім молодь, для 

якої характерна подвійна ідентифікація – політично активні громадяни 

європейських держав та, водночас, мусульмани, які вимагають врахування 

власних релігійних прав та свобод у демократичному контексті. Так, проявом 
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ісламської соціально-політичної мобілізації були протести проти заборони 

хіджабу у французьких школах. Ісламська соціально-політична мобілізація також 

охоплює течії, багато з яких орієнтовані на країну походження певної групи та 

підтримку зв’язку з нею, про свідчить діяльність організації «Міллі Герюш», що 

фінансується Туреччиною та орієнтована на турецькі меншини в ЄС.  

Для секулярної ідентичнісної мобілізації характерне передусім культурне 

сприйняття ісламу, оскільки секулярні мусульмани об’єднуються з метою 

створення альтернативи релігійному сприйняттю ісламу та монополії 

мусульманських релігійних лідерів на представницьку функцію на зовнішньому і 

внутрішньому рівні функціонування приймаючої країни. Це — єдиний вид 

мобілізації, метою діяльності якого є модернізація ісламу шляхом його 

секуляризації. Також для неї характерна критика ісламу та захист свободи 

віросповідання для колишніх мусульман; саме ця група веде мову про ісламізацію 

європейського суспільства. Важливою складовою інтеграційної політики щодо 

мусульман в Європі є діяльність ісламських організацій, найбільшими з яких є 

організації офіційного і політичного ісламу, зокрема, Всесвітня мусульманська 

ліга, Турецько-ісламський союз релігійних установ, Національна федерація 

мусульман Франції тощо. Сама поява такого типу організацій обумовлена 

прагненням мусульманських держав використовувати мусульманські громади для 

посилення впливу у країнах Західної Європи. Контроль за діяльністю організацій 

здійснюється через дипломатичні та консульські представництва відповідних 

держав (Корогодов, 2007).  

Як зазначають експерти, вибір стратегії інтеграції мусульман організацією 

офіційного ісламу залежить від цілей, які переслідує держава, під чиїм впливом 

знаходиться та чи інша організація офіційного ісламу. У цьому контексті доцільно 

виокремити дві групи мусульманських держав, цілі яких у даному процесі 

найбільшою мірою відрізняються: по-перше, держави, громадяни яких масово 

мігрували в країни Західної Європи (наприклад, Туреччина, Марокко, Алжир, 

Туніс); по-друге, держави, громадяни яких масово не мігрували в країни Західної 

Європи, але їхня політика пов’язана з поширенням ісламу в світі (наприклад, 
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Саудівська Аравія) (Корогодов, 2007). 

Перша група держав орієнтована на встановлення контролю за своїми 

громадянами, які постійно або тимчасово проживають в Західній Європі. 

Відповідні угоди були підписані між європейськими урядами і урядами 

відповідних мусульманських держав. В рамках угод  передбачено можливість 

створення мусульманськими державами релігійних організацій на території 

європейських держав задля допомоги мусульманам-іммігрантам адаптуватися до 

умов європейського життя, стабілізувати його самоідентифікацію, надання 

широкого вибору релігійних, соціальних, культурних послуг (Корогодов, 2007). 

При цьому, як зазначають дослідники, парадоксальним є те, що іслам одночасно 

сприймається як загроза інтегрованості, так і як неодмінная складова  

ідентичності іммігрантів, яка має бути реалізована лише в інституційних рамках 

двосторонніх домовленостей, призводячи до так званої “конфесіоналізації 

інтеграційної політики” (Klausen, 2015; Malik, 2007). 

І. Корогодов також зазначає, що організації офіційного ісламу держав 

першої групи переважно дотримуються такої інтеграційної стратегії, що 

відповідає етнічному (культурному, традиційному) ісламу, і яка передбачає 

створення діаспори з метою підтримки зв’язку між мігрантами та їх 

батьківщиною. Таким чином, традиційний іслам виступає складовою домінантної 

національної (етнічної) ідентичності європейського мусульманина. Етнічний 

іслам, хоча і може суперечити цінностями західноєвропейського суспільства 

(наприклад, в сфері гендерних відносин), є переважно аполітичним і знаходиться 

в перманентному перетворенні на інші типи ісламу, а тому його потенційна 

загроза для західноєвропейського суспільства, на думку експертів, не є очевидною 

(Корогодов, 2007; Малашенко, 2006). 

Найбільш яскравим представником другої групи держав є Саудівська Аравія. 

Так, Всесвітня мусульманська ліга, створена у 1962 р. за ініціативи Саудівської 

Аравії та за сприяння США, окрім офіційно задекларованих цілей діяльності, 

активно сприяє зміцненню позицій мусульманського духовенства та просуванню 

інтересів Саудівської Аравії, яка також виступає й основним зовнішнім джерелом 
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фінансування діяльності організації. Діяльність Ліги, на відміну від організацій 

офіційного ісламу держав першої групи, не обмежена конкретними 

європейськими мусульманськими громадами, оскільки сама Саудівська Аравія 

ставить за мету підтримку і поширення неоваххабізму, зокрема в Європі. 

Стратегія діяльності Всесвітньої мусульманської ліги схожа на стратегії 

організацій політичного ісламу (месіанізм, формування транснаціональної 

ісламської ідентичності серед європейських мусульман, що домінує над іншими 

ідентичностями, прагнення до введення норм шаріату тощо), про що свідчить 

підтримка ісламістського руху в Європі з боку ісламських держав, зокрема, 

Саудівською Аравією (Корогодов, 2007; Novikov, 2005). 

Підкреслимо, що концептуальні засади європейського ісламізму, яких 

сьогодні дотримуються активісти європейських помірних ісламістських 

організацій, зокрема, організацій політичного ісламу в Європі (Міллі Герюш, 

Союз мусульманських організацій Франції, Мусульманське товариство в 

Німеччині, Асоціація мусульман Британії, Ісламська місія Об’єднаного 

Королівства, Союз ісламських громад в Італії, Федерація ісламських організацій в 

Європі), були закладені на початку 1990-х рр. в рамках нової концепції «Fiqh al-

Aqalliyyat» (право для мусульманських меншин) (Fishman, 2006). Сам термін 

«фікх меншин» вперше був уведений головою Північноамериканської ради з 

фікху Таха Ябір аль-Алвані у 1994 р., а офіційно прийнятий та затверджений 

Європейською радою з питань фатв та досліджень на чолі з Юсефом аль-Карадаві 

у другій половині 1990-х рр. В основу концепції було покладено розподіл 

мусульман за місцем проживання, зокрема, на тих, хто проживає на території 

держав, в яких переважна кількість населення вільно сповідує іслам («Дар-уль-

Іслям»), і тих, хто проживає за межами «Дар-уль-Іслям», тобто у 

немусульманському світі. Останні, в свою чергу, поділялися на тих, хто прийняв 

іслам, і тих, хто народився в ісламській країні, але був змушений переїхати і 

проживати в неісламській державі, тобто мусульмани-емігранти. Саме останні і 

потребували особливих, нових правових підходів для задоволення своїх 

специфічних релігійних потреб, оскільки, змінивши громадянство, вони 



81 

 

перетворилися на повноправних членів суспільства і отримали всі конституційно 

гарантовані права, включаючи право брати участь у виборах тощо (Аль-Кардави, 

2015). Тобто, фікх меншин покликаний вирішити конфлікт, що виникає між 

прагненням мусульман дотримуватися норм шаріату у західному суспільстві та 

необхідністю підпорядковуватися одночасно законам країни проживання. Однією 

з пріоритетних задач фікха меншин є зняття певних традиційних правових 

бар’єрів на шляху до більш масштабного проникнення мусульман на Захід. Такий 

підхід дозволив адаптувати норми ісламського права до потреб «західних» 

мусульман (Курбанов, 2010). 
Внаслідок появи концепції фікха меншин перед ісламістськими 

організаціями постала проблема: з одного боку, не допустити асиміляції 

мусульман з немусульманською більшістю, для чого необхідно зміцнювати 

ісламську ідентичність мусульман («оборонна стратегія»), а з другого, – сприяти 

активній участі мусульманських меншин у всіх сферах життя, за допомогою чого 

ісламізувати неісламські суспільства («наступальна стратегія»). Перша стратегія 

передбачає створення мусульманських громад з власною релігійною, освітньою та 

рекреаційною інфраструктурою, соціальні відносини в яких регулюються 

шаріатом (в рамках концепії фікху меншин), що має захистити інтереси 

мусульманської меншини, цінностей ісламу в немусульманському суспільстві. 

Друга стратегія передбачає завоювання ісламістськими організаціями довіри 

серед немусульманської еліти, для чого організації повинні позиціонувати себе як 

партнери, готові до активного діалогу, як прихильники норм і фундаментальних 

цінностей немусульманського суспільства. Мусульманські організації повинні 

допомагати інтегруватися мусульманам в немусульманське суспільство, сприяти 

підвищенню їх ролі в житті всього суспільства з метою розширення присутності 

ісламського фактора в неісламському середовищі (Kandel, 2004). Отже дуалізм 

стратегій організацій дозволяє пояснити діяльність помірних ісламістських 

організацій, яка з боку європейців сприймається як суперечлива, викликаючи 

дискусії з приводу того, чи є має місце конструктивна, або деструктивна політика 
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при конструюванні ісламської ідентичності (Kandel, 2004; Vidino, 2006; 

Корогодов, 2007). 
Зазначимо, що мусульманські організації у Європі спочатку зайняли 

жорстку і навіть конфронтаційну позицію щодо захисту норм шаріату, що було 

обумовлено радикальністю поглядів їх лідерів і боротьбою між ними за право 

представляти інтереси мусульман у немусульманському світі. Зокрема, ісламський 

Фонд Лестер у 1988 р. рішуче боровся за провідну роль в організації протестів 

проти публікації «Сатанинських віршів» С. Рушді у Великій Британії. Проте, як 

зазначають дослідники, мета Фонду полягала не тільки у тому, щоб очолити 

протест, але й не допустити, щоб будь-яка інша організація чи структура зробила 

це першою. Схожі процеси відбувалися у цей час і у Франції (Vidino, 2006).  
У 1989 р., коли було утворено Федерацію ісламських організацій в Європі, 

було задекларовано й оновлену мету діяльності мусульманських політичних 

організацій – «служити мусульманам в європейських суспільствах». Таким чином, 

хоча Федерація й позиціонувала себе як помірна мусульманська організація, 

насправді ж вона перетворилася на своєрідну «парасолю» для більшості 

мусульманських організацій в Європі. У 1996 р. Федерація виступила ініціатором 

створення «Європейського трастового фонду» –  фінансової установи, що 

займається залученням коштів для різних видів діяльності, зокрема, проектів 

Європейського інституту гуманітарних наук, Асоціації мусульманських шкіл 

Європи, видання журналу Al Europiya. У тому ж 1996 р. у співпраці із 

Саудівською Світовою асамблеєю мусульманської молоді Федерація заснувала 

молодіжну організацію – Форум Європейських молодіжних та студентських 

організацій у світі (FEMYSO) зі штаб-квартирою в Брюсселі. Практично Форум 

перетворився на активну молодіжну організацію, яка наглядає за мережею з 37 

організацій-учасниць і має офіційні відносини на постійній основі з 

Європейським Парламентом, Радою Європи та Організацією Об’єднаних 

Націй (Vidino, 2006). Федерація у 2008 р. виступила ініціатором документу під 

назвою «Хартія мусульман Європи», в якому міститься заклик до мусульман 

Європи об’єднатися на основі спільного віросповідання, поваги до прав людини 
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та взаємодопомоги. У документі наголошується на важливості сімейних цінностей 

та права мусульман на будь-яке релігійне самовираження. Важливим є 

твердження, що інтеграція у суспільство, яка не враховує такого права на 

самовираження, не може бути корисною як для мусульман, так і для 

європейського суспільства (Muslims of Europe Charter, 2008). 
Однією з найбільш відомих організацій мусульман у Європі та світі є 

Мусульманське Братство. Первинною метою діяльності Братства було 

встановлення ісламських політичних режимів, однак нове покоління його діячів, 

народжене та виховане у країнах ЄС, має дещо інші пріоритети.  Мусульманське 

Братство сприяло заснуванню одних із найбільш впливових у Європі 

національних мусульманських рухів у таких країнах як Франція, Німеччина та 

Бельгія (Mandaville et al, 2010). Дані рухи заохочують участь мусульман Європи у 

політичних процесах з метою забезпечення своїх релігійних інтересів, 

утвердження мусульманської ідентичності як первинної  та уможливлення 

релігійних практик у повсякденному житті. Братство регулярно організує 

культурно-релігійні заходи та намагається співпрацювати з національними та 

європейськими інституціями, подаючи себе як посередника між європейським 

суспільством та мусульманськими меншинами. Братство функціює за рахунок 

мережі особистих зв'язків та численних пожертвувань із Саудівської Аравії та 

країн Персидської затоки, а також не має чіткої прозорої структури, що значно 

ускладнює контроль за його діяльністю (Lebl, 2014). 

Також  Мусульманське Братство співпрацює з Організацією Ісламської 

Співпраці, яка здійснює свою діяльність по захисту інтересів мусульман світу із 

Саудівської Аравії та має представництво у Брюсселі. Організація Ісламської 

співпраці виступає проти критики ісламу та веде активну дипломатичну 

діяльність в ООН з метою лобіювання норм ісламу (The Organisation of Islamic 

Cooperation, n.d.). Мусульманська Світова Ліга та Світова Асамблея 

Мусульманської Молоді також є організаціями, заснованими у Саудівській Аравії 

та фінансованими нею. Метою діяльності організацій є розповсюдження 

інформації про “чистий” іслам (а саме, його консервативну ваххабітську течію) та 
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підтримка мусульманської ідентичності молоді у ряді країн, у тому числі серед 

нащадків іммігрантів-мусульман у Європі. Обидві організації звинувачували у 

зв'язках із рядом терористичних угруповань (Emerson, 2003). 

Організації мусульман у Європі, як правило, не є відомими широкому 

загалу. Винятком за останній рік став Рух Гюлена (Gülen), який має неофіційну 

назву Hizmet (служіння), об'єднує прихильників філософії проповідника 

Ф. Гюлена та орієнтований передусім на населення Туреччини та турецьку 

діаспору у Європі (в основному, Німеччина та Нідерланди). Доктрина руху була 

розроблена дослідником ісламу та політичним діячем  Ф. Гюленом, який майже 

протягом 20-ти років проживає у США. Доктрина включає у себе поєднання 

світської освіти для мусульман із дотриманням традиційних релігійних приписів, 

а практична діяльність руху складається із заснування та фінансування ряду 

освітніх закладів, організації семінарів та конференцій, заохочення 

міжкультурного діалогу (“Turkey coup: What is Gulen movement and what does it 

want?”, 2016).  Однак треба зазначити, що методи роботи організації, включаючи 

фінанси та структуру, не є прозорими, що викликає критику у європейських 

країнах, на які поширюється діяльність руху (Mandaville et al, 2010). Після 

невдалого державного перевороту 2016-го року у Туреччині почалися масові 

переслідування прихильників Гюлена, оскільки, на думку правлячих сил, саме він 

стояв за спробою захоплення влади, попередньо створивши групу лояльних до 

нього еліт на держслужбі, в армії та вищих навчальних закладах. Це призвело до 

“переливання” турецького внутрішньополітичного конфлікту у європейські 

країни; мали місце ряд сутичок між представниками турецьких меншин, бойкоти 

шкіл та закладів, які вважалися гюленістськими. Дана ситуація продемонструвала 

суттєві політичні розбіжності між представниками однієї етнічної групи та одного 

вірування, а також те, наскільки сильним є зв'язок меншин із країною походження. 

У розділі 3 буде описано докладніше, як  даний зв'язок може використовуватися 

для зовнішньополітичних дій. Іншою впливовою мусульманською організацією у 

Німеччині є DITIB, що розшифровується як Турецький Ісламський Союз із 

релігійних питань. Дана організація має тісні зв'язки з Туреччиною та з правлячою 
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партією президента Р. Т. Ердогана, хоча формально знаходиться у віданні 

державного управління з питань релігії. Офіційно метою дільності є релігійна 

організація турецьких меншин, однак DITIB неодноразово викликала критику 

через проведення інформаційних кампаній, спрямованих проти визнання 

вірменського геноциду, та лобіювання інтересів партії президента; у січні 2017-го 

року генеральний прокурор Німеччини почав розслідування діяльності організації 

за підозрою у шпигунстві на користь Туреччини. 

Сучасна стратегія діяльності мусульманських організацій зорієнтована 

переважно на завоювання довіри серед європейського населення.  На сучасному 

етапі діяльність організацій відповідає принципам мультикультурної інтеграційної 

стратегії (визнання колективних культурних прав). Водночас, як свідчать чисельні 

терористичні акти в Європі, така інтеграційна стратегія відповідає політично 

ангажованому типу ісламу, що перетворюється на виклик для безпеки 

західноєвропейського суспільства . 
Нині на загальноєвропейському рівні функціонує ціла низка різноманітних 

ісламських організацій, зокрема, Союз ісламських організацій в Європі, 

Європейська ісламська рада, «Сулейманжиляр», Диянат, «Міллі Герюш», 

«Табліг», Ісламська місія, Ісламський призив, Ісламський європейський клуб 

тощо, що покликані захистити інтереси мусульман Європи, сприяти формуванню 

нового покоління мусульман, які не тільки володіють знаннями про шаріат, але й 

про реалії життя європейського суспільства, здійснюють фінансове забезпечення 

мусульманських організацій в Європі, координують діяльність різних ісламських 

культурно-просвітницьких організацій та інформаційних служб (Краснолюдська, 

2009). Так, Союз ісламських організацій в Європі об’єднує такі організації як: 

Європейський інститут соціальних наук, Європейська рада з питань фатв та 

досліджень, Ісламський клуб молоді та студентів Європи (має представництво у 

структурах Європейського Союзу), Ліга ісламських шкіл; Європейський фатв; 

Асоціація журналістів Європи (співпрацює з іншими журналістськими 

організаціями Європи); Європейська ісламська рада (об’єднує ісламські 

організації Німеччини, Франції, Іспанії, Бельгії та Нідерландів); «Міллі Герюш» 
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(об’єднує низку організацій, створених вихідцями з Турції, включаючи заклади 

ісламського призиву, управління фатвом, інформаційні та релігійно-культурні 

центри і мечеті) тощо.  
Всі мусульманські організації, що діють у Європі, дослідники поділяють на 

три категорії:  
1) організації, які мають офіційний статус та отримують підтримку 

офіційних структур у країнах арабського світ (наприклад, Ісламський центр в 

Лондоні, Мечеть ісламського центру в Римі, Ісламський культурний центр в 

Женеві, Ісламський культурний центр в Мадриді підтримуються Саудівською 

Аравією, Ісламський культурний центр в Дубліні – Об’єднаними Арабськими 

Еміратами, Велика мечеть в Париж підтримується Алжиром). Основною метою 

діяльності цих закладів є надання релігійних, культурно-просвітницьких послуг та 

інформаційно-популяризаторська діяльність. Управляються організації 

наглядовими радами, в які входять посли арабських країн. 
2) організації, що займаються розповсюдження та популяризацією ісламу 

(наприклад, Французька рада ісламської релігії – офіційна організація, що 

представляє мусульман Франції; Ісламська рада Великобританії, до якої входить 

понад 300 мусульманських організацій країни; Ісламська рада Швеції, Союз 

мусульманських організацій Швейцарії, Ісламська рада Німеччини, Союз 

ісламських діаспор і організацій Італії тощо). Такі організації переважно 

виступають за інтеграцію мусульман у європейський простір без втрати 

культурної та релігійної ідентичності, а також беруть активну участь в ідейно-

політичному, громадському та культурному житті європейських суспільств; 

підтримують боротьбу з расовою дискримінацією та виступають за руйнування 

стереотипів та упереджень щодо ісламу. 
3) спеціалізовані організації, які відіграють значну соціальну роль у 

процесах інтеграції іммігрантів у європейське співтовариство, зокрема, 

різноманітні молодіжні організації, мета діяльності яких полягає у формуванні 

соціальних установок та життєвих орієнтирів молоді, в основі яких лежить баланс 

між ісламською ідентичністю та інтеграцією у європейське співтовариство; 
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професійні організації, діяльність яких спрямована на об’єднання мусульман за 

професійною ознакою з метою посилення їх суспільної ролі задля підтримки 

мусульманських громад і діаспор; навчальні заклади, в яких крім офіційної 

навчальної програми викладається арабська мова та ісламська етика (кількість 

закладів уЄвропі постійно зростає і сьогодні їх налічується понад 300 одиниць, які 

діють у Великій Британії (близько 60), Нідерландах (біля 30), Швеції (понад 15), 

Бельгії, Данії, Німеччині, Франції); благодійні організації (наприклад, Ісламська 

допомога (Бермінгем) та Ісламська підтримка (Лондон), які надають матеріальну 

та гуманітарну допомогу мусульманським громадам Європи. Підкреслимо, що в 

остання роки ісламські благодійні організації розширили свою діяльність і 

надають допомогу як мусульманам так і не мусульманам, які постраждали 

внаслідок криз та стихійних лих, а також всім, хто потребує допомоги 

(Краснолюдська, 2009). Так, організація Ісламська допомога (Islamic Relief 

Worldwide) сьогодні є міжнародною гуманітарною організацією, що реалізує 

проекти в країнах Африки, Азії, Близького Сходу та Східної Європи. Ісламська 

допомога має консультативний статус при ЕКОСОР, а також дотримується кодексу 

поведінки Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також 

інших неурядових організацій під час здійснення операцій допомоги 

постраждалим внаслідок природних лих та катастроф (Краснолюдська, 2009; 

Іslamic Relief Worldwide). 
Для підвищення ефективності впливу ісламських організацій на стратегії 

інтеграції мусульман до західноєвропейського політичного, економічного і 

гуманітарного простору використовуються різноманітні інструменти, що мають 

різний характер впливу, зокрема: 
у сфері релігійної та суміжною з нею діяльності – організація регулярних 

молитв, ісламських свят, семінарів та лекцій на релігійну тематику, паломництво 

до релігійних святинь, продаж ритуальних атрибутів, надання ритуальних послуг, 

будівництво мечетей, навчання імамів, курси з вивчення Корану тощо;  
у сфері освіти – створення і підтримка діяльності мусульманських 

навчальних закладів, проведення уроків ісламу в загальноосвітніх школах, 
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спеціальні комп’ютерні курси, курси для вивчення мови країни перебування та 

країни еміграції тощо; 
в соціальній сфері – лекції, семінари, курси з питань виховання дітей, 

ознайомчі країнознавчі курси, створення молодіжних, студентських та жіночих 

організацій, допомога мусульманам, які потрапили у скурні обставини; 
у сфері культури і спорту – організація досугу, відпочинку для всіх вікових 

груп, підтримка діячів культури, мистецтва, літератури, створення спортивних 

команд та гуртків тощо; 
у сфері міжрелігійного та міжкультурного діалогу – розробка і реалізація 

різноманітних проектів у сфері культури та релігії, організація і проведення 

міжрелігійних семінарів і конференцій, зустрічей з політичними, громадськими 

діячами країни перебування, представниками державних структур, 

співробітництво з іншими мусульманськими організаціями, поширення інформації 

про іслам, участь в мусульманських радах при національних урядах (найбільшого 

успіху було досягнуто у Франції) тощо (Краснолюдська, 2009). 
Водночас вплив мусульманських організацій на інтеграційні стратегії 

європейських мусульман в цілому має обмежений характер, оскільки, як свідчать 

статистичні данні, незважаючи на постійне зростання кількості мусульман в 

країнах Європи, їх частка у порівнянні з місцевим немусульманським населенням 

залишається незначною, а самі вихідці з мусульманських країн не завжди 

проявляють інтерес до власних культурно-релігійних традицій; розвиток засобів 

інформації та комунікації уможливлює доступ до потрібних ресурсів без 

посередництва духовних наставників; загалом пасивна участь європейських 

мусульман в діяльності різноманітних організацій; прагнення отримувати сучасну 

перспективну світську освіту; труднощі у створенні ефективних представницьких 

інститутів ісламу на національному рівні задля створення каналів впливу 

мусульманських організацій на інтеграційну політику європейських урядів; 

строкатість релігійних поглядів європейських мусульман та наявність 

міжгрупових релігійних та етнічних конфліктів.   
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Крім зазначених, існує ряд організацій регіонального та національного 

рівня, які об’єднують професійних діячів, займаються політичною, релігійною, 

культурно-просвітницькою та благодійною діяльністю. Водночас переважна 

більшість мусульманських організацій фінансується з-за кордону (Саудівська 

Аравія, Ємен, Туреччина); активні у ній релігійні діячі часто мають закордонне 

громадянство та мало або взагалі не контролюються на знання демократичних 

норм та цінностей. У всіх країнах ЄС виникали конфлікти з певними релігійними 

та культурно-освітніми закладами через критику прав людини та релігійної 

свободи, а також антисемітизм. Натомість мечеті та інші заклади регулярно 

стають об’єктами нападу праворадикальних елементів (Каденко, 2017). 
Можна констатувати, що на сьогодні не існує єдиного представницького 

органу для мусульман Європи, який би виконував значущу роль у формуванні 

сучасної ідентичності європейських мусульман. Більшість організацій діє на 

національному та локальному рівнях, переважно відстоюючи права мусульман на 

власні релігійні обряди та практики. Політична та соціальна діяльність 

мусульманських меншин часто зводиться до збереження власної релігійної 

ідентичності в умовах суспільства, що керується відмінними законодавчими та 

культурними нормами. Як зазначає Ф.  Фрегоші, дана мобілізація може 

відбуватися як із позиції дискримінованих меншин, так і з позиції громадян, які 

вимагають певних прав (Frégosi, 2013). Значні розбіжності у баченні 

мусульманськими меншинами свого місця у європейському суспільстві, а також 

відсутність діалогу та скоординованих дій зумовлюють фактичну відсутність 

мусульманських меншин у дебатах з формування європейської ідентичності 

іммігрантів, водночас вимагаючи окремих для себе прав на національному рівні. 

Таким чином, мусульманським меншинам в Європі з високою імовірністю може 

буде відведена роль Іншого. 

Мусульманські спільноти активно реагують на поточні події, які формують 

імідж ісламу як релігії, несумісної з європейськими цінностями, що 

підтверджується терактами у Франції, Німеччині та Бельгії. Однак на практиці ця 

реакція відображена в публічному дискурсі як змішана: з одного боку, офіційне 
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засудження терору з боку представників громад як несумісного із цінностями 

ісламу; з другого, численні випадки схвалення терористичних методів на рівні 

груп та приватних осіб, які поширюються правими медіа на доказ існування 

Іншого. Важливим аспектом діяльності меншин, який можна трактувати як 

загрозу для національної безпеки, є потенційний зовнішній вплив урядів 

мусульманських держав на зовнішню і внутрішню політику урядів Західної 

Європи шляхом лобіювання своїх інтересів за посередництва культурних і 

релігійних установ іммігрантів, які існують за рахунок владних структур країн 

походження. 

Тероризм та «війна з терором» досить давно стали тими ісламськими 

загрозами, які постійно враховуються у міжнародній політиці; ці терміни не 

зникають зі сторінок наукових видань і преси після подій 11 вересня 2001 р. у 

Нью-Йорку, а також у зв’язку з терористичною діяльністю ІДІЛ. Падіння башт-

близнюків у центрі однієї зі світових супердержав мало символічне значення для 

всіх тих громадян, що вважали себе у безпеці на власній території. Якщо згадати, 

що і до цієї події як у США, так і в Європі досить тривалий час йшли дебати про 

обмеження імміграції та жорстку інтеграційну політику, то тероризм почали 

пов’язувати з потенційною небезпекою співіснування із представниками культури, 

яка «охарактеризувала» себе агресивними діями. Теракти у Брюсселі, Парижі, 

Берліні, Ніцці, Лондоні та інших європейських містах, які були здійснені 

радикальними ісламістами, підсилюють ступінь напруження в суспільствах 

європейських країн (Tausch, Bischof, Kastrun & Mueller, 2007). 

Масована кількість шукачів притулку та біженців, які у 2015-2016 рр. 

нелегально дісталися Європи внаслідок військових дій у Сирії, загострила низку 

внутрішньо- та зовнішньополітичних проблем Європи. Серйозним випробуванням 

для ЄС стала необхідність розміщення та фінансування біженців, поєднана з 

побоюванням щодо проникнення терористів до країн Європи. Політичні лідери 

ЄС зробили спробу використати проблему мігратів як базу для формування 

європейської ідентичності, оперуючи такими поняттями, як гуманізм, 

загальнолюдські цінності, засади Європи. Подібні спроби зустріли опір з боку, 
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передусім, політиків національного рівня, оскільки протести були спрямовані не 

проти дотримання абстрактних цінностей, а проти загрози для національної та 

європейської безпеки. 

За допомогою різноманітних мовних інструментів і використання мовних 

властивостей можна опосередковано донести будь-яку точку зору, часто відмінну 

від «видимої» риторики. Дискурс-аналіз показує, як саме вони функціонують у 

конкретному контексті і як вони можуть впливати на громадську думку. Так, у 

Нідерландах міністерство, яке відповідає за імміграцію біженців, ухвалило 

рішення ввести неологізм «економічні біженці», як це було в 1985 р. під час 

«Тамільського вторгнення», для того, щоб розрізняти «справжніх» і «суто 

економічних» біженців (Nederlandse inzet EU migratiebeleid, 2011). Функція цієї 

інновації була зрозумілою, а подібні прийоми стали актуальними і в інших країнах 

Європи. Тобто, замість того, щоб вести мову про «підроблених» або «фальшивих» 

біженців, хоча саме це насправді малося на увазі і було зрозумілим широкому 

загалу, були використані засоби для категоризації біженців й отримання права по-

різному поводитися з ними. 

Сек’юритизація дискурсу навколо шукачів притулку очевидна у широкому 

використанні в політиці та засобах масової інформації у вигляді загрозливих 

метафор вторгнення, таких як «потік, повені, хвилі або припливи» біженців, проти 

яких потрібно будувати «дамби або греблі», які були би в змозі їх стримати 

(зважаючи на історично-культурний контекст, ця метафора була особливо 

потужною в Нідерландах). Через наплив біженців політики та партії, які 

позиціонували себе як «помірковані», опинилися в невигідному становищі, не в 

змозі переконливо (для виборців) зреагувати на ситуацію, тоді як радикальніші 

партії здобули симпатії шляхом крайньої сек’юритизації питання – навіть за 

браком конкретних планів дії, окрім закриття кордонів. Більшість поміркованих 

партій обрала безпечніші економічні аргументи, з одного боку, зберігаючи 

послідовність свого дискурсу, а з другого, створивши для себе широкий 

дискурсивний простір: від економічних переваг внаслідок залучення біженців як 

робочої сили, до великих витрат на їхню інтеграцію. 
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У межах виваженого економічного дискурсу існує чимало можливостей для 

легітимізації за рахунок Іншого. Економічна криза 2008 р. знову загострила увагу 

на соціальних виплатах, непропорційно велику частку яких отримують особи 

іноземного походження (Continu onderzoek burgerperspectieven, 2011). 

Характерним є те, що велика кількість громадян сприймала ці виплати як такі, що 

ідуть за «їхній» рахунок, тобто була явно присутня дихотомія «Ми – Інші». Це 

свідчить не тільки про відносно низьке залучення представників мусульманських 

меншин на ринку праці та їхню малу частку у високооплачуваних посадах, але 

також про не дуже успішну інтеграцію меншин у життя суспільства, яке так і не 

прийняло значний відсоток громадян як свою невід’ємну частину (Sanderse, 2011). 

Теоретично, кристалізація образу Іншого, що відбувалася завдяки діям 

політичних акторів, мала б сприяти консолідації європейської ідентичності, 

натомість криза шукачів притулку підкреслила вже існуючі проблеми ЄС, як 

політичні, інституційні, так і культурно-соціальні. Наднаціональні структури ЄС у 

Брюсселі, що зобов’язали кожну державу-члена прийняти певну кількість шукачів 

притулку, отримали гостру критику з боку багатьох національних урядів і 

виборців. Низка «східних» держав-членів, таких як Угорщина, Чехія, Словаччина 

та Польща, висловили готовність розмістити в себе шукачів притулку винятково 

християнського віросповідання. Після терактів у Парижі Польща навіть заявила, 

що не має політичної змоги розмістити у себе шукачів притулку, які є 

мусульманами, а прем’єр-міністр Угорщини В.Орбан заявив, що існує загроза 

європейській християнській ідентичності, та назвав завданням своєї країни захист 

Європи (Kinsman, 2015). Інакше кажучи, якщо до та під час розширення ЄС 

йшлося про привілей належності до європейської сім’ї, який «східні» країни-

кандидати мали заслужити, то під час кризи, ці країни, будучи повноправними 

членами ЄС, отримали звинувачення у спотворенні європейських гуманітарних 

цінностей та вимогу про сприйняття політики наднаціональних інституцій. Стало 

очевидним, що серед держав-членів існують фундаментальні розбіжності в 

розумінні європейської ідентичності, які лише посилилися внаслідок загострення 

проблеми шукачів притулку та потенційної небезпеки терористичних актів. 
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Отже, мусульманські спільноти в Європі активно долучаються до 

формування зовнішньої політики ЄС, а також зовнішньої і внутрішньої кран-

членів ЄС, до переосмислення понять національної ідентичності країни 

походження і приймаючої країни. Європейська ідентичність трактується ними як 

групова багатокультурна ідентичність, утворена внаслідок «збагачення» 

континенту мусульманськими традиціями.  

Тобто, мусульманські спільноти використовують дискурс європейської 

ідентичності як постнаціональної та мультикультурної для утвердження власного 

«права говорити». Тим не менш, не в останню чергу за рахунок їхньої ролі як 

Іншого, право мусульманських меншин на формування даного дискурсу фактично 

є  обмеженим, оскільки визначальну роль у цьому відіграє релігія.  

Європейське посткультурне суспільство визнає право індивіда на власні 

культурні звичаї у рамках єдиної Європи, однак релігії у даному дискурсі було 

відведено місце скоріше одного із культурних чинників, аніж системи щоденної 

поведінки та соціального контролю. У країнах ЄС існує стала тенденція 

зменшення релігійності суспільства, особливо серед молодших поколінь, і право 

на свободу (від) віросповідання є важливою складовою прав людини. 

Спільна християнська спадщина європейців у минулому поступається 

місцем умовному поклонінню науковому прогресу у сучасності. Європейська 

ідентичність не має місця для масового дотримання релігійних норм, які часто 

суперечать засадам демократичного суспільства. Тобто, віруючі мусульмани 

опиняються перед конфліктом авторитету релігійних лідерів та авторитету 

світських законів країни проживання, і, відповідно, перед проблемою поєднання 

власної релігійної ідентичності із секулярною європейською.  

Можна зробити висновок, що вплив мусульманського чинника на 

європейську ідентичність не є однозначним. З одного боку, мусульманські 

спільноти докладають зусиль для впливу на політику країни проживання, 

формування іміджу групи та залучення своїх інтересів до політичного процесу. З 

іншого боку, ця діяльність не в змозі зупинити процес творення Іншого, роль якого 

відіграють зазначені меншини; в свою чергу, для мусульманських меншин Іншим 
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стає суспільство, яке обмежує прояви їхньої релігійної діяльності. Великого 

значення при цьому набувають поточні події та їх використання політичними 

акторами. 

Таким чином,  можна спостерігати, що зусилля мусульманських меншин 

закріплюють констатований у попередніх розділах подвійний характер 

європейської ідентичності, що паралельно розвивається шляхом 

багатокультурного залучення та протиставлення Іншому. Можна стверджувати, що 

вплив мусульманського чинника на європейську ідентичність, насамперед, 

асоціюється з негативними аспектами, принаймні в мас-медіа та у прошарку 

інформації, найбільш відомої широкому загалу.  

Мусульманський чинник у масовій свідомості нерозривно пов’язаний із 

проблемою впровадження мультикультуралізму як способу існування суспільства, 

що набула подальшого загострення через глобальні економічні проблеми, а також 

через нещодавні події, які виявили додаткові загрози для безпеки держав. 

Мультикультуралізм у його нинішньому вигляді призвів до того, що в 

європейських державах утворилися «паралельні суспільства», які існують 

ізольовано та сприймаються корінним населенням як загроза для функціонування 

суспільства. Про це свідчить те, що рішуча позиція із цього питання стає дедалі 

важливішою й іноді вирішальною для отримання підтримки виборців.  

Водночас існуючі тенденції засвідчують, що для вирішення проблеми 

потрібно більше, ніж її визнання, навіть на найвищому рівні. Також важливо, щоб 

визнання проблем мусульманського чинника не стало заохоченням до поширення 

ксенофобії та расизму. Відсутність єдиного представницького органу для 

мусульман Європи та плідного діалогу також відіграє негативу роль. Об’єднані 

зусилля голів держав, членів політичних партій та активістів, представлених усіма 

етнічними групами, необхідні для того, щоб  побудувати гармонійне безпечне 

суспільство (Каденко, 2012; Каденко, 2016). 
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2.2. Політичний дискурс мусульманства в євроінтеграційних процесах 

 

 

Політичний дискурс мусульманства в євроінтеграційних процесах 

визначається у межах глобалізації, регіональної інтеграції, імміграційної політики 

ЄС, європейської ідентичності, адаптації мусульманських меншин  до суспільного 

життя в європейських країнах, до сприйняття культури, загальних і національних 

цінностей європейських країн. Як зазначається у численних дослідженнях 

(Delgado-Moreira, 1997; Pichler, 2008; Юськів, 2010; Хашиєва, 2014; Зінько, 

2008; Хазир-Огли, 2009) насамперед глобалізаційні процеси визначили напрями 

розвитку об’єднаної Європи і наразі супроводжують їх дотепер, оскільки ЄС 

відбувся як глобальний актор, який прагне  набути значної політичної ваги на 

міжнародній арені та участі у формуванні і підтримці світового порядку спільно з 

іншими глобальними акторами. У фундаментальному дослідженні вітчизняного 

політолога Б. Юськіва  підкреслюються «соціальні наслідки глобалізації, які в 

основному мають місце, з одного боку, через зміни в розподілі доходів і активів, з 

іншого – через їхній вплив на можливості отримання роботи. Соціально-політична 

картина в Європі ускладнена через низку ендогенних соціальних і демографічних 

чинників, зокрема, старіюче населення і руйнування традиційних сімейних 

структур» (Юськів, 2010, с.17). 

Ще одним важливим аспектом євроінтеграції, зумовленим  глобалізацією, 

підкреслює фахівець, є збільшення міграційних потоків, зовнішніх зв’язків 

мігрантів з країнами походження, що свідчить про зростаюче значення зокрема 

мусульманських мігрантів для європейських країн. Водночас, йдеться у працях 

європейських експертів, соціальні наслідки глобалізації пов’язані з політичними 

змінами, розстановкою політичних сил, соціальними можливостями європейських 

країн щодо адаптації  мігрантів, які, з огляду на суспільну думку, сприяють як 

зростанню безробіття, так і негативно впливають на соціальну ситуацію, оскільки 

мігранти безпідставно користуються благами системи соціального захисту  

(Delgado-Moreira, 1997; Pichler, 2008; Хазир-Огли, 2009). 
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Реально оцінюючи ситуацію щодо впливу глобалізації на євроінтеграційні 

процеси, дослідники вважають, що основний напрям політики, який випливає з 

різних складових глобалізації, полягає в тому, що ЄС і держави-члени повинні 

скористатися її безперечними перевагами без зайвих соціальних витрат, оскільки 

адаптація до глобалізації передбачає політичні заходи, які матимуть соціальний 

вплив і створюватимуть нові можливості для управління ризиками, спричиненими 

мігрантами з мусульманських країн. Щодо міграції, то, на думку фахівців, існує 

нагальна потреба у виробленні нової всебічної політики для адаптації мігрантів в 

суспільство приймаючих європейських країн,  враховуючи міжнародний вимір 

інтеграційної політики, зокрема у контексті міжнародних зобов’язань як складової 

стратегії розвитку ЄС (Юськів, 2010). 

Одним з головних у політичному дискурсі ЄС, наголошується у 

дослідженнях, є питання щодо розвитку європейської ідентичності 

мусульманських меншин, оскільки наразі все більш очевидною «стає 

трансформація концепцій європейської ідентичності, в яких політичний дискурс 

пов’язується з реальними викликами, що постають перед сучасним європейським 

суспільством». Політична ідентичність, на думку Л. Хашиєвої, краще «пов’язує 

між собою людей, що населяють країни ЄС...» Проте політична інтеграція ЄС 

ускладнюється тим фактом, що  політичний дизайн держав-учасниць 

різноманітний: від президентських та парламентських республік до 

конституційних монархій, що розрізняються за своїми партійними системами та 

моделями організації влади. Зібрати їх в єдине ціле видається досить утопічним 

завданням, оскільки вимагає інституціональних змін усередині кожного учасника 

союзу» (Хашиєва, 2014, с. 242). Водночас, відзначають науковці, протягом 

тривалого часу політичний  дискурс щодо європейської ідентичності будувався 

навколо ідеї поступальної інтеграції, завдяки якій громадяни ЄС мали відчути 

себе учасниками єдиного союзу, що забезпечує нову реальність для численних 

членів ЄС (Delgado-Moreira, 1997;  Хашиєва, 2014). 

Важливим для аналізу політичного дискурсу мусульманства в 

євроінтеграційних процесах є дослідження С. Зінько «Проблеми інтеграції 
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мусульманських спільнот у Європі: досвід для України», в якому розглядаються 

політичні, соціально-економічні та релігійно-культурні аспекти інтеграційних 

моделей європейських держав щодо мусульманських мігрантів. 

Насамперед це стосується взаємозв’язку універсалізації та локалізації в 

сферах європейської  безпеки, соціальної та культурної політики, оскільки 

базовими засадами для аналізу глобалізаційних тенденцій, на думку дослідниці, 

виступають мусульманські  міграційні  потоки, тобто своєрідний  «діаспорний 

іслам». Першорядним завданням для іммігрантів, йдеться у науковій праці, є 

«пошук компромісу між традиційними уявленнями мусульманського  суспільства 

та ціннісною системою суспільства–реципієнта,  особливо  в  частині  

диференціації  публічного і приватного сектору» (Зінько, 2008, с. 230). Така  

практика,  що є відмінною  від  існуючої  в  мусульманських  країнах,  стверджує 

дослідниця, створює  сприятливі умови для  адаптації  мусульманських   спільнот 

в  Європі. Можемо погодитися з думкою, що основу мусульманської  

згуртованості в Європі становлять  соціальні, інформаційні та світоглядні 

чинники, які характеризуються значною  неоднорідністю, оскільки передача 

повноважень щодо адаптації мігрантів на локальний рівень стосується насамперед 

політичного виміру місцевого урядування без залучення необхідної соціальної  та 

світоглядної складової. Тобто, на відміну від  офіційного виміру консолідації  

приймаючих  суспільств, мусульманська  спільнота досягла певних успіхів в 

адаптації в Європі на підставі  «гуманітарного» чинника» (Зінько, 2008).   

Слід зазначити, що в європейському медіадискурсі мусульманська  діаспора 

в Європі визначається як однорідна, хоча, на погляд С. Зінько, вона є 

«надзвичайно гетерогенною». Крім того, диференціація мусульманської 

ідентичності в Європі зумовлюється структурою міграційних потоків, оскільки « 

Перша хвиля мусульманської міграції  була  виключно  чоловічою,  оскільки 

спричинилась дефіцитом робочої сили  в Європі  у  1950–1973  рр.  Її  завершення  

співпало  з ескалацією  арабсько–ізраїльського  конфлікту  у 1973  р.  та  світовою  

нафтовою  кризою.  Друга хвиля  міграції  пов’язана  з  економічним  спадом у  

країнах  Європи  у  другій  половині  70-х рр. Вона  супроводжувалась  
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возз’єднанням  сімей мігрантів  першої  хвилі  відповідно  до  програми  

«Об’єднання сімей». Третя хвиля, що складалася переважно з біженців та шукачів 

політичного притулку, пов’язана з іранською революцією 1979 р., ескалацією 

ірансько–іракського конфлікту, двома війнами у Затоці та іншими збройними 

конфліктами.  Четвертою  хвилею  міграції  умовно  називають  дітей,  які  

народилися  у  країнах  перебування від мігрантів попередніх поколінь» (Зінько, 

2008, с. 232).  

Аналіз європейської інтеграційної політики щодо адаптації мусульманських 

спільнот свідчить, що у більшості європейських країн зі значною мусульманською 

діаспорою тривають дискусії щодо інтеграції іммігрантів у контексті боротьби з 

тероризмом. Вони звертають  увагу на проблему незадовільної інтеграції 

мусульманських мігрантів, яка зумовила появу феномену маргіналізації, що 

призводить до появи етнічних анклавів або «паралельних  суспільств», а відтак і 

до підсилення  тероризму  суто  європейського походження. Загалом в 

європейських  країнах  використовуються три основні моделі інтеграції: перша 

модель «приїжджої робочої сили»  за  на основі короткотермінових  контрактів, 

яка наразі розглядається як  недосконала, оскільки не змогла передбачити 

тривалого перебування мусульманських мігрантів у країнах ЄС; друга 

«мультикультуралістська» модель базувалася на тому, що імміграція матиме 

постійний  характер, тому політика адаптації повинна  здійснюватись з 

врахуванням  релігійних та етнокультурних чинників, у контексті яких іммігранти 

розглядалися як частина приймаючого  суспільства, а створення  етнічних  

спільнот - як  необхідна  передумова  інтеграції, хоча з часом така модель 

спричинила міжетнічні  конфлікти, збройні зіткнення та тероризм; третя модель 

базується на принципах асиміляційної політики, згідно  якою іммігранти  

розглядаються  як  особи,  які підписали суспільний договір з державою і їхнє 

перебування вважається прийнятним, поки вони  дотримуються  законів і  норм  

приймаючого  суспільства та підпорядковуються домінантній культурі, проте така 

модель  виявилася  неефективною,  що проявилося у зіткненнях іммігрантів 

другого  і  третього покоління з поліцією у Франції, Німеччині, Бельгії, Британії 
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тощо (Delgado-Moreira, 1997; Каденко & Рижков, 2012). 

На погляд фахівців, жодна з класичних європейських  моделей інтеграції 

іммігрантів не  стала основою для сучасної євроінтеграційної політики, тому  

Європейська  Комісія і країни-члени ЄС, розробляють нові підходи  до  стратегії  

майбутньої  інтеграції  мусульман  в  європейських  державах.  Прихильники  

одного з підходів вважають, що держава повинна зберігати нейтралітет щодо 

ідентичності мусульманських меншин, оскільки релігія і культура є приватним 

правом кожного індивіда. Проте такий  підхід фактично визначається як  суто 

теоретичний, оскільки  суспільство приймаючої країни завжди виступає 

виразником певної культурної та релігійної спадщини, що без державного 

регулювання призводить до культурної асиміляції мігрантів. Інший  підхід  

правового плюралізму, який є наразі новим для  Європи, може суперечити 

основам нормотворчості, оскільки згідно з ним передбачається  паралельне  

функціонування  відмінних  юридичних норм для різних груп населення. 

Пропонується також підхід, який знайшов практичне відображення при 

формуванні  регіональної політики ЄС, що передбачає автономію для 

національних  чи  регіональних груп,  проте він  ніколи не використовувався  для  

іммігрантських, а  тим більше релігійних спільнот (Зінько, 2008; Каденко & 

Рижков, 2012). 

Переважна більшість мусульманських спільнот є достатньо зацікавленими в 

інтеграційних ініціативах приймаючих країн.  Свого часу Федерація  ісламських 

організацій Європи виступила за створення вищезгаданого Статуту мусульман 

Європи як базових принципів тлумачення ісламу та основи для  інтеграції  

мусульман  у  приймаючі  суспільства.  На Брюссельській нараді у 2002 р. Статут 

був представлений провідним ісламським інституціям в Європі, а пізніше 

підписаний мусульманськими організаціями з 28 європейських держав. 

За дослідженнями зарубіжних і вітчизняних фахівців, зростаюча  

присутність мусульман  в  Європі  призвела до впливу мусульманських спільнот 

на формування внутрішньої і зовнішньої  політики як ЄС, так і європейських 

країн. Під час перебування Р. Проді на посаді голови  Європейської  комісії,  
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питання ісламу було винесено на загальноєвропейське  обговорення, з огляду на  

його значну вагу в функціонуванні ЄС в ХХІ столітті. Мусульманська  присутність  

здатна  докорінно  модифікувати  основи  внутрішньої  політики ЄС: підвищити 

статус релігії в політиці, призвести до зростання  націоналістичних  тенденцій та 

наголосити на імперативності суспільної  толерантності (Hunter, 2002; Каденко & 

Рижков, 2012). 

Загалом вплив мусульман на європейські  суспільства  у сфері  внутрішньої 

політики залежить  від  їх  залучення  в  електоральний  процес,  врахування  

мусульманських інтересів політичними партіями приймаючих країн. У внутрішній 

політиці європейська  потреба в стабільності визначається спробами ефективної  

націоналізації та секуляризації ісламу. С. Зінько наводить слова Ф. Камерона, який 

зазначав, що «мусульмани не прагнули  впливати на зовнішню політику ЄС, проте 

ситуація «може  змінитися  в  майбутньому» (Hunter, 2002), і вплив 

мусульманського чинника в зовнішній політиці зростатиме, оскільки європейські 

мусульмани оперативно реагують на розвиток подій на міжнародній  арені, 

прикладами чого є ізраїльсько-палестинський  конфлікт, кризи в Іраку та Боснії. 

Для урядів та політиків значно легшим і вигіднішим було забезпечити зовнішні 

ніж внутрішньополітичні  потреби  мусульман, що  потребує менше політичних та 

фінансових ресурсів та є бажанішим для немусульманського населення. Так, 

немусульмани можуть співчувати жертвам міжнародних подій, але розглядають  

поступки мусульманам у внутрішній політиці як фінансовий тягар для себе. 

Водночас зовнішня та безпекова політика Європи базується на стратегіях 

розширеного сусідства з мусульманськими країнами, таких як «Безпечна Європа в 

кращому світі» та «Ширша Європа - нове сусідство», які враховують зростаючу 

нестабільність у суміжних мусульманських  країнах, що впливає на європейські 

мусульманські меншини. Побоювання щодо нелегальної міграції, ісламського 

тероризму, поширення зброї масового ураження енергетична залежність від країн 

Близькосхідного регіону зумовлюють пріоритетність мусульманського чинника 

для  Європи у сучасну добу (Зінько, 2008). 

У політичному дискурсі також підкреслюється, що якісно новою стратегією 
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щодо мусульманства в євроінтеграційних процесах є вироблення спільної 

політики інтеграції іммігрантів ЄС, яка представляє собою поєднання 

національних, міжнаціональних і наднаціональних елементів. Головним 

інструментом механізму реалізації європейської спільної політики є 

наднаціональне законодавство ЄС. Огляд програмних документів ЄС щодо 

спільної політики з інтеграції іммігрантів в європейському суспільстві свідчить 

про зміни, що відбувалися в європейському політичному дискурсі національної 

ідентичності та мусульманського чинника як Іншого. Аналіз документів з 

політики з інтеграції іммігрантів виявив особливості параметральних 

характеристик європейської та національної ідентичності, а також тенденції 

розвитку політики змін у трактуванні Європейської ідентичності.  

Документи, що є релевантними для цілей даного дослідження: Cпільні 

базові принципи інтеграції іммігрантів у країнах Європейського Союзу або 

Cпільні базові принципи від 2004 р.; Спільний порядок денний з інтеграції від 

2005 р.; Європейський порядок денний з інтеграції громадян третіх країн від 

2011 р.; Комунікації Єврокомісії від 2016 р., відомі як «План Дій з інтеграції 

громадян третіх країн». 

Зазначені документи містять рекомендації щодо дій, які здійснюватимуться 

на рівні ЄС та держав-членів щодо реалізації політики інтеграції іммігрантів на 

рівні спільної зовнішньої і внутрішньої політики ЄС та країн –членів ЄС. 

Порівняльний аналіз документів із цієї групи має за мету забезпечити розуміння 

еволюції європейської політики інтеграції іммігрантів під впливом 

наднаціональних інституцій ЄС і показати, яким чином змінилися пріоритети 

такої політики і як вони відображають зміни європейської політики на основі 

нових суспільних реалій.  

З метою систематизації інформації, що міститься в документах, авторка 

вирішила використати моделі політики інтеграції іммігрантів, заснованих на 

відповідних теоріях. Деякі з цих моделей були прийняті державами-членами на 

основі їх історичних і культурних уподобань, політичного і міжнародного 

середовища тощо. X. Ентцігер і P. Бізефелд зауважують, що існуючі моделі краще 
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служать для розуміння підходів, прийнятих окремими країнами, ніж ілюструють 

деякі загальні закономірності, і посилаються на праці Дж.Холліфілда і його моделі 

гастарбайтерства, асиміляції та етнічних меншин, а також на моделі 

диференціального винятку, асиміляції і плюралізму C. Каслза (Castles, 1995; 

Hollifield, 1997; Entzinger & Biezeveld, 2003). 

С. Каррера узагальнює існуючі національні моделі інтеграції, виокремивши 

політику асиміляції, яка також відома під назвою республіканської або 

універсалістської моделі, що передбачає повне пристосування іммігрантів до 

панівних норм і цінностей приймаючої країни, прийняття спільної ідентичності та 

набуття громадянства; мультикультуралізму, що охоплює визнання, повагу і захист 

культурної самобутності іммігрантів, захист існування їхньої ідентичності в 

суспільстві приймаючої держави; і відокремлення (виключення), що стосується 

обмеженого доступу іммігрантів до права на проживання, низки перешкод на 

шляху до постійного поселення (Carrera, 2006). 

Слід зазначити, що жодна модель не існує в «чистому» вигляді, і політику 

жодної країни не можна проілюструвати за допомогою лише однієї моделі, 

оскільки кожна країна пережила і досі перебуває у процесі еволюції її бачення 

щодо політики інтеграції іммігрантів. Існують також інші класифікації моделей, у 

тому числі низка детальних підходів до кожної з них описана A. Портом і 

P. Румбаутом, зокрема модель «сегментованої асиміляції» (Portes & Rumbaut, 

2001). 

Зазначені моделі були створені для опису національної політики держав, а 

деякі з авторів, зокрема P. Пеннінкс, застерігають від застосування підходу 

національної держави до глобальних явищ міграції (Penninx, 2005). Внаслідок 

такого підходу політика інтеграції іммігрантів, на його думку, неминуче набуває 

захисного й уповільненого характеру, причому групи людей, що перетинають 

кордони і мають намір залишитися на проживання, розглядаються як незвичайне 

явище, що потенційно несе загрозу для стабільного розвитку держав. У той час, як 

ці міркування можуть відображати нинішню реальність, було б передчасно 

вважати за факт, що для аналізу європейської політики можна і слід застосовувати 
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радикально іншу модель. Політику захисту кордонів та інтеграції іммігрантів 

ведуть переважно на рівні національних держав. ЄС перебуває у процесі 

формування спільної політики інтеграції іммігрантів, проте де-факто ця політика 

значною мірою підпорядкована національним урядам і враховує національну 

історію, економічну ситуацію та національну ідентичність. 

Таким чином, для аналізу можна використати три моделі, які засновані на 

стандартах національної політики і які представляють три підходи до інтеграції 

іммігрантів. Вони можуть надати корисну базу для визначення політики ЄС з 

інтеграції іммігрантів та класифікації змін, які могли мати місце. Хоча ці моделі 

можуть не відображати всіх деталей процесу інтеграції іммігрантів в європейське 

середовище, вони є корисним інструментом для аналізу змін у політиці, оскільки 

ілюструють основні тенденції, за якими рухається політика інтеграції іммігрантів. 

Маючи на увазі зазначені узагальнення, припустимо, що моделі інтеграції 

іммігрантів, прийняті ЄС і намічені у відповідних документах (моделі, які ми 

будемо аналізувати), будуть містити елементи асиміляції, мультикультуралізму і 

відокремлення, або ж майже повністю відповідати одній із них. Аналіз покаже, 

наскільки повно представлена кожна модель, а також можливі зміни окремих 

елементів політики на користь інших моделей. На основі вищезгаданих моделей 

можна умовно виділити групу А (модель асиміляції), групу M 

(мультикультуралізм) і групу S (відокремлення). Спираючись на  документи, 

розподіляємо інформацію за категоріями і віднесемо ці категорії до однієї із трьох 

окреслених груп.  

Категорія «Спільні базові принципи». Прийняття Спільних базових 

принципів було базою для розробки чіткої та послідовної основи європейської 

співпраці щодо інтеграції іммігрантів. Принципи пов’язали і розширили політичні 

елементи, що фігурують у різних офіційних документах, прийнятих ЄС. Перший 

принцип лежить в основі взаємної інтеграції як двосторонній процес розвитку 

суспільства, за яким слідує другий принцип, що підкреслює необхідність поваги 

до основних цінностей ЄС і членів державних законів (Common Basic Principles, 

2004, с.19). Тоді, як перший принцип переважно підсумовує дискурс інтеграції 
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іммігрантів, який був поширений в офіційних документах ЄС, другий принцип 

містить обережні згадки про норми і цінності, які вважаються «не сумісними з 

основними цінностями», і, таким чином, можуть «зашкодити успішній інтеграції 

іммігрантів та негативно впливати на суспільство загалом (Common Basic 

Principles, 2004, с. 19). Запропонованим способом уникнення цього сценарію є 

розробка такої інтеграційної політики, яка буде сприяти формуванню поваги до 

спільних європейських і національних цінностей і тим самим запобігати ізоляції 

іммігрантів. Заходи, спрямовані на недопущення дискримінації і виховання поваги 

до різних культурних і релігійних практик, зазначається у принципах, мають стати 

невід’ємною частиною успішної політики інтеграції іммігрантів, за умови, що 

така практика не обмежує основні права іммігрантів (Common Basic Principles, 

2004, с. 23). Якщо остання має місце, то таку практику вважають «неприйнятною» 

і, в разі виникнення необхідності, можуть бути застосовані «правові примусові 

заходи»  (Common Basic Principles, 2004, с. 23). 

Текст Спільних базових принципів можна розділити на наступні категорії. 

1. «Інтеграція є динамічним двостороннім процесом взаємного 

пристосування всіх іммігрантів і жителів держав-членів»: відповідає категорії 

взаємне пристосування. 

2. «Інтеграція передбачає повагу до основних цінностей Європейського 

Союзу»: відповідає категорії повага до основних цінностей ЄС. 

3. «Зайнятість є ключовою частиною процесу інтеграції і посідає 

центральне місце у внеску, який іммігранти роблять у суспільство приймаючої 

країни, а також уможливлюють сприйняття, що такі внески не залишаться 

непоміченими»: відповідає категорії зайнятість. 

4. «Базове знання мови приймаючого суспільства, історії та інститутів, 

необхідних для інтеграції; дозвіл іммігрантам набути цих базових знань має 

важливе значення для успішної інтеграції»: відповідає категорії знання 

приймаючого суспільства. 

5. «Зусилля у сфері освіти мають вирішальне значення для підготовки 

іммігрантів та їхніх нащадків для того, щоб надати останнім можливість бути 
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більш успішними й активними учасниками суспільства»: відповідає категорії 

освіта. 

6. «Доступ іммігрантів до державних і приватних установ на 

недискримінаційній основі є важливим підґрунтям для кращої інтеграції»: 

відповідає категорії рівний доступ до установ. 

7. «Часта взаємодія між іммігрантами та громадянами держав-членів є 

одним з основних механізмів для інтеграції. Загальний форум, міжкультурний 

діалог, освіта для іммігрантів і знання про культуру іммігрантів та стимулюючі 

умови життя в міських умовах підвищують взаємодію між іммігрантами та 

громадянами держав-членів»: відповідає категорії двостороння взаємодія. 

8. «Право на практикування різних культур і релігій гарантується Хартією 

основних прав і має бути захищеним, якщо така практика не конфліктує з іншими 

європейськими невідокремлюваними правами та з національним законодавством»: 

відповідає категорії розмаїття. 

9. «Участь іммігрантів у демократичному процесі та в розробці 

інтеграційної політики та заходів, особливо на місцевому рівні, підтримує їхню 

інтеграцію»: відповідає категорії участь у демократичному процесі. 

10. «Облік політики інтеграції та заходів на всіх відповідних рівнях 

державного управління та державних послуг є важливим чинником у суспільно- 

політичних процесах»: відповідає категорії політика інтеграції на всіх рівнях. 

11.»Розробка чітких цілей, показників і механізмів оцінки необхідні для 

налаштування політики, оцінки прогресу в інтеграції, а також для того, щоб 

зробити обмін інформацією ефективнішим»: відповідає категорії механізми 

оцінки. 

Кожна з даних категорій відповідає одній з груп. Як зазначалося, інтеграція 

іммігрантів може виконуватися у відповідності до моделі А (асиміляція), M 

(мультикультуралізм) і S (відокремлення). Результати розподілу даних категорій 

по групам подано у таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1.  

Спільні базові принципи інтеграції за категоріями 

Категорії Група 

Повага до основних цінностей ЄС, зайнятість, знання приймаючого 

суспільства, рівний доступ до установ, освіта, участь у 

демократичному процесі, механізми оцінки. 

A 

Взаємне пристосування, повага до основних цінностей ЄС, рівний 

доступ до установ, зайнятість, освіта, двостороння взаємодія, 

розмаїття, участь у демократичному процесі, політика інтеграції на 

всіх рівнях, механізми оцінки 

M 

Зайнятість S 

 

Як випливає з рис. 2.3., основні принципи політики інтеграції іммігрантів, 

виражені у Спільних базових принципах інтеграції, містять переважно категорії, 

що відповідають групі М та мультикультурній моделі (91% категорій, якими 

кодовано зміст Спільних базових принципів інтеграції, можна віднести до 

стратегії мультикультуралізму). Певні категорії були віднесені до кількох груп 

одночасно, оскільки це було логічно за їхнім змістом. Група А посідає друге місце 

та складається із семи категорій, проте ці категорії переважно не є специфічними 

для групи, і, по-друге, вони відповідають частині моделі асиміляції, що спирається 

на повний обсяг прав для іммігрантів, передбачаючи право на участь у 

політичному житті. Водночас, модель асиміляції буде також містити коригування 

норм і цінностей приймаючого суспільства до моменту відмови від власної 

ідентичності іммігрантів. Хоча важливість адаптації до європейських норм і 

цінностей визначається як базова, самі Принципи роблять акцент на діях, які 

повинні бути виконані Європейським співтовариством і приймаючим 

суспільством, а не на пристосуванні з боку іммігрантів. Тобто, Спільні базові 

принципи найповніше відповідають мультикультурній моделі інтеграції 

іммігрантів. 
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Рис 2.3. Спільні базові принципи інтеграції. Розподіл за групами 

 

Документ Спільний порядок денний зі структури інтеграції громадян третіх 

країн у ЄС 2005-2010 рр. містить деталізацію Спільних базових принципів та 

перелік заходів, які мають бути прийняті на рівні ЄС і держав-членів. Аналізуючи 

додаток до документа із поясненнями, а також роз’яснення заходів на виконання 

самих принципів, можна визначити, наскільки кожна з трьох категорій 

представлена у деталізації одного з основних принципів. У даному документі 

можна проаналізувати зміст кожного з принципів, які раніше було віднесено до 

певної категорії, і таким чином,  уникнути того, що один і той же принцип буде 

віднесено до кількох категорій, як при аналізі Спільних базових принципів. Далі 

визначимо питому вагу кожної з трьох груп, результати якої наведено у Таблиці 

2.2. 

Таблиця 2.2. 

Спільний порядок денний  

зі структури інтеграції громадян третіх країн у ЄС за категоріями 

Категорії А М S Всього 

взаємне пристосування    9  9 

повага до основних цінностей ЄС 3   3 

зайнятість 5 6  11 

знання приймаючого суспільства 5 4  9 
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Категорії А М S Всього 

освіта 2 5  7 

рівний доступ до установ 3 7  10 

двостороння взаємодія 2 3  5 

розмаїття  4  4 

участь у демократичному процесі 6 8  14 

політика інтеграції на всіх рівнях 2 7  9 

механізми оцінки 6 3  9 

Всього 34 56  90 

 

Результати аналізу підтверджують висновки аналізу Спільних базових 

принципів, а саме, переважну відповідність мультикультурній моделі (рис. 2.4).  

Принцип асиміляції, до якого ми раніше віднесли категорію зайнятість, у 

вищенаведеній схемі не представлений зовсім, оскільки при детальному розгляді 

виявилося, що заходи із забезпечення зайнятості приблизно порівну розподілені 

між мультикультурною та асиміляційною моделлю. Участі іммігрантів приділено 

більше уваги, модель асиміляції отримала кілька важливих компонентів, таких як 

інтеграційні заходи перед від'їздом до країни та створення інтеграційних програм. 

Їхньою метою є забезпечення того, щоб іммігранти ознайомилися з нормами і 

цінностями приймаючого суспільства, перш ніж залишитися на проживання у 

країні. Превентивні заходи, запропоновані для інтеграційної політики іммігрантів, 

охоплюють дуже широкий спектр і покликані забезпечити широкі можливості для 

зайнятості, освіти, підприємництва і боротьби з дискримінацією. Слід зауважити, 

що принцип, відповідний категорії «знання приймаючого суспільства», який був 

віднесений до асиміляційної моделі, при детальному розгляді теж містить 

важливу мультикультурну складову. Окрім того, поставлено мету зробити 

видимими іммігрантів у засобах масової інформації, сприяти інформаційно-

просвітницькій кампанії та боротьбі з дискримінацією. 
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Рис. 2.4. Спільний порядок денний зі структури інтеграції громадян третіх 

країн у ЄС. Розподіл за групами 

 

Європейський порядок денний з інтеграції громадян третіх країн від 2011 р. 

містить у вступі інформацію, що всі дії з порядку денного 2005 р. було виконано; 

незважаючи на це, результати політики інтеграції іммігрантів залишаються 

незадовільними в багатьох сферах. Таким чином, прийняття оновленого порядку 

денного з інтеграції стало необхідним для того, щоб представити більш ефективну 

стратегію інтеграції іммігрантів, яка б враховувала накопичений досвід і 

запропонувала б рішення для проблемних питань. Стаття 1 Європейського 

порядку денного узагальнює існуючі проблеми таким чином: «... соціальний, 

економічний і політичний контекст змінився, і не всі інтеграційні заходи були 

успішними в досягненні своїх цілей. Інтеграційна політика також вимагає 

вольових зусиль та схвалення з боку мігрантів, які хочуть стати частиною 

суспільства, яке їх приймає» (European Agenda for the Integration of Third-Country 

Nationals, 2001, ст. 1). Стаття 1 окреслює найсуттєвіші проблеми, які має вирішити 

оновлена політика інтеграції іммігрантів: низький рівень зайнятості, що 

демонструє тенденцію до подальшого зниження; соціальна ізоляція іммігрантів; 

освітня неуспішність; помітна відсутність інтеграції як джерела занепокоєння у 

суспільстві. 

У Європейському порядку денному виділені такі ключові площини: 
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Площина А: інтеграція шляхом участі. 

Площина B: більше дій на місцевому рівні. 

Площина C: участь країн походження. 

Аналіз тексту Європейського порядку денного, а також додатку з 

поясненням та специфікацією ключових завдань, дав такі категорії: 

Таблиця 2.3.  

Європейський порядок денний за категоріями 

 А М S Всього 

Площина А: інтеграція шляхом участі 

соціально-економічний внесок 

мігрантів 

1 7  8 

права та обов'язки — рівне поводження 

та відчуття приналежності 

1 2  3 

Площина B: більше дій на місцевому 

рівні 

1 3  4 

Площина C: участь країн походження 1   1 

Всього 4 12  16 

 

Як видно з рис. 2.5, послідовно продовжуючи основні тези попередніх 

документів, Європейський порядок денний демонструє перевагу мультикультурної 

моделі. Аналіз цього документа показує, що Європейський порядок денний не 

рівнозначно враховує найактуальніші проблеми, які були визначені на початку 

документа. Незважаючи на низку пріоритетних площин, запропоновані заходи як і 

раніше переважно зосереджені на зайнятості, освіті та рівних правах. 

Запропоновані заходи щодо запобігання соціальній ізоляції іммігрантів 

передбачають працевлаштування, підготовку фахівців у галузі освіти з 

урахуванням різноманітності, а також боротьбу з дискримінацією, проте не 

надають деталей їх реалізації. На відміну від попередніх документів, увагу 
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приділено заохоченню політичної участі іммігрантів, а саме, їхній участі у 

розробці наступних програм інтеграції. Модель відчуження знову не 

представлена. Нарешті, збільшилася кількість політичних заходів щодо 

ефективного впровадження та ефективного функціонування механізму ЄС у 

відповідь на проблеми, зафіксовані у попередніх планах дій. 

 

 

Рис. 2.5. Європейський порядок денний. Розподіл за групами 

 

План Дій з інтеграції громадян третіх країн від 2016 р. на відміну від 

попередніх документів, присвячених інтеграції іммігрантів, був складений у 

відповідь на проблему шукачів притулку. У зв’язку з масовим прибуттям 

представників інших культур, які, скоріше за все, залишаться на постійне 

проживання у ряді країн-членів ЄС, гостро виникла проблема їхньої інтеграції у 

суспільство. Зазначена група іммігрантів мала ряд особливостей, врахованих у 

Плані Дій, таких як посттравматичний стрес та відсутність документів, що 

підтверджують кваліфікацію. 

 

Таблиця 2.4. 

План Дій з інтеграції громадян третіх країн за категоріями 

 А М S Всього 

Заходи перед виїздом та перед 

прибуттям 

2 3  5 

Освіта 2 5  7 
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Інтеграція у ринок праці та доступ до 

професійної освіти 

3 6  9 

Доступ до базових послуг 1 6  7 

Активна участь у житті суспільства 3 8  11 

Засоби координування, фінансування 

та моніторингу 

1 7  8 

Всього 12 35  47 

 

У зв’язку з політичним чинником у вигляді правих партій, які 

використовували дискурс загрози добробуту та «вторгнення» для здобуття 

підтримки виборців, постала мета здійснити інтеграцію пришвидшеними 

темпами, у тому числі інтеграцію у ринки праці. У вступі до Плану Дій 

згадується, що, незважаючи на докладені зусилля, представники третіх країн у ЄС 

мають гірші показники стосовно зайнятості, освіти та участі у житті суспільства. 

Документ містить звернення до «юридичних, моральних та економічних 

імперативів щодо дотримання фундаментальних прав, цінностей та свобод ЄС, а 

також щодо подальшої роботи над більш згуртованим суспільством, оскільки 

успішна інтеграція представників третіх країн є спільною зацікавленістю усіх 

держав-членів» (Action Plan on the integration of third country nationals, с. 2). Заходи 

на рівні ЄС мають надати політиці з інтеграції іммігрантів необхідну структурну 

підтримку, в той час як інтеграція має відбуватися динамічним двостороннім 

шляхом. Аналіз Плану Дій дав  результати, представлені у Таблиці 2.4. 

 

Рис 2.6. План Дій з інтеграції громадян третіх країн. Розподіл за групами 
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Як показує рис. 2.6., переважна більшість заходів з інтеграції (74%) 

відповідає мультикультурній моделі. У документі згадується, що іммігранти 

мають прийняти фундаментальні цінності ЄС та оволодіти мовою приймаючої 

держави, одночасно отримуючи можливість економічного та соціального 

залучення. Таке залучення, як зазначається у Плані Дій, є важливим для відчуття 

належності та для побудови успішних розмаїтих та інклюзивних суспільств 

зусиллями як іммігрантів, так і приймаючої сторони. Цей мультикультурний 

дискурс узгоджується з результатами аналізу документу. Модель виключення 

залишається не представленою, в той час як модель асиміляції, хоча і не має 

більшості, представлена у кожній сфері дій. Хоча мусульманські меншини не 

згадуються як окремий чинник, у тексті присутні непрямі вказівки на них — такі 

як сприяння міжкультурному та міжрелігійному діалогу, а також повага до прав 

людини та європейських цінностей.  

 

Висновки до Розділу 2 

 

 

Вплив мусульманського чинника на європейську ідентичність є 

неоднозначним. З одного боку, мусульманські спільноти докладають зусиль для 

впливу на зовнішню і внутрішню політику країни проживання, формування 

іміджу групи та залучення своїх інтересів до політичного процесу. З другого боку, 

ця діяльність не в змозі зупинити процес творення Іншого, роль якого відіграють 

зазначені меншини; в свою чергу, для мусульманських меншин Іншим стає 

суспільство, яке обмежує прояви їхньої релігійної діяльності. Важливого значення 

при цьому набувають поточні події та їх використання політичними акторами. 

Таким чином, можемо стверджувати, що зусилля мусульманських меншин 

закріплюють подвійний характер європейської ідентичності, що паралельно 

розвивається шляхом багатокультурного залучення та протиставлення Іншому. 

Мусульманський чинник у масовій свідомості нерозривно пов’язується із 
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проблемою впровадження мультикультуралізму як способу існування суспільства, 

що набула подальшого загострення через глобальні економічні проблеми, а також 

через терористичні акти, які виявили додаткові загрози для безпеки європейських 

держав.   

Політичний дискурс мусульманства в європейських інтеграційних процесах 

розглядається у межах глобалізації, регіональної інтеграції, імміграційної 

подітики ЄС, європейської ідентичності, адаптації мусульманських меншин  до 

суспільного життя в європейських країнах, до сприйняття культури, загальних і 

національних цінностей європейських країн. Глобалізаційні процеси визначили 

напрями розвитку об’єднаної Європи і наразі супроводжують їх дотепер, оскільки 

ЄС відбувся як глобальний актор, який прагне  набути значної політичної ваги на 

міжнародній арені та участі у формуванні і підтримці світового порядку спільно з 

іншими глобальними акторами. Для європейських країн головною проблемою 

щодо мігрантів є ефективна адаптація новоприбулих, що потребує вироблення 

адекватної імміграційної політики, яка набуває нових глобальних рис. При цьому 

стратегічне управління імміграцією в умовах європейських інтеграційних 

процесів спирається на три основні компоненти - політику інтеграції, 

імміграційну політику і вплив на причини еміграції в країнах походження 

мігрантів 

Аналіз програмних документів і законодавчих актів засвідчив, що модель 

інтеграції незмінно залишалася мультикультурною з елементами асиміляції, а 

моделі відокремлення не відповідала жодна категорія. Зайнятість та освіта 

залишилися ключовими сферами, що використовуються для розв’язання проблем 

з інших сфер, таких як проблема соціальної ізоляції іммігрантів і суспільного 

занепокоєння у зв’язку з відсутністю інтеграції. Присутній наголос політики 

інтеграції на місцевому рівні, який супроводжується визнанням необхідності 

кращого впровадження та координації стратегій на рівні ЄС.  

Чотири основні документи, які закладають основу для дій на рівні ЄС та 

національному рівні, послідовно демонструють відповідність мультикультурній 

моделі та пропонують ряд заходів для дотримання розмаїття суспільства. 
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Акцентується тема пристосування європейського та національного суспільства до 

культурних особливостей іммігрантів. Увагу приділено політичній та соціальній 

участі іммігрантів у житті суспільства країни, яка їх приймає, а також у 

європейському політичному житті. Після проведення аналізу документів щодо 

політики інтеграції іммігрантів в ЄС можна дійти висновку про те , що 

продовжуються спроби формування європейської ідентичності на основі 

політичних інституцій та спільних гуманістичних цінностей.  

У документах міститься констатація існуючих проблем, і хоча 

мусульманські меншини не згадуються як окремий чинник, в останньому 

документі присутні непрямі вказівки на них - такі як сприяння міжкультурного та 

міжрелігійного діалогу, а також повага до прав людини та європейських 

цінностей. Можна зауважити, що така конкретизація у програмних документах на 

рівні ЄС була б неможливою чи недоречною через низку міркувань. Звідси 

випливає, що краще уявлення про вплив мусульманського чинника на європейську 

ідентичність можна дослідити на прикладах політики окремих країн - членів ЄС. 

Інтеграція іммігрантів лишається порівняно мало розробленою сферою 

наукового знання, і тому надзвичайно важливим є постійний збір та аналіз нових 

даних із законодавчих актів і конкретних життєвих прикладів, а також відповідна 

оцінка успішності двостороннього процесу інтеграції іммігрантів.  
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ МУСУЛЬМАНСЬКИХ МЕНШИН НА ФОРМУВАННЯ 

ІДЕНТИЧНОСТІ У ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ 

 

 

3.1. Політика підтримки національної ідентичності і адаптації 

мусульманських меншин у Нідерландах 

 

 

Політика Нідерландів щодо інтеграції іммігрантів характеризується 

мультикультуралізмом, проявом чого стала розробка належної політико-правової 

бази, що забезпечує формування сприятливих умов для отримання громадянства з 

акцентом на повазі до різних культур та взаємовигідного обміну, а також у 

можливостях участі в політичному житті країни для резидентів із різним статусом. 

Наразі Нідерланди є прикладом країни, що рухається шляхом еволюції від 

політики мультикультуралізму до визнання первинної ролі нідерландської 

ідентичності для довготривалих іммігрантів.  

За оцінкою фахівців МІРЕХ (Migrant Integration Policy Index – індекс 

інтеграції мігрантів), Нідерланди наразі мають «порівняно сприятливі» умови для 

інтеграції (Huddleston, 2011). Після прибуття до країни та складання 

інтеграційного іспиту, іммігранти стають невід'ємною частиною життя 

суспільства, маючи можливість при цьому зберегти власну культуру. Існують 

спеціальні програми зі сприяння працевлаштуванню робітників-іноземців. Згідно 

з положенням мультикультуралізму щодо двосторонності інтеграційного процесу, 

зроблено акцент на багатокультурному характері початкової та середньої освіти, 

що має за мету також запобігання дискримінації. У Нідерландах існує спеціально 

створена Комісія з рівноцінного поводження (Commissie Gelijke Behandeling), 

покликана розглядати скарги та повідомлення про можливу дискримінацію. 

Послуги комісії є безкоштовними, проте не несуть зобов'язального характеру; у 

випадку, коли обвинувачувана сторона не погоджується з її рішенням, позивач 
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може звернутися до суду. Покаранням за дискримінацію за расовою, етнічною чи 

релігійною ознакою може бути позбавлення волі або великий штраф (Algemene 

wet gelijke behandeling, 1994). Нарешті, іммігранти мають можливість узяти участь 

у демократичному житті країни шляхом голосування й участі в обговоренні 

насущних питань. 

З огляду на це окреслимо історично-культурний контекст розвитку 

нідерландського суспільства, оскільки неможливо трактувати питання 

ідентичності у відриві від історичного процесу її формування. Тривалий час і 

донині в основі повсякденного політичного та суспільного життя Нідерландів, а 

також в основі державної політики, лежав історично-культурний принцип 

організації, який в іноземній літературі переважно зберігає оригінальну 

нідерландську назву «polder model». Назва цієї моделі закріпилася у 80-х рр. 

ХХ ст і замінила історичну назву «консенсусна модель». Виникнення феномена 

зазначеної моделі бере початок у середньовіччі і пов'язане з будівництвом і 

технічним забезпеченням системи каналів і дамб на території Нідерландів. Це 

будівництво було необхідним для підтримання сталого рівня води на території 

країни, а також відділення нових земельних ділянок від моря шляхом осушення. 

Від цієї кропіткої праці без перебільшення залежало майбутнє існування країни, 

оскільки будь-які недоліки та перебої в роботі могли призвести до масштабного 

затоплення. Це означало, що ключовою була тісна та добре налагоджена співпраця 

між усіма групами населення, у якій не мало бути місця культурним, релігійним і 

політичним розбіжностям. Відтоді здатність до компромісу та праці задля спільної 

мети стала характерною рисою нідерландського менталітету, яку часто згадують у 

наукових працях і повсякденному спілкуванні та вважають запорукою успішних 

суспільних трансформацій як у минулому, так і в майбутньому. 

Вищерозглянута модель охоплює досить широкі часові межі і певним чином 

уже досить довго є «тлом» для суспільного розвитку країни. Проте було би 

некоректним вважати, що ця модель містить виключну інформацію щодо 

трансформації ідентичнісних процесів. На практиці конфлікти між різними 

групами населення виникали завжди та часто супроводжувалися питаннями 
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пошуку та зміни національної ідентичності. Для того, щоб зрозуміти сучасні 

проблеми та роль мусульманського чинника у трансформації європейської та 

національної ідентичності, розглянемо сучасні приклади того, як відбувалися 

зазначені конфлікти. 

Наступним логічним кроком у дослідженні національної ідентичності 

Нідерландів буде розгляд іншої історичної моделі, відомої як стовпова модель 

(verzuiling). Зазначена модель виникла наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.; з 

деякими застереженнями можна сказати, що вона існує і нині. Згідно із моделлю, 

різні групи населення з відмінними цінностями та способами життя могли 

успішно співіснувати в межах одного суспільства за умови надання кожній групі 

окремих сфер впливу на всіх рівнях. Таким чином, кожна група існувала в межах 

своєї вертикальної структури, або ж стовпа, який охоплював організації від 

політичних партій до шкіл і місцевих організації проведення дозвілля. Також 

зазначений стовп охоплював теле- та радіоканали, профспілки, лікарні, вищі 

навчальні заклади тощо. Основними стовпами були адепти католицької віри, 

адепти протестантизму та соціалісти. Також існувала «загальна» група, до якої 

входили всі ті, чиї переконання не збігалися з доктриною однієї із трьох інших 

груп (Dijkstra, 1998). 

З одного боку, така модель забезпечувала дотримання права на 

самовираження для кожного члена певної групи, який не бажав виходити за межі 

обраних культурно-політичних цінностей. З другого боку, тісні зв'язки всередині 

стовпа мали зворотний бік у вигляді узаконеної дискримінації, наприклад, 

неможливості влаштуватися на роботу та навчання до «чужих» інституцій, що 

наразі менше виражено у нинішньому суспільстві і є радше пережитком минулого, 

проте зараз цю модель часто критикують за ізольованість та за те, що вона 

перешкоджає міжгруповим контактам і, відповідно, не сприяє інформованості, яку 

вважають запорукою толерантності та розуміння. У контексті проблеми 

ідентичності Нідерландів, зокрема в контексті впливу мусульманського чинника, 

наразі можна спостерігати, що мусульманські меншини у країні залучаються в 

модель шляхом формування власного стовпа, який охоплює мусульманські школи 
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(часто радикального спрямування, навчальна програма яких іде врозріз із 

законодавством Нідерландів), телеканали, появу районів із переважно 

мусульманським населенням, та навіть низку політичних партій (Мусульманська 

партія Нідерландів, що існувала до 2012; партія без назви із подібною програмою, 

заснована у 2013; партія Єдності, партія DENK, яка отримала три місця у 

парламенті на останніх виборах). 

У той час, як поява власного стовпа в меншин іноземного походження 

відповідає історичному процесу розвитку нідерландського суспільства впродовж 

минулого століття, цей процес викликає побоювання щодо успіху політики 

інтеграції іммігрантів і заклики остаточно відмовитися від залишків стовпової 

моделі як пережитку минулого, несумісного із новітніми глобальними 

тенденціями розвитку суспільства. Проте наразі процес злиття стовпів набагато 

успішніше відбувся між «старими» стовпами, розбіжності між якими вже кілька 

десятиліть активно втрачають актуальність, через що може скластися враження, 

що стовпова модель відроджується у вигляді двох стовпів: корінного населення й 

іммігрантів. При цьому обов'язково слід додати, що недоречним буде говорити про 

єдиний стовп не тільки для усіх іммігрантських меншин, а і для мусульман. 

Явними є розбіжності між мусульманами різного етнічного походження (турки, 

марокканці, суринамці), внутрішньоконфесійні розбіжності. Ці розбіжності 

виявляються навіть у деталях, прикладом чому може стати розкол локальної партії 

Ісламських демократів, а також явна протурецька орієнтація партії DENK, яка 

позиціює себе як партія для захисту прав мусульман. Зауважимо, що аналіз 

стовпової моделі є важливою складовою дослідження прикладу Нідерландів, і без 

його проведення розуміння суспільно-ідентичнісних процесів у Нідерландах було 

би неповним.  

Можна констатувати, що в Нідерландах відбувається переосмислення та 

зміцнення національної ідентичності за рахунок ліквідації внутрішньогрупових 

розбіжностей, так як питання ідентичності в державі не завжди розглядалось в 

контексті масової імміграції. Зокрема після завершення Другої світової війни, у 

публічному дискурсі переважали ідентичнісні розбіжності між католицькими та 
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протестантськими групами, а також населенням із позагруповою ідентифікацією. 

Наприкінці ХХ ст. значення набули інші критерії групової класифікації, а саме, 

поділ на аллохтонів (нідерланд. аllochtoon) та автохтонів (нідерланд. аutochtoon). 

Слово «аллохтон» означає «не з Нідерландів», дослівно – «не звідси», тобто, 

народжений не на території країни, або ж той, хто народився в Нідерландах від 

батьків іноземного походження. «Автохтон», відповідно, означає «місцевий», 

«корінний». 

Цікаво, що до 1961 р. для Нідерландів еміграція переважала над 

імміграцією, оскільки багато громадян виїжджали на проживання до Канади й 

Австралії (Sanderse, 2011). Упродовж 50-х рр. ХХ ст. джерелом основного потоку 

міграції до країни була колишня колонія Індонезія. Порівняно з іншими 

європейськими країнами, такими як Франція та Німеччина, Нідерланди пізно 

розпочали залучення низькокваліфікованої іноземної робочої сили з Туреччини, 

Марокко та Південної Європи, представники якої поверталися до країн 

походження внаслідок зміни економічних обставин, у той час як іммігранти 

турецького та марокканського походження переважно залишалися в Нідерландах. 

Це відбувалося всупереч плануванню уряду, що розробляв програму залучення 

іноземних робітників із розрахунком на їхню рееміграцію; більше того, із 1975 р. 

іммігранти турецького та марокканського походження почали масово 

застосовувати процедуру возз'єднання сім'ї, а з 1980-х рр. розпочались процеси, 

що отримали назву «шлюбна міграція». У цей же час збільшився приплив 

мігрантів із Суринаму, Антилів та Аруби. У 90-х рр. основний приплив 

іммігрантів відбувався за рахунок шукачів притулку із різних країн світу, таких як 

Сомалі, Шрі-Ланка, Іран, Ірак, Афганістан, колишня Югославія та колишні країни 

СРСР, а у 2014-2016 рр. - із Сирії.  

У 2000-2001 рр. Нідерланди перебували у стані економічного підйому, 

внаслідок чого відповідно зросла кількість іммігрантів, які прибували з 

економічною метою. Й. Латтен та А. де Йонг, аналізуючи наведені статистичні 

дані, зауважують, що Нідерланди в період із 2003 по 2007 рр. знову мали 

негативний міграційний баланс, і причинами цьому, на їхню думку, були: 
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зменшення можливостей для працевлаштування через погіршення стану 

економіки; зниження кількості шукачів притулку, які зверталися до Нідерландів; 

зменшення кількості іммігрантів турецького та марокканського походження, що, 

можливо, було спричинене збільшенням кількості умов для імміграції з метою 

возз'єднання сім'ї (Latten & De Jong, 2005). 

Ван Дален та інші вчені також звертають увагу на такі причини, що 

безпосередньо стосуються зростання рівня еміграції: погіршення стану економіки 

та зменшення можливостей для працевлаштування; жорсткіший політично-

соціальний клімат у країні – зокрема, у великих містах; формування негативного 

образу аллохтонів, наслідком чого була їхня рееміграція; значне порівняно із 

сусідніми країнами зростання цін на житло; занепокоєння у зв'язку із ситуацією в 

Нідерландах: густота населення, особливості менталітету, кримінальна ситуація, 

доступ до природних ресурсів і простору (Van Dalen, 2001). 

Із 2006 по 2010 рр. знову відбувалося зростання обсягу імміграції зі 101 тис 

осіб до 154 тис осіб, причому пік зростання прийшовся на 2008 р. (143 тис осіб), 

внаслідок чого Нідерланди знову стали країною імміграції. Це зростання 

відбулося за рахунок припливу іноземної робочої сили із країн ЄС та Азії, зокрема 

із Польщі, для громадян якої у 2007 р. було скасовано обмеження на вільне 

працевлаштування, що стало початком відліку для нового періоду, коли імміграція 

з метою працевлаштування стала переважати над імміграцією з метою 

возз'єднання сім'ї, а також удвічі зросла імміграція з метою навчання (Nicolaas та 

ін, 2011). На відміну від робочої імміграції 60-х та 70-х рр. ХХ ст., ця хвиля 

робочої імміграції не супроводжується широкомасштабною супутньою 

імміграцією з метою возз'єднання сім'ї та часто має тимчасовий характер. 

Кількість допущених шукачів притулку різко знизилася після прийняття нового 

закону 2000 р. і продовжувала залишатися порівняно низькою порівняно з 

попередніми роками до конфлікту в Сирії. 

Відзначимо, що останні дані враховують розподіл населення тільки на 

корінне та іноземного походження, тому мігранти поділяються на західних і 

незахідних алохтонів. До західних алохтонів належать особи, що походять із країн 
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Європи, крім Туреччини, колишнього СРСР, Північної Америки й Океанії, 

Індонезії, або ж Японії. Очевидно, що поділ не відбувається суто за географічним 

принципом; важливу роль також відіграє культурно-ідентична складова та 

менталітет. Так, у випадку Нідерландів інтеграційний екзамен для громадян 

Туреччини, які мають намір залишитися на тривале проживання, був скасований 

вироком суду. На веб-сайті Нідерландського бюро статистики подано пояснення: 

«На основі свого соціально-економічного та соціально-культурного стану 

алохтони з Індонезії та Японії вважаються західними» (Сentraal bureau voor de 

statistiek. Begrippen, n.d.), при цьому про громадян Туреччини подібного не 

зазначено. У 2016 р. було прийнято рішення більше не вживати термін «аллохтон» 

в офіційній статистиці. Мотивом стало запобігання розділенню суспільства на 

групи за ознакою походження; цікаво, що даний термін колись запровадили з 

аналогічних міркувань замість «іммігрантів». З 2016 р. вживається термін 

«нідерландці з корінням з інших країн». 

За даними Книги фактів Інституту мультикультурного розвитку, що 

досліджував стан мусульманських меншин у Нідерландах, станом на 2011 р. 20% 

від населення країни підпадали під визначення аллохтонів. Із даних 20% частина 

незахідних становила 11%, з яких за національною ознакою найчисленнішими 

групами були представники Туреччини (21%), Марокко (19%) та Суринаму (19%). 

Приблизно 96% представників перших двох груп вважають себе віруючими 

мусульманами (De positie van moslims in Nederland, 2008; Aussems, 2014). 

Згідно з даними опитувань, наведених у доповіді «Мусульмани у 

Нідерландах» від 2016 р., 66% корінних нідерландців згодні з твердженням, що 

іммігранти не повинні занадто ретельно дотримуватися традицій та звичаїв країни 

походження, при цьому більше половини опитаних з даної групи вважають, що 

іммігранти, в цілому, недостатньо інтегровані у суспільство Нідерландів. 

Приблизно половина опитаних вважає, що у Нідерландах проживає забагато 

аллохтонів. Додамо, що біля 65% представників турецької та марокканської 

етнічних меншин вважає, що у Нідерландах занадто негативно ставляться до 

ісламу, в той час як 43% визнає, що більшість нідерландців із повагою ставиться 
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до ісламської культури (Aussems, 2014). 

Питанню ідентичності приділено особливу увагу і в офіційній позиції 

Нідерландів щодо європейської міграційної політики (Nederlandse inzet EU 

migratiebeleid, 2011). У ній наголошено на необхідності співпраці на вищому рівні 

ЄС з метою регулювання міграції та підвищення темпів і якості інтеграції.  

Виступаючи за сильні Нідерланди у складі сильного ЄС, автори доповіді 

наголошують, що будь-які реформи матимуть ефект лише за рахунок узгодження 

стандартів щодо міграції та інтеграції усіма членами ЄС. Політика інтеграції у 

дане суспільство має враховувати наступне: “політика інтеграції заснована на 

усвідомленні того, що суспільний зв'язок, визнання відмінностей та солідарність 

не можуть постати самостійно. Тільки таким чином ми як багатоформна 

європейська співдружність здатні створити згуртоване суспільство, в якому ми всі 

зможемо вільно та відповідально проживати у солідарності одне з одним” 

(Nederlandse inzet EU migratiebeleid, 2011, c. 2). На рівні ж населення доповідь 

M. Кремер «Нідерланди: від національної ідентичності до багатосторонньої 

ідентифікації»  констатує зростання опору так званій політкоректності, тобто, 

неможливості вільно висловити свої побоювання щодо впливу імміграції на 

майбутнє країни (Kremer, 2013). Коли йдеться про проблеми інтеграції, то часто 

мають на увазі мусульманські меншини як найбільш «помітні», та культурні 

норми яких часто суперечать демократичним законам приймаючої країни. 

Нідерландський політик П. Фортайн, який загинув напередодні парламентських 

виборів від руки радикального активіста із захисту прав тварин, назвав іслам 

«відсталою культурою». Його висловлювання користувалися широкою 

популярністю серед виборців; він фактично був першим, хто почав цю дискусію 

на найвищому рівні.  

Можна зауважити, що з боку населення домінуюча політика сприймалася як 

спроба трансформувати нідерландську ідентичність (ми – нідерландці) у бік 

розширення та залучення інших груп населення (ми – нідерландці і є частиною 

мультикультурного суспільства). Питаннями національної ідентичності почали 

займатись не лише соціологи та антропологи, але й політики. Можна 
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стверджувати, що на політичному рівні популярності набувають сили, які діють у 

межах парадигми «ми – нідерландці, ми поважаємо звичаї та норми нашого 

суспільства і вимагаємо цього від інших». Крім того, у добу глобалізації, коли 

ідентифікація групи індивідів може охоплювати наднаціональні рівні, не всі 

можуть сприйняти таке розширення меж самопізнання. Повернення до порівняно 

обмеженої національної ідентичності, часто на противагу глобалізації та 

мультикультуралізму, приносить заспокоєння та стабілізує відчуття незахищеності 

та невизначеності.  

Відзначимо, що успішна інтеграційна політика могла бути здійснена тільки 

за рахунок чіткого визначення кінцевої мети інтеграції. Національна ідентичність 

охоплює культурні та законотворчі норми приймаючого суспільства, які потрібно 

чітко окреслити та поставити за мету тим громадянам, які мають бажання стати 

органічною частиною нового суспільства. Неможливо, або ж дуже важко успішно 

поєднати політику інтеграції з гаслом «усі культури однаково заслуговують 

визнання у межах нашої країни». 

Це призвело до того, що у 2004 р. уряд Нідерландів офіційно визнав, що 

спроба побудувати багатокультурне суспільство завершилася невдачею, та 

акцентував на необхідності повної адаптації до норм, культури та цінностей 

країни з боку іммігрантів (Michalowski, 2004). Іншими словами, тепер 

нідерландська національна ідентичність отримала не тільки право на існування та 

пріоритет, а й набула порівняно чіткіших меж. Такий підхід отримав відображення 

і в пізніших офіційних документах, таких як Нота з інтеграції 2011 р. 

(Integratienota Integratie, binding, burgerschap, 2011). «Постійний характер проблем 

з інтеграцією посилює враження, що модель мультикультурного суспільства не 

запропонувала виходу з дилеми суспільства, у якому паралельно існують багато 

форм... Знову і знову ми бачимо, що багато нідерландців сприймають етнічне та 

культурне розмаїття радше як загрозу, ніж збагачення. Нідерландське суспільство, 

при всій своїй різноманітності, є суспільством, що вимагає від нових його членів 

навчитися правилам проживання у ньому, до яких вони мають пристосуватися» 

(Integratienota Integratie, binding, burgerschap, 2011). 
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Важливим аспектом ідентичності є і поняття подвійного громадянства. 

Законами Нідерландів подвійне громадянство дозволяється, проте при набутті 

національного громадянства шляхом натуралізації від кандидатів вимагається 

відмовитися від власного громадянства. Кандидат має підписати письмове 

зобов'язання, після чого дається один рік на відмову, а у випадку невиконання 

умови в зазначений термін вимагають інформувати відповідні органи про причини 

затримки. У разі відмови від виконання цієї умови громадянство не надають, а 

також воно може бути відібране у випадку фактичного невиконання цієї умови 

після підписання зобов'язання. Законом передбачено лише невелику кількість 

випадків, коли від власного громадянства відмовлятися не потрібно. По-перше, це 

випадок, коли закони країни походження не дозволяють відмову від громадянства, 

наприклад, Греція чи Марокко, або ж означають автоматичну втрату громадянства 

у разі набуття громадянств іншої країни. По-друге, від першого громадянства 

відмовлятися не потрібно у випадку шлюбу із громадянином Нідерландів – це 

зроблено на захист прав іноземців у випадку подружнього насилля й інших 

обставин. По-третє, громадяни, які потрапили на територію Нідерландів як шукачі 

притулку можуть зберегти своє громадянство (Afstand nationaliteit, n.d.). Крім того, 

існує низка дуже специфічних винятків, таких як громадянство країни, не 

визнаної Нідерландами, зобов'язання пройти військову службу, неможливість 

встановлення контакту із владою країни походження та значні матеріальні збитки, 

пов'язані з відмовою від власного громадянства – хоча останнє довести майже 

неможливо, оскільки чіткі критерії відсутні. 

Ці специфічні винятки й обмеження на набуття подвійного громадянства 

підтверджують, що офіційна позиція уряду Нідерландів полягає в якомога 

більшому обмеженні подвійного громадянства, у тому числі через нечіткий 

правовий статус особи із подвійним громадянством (Schmeets & Vink, 2011). 

Однак, на нашу думку, цей аргумент не є вирішальним, оскільки до уваги беруть 

також питання приналежності й ідентичності. Про це свідчить наявна можливість 

для біпатридів, народжених у Нідерландах, вилучити згадку про своє інше 

громадянство із загальної бази даних, а також те, що наразі ця процедура є 
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автоматичною для всіх новонароджених. Оскільки цей виняток не змінює 

міжнародно-правового статусу особи, таку політику можна лише пояснити 

зв'язком із нідерландською ідентичністю та приналежністю до нідерландського 

суспільства, яка заохочується за рахунок якомога меншої ролі другого 

громадянства. У пресі та парламенті не раз порушується тема співвідношення 

лояльності та наявності другого громадянства – наприклад, скандально відомим 

став факт наявності другого марокканського громадянства у мера Роттердама 

А. Абуталеба після його неофіційного візиту до Марокко, де він обговорював із 

міністром закордонних справ питання, які, на думку багатьох, виходили за межі 

його компетенції та ставили під питання його лояльність до Нідерландів (Wanders, 

2009). 

Цікавим є співвідношення різних компонентів самоідентифікації серед 

основних мусульманських меншин Нідерландів, наведене у таблиці 3.1. на основі 

даних кількох досліджень. 

Таблиця 3.1. 

Самоідентифікація серед основних мусульманських меншин Нідерландів 

Групи Відчувають себе 

членами своєї 

етнічної групи, у 

% 

Відчувають себе 

членами своєї 

етнічної групи та 

нідерландцями 

одночасно, у % 

Відчувають себе 

насамперед 

нідерландцями, у 

% 

 2008 2012 2008 2012 2008 2012 

Турки 58 74 30 21 12 6 

Марокканці 46 62 40 31 14 7 

Суринамці 20 26 40 39 39 35 

Антиліанці 35 36 32 33 33 32 

Джерело: De positie van moslims in Nederland, 2008; Хазир-Огли, 2009; 

Jaarrapport Integratie, 2012; Каденко, 2012 

 

Як видно з табл. 3.1., етнічно-культурна самоідентифікація винятково із 

власною групою є переважаючою для всіх груп, окрім суринамців, при цьому 

майже відповідає подвійній ідентифікації для антиліанців. Останні дві групи 
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походять із країн, що є колишніми колоніями Нідерландів, що й відповідно 

позначається на показниках. Антиліанці навіть відчувають себе більше 

нідерландцями, аніж носіями комбінованої ідентичності, хоча відмінність і 

незначна. Для турків та марокканців, які за рахунок чисельності та 

самопрезентації є «обличчям» мусульманської меншини Нідерландів, 

самоідентифікація як нідерландці є найнижчою, а відчуття приналежності до 

власної етнічної групи – найвищою. Опитування від 2012 р., проведене серед 

представників турецьких і марокканських меншин, включає також 

самоідентифікацію як мусульман. Результати опитування демонструють, що повна 

самоідентифікація з нідерландцями характерна виключно для тих членів даних 

двох меншин, які не вважають себе мусульманами, а подвійна ідентичність 

однаково представлена серед віруючих та невіруючих респондентів (Jaarrapport 

Integratie, 2012). 

Зауважимо, що навіть традиційні національні свята стали причиною 

міжетнічного протистояння в державі, зокрема у Нідерландах 5 грудня 

відзначають свято Сінтерклааса, або ж Святого Ніколаса. Цей персонаж має деякі 

спільні риси з Дідом Морозом, і він так само приносить дітям і дорослим 

подарунки. Сінтерклаас приїздить на паровому човні з Іспанії; у листопаді 

відбувається урочиста церемонія його «в'їзду» на територію Нідерландів, за якою 

спостерігає багатотисячний натовп. Він є важливою частиною культурної 

спадщини всіх прошарків населення. Щодо походження цього унікального свята 

існують різні версії, і розбіжності між ними особливо яскраво виявляються під час 

контроверсійних дебатів про майбутнє цього свята. Уже вкотре приблизно за 

місяць до урочистого в'їзду Сінтерклааса до Нідерландів розпочинаються гострі 

дискусії щодо можливості заборони його помічників, Чорних Пітів, як 

расистських персонажів: актори, які зображають Пітів, повністю вкривають 

обличчя чорною фарбою. Можна припустити, що за виглядом Піти схожі на 

карикатуру на чорношкірих людей, – саме це і стало причиною звинувачення 

свята в расизмі та вимог внести зміни. Серед запропонованих змін присутні як 

перефарбування Чорних Пітів на зелений та блакитний кольори, так і заборона 
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персонажа взагалі.  

Хоча критика на адресу даного свята лунає з 70-х років, у 2013-2016 рр. 

дебати набули особливого розголосу через кампанію під назвою «Чорний Піт – це 

расизм!», яку активно впроваджував громадянин Нідерландів суринамського 

походження, діяч мистецтв К. Гарсія. Він закликав до того, щоб традиція «чорного 

обличчя» зникла з території Нідерландів як расистський пережиток колоніального 

минулого. Взагалі, чорношкірі громадяни Нідерландів висловлювали із цього 

питання кардинально протилежні погляди, від солідарності із забороною до 

подиву, оскільки даний персонаж ніколи не асоціювався в них із расизмом. 

Уперше за всю історію свята Сінтерклааса до мерії Амстердама прийшла група 

пікетувальників із вимогою заборонити Чорних Пітів під час в'їзду Сінтерклааса 

до міста, а саме питання було внесене до порядку денного. Стало очевидним, що 

дебати навколо кольору гриму казкового персонажа насправді охопили набагато 

ширше коло питань, таких як дискримінація та національна ідентичність. Свято 

Сінтерклааса посідає особливу позицію серед культурної спадщини Нідерландів, 

оскільки святкується на всій території країни, виконуючи роль об'єднавчого 

чинника. Зважаючи на це, не дивно, що дискусія досить швидко перемістилася у 

площину «інших проти нас: інші, тобто іммігранти, не поважають «наших» 

традицій, і тому не мають права проживати на нашій території; «інші» загрожують 

нашій ідентичності шляхом переробки «нашого» традиційного свята. Сторінка в 

соціальних мережах, створена на захист Чорних Пітів, за два дні набрала понад 2 

млн учасників, що для країни із населенням менше 17 млн є дуже високим 

показником. 

Хоча офіційно жодних змін упроваджено не було, зроблено перший крок: 

місцевим органам влади дозволили на власний розсуд заміняти Чорних Пітів на 

різнокольорових, що було сприйнято як перший крок до скасування «чорного 

обличчя», або ж, залежно від сторони дебатів, до втрати країною ще однієї частки 

своєї ідентичності. Додамо, що спеціальна комісія ООН оголосила про намір 

провести дослідження та визначити, чи присутній елемент расизму в даному святі. 

Багато хто сприйняв цю новину як те, що улюблене національне свято віддається 
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на розсуд глобальній структурі, символізуючи наступ мультикультуралізму на 

національні цінності, що, у свою чергу, стало причиною нового витку дискусій 

про негативний вплив глобалізації та наднаціональних структур на цілісність 

національної ідентичності. 

Згідно з результатами опитувань населення, 54% респондентів погодилися, 

що національна ідентичність Нідерландів відчуває загрозу з боку іммігрантів, у 

той час, як 24% не були із цим згодні (Jaarrapport Integratie, 2012). На відміну від 

широко розповсюдженої думки, побоювання щодо впливу іммігрантів на життя 

країни та її громадян не завжди пов'язані з економічними чинниками. Природно 

допустити, що конкуренція за робочі місця та економічні ресурси є первинною, а 

культурно-ідентичні побоювання є похідними чинниками, що використовують для 

виправдання та пояснення неприйняття «інших». Однак автор вищеназваної 

доповіді, виконавши дослідження, приходить до висновку, що первинна роль 

належить саме культурному чиннику, оскільки найреальнішою загрозою 

національній ідентичності вважають зовсім не ті групи населення, які найбільше 

відчувають на собі вплив економічних чинників. 

Зауважимо, що хоча стереотип щодо іммігрантів та аллохтонів охоплює 

відсутність працевлаштування, насправді рівень зайнятості й освіти серед двох 

основних груп (турки та марокканці) стабільно зростає, що також викликає 

побоювання населення, оскільки іммігранти з більшою «вагою» у суспільстві та 

більшою обізнаністю зі своїми правами та світовою демократичною практикою 

можуть і будуть вимагати більшого визнання своїх культурних норм і відповідних 

суспільних і законодавчих змін. 

Приблизно з 1990-х рр. Нідерланди одні з перших почали впроваджувати 

програми міжнародного муніципального співробітництва з країнами походження 

іммігрантів (Морокко, Туреччина тощо). Метою співробітництва між містами було 

як заохочення процесів демократизації суспільств останніх країн, так і краще 

розуміння місцевою владою міст Нідерландів менталітету найчисленніших 

меншин та обмін знанням із різних практик.  Крім того, увага приділялася 

окремим суспільно значущим галузям, таким як освіта, охорона навколишнього 
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середовища. Е. Ван Евайк у своєму дослідженні аналізує приклади даного 

співробітництва і констатує, що інституційні обмеження, брак фінансування та 

недостатня ініціатива можуть становити серйозну перешкоду для оптимального 

досягнення цілей співробітництва. Також авторка дослідження наголошує, що 

міста та місцева влада потенційно можуть мати більший вплив на розвиток 

міжнародних відносин між державами (Van Ewijk, 2013).  

Основою інтеграційної політики Нідерландів залишається Закон про 

інтеграцію новоприбулих осіб (Wet Inburgering Nieuwkomers) від 1998 р. (Wet 

inburgering nieuwkomers, 1998). Основною метою зазначеного закону було 

заохочення самодостатності й особистої відповідальності новоприбулих осіб, у 

тому числі через знаходження свого місця в суспільстві. Разом із тим складання 

іспиту після проходження стандартних «інтеграційних курсів», які передбачали 

мовні заняття та суспільствознавство Нідерландів, було обов'язковою умовою для 

отримання права на постійне проживання, оскільки отримані знання вважали 

запорукою успішного проживання особи в новому суспільстві. За відхилення від 

участі в курсах чи складанні іспиту було передбачено санкції, аж до відмови у 

праві на проживання на території країни (Wet inburgering nieuwkomers, 1998). У 

2005 р. було прийнято доповнення до закону, яке ускладнювало умови отримання 

права на проживання; згідно з новими нормами, інтеграція іммігранта мала 

починатися власне ще до прибуття до Нідерландів (виняток становили студенти, 

трудові мігранти та шукачі притулку). Особи, які бажали в'їхати до країни з метою 

тривалого проживання, повинні були скласти тест на знання мови, історії, 

культури та суспільного устрою, на основі результатів якого видавали дозвіл на 

в'їзд до країни, з обов'язковою подальшою самостійною інтеграцією 

(Boeteverordening wet inburgering nieuwkomers, 2005). 

На відміну від Франції, уряд Нідерландів не виділив кошти на підготовку 

відповідних курсів у представництвах за кордоном, або ж на закупівлю 

навчальних матеріалів. «Особиста відповідальність» потенційного іммігранта 

відтепер передбачала додаткову фінансову відповідальність, а також вимагала 

демонстрації певної лояльності до цінностей країни призначення ще до прибуття 
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на її територію. Після прибуття давали термін на підготовку до складання вже 

вищезгаданого іспиту (три з половиною роки для тих, хто успішно склав іспит 

перед прибуттям, п'ять років для всіх інших). Для отримання права на постійне 

проживання, іспит ставав обов'язковим і для трудових мігрантів і шукачів 

притулку. За невиконання умов інтеграції призначали штрафи та, у крайніх 

випадках, відмову у праві на проживання. У 2012 р. було знову внесено низку 

змін, покликаних зменшити загальний обсяг імміграції (насамперед, із метою 

возз'єднання родини) та полегшити відмову у праві на проживання особам, що 

здійснили злочини на території Нідерландів – в окремих випадках, це стає 

можливим навіть після десяти років проживання. Існують пропозиції зробити 

можливою позбавлення громадянства за вчинення особливо тяжких злочинів, що 

узгоджується з концепцією «західної» ідентичності як «правильної» та 

прогресивної. У цьому контексті позбавлення громадянства як засобу 

приналежності до західної культури має не тільки правову, а і культурно-

символічну складову. 

Можна зробити висновок, що вже тривалий час відбувався поступовий 

відхід від політики мультикультуралізму, про що свідчить ускладнення процедури 

інтеграційного іспиту та заходи, спрямовані на обмеження припливу іммігрантів. 

Вагомим підтвердженням цьому стало повідомлення на офіційному веб-сайті 

уряду Нідерландів про чергові зміни до імміграційного законодавства, які набрали 

чинності з 1 січня 2013 р. Міністр соціальних справ та зайнятості відверто 

задекларував намір відходу від ідеї «мультикультурного суспільства», 

наголошуючи, що «суспільство Нідерландів постійно змінюється, у тому числі під 

впливом інших культур, але має при цьому свій власний характер, який нічим не 

може бути замінений» (Kamerbrief agenda integratie, 2013). Далі знову 

стверджується необхідність особистої відповідальності щодо інтеграції в 

суспільство та вивчення мови, а також вводиться обмеження терміну складання 

інтеграційного іспиту до трьох років для всіх категорій іммігрантів, які можуть 

бути позбавлені права на проживання у випадку невиконання цієї вимоги (виняток 

зроблено для шукачів притулку, які обмежаться штрафом). 
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Проте найважливішим і найхарактернішим у контексті зміни підходу до 

інтеграції є намір уряду відмовитися від будь-якої політики, спрямованої на групу 

осіб певного походження – «майбутнє важливіше за походження» (Integratienota 

Integratie, binding, burgerschap, 2011). Для кожної окремо взятої особи діятимуть 

одні й ті ж правила, що означатиме відсутність сприяння для окремих груп 

іммігрантів при працевлаштуванні, отриманні освіти та житла. Неодноразово 

наголошується, що при неспроможності самостійно сплатити кошти за 

інтеграційні курси й іспити іммігрант має спиратися на особисті ресурси чи 

банківську позику, а не на державну допомогу; наразі дане положення є 

узаконеним, хоча й існують спеціальні пільгові позики для тих, хто має намір 

відвідувати інтеграційні курси. Скорочення бюджетних витрат на культуру та 

мистецтво внаслідок політико-економічної кризи також позначиться на поширенні 

ідей мультикультуралізму за рахунок зменшення кількості різноманітних 

ознайомлювальних заходів і груп за релігійно-культурними інтересами. 

При цьому політика інтеграції іммігрантів має чітко визначений 

національний характер, заснований на кальвіністичному минулому країни, який 

пропагує рівні можливості для всіх та особисту відповідальність кожного. Як 

стверджується у пропозиції уряду Нідерландів до Європейського парламенту 

щодо внесення змін в існуюче законодавство та створення відповідних 

загальноєвропейських норм, «можна очікувати, що кожен громадянин, відповідно 

до своїх можливостей, братиме участь у житті суспільства, покладаючись при 

цьому на власні сили. Із цієї ж причини можна очікувати, що ті, хто приїздить до 

ЄС з метою проживання, будуть дотримуватися правил, брати участь у житті 

суспільства та докладати зусиль до роботи над необхідними для цього навичками» 

(Nederlandse inzet EU migratiebeleid, 2011, c.2). Серед запропонованих вимог до 

нових іммігрантів є цікавим «упровадження тесту, який має показати, що зв'язок із 

країною призначення є сильнішим за зв'язок із країною походження» (Nederlandse 

inzet EU migratiebeleid, 2011, c. 5). 

У 2016 р. міністр закордонних справ Нідерландів Б. Кундерс, відкриваючи 

семінар для Ради Європи з нагоди президентства Нідерландів, приділив увагу 
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питанню європейських цінностей. За його словами, до даних цінностей належать 

різні форми демократії, правова держава та повага до прав людини. З іншого боку, 

“зіткнення культур” є свідченням того, що окремі елементи культури у розумінні 

окремих новоприбулих іммігрантів є неприйнятними у європейському суспільстві, 

і роль правової держави полягає у тому, щоби покарати винних. Дотримуючись 

типового “виваженого дискурсу” мультикультуралізму, Б. Кундерс відкидає 

протиставлення Інших як несумісне з європейськими цінностями та розглядає 

кризу шукачів притулку як “стрес-тест” для даних цінностей (Koenders: stresstest 

voor onze Europese waarden, 2016). За результатами семінару була випущена 

доповідь, у якій окреслено три основні теми виступів: необхідність солідарного 

підходу усіх без винятку держав-членів ЄС до вирішення проблеми шукачів 

притулку; взаємозв'язок цінностей і прав; спосіб подачі проблеми міграції. 

Доповідачі з першої теми констатували недостатній рівень солідарності та 

переважання заходів національного рівня над втіленням єдиного європейського 

підходу; принципи верховенства права та поваги до прав людини як сутнісні 

характеристики європейської ідентичності мають бути першочерговими для 

європейського суспільства. Разом із тим ряд доповідачів зазначили, що 

гуманітарні зобов'язання мають бути співставними з наявними ресурсами держав, 

а багатонаціональне суспільство не є неодмінно бажаним. Доповідачі з другої 

теми обговорювали практичне втілення принципу взаємності щодо інтеграції 

іммігрантів у європейське суспільство, дійшовши висновку, що наразі не існує 

єдиного тлумачення принципу взаємності та універсально дотриманої у всіх 

державах-членах системи ліберальних цінностей. Доповідачі з третьої теми 

присвятили виступи дискурсу навколо проблеми мігрантів, відзначивши наявність 

емоційного дискурсу, сек'юритизації проблеми та дискурсу страху, які створили 

образ ЄС, роз'єднаного панікою. У ряді доповідей була підкреслена необхідність 

вироблення єдиного європейського нарративу стосовно європейських цінностей 

(EU Fundamental Values, Immigration and Integration: A Shared Responsibility, 2016). 

Останні зміни до Нідерландського імміграційного законодавства було 

внесено у 2016 р., зокрема іммігранти мають підписувати «Декларацію про участь 
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в інтеграції», яка може мати юридичні наслідки у випадку відмови від виконання 

норм інтеграції. Також з 2016 р. програма інтеграції включає у себе не тільки 

володіння мовою та знання культури, а і орієнтація на працевлаштування. 

Іммігранти у рамках програми інтеграції отримують завдання складати резюме, 

тренуватися у написанні листів до потенційних роботодавців, відповідати на 

питання щодо того, як вони бачать своє професійне майбутнє у країні. 

Зауважимо, що проблеми ідентичності в Нідерландах можна вважити також 

і політичним чинником, оскільки політично мотивовані вбивства залишаються 

важливою складовою політичної боротьби та передвиборчих кампаній, маючи 

здатність докорінно змінити результат виборів. За дев’ять днів до загальних 

парламентських виборів у Нідерландах, 6 травня 2002 р., лідер правої партії LPF 

(Список Піма Фортайна) П. Фортайн був убитий після виходу із будівлі 

радіостудії, де він давав передвиборче інтерв’ю. Убивцею виявився Ф. ван дер 

Грааф, представник корінного населення, безпартійний активіст із захисту прав 

тварин. Свій учинок він пояснив наміром політика після приходу до влади зняти 

низку заборон для фермерського господарювання, які захисники прав тварин 

вважали необхідними для підтримки гуманного ставлення до тварин. П. Фортайн 

неодноразово скептично висловлювався з приводу організацій із захисту довкілля 

і прав тварин та їхніх найактивніших учасників і, природно, не мав підтримки 

серед цієї категорії населення (Snel, 2013). 

Обнародування мотивів убивці викликало подив як у фахівців-політологів, 

так і в широкого загалу, оскільки питання захисту тварин та довкілля не були 

основними для кампанії Фортайна. Її головні пункти містили обмеження 

імміграції з мусульманських країн та асиміляція іммігрантів, які вже оселилися на 

території країни, боротьба з нелегальною імміграцією, а також неухильне 

дотримання прав людини та збереження ліберальних цінностей Нідерландів. Саме 

ці пункти стали джерелом популярності Фортайна серед значної частини 

населення, охоплюючи, як не дивно, осіб іноземного походження (як засвідчили 

вибори 1994 в Амстердамі (Snel, 2013), і саме вони були причиною досить 

суперечливого ставлення до Фортайна з боку інших політиків і виборців, які 
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звинувачували його в расизмі та нетолерантності. Політик неодноразово 

отримував смертельні погрози, його майно псували; на презентації однієї з його 

книг на нього було здійснено популярну «атаку тортом», що сталася за шість 

тижнів до вбивства. Незважаючи на суперечливе ставлення суспільства, партія 

Фортайна прогнозовано мала отримати значну підтримку на виборах.  

У той час, як мотиви зазначеного політичного убивства не мали прямого 

відношення до позиції Фортайна щодо мультикультуралізму та імміграції, воно 

стало каталізатором низки змін у політиці країни та відкрило шлях для його 

ідейних наступників. СПФ здобув безпрецедентну для нової партії кількість 

голосів, що було частково приписане «мученицькій» загибелі її лідера. 

Незважаючи на те, що СПФ втратило 14 місць із 26 на повторних позачергових 

виборах, які відбулися через рік після описуваних подій, невдовзі було прийнято 

низку законів, що ускладнювали процедури надання притулку й імміграції, а 

також ставили суворіші вимоги до інтеграції іммігрантів у суспільство. 

Жертвою другого вбивства став відомий режисер і суспільний діяч 

Т. ван Гог, нащадок відомого художника В. ван Гога, що сталося у 2004 р., через 

два роки після смерті П. Фортайна. Убивцею був марокканець за походженням 

М. Бойері, який зізнався, що вчинив його з релігійних міркувань, оскільки вважав 

режисера «ворогом ісламу». Він також визнав, що вважає демократію несумісною 

з Божими законами (Ellian, 2016). Убивство було скоєне ножем, яким Бойері 

прикріпив до тіла листа із погрозами на адресу А. Х. Алі, відомої нідерландської 

політичної активістки сомалійського походження, яка виступала за визнання 

небезпеки ісламу як несумісної з правами людини ідеології. Т. ван Гог привніс до 

мусульманського дискурсу багато гострих, провокаційних й образливих 

висловлювань про мусульман та пророка Мохаммеда. Так, він назвав 

мусульманських іммігрантів «п'ятою колоною», «посланниками найвідсталішої 

темряви», а також тими, хто вступає у відносини з тваринами, водночас 

відстоюючи своє право на свободу слова та називаючи себе «ангелом невинності» 

порівняно з об'єктами його образ. «...Вони ненавидять нашу свободу. І хоча в них є 

достатньо матеріальних і культурних можливостей, вони вважають, що безбожні 
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Нідерланди мають бути стертими з лиця землі» (Uitspraken van Theo van Gogh, 

2004). 

Убивство ван Гога мало такі наслідки. По-перше, було проведено відповідну 

соціальну роботу: королева Беатрікс і прем'єр-міністр Й.-П. Балкененде здійснили 

низку візитів до марокканської молоді. По-друге, у країні було зареєстровано 

багато спроб підпалу та нападу на мечеті. І, нарешті, найбільш довгостроковими 

наслідками стали дискусії та побоювання щодо стану свободи слова. Опитування, 

проведене у 2005 р., показало, що 52 % опитаних вважають: з убивством ван Гога 

в Нідерландах припинилися вільні дебати; 68 % вважає, що в Нідерландах вже не 

можна казати все, що захочеш; і 32 % після факту вбивства стали більше боятися 

висловити на публіці свою думку щодо суспільних питань (Maatschappelijke 

Barometer: vrijheid van meningsuiting, 2005). Разом із тим, спостерігалося 

загострення дебатів щодо інтеграції аллохтонів, особистої безпеки та подвійного 

громадянства. У політичній сфері видимим наслідком стало жорсткіше 

законодавство з тероризму та спроба визнати недійсною ст. 147 кримінального 

кодексу, якою передбачено покарання за богохульство. Приводом для вимоги 

скасування даної статті стало надмірне, на думку багатьох парламентарів, 

обмеження свободи вираження думок. 

Проблема національної ідентичності є актуальною для широких мас 

населення, що простежується на основі оцінки електоральної поведінки. У 2002 р. 

партія Фортайна здобула 17 % голосів у парламентських виборах, що стало 

першою значною перемогою для антиімміграційної партії, лідер якої був відомий 

різкими висловлюваннями щодо ісламу. Після розпаду партії з'явився блок 

Р. Вердонк TON, із повною назвою «Пишаючись Нідерландами». У 2010 р. Партія 

Свободи Г. Вілдерса, чия гостра антимусульманська риторика здобула йому 

суперечливе ставлення суспільства в межах країни та за кордоном, отримала 

15,5 % (Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer 2010, 2010), що зробило її третьою за 

величиною партією в Нідерландах, виборча програма якої приділяє велику увагу 

національній ідентичності та мусульманському чиннику. 

Названі партії змогли по-новому сформулювати питання міграції та 
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ідентичності іммігрантів, охопивши не тільки правовий аспекти, а також і 

культурний вимір; слід зауважити, що деколи їхні лідери занадто довго 

зупинялися на проблемі мусульманської міграції та відповідних проблем 

інтеграції, через що могло скластися враження, що всі соціальні проблеми, 

наприклад громадська безпека і соціальна захищеність, якимось чином пов'язані з 

міграцією або мусульманами. В цьому контексті можна згадати спробу лідера 

Партії Свободи у 2009 р. запровадити податок на носіння мусульманської хустки, 

яка, хоча і мала відверто провокативний характер, викликала низку дискусій щодо 

свободи віросповідання та громадської безпеки. Крім того, він є автором книги 

«Помічений на смерть. Війна ісламу проти Заходу та проти мене». У 2014 р. 

Вілдерс спитав в аудиторії: «Ви хочете більше або менше марокканців?» У 

відповідь почулося скандування «менше, менше!», на що політик пообіцяв 

«влаштувати це». Цей епізод став приводом для чергового судового позову через 

розпалювання ненависті до національних меншин. Вілдерса визнали винним, 

проте не призначили запобіжних заходів. 

На позачергових виборах 2012 р. Партія Свободи зменшила свою політичну 

присутність до 10% та 15 мандатів, однак головною причиною цього була 

парламентська криза, спричинена діяльністю партії (Verkiezingsuitslagen Tweede 

Kamer 2012, 2012). На виборах до Європарламенту у 2014 р. Партія Свободи 

отримала 13,3% голосів та 4 мандати із нідерландських 26; на місцевих виборах у 

2015 р. – 11,8%, порівняно із 12,4% у 2011 р. (Verkiezingsuitslagen Europees 

Parlement 2014, 2014).  Партія Свободи не втрачає популярності серед певного 

відсотка населення, що свідчить про наявність невдоволення політикою 

толерантності та мультикультуралізму. Можна з упевненістю спрогнозувати, що у 

випадку ще одного політичного вбивства у Вілдерса знайдуться послідовники, і 

нові партії з подібною програмою здобудуть перемогу на чергових виборах. 

Перед парламентськими виборами березня 2017 р. дослідницький центр 

Іpsos з'ясував, які питання хвилювали виборців найбільше. Результати 

дослідження наведені нижче (рис. 3.1.). 

Із наведених даних можна зробити висновок, що нідерландські норми та 
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цінності загалом хвилювали виборців найбільше – 86% опитаних деякою мірою 

висловлювали занепокоєння з даного приводу. У поєднанні з тим, що 81% 

опитаних хвилювали проблеми імміграції та притулку, а також із ситуацією в 

країні, можна зробити висновок, що мусульманський чинник має значний вплив 

на питання нідерландської ідентичності. Загроза для традиційних норм та 

цінностей з боку «іншого» стала одним із основних питань для передвиборчих 

дебатів. 

 

 

Рис 3.1. Відповідь на питання: «Наскільки Вас хвилюють такі теми?» 

Джерело: Opinieonderzoek  onder Nederlandse stemgerechtigden in opdracht 

van de NOS ten behoeve van het lijsttrekkersdebat op 24 februari op Radio 1, 2017. 

 

Іммігранти та шукачі притулку виступали важливою частиною 

легітимізуючого дискурсу політичних сил. Правопопулістська Партія Свободи 

Г. Вілдерса традиційно наголошувала на небезпеці з боку ісламу для 

демократичного устрою Нідерландів, представляючи себе як єдину політичну 

силу, здатну захистити країну. У передвиборчій програмі використовувалася 

категорична риторика: «Нідерланди знову належатимуть нам». Пропонувалося 

закрити мечеті та повністю заборонити імміграцію з мусульманських країн, мова 

ішла про «вторгнення»; іслам представлявся як тоталітарна політична ідеологія, 

яка не має права на захист згідно норм свободи віросповідання (Concept 

Verkiezingsprogramma 2017-2021, 2017).. Критика мусульманських меншин є 

важливою частиною критики мультикультуралізму, і, відповідно, заснованої на ній 
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європейської ідентичності. Мультикультуралізм представляється загрозою для 

європейських цінностей та спільного культурного надбання, заснованого на іудео-

християнській традиції. Партія виступає за вихід Нідерландів з ЄС як шлях 

збереження національної ідентичності та побудови співпраці між народами 

Європи. 

Праволіберальна Народная Партія Свободи та Демократії (Volkspartij voor 

Vreiheid en Democratie, VVD) діючого прем'єр-міністра М. Рютте частково 

перейняла дискурс Партії Свободи. Зокрема, М. Рютте опублікував відкритого 

листа до іммігрантів, в якому наголошував на важливості дотримання цінностей 

та норм Нідерландів та «нормальної» поведінки – тобто, дотримання норм 

законодавства, незастосування насилля, повагу до прав жінок та сексуальних 

меншин (Lees hier de brief van Mark, 2017).  Таку політичну дію критикували як 

відверту спробу відтягти менш радикальну частину електорату Партії Свободи, 

якому імпонувала обіцянка захистити ліберальні цінності Нідерландів від 

мусульманського впливу. На відміну від Вілдерса, Рютте не виокремлював 

мусульманський чинник, використовуючи непрямі звернення та позиціонуючи 

себе як помірного політика, носія «виваженого» дискурсу. Зауважимо, що партія 

вбачає роль ЄС передусім в економічній лібералізації, виступаючи проти 

передання повноважень на наднаціональний рівень.  

Мусульманський чинник нідерландської ідентичності також мав місце у 

дискурсі найбільшої християнської партії Християнсько-Демократичний Заклик 

(Christen-Democratisch Appèl, CDA). Лідер партії наголошував на іудео-

християнській складовій нідерландській ідентичності та, відповідно, на загрозі з 

боку іншої релігії, ісламу. ЄС при цьому відводиться роль захисника спільних 

цінностей шляхом співробітництва у сфері міжнародної безпеки та економіки. 

Ліва Партія Зелених (GroenLinks), навпаки, формувала свій дискурс навколо 

мультикультурного характеру нідерландського суспільства та протистояння 

ісламофобії. Нідерландську та європейську ідентичність представники партії 

вбачали як таку, що заснована на ліберальних цінностях, допомозі біженцям та 

повазі до всіх культур. Центристська демократична партія D66 показала себе як 
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найбільш проєвропейська партія, яка наголошувала на європейській складовій 

ідентичності та на важливій ролі об'єднаної Європи у подальшому розвитку 

нідерландської ідентичності. Слід зазначити, що партія виступала за 

демократизацію політичної системи ЄС, зокрема, за вибори на посаду голови 

Єврокомісії. Також варто відзначити новостворену партію DENK, що позиціювала 

себе як така, що захищає виключно інтереси мусульманських меншин. Партія 

дуже різко висловлювалася з приводу ісламофобії, виступала проти політики 

Ізраїлю у Палестині та за створення спеціальної програми освіти імамів у 

Нідерландах, яка не передбачала жодного контролю з боку держави, – тобто, за 

пріоритет мусульманської ідентичності мігрантів.  

Перемогу здобула Народна Партія Свободи та Демократії діючого прем'єр-

міністра, яка отримала більше голосів, ніж Партія Свободи, що збільшила свою 

присутність у парламенті до 20, ставши другою за величиною, в той час як 

Народна Партія Свободи та Демократії втратила 8 мандатів. Вперше до 

парламенту потрапила вищезгадана партія DENK, отримавши три мандати. 

Аналізуючи результати виборів, зауважимо, що, на відміну від Німеччини та 

Франції, Нідерланди мали кращі економічні показники, меншу кількість біженців 

та відсутність нещодавніх терактів на території країни. Однак можна зробити 

висновок, що питання ідентичності стало важливим чинником політичної 

боротьби, і його використання у передвиборчій риториці мало вплив на результати 

голосування. 

Таким чином, можна підсумувати, що національний мусульманський 

дискурс Нідерландів містить радикальні дії та висловлювання як з боку 

представників мусульманських меншин, так і з боку громадських діячів і 

політичних еліт. Радикалізація мусульманського дискурсу призводить до того, що 

мусульманський чинник протиставляється європейським демократичним 

цінностям, потенційно призводячи до поляризації суспільства. У той час, як поява 

власного стовпа в меншин іноземного походження відповідає історичному 

процесу розвитку нідерландського суспільства впродовж минулого століття, цей 

процес викликає побоювання щодо успіху політики інтеграції іммігрантів та 
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заклики остаточно відмовитися від залишків стовпової моделі як пережитку 

минулого, несумісного із новітніми тенденціями розвитку суспільства. Наразі 

процес злиття стовпів набагато успішніше відбувся між «старими» стовпами, 

розбіжності між якими вже кілька десятиліть активно втрачають актуальність, 

через що може скластися враження, що стовпова модель відроджується у вигляді 

двох стовпів: корінного населення та іммігрантів, що може сприяти негативній 

самоідентифікації обох груп. Коли йдеться про проблеми інтеграції, часто мають 

на увазі мусульманські меншини як «найпомітніші», та культурні норми яких 

часто суперечать демократичним законами приймаючої країни. У 2004 р. уряд 

Нідерландів офіційно визнав, що спроба побудувати багатокультурне суспільство 

завершилася невдачею, та перевів акцент на необхідність повної адаптації до 

норм, культури та цінностей країни з боку іммігрантів. Іншими словами, тепер 

нідерландська національна ідентичність отримала не тільки право на існування та 

пріоритет, а й набула порівняно чітких рамок. Зважаючи на дискурс останньої 

передвиборчої боротьби, можна констатувати, що має місце взаємний процес 

негативної ідентифікації. Нідерландці відчувають відчуження і страх перед 

мусульманськими меншинами та їхньою реалізацією права на свободу 

віросповідання, оскільки вони асоціюються з екстремізмом і загрозами для 

демократичного ліберального способу життя нідерландців. При цьому члени 

мусульманських меншин відчувають неготовність приймаючого суспільства піти 

на зустріч у процесі інтеграції, що призводить до відокремлення та появи нового 

мусульманського «стовпа» в досить гомогенному суспільстві. 

Таким чином, можна зробити висновок, що мультикультурний підхід до 

інтеграції іммігрантів у Нідерландах набув рис асиміляції: культура та походження 

кожної особи є особистою справою та не мають визнаватися на державному рівні 

як такі, що потребують особливого поводження; пріоритетом для новоприбулих 

осіб мають бути цінності та культура приймаючої країни. 
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3.2. Суперечності мусульманської і національної ідентичності у Франції 

 

 

Франція завжди відзначалася своєю особливою позицією щодо національної 

ідентичності й імміграції. Історія країни та її революційна боротьба тісно 

пов'язані з поняттям ідентичності, яке традиційно займало особливе місце у 

дебатах щодо місця іммігрантів у суспільстві. Для пересічного громадянина 

Франції характерний більший ступінь ідентифікації зі своєю державою, ніж для 

нідерландця. Загальне розуміння імміграції у Франції передбачає розуміння 

республіканських принципів як найважливішого елемента в підході до 

національної ідентичності та інтеграції іммігрантів у Франції. На практиці це 

означає, що державні установи, діючи згідно з республіканськими принципами 

рівності, будуть оцінювати кожного індивідуально і незалежно від етнічної 

приналежності, тим самим запобігаючи дискримінації. 

З огляду на вищезазначене, французькі політики, що займають ключові 

посади, відомі своїми безкомпромісними висловлюваннями та законопроектами з 

питань національної ідентичності й імміграції, на відміну від тих же Нідерландів, 

де подібні висловлювання та дії донедавна залишалися прерогативою опозиційних 

політиків. Наприклад, колишній президент Французької Республіки Н. Саркозі під 

час перебування на посаді заявив, що зусилля, яких уряди США та Великої 

Британії докладали, щоб створити багатокультурне суспільство, призвели до 

розмивання національних ідентичностей і посилили вплив екстремістів серед 

іммігрантів  («Sarkozy estime que le multiculturalisme est un «échec», 2011). Також 

він заявив, що «ми занадто переймалися ідентичністю іммігрантів та недостатньо 

переймалися ідентичністю країни, яка їх приймала... Ми не хочемо суспільства, у 

якому паралельно існують різні комуни людей. Якщо ти приїздиш до Франції, ти 

погоджуєшся на те, щоб розчинитися в єдиному суспільстві. Інакше кажучи, у 

національному суспільстві, і якщо ти не хочеш цього прийняти, тобі не місце у 

Франції». Деякі його висловлювання досить виразно натякали на мусульманські 

меншини: «Французька нація не сприйме змін до свого способу життя, до рівності 
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між чоловіком і жінкою та свободи малих дівчат ходити до школи»  («Sarkozy 

estime que le multiculturalisme est un «échec», 2011). Слід зазначити, що наведені 

висловлювання були здійснені напередодні президентської передвиборчої 

кампанії та сприйняті деякими критиками як спроба відтягнути голоси від 

націоналістичного «Національного фронту» М. Ле Пен. 

Як і Нідерланди, Франція має історичні прецеденти, що схожі на традицію 

«стовпів». Коли Конкордат Наполеона в 1805 р. відновив вплив релігії на освіту, 

на противагу республіканським антиклерикальним заходам, що мали місце під час 

революції, для відносин із єврейською меншиною був створений так званий 

Consistoire Israélite, окремий орган Міністерства культів. Саме цей прецедент, на 

думку деяких дослідників (Zemni, 2002), послугував прообразом намагання 

Н. Саркозі створити подібний представницький орган для мусульманської 

спільноти, який мав би служити для діалогу й укладання домовленостей між 

«основним» урядом і мусульманською меншиною. 

Згідно зі своїми політичними традиціями Франція обрала асиміляційну 

модель інтеграції іммігрантів, в якій не виокремлюються громадяни за етнічною 

чи національною ознакою. Згідно з ідеями Революції, кожен громадянин Франції 

інтегрується в суспільство шляхом своєї діяльності як громадянина, походження 

якого не має значення. На практиці, такий підхід схожий на нідерландський 

принцип «особистої відповідальності»: кожен іммігрант є передусім окремою 

особистістю, що несе відповідальність за своє пристосування до норм 

приймаючого суспільства безпосередньо перед державою. Деякі вчені, що вивчали 

асиміляцію на прикладі Франції, визначали її як «приведення внутрішніх настанов 

прибульця у відповідність до настанов уродженця країни та мінімальної 

підтримки оригінальних культурних звичок» (Gudykunst & Kim, 2003, с. 360). 

C. Краучер стверджує, що коли окремі члени етнічної чи іммігрантської групи 

сприймають себе як змушених асимілюватися лінгвістично, то їхня готовність 

змінювати свою культуру під впливом культури приймаючої країни 

зменшуватиметься, а їх негативне ставлення до членів цієї культури буде 

збільшуватися (Croucher, 2009). Він також зауважує, що мусульмани вже давно 
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відчували дискримінацію з боку населення та відторгнення з боку французької 

культури  (Soper & Fetzer, 2007; Croucher, 2009). 

Таким чином, політика асиміляції може породжувати суперечність між 

вимогою стати частиною культурного навколишнього середовища, з одного боку, 

та відторгненням з боку цього середовища, з другого, що може виявитися 

особливо яскраво в мовно-культурному аспекті. Хоча багато мусульманських 

іммігрантів другого та третього покоління народилися у Франції та демонструють 

вільне володіння французькою мовою, їх французьку критикують за недостатню 

«паризькість», тобто відповідність певному діалекту та літературним нормам. 

Багато з них розмовляють «суржиком», комбінацією французької та арабської мов, 

або ж французькою із характерною арабською інтонацією. Слід зауважити, що 

подібний феномен можна спостерігати і в Нідерландах, де іммігранти, що вільно 

володіють нідерландською та спілкуються арабською в домашньому колі, мають 

характерний говір, за яким корінні жителі можуть досить достовірно визначити 

походження особи. Зазначений говір став частиною стереотипу про 

мусульманських мігрантів. Частиною політики асиміляції у Франції є те, що дітям 

мусульманських іммігрантів, які не говорять французькою як рідною мовою, не 

дозволено говорити рідною мовою у французьких школах. Мотивацією даного 

рішення було те, що вчителям потрібно добре розуміти мову учнів для 

забезпечення якості педагогічного процесу, однак на практиці ця політика створює 

ворожість серед меншин. Багатьма мусульманами мовна політика Франції 

сприймається як занадто сувора, що сприяє їх небажанню та відмові стати 

«справжніми французами». Коли етнічні та релігійні меншини сприймають себе 

як об'єкти мовної «війни», то вони з меншою ймовірністю будуть прагнути впливу 

культури приймаючої країни та з більшою ймовірністю виявлятимуть негативне 

ставлення до неї. 

Крім мовного питання, ще одним приводом для численних конфліктів між 

французьким мусульманським і немусульманським населенням є вже згадане 

відокремлення релігії та держави у Франції, яке також викликає напруженість у 

відносинах між цими двома групами. Міжнародного розголосу набули конфлікти у 
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Франції щодо права неповнолітніх дівчат носити мусульманську хустку у 

французьких державних школах. Ця хустка, або ж хіджаб, стала символом ісламу 

та стала свідченням культурного розриву між французьким мусульманського 

населення і рештою Франції. Ситуація загострилася після подій 11 вересня 2001 

р., коли хіджаб, на відміну від традиційного одягу інших релігій, набув 

негативних асоціацій і зробив його носіїв мішенню для образливих вербальних і 

невербальних комунікацій. Відокремлення церкви від держави як важливий 

республіканський принцип став частиною французької ідентичності, яка базується 

на республіканських ідеалах революції, що частково спричинило широкий 

резонанс заборони на головні хустки у школах. 

Додамо, що французька політика щодо впливу держави на релігійні обряди 

регулюється принципом laïcité, або ж повним взаємним невтручанням держави та 

церкви. Майже через сторіччя після набрання ним чинності у французькому 

законодавстві (Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de 

l'État, 1905), laïcité продовжує залишатися основою зазначених взаємовідносин і 

публічних дебатів щодо місця релігії у французькій політиці та суспільстві. Не 

тільки атеїсти, але й найбільш релігійні християни, іудеї та мусульмани приводять 

цей принцип на підтримку своїх позицій. Концепція laïcité є неодмінною 

складовою життя французького суспільства та його ідентичності. 

Можна виокремити дві інтерпретації laïcité: «сувора» (також відома як 

«войовнича» або «закрита») і «м'яка» (також відома як «плюралістична» або 

«відкрита»). Згідно з першою версією laïcité, французькі громадяни можуть у 

своєму приватному житті обирати будь-яку релігію. Однак на публіці віруючі 

особи мають враховувати певні обмеження. Якщо вони перебувають на державній 

службі, або ж надають чи використовують громадські послуги, віруючі не повинні 

демонструвати свою приналежність до конкретної релігії шляхом відповідних 

ритуалів чи поведінки. Наприклад, такі дії як молитва на публіці, відмова їсти 

певні види їжі у шкільній їдальні чи носіння релігійного одягу чи прикрас поза 

домом означають порушення laïcité. Відповідно до «м'якої» версії, держава 

повинна не тільки поважати всі релігійні вірування, а і сприяти свободі 
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віросповідання, наприклад, здійснювати фінансування приватних релігійних шкіл. 

Прихильники «м'якої» версії laïcité не бажають обмежувати релігію до сфери 

приватного життя і закликають до міжрелігійного розуміння та суспільного 

діалогу серед різних релігійних груп, у тому числі в державних школах. 

Заборона носіння хіджабу у 2004 р. була символічною перемогою 

прихильників жорсткої версії laïcité. Світські республіканські норми Франції, крім 

того, передбачають відторгнення спеціальних лоббі-груп або громад, що особливо 

ускладнило спроби мусульман домогтися визнання їхнього права на відкриті 

релігійні практики на державному рівні. Таким чином, laïcité вилучило з порядку 

денного такі питання, як підтримка для окремих ісламських шкіл або державної 

допомоги для мусульманських громадських організацій, оскільки ці структури 

розглянуті як неприпустимі з огляду на зобов'язання держави забезпечити 

відокремлення церкви від держави. 

Аналіз політики асиміляції в законодавчих актах Франції засвідчив, що 

якщо кожен іммігрант є насамперед особистістю, а не представником певної 

культури, то, відповідно, політика інтеграції не повинна передбачати обов'язкових 

французьких мовно-культурних курсів. Дійсно, подібні курси, добровільні та 

короткочасні, були впроваджені лише в 1998 р. Вони знайшли продовження в 

«інтеграційних контрактах» (contract d’accueil et d’integration), упроваджених 

Законом про контроль імміграції та проживання іноземців у Франції від 2003 р. 

Після підписання такого контракту іммігрант брав на себе зобов'язання пройти 

курси мови та суспільствознавства, якщо такі були необхідні за оцінкою 

службовця, що розглядав ситуацію конкретної особи. Невідвідування курсів могло 

мати наслідком відмови у праві на проживання, хоча, зазвичай, вони лишалися 

добровільними (Lochak, 2004). 

Закон Саркозі від 2003 р. суттєво обмежував доступ до права на постійне 

проживання та вимагав наявності «республіканської інтеграції», тобто, «знання 

французької мови й основоположних принципів Французької республіки» (Joppke, 

2007, с. 2; Lоі №2003-1119, 2003). Зазначена тенденція продовжилася у «законі 

про головну хустку» від 2004 р., який викликав багато суперечностей. Закон було 
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ухвалено в повній відповідності із принципом асиміляції: усі, хто проживає на 

території Франції, мають дотримуватися законів, які формулюють її 

державотворчі принципи, – таких як Закон про розділення церков і держави (Loi 

du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, 1905) прийнятий, 

відповідно, у 1905 р. Згідно із «законом про головні хустки» (офіційна назва – 

Закон про носіння у державних початкових та середніх школах символів чи 

вбрання, що демонструють релігійну приналежність, який застосовує принцип 

розділення церкви та держави), забороняється носіння релігійних символів, які 

привертають увагу (Loi № 2004-228, 2004). До них, наприклад, належать хустки, 

що покривають голову, великі хрести та ярмулки, хоча в самому законі вони не 

перераховані. 

У 2006 р., майже одночасно з Нідерландами, Франція ухвалила новий закон 

про імміграцію, при цьому зауважимо, що вимоги Нідерландів до інтеграції 

швидко стали «моделлю для Європи» (Michalowski, 2004, c. 9) та були невдовзі 

запроваджені в низці інших країн. Інтеграційний контракт тепер ставав 

обов'язковим для всіх іммігрантів, що прибували з метою тривалого проживання. 

На відміну від Нідерландів, процедура інтеграції починалася лише після прибуття 

до країни, що змінилося у 2007 р., і необхідні мовні курси були безкоштовними. 

Крім того, цей закон закріпив орієнтацію на вибіркову імміграцію – заохочення 

висококваліфікованих іммігрантів і суттєве обмеження імміграції з метою 

возз'єднання родини, що стала ще складнішою після закону від 2007 р. 

Додатковим шляхом виключення небажаних іммігрантів стала передача 

повноважень щодо ухвалення рішень про допуск іммігрантів на рівень префектур 

у 2010 р., у той час, як раніше всі запити централізовано розглядали в єдиному 

центрі в м. Нант, що призвело до зменшення запитів на дозвіл на проживання 

майже вдвічі (Myles, 2012). 

У травні 2007 р. уряд створив Міністерство імміграції, інтеграції, 

національної ідентичності та спільного розвитку, якому, серед іншого було 

доручено «сприяти національній ідентичності». Закон про імміграцію, інтеграцію 

та притулок від 2007 р. (Loi № 2007-1631, 2007) запровадив Контракт із прийняття 
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та інтеграції, який індивідуально розроблявся під час співбесіди. Підписуючи 

даний контракт, усі новоприбулі іммігранти з легальним статусом зобов'язувалися 

вивчити французьку мову та ознайомитися з французьким законодавством. Від 

виконання даних умов залежало подовження їхнього дозволу на проживання. 

Інтеграційний контракт тепер ставав обов'язковим для всіх іммігрантів, що 

прибували з метою тривалого проживання.  

У 2010 р. Міністерство імміграції, інтеграції, національної ідентичності та 

спільного розвитку перестало існувати; його завдання повернулися до 

Міністерства внутрішніх справ. Даний тренд має назву «мейнстримізації»: заходи 

з інтеграції іммігрантів перестають виділятися за ознакою залучення іммігрантів. 

Натомість, перевага надається пристосуванням до іммігрантів та їхніх проблем в 

окремих сферах діяльності, таких як правоохорона, освіта чи медицина. У 2012 р. 

набрала чинності вимога про ускладнення інтеграційного тесту до рівня 

мовноосвітніх навичок абітурієнта французького університету. Цього ж року 

команда президента, особиста позиція якого щодо іммігрантів є значно м'якшою, 

висловила намір скасувати цей тест і повернути розгляд запитів до єдиного 

центра, як це відбувалося до реформи 2010 р. У 2013 р. перестала існувати Вища 

рада інтеграції; натомість, у складі Міністерства внутрішніх справ було створено 

Директорат з імміграції, притулку та іммігрантів (Geddes & Scholten, 2016). 

За два роки після створення Міністерства імміграції, інтеграції, 

національної ідентичності та спільного розвитку, у листопаді 2009 р. урядом 

Президента Н. Саркозі було розпочато «велику дискусію про національну 

ідентичність» з метою визначення того, «що означає бути французом». Ця 

неоднозначна ініціатива породила 350 відкритих засідань за перші три місяці 

свого існування; спеціально створений веб-сайт отримав 58 тис відгуків як 

відповіді на питання, обране урядом: «Що для вас означає бути французом?» 

Багатьма людьми така ініціатива була сприйнята радше як політичний хід, ніж як 

реальна спроба сприяти соціальній єдності навколо єдиної колективної 

ідентичності. 

У той час, як ініціатори дебатів очікували позитивної ідентифікації шляхом 
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поглибленої дискусії про культуру, мистецтво та республіканські цінності, 

отримані результати показали негативну ідентифікацію та масові побоювання 

щодо впливу мусульманських іммігрантів на майбутнє французької ідентичності. 

Крім того, уряд Саркозі звинувачували у політичному опортунізмі; дискусія про 

національну ідентичність мала завершитися за три тижні до місцевих виборів, 

потенційно створюючи можливість відтягнути голоси виборців у 

правопопулістського Національного Фронту. За оцінкою навіть консервативних 

політиків, зазначена ініціатива «повністю вийшла з-під контролю» (Crumley, 

2010). Дискусію згорнули через чотири місяці після її початку, констатувавши її 

повний провал: «Операція Національна ідентичність, що мала розпочати 

обговорення важливих питань, закінчується повним відступом від звуки тріснутої 

труби» (Marquand, 2010). 

Рекомендації після завершення дискусії передбачали намір подальшого 

вивчення питання, а також вимогу від шкіл вивішувати прапор Франції на стіні 

будівлі та текст Декларації прав людини 1789 р. всередині класних приміщень. 

Обидві останні вимоги вже виконували в переважній більшості шкіл задовго до 

винесення зазначених рекомендацій. Серед результатів цієї дискусії, як і 

очікувалося, було виявлення сумніву щодо лояльності до країни та нації з боку 

іммігрантів і їхніх нащадків. Вищеописана дискусія про національну ідентичність 

не принесла президентській партії політичних дивідендів. На місцевих виборах у 

березні 2012 р. права партія Саркозі отримала 35% голосів, втративши один із 

своїх традиційних регіонів, Корсіку, і віддавши частину голосів правому 

Національному Фронту, в той час як соціалісти отримали 54% (Résultats des 

élections législatives 2012, 2012). 

Під час президентської передвиборчої кампанії у 2012 р. М. Ле Пен, яка 

очолила Національний Фронт, змогла позбавити свою партію історичного 

антисемітського іміджу та зайняти третє місце. Серед іншого, Ле Пен зробила 

акцент на небезпеці, яку несе радикальний іслам у Франції. Зручним 

інформаційним приводом став антисемітський напад на школу у Тулузі, внаслідок 

якого загинуло троє дітей і раввін; злочинець також зізнався у вбивстві трьох 
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військових за два тижні до того. Тим не менш, Ле Пен не вдалося згуртувати 

виборців під антиісламістськими гаслами, оскільки двоє з трьох загиблих солдат 

були мусульманами, які добровільно служили в елітному підрозділі армії 

Французької Республіки (“Marine Le Pen. Of home-grown terror and Islam”, 2012). 

Президентом став кандидат від соціалістів, Ф. Олланд, який переміг Саркозі 

у другому турі. Він продовжив мейнстримізацію питання інтеграції, обравши 

пріоритетним напрямком економічний розвиток країни. У 2014 р. Ф. Олланд 

вперше конкретно висловився з питання імміграції, закликавши європейських 

лідерів не запроваджувати додатковий прикордонний контроль та не обмежувати 

свободу пересування, застерігаючи проти «злих вітрів» антиіммігрантських 

настроїв, які, на його думку, «все сильніше дують у Європі», створюючи «дискурс 

страху» (Samuel, 2014). Приводом для подібного драматичного дискурсу стали 

результати виборів 2014 р. до Європарламенту, які констатували зростаючу 

популярність правопопулістських та євроскептичних партій. Як зазначає 

О. Брусиловська, ця тенденція відображала зміни у політичному ландшафті країн 

ЄС у сторону відходу від ліберально-демократичних принципів ЄС, і, зокрема, 

вимоги виборців щодо обмеження імміграції та жорсткіших інтеграційних 

норм.(Брусиловська, 2017). 

У січні 2015 р. стався терористичний напад на редакцію відомого 

сатиричного видання Шарлі Хебдо (Charlie Hebdo). Приводом стали карикатури на 

мусульманського пророка Мухаммада, опубліковані журналом. Дванадцять 

журналістів, карикатуристів та редакторів було вбито, ще одинадцять поранено, 

включаючи офіцерів поліції. Радикальні ісламісти, які скоїли злочин, обидва 

громадяни Франції алжирського походження, діяли від імені терористичної 

організації аль-Каїда. В інтерв'ю вони заявляли, що діяли відповідно до 

ісламського кодексу честі, захищаючи пророка Мухаммада, і не вважають себе 

вбивцями (Lambin, 2015). Реакцією суспільства став новий виток дискусії про 

свободу слова та преси, в тому числі масові так звані «республіканські марші» під 

гаслом Je suis Charlie («Я — це Шарлі»), на яких присутні закликали до 

об'єднання незалежно від релігії, на основі ліберальних цінностей. Разом із тим 
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була зареєстрована низка нападів на мечеті і мусульман. Ряд правопопулістських 

політиків, таких ях М. Ле Пен, скористалися трагедією для легітимізації свого 

дискурсу про несумісність мусульманських цінностей із західними. З іншого боку, 

на адресу журналу звучали звинувачення в расизмі та ісламофобії. 

Упродовж 2015 р. розгорталася криза шукачів притулку, із масовим 

напливом біженців до ЄС. У вересні Ф.Олланд заявив, що Франція прийме 24 тис 

біженців впродовж наступних двох років (Briançon, 2015), тим самим намагаючись 

представити спільну позицію лівих партій на противагу, зокрема, правому 

Національному Фронту, що успішно використовувала антиіммігрантську 

риторику, озвучуючи побоювання частини населення щодо наслідків імміграції з 

мусульманських країн. Популярність президента від лівої партії стійко 

знижувалася впродовж усього його терміну, внаслідок ряду причин; спроба 

об'єднати населення під спільними ліберальними, гуманітарними та 

європейськими цінностями могла розглядатися як прояв політичної позиції, так і 

намагання підготувати ґрунт до президентських виборів 2017 р. 

Додамо, що у листопаді 2015 р. семеро радикальних ісламістів, озброєних 

автоматами та вибухівкою, здійснили безпрецедентну у Європі серію терактів у 

Парижі, вбивши 130 людей та поранивши близько 350. У липні 2016 р. під час 

святкування у м. Ніцца Дня захоплення Бастилії, важливого для французької 

політичної історії та національної ідентичності свята, ісламський терорист на 

вантажівці в'їхав у натовп, вбивши 80 чоловік. Того ж місяця у церкві м. Сен-

Етьєн-Дю-Рувре двоє джихадистів взяли заручників та жорстоко вбили 

священнослужителя. Ф. Олланд змінив риторику, ведучи мову про Францію під 

загрозою ісламістського тероризму. У 2016 р. він повідомив, що не 

балотуватиметься повторно, маючи дуже низький рейтинг.  

Практичним наслідком дискусії про місце релігії та її екстремістських 

проявів у французькому суспільстві стала законодавча заборона буркіні – 

традиційного мусульманського купального вбрання для жінок. Аргументом на 

користь заборони стало підтримання громадського порядку після серії терактів, 

оскільки консервативне мусульманське вбрання у громадських місцях могло 
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спричинити конфлікти. Заборона буркіні викликала дискусію щодо прав жінок на 

вибір одягу, а також щодо вищезгаданого принципу laïcité, відділення церкви від 

держави. 

Українська дослідниця О. Брусиловська наводить результати опитування, 

проведеного Ipsos і Центром вивчення політичного життя (CEVIPOF) при 

паризькому Інституті політичних досліджень. За його результатами, 50% 

населення Франції вважають високоімовірним культурний занепад країни 

(Брусиловська, 2017). За даними опитування, проведеного дослідницьким центром 

Pew весною 2016 р., 29% населення Франції негативно ставилося до 

мусульманських меншин; ідентичний результат було зафіксовано у Німеччині 

(29%), і трохи більший у Нідерландах (35%) (Wike, Stokes & Simmons, 2016). За 

даними іншого опитування, здійсненого Ifop для французького видання Le Figaro 

у квітні 2016 р., 47% французького населення та 43% німецького населення 

вважали мусульманські меншини «загрозою» національній ідентичності; 

відповідно 19% та 20% вважали іслам чинником культурного збагачення  

(Guénois, 2016). 

Показовим є те, що питання національної та європейської ідентичності, 

поряд з економічними проблемами, відіграє важливу роль для президентської 

передвиборчої кампанії 2017 р. Загроза національній ідентичності з боку як 

радикального ісламу, так і європейського мультикультуралізму є головним 

компонентом передвиборчої програми М. Ле Пен, яка станом на березень 2017 р. 

очолювала рейтинги. В той же час її основний супротивник, Е. Макрон, для 

визначення французької ідентичності використовує проєвропейський ліберальний 

дискурс. Ле Пен пропонує захистити французьку ідентичність від ЄС, який вона 

називає «бюрократичним монстром» («Marine Le Pen veut «en finir» avec l’UE», 

2017), шляхом виходу з організації та посиленого протекціонізму, а також 

закриттям радикальних мечетей та радикального обмеження імміграції. Е. Макрон 

вважає імміграцію, торгівлю та євроінтеграцію ключовими для подальшого 

розвитку Франції. На відміну від своєї політичної суперниці, він не говорить про 

французьку ідентичність як таку, що перебуває під загрозою; вважаючи вплив 
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мультикультуралізму неминучим, до свого маніфесту він включає необхідність 

державної підтримки французьких мовно-культурних цінностей, а також 

обов'язковість вивчення мови для іммігрантів як запоруку успішної інтеграції («Le 

programme d’Emmanuel Macron», 2017). 

Дискусія щодо впливу іммігрантів на національну ідентичність у Франції не 

може бути правильно сприйнята без свого історичного підґрунтя, а саме, процесу 

формування французької національної держави. Запровадження загальних норм і 

цінностей пов'язане з національною пам'яттю, історією, почуттями. Таке 

поєднання політичних і культурних аспектів від самого початку посідало 

центральне місце у французькій моделі інтеграції, і, власне, притаманне більшості 

національних моделей Європи. Природно, що на цьому тлі особистість 

іммігрантів і їхніх нащадків підлягає певним очікуванням та сумнівам, і дуже 

часто супроводжується підозрами. Побоювання, що «розщеплена» лояльність осіб 

іноземного походження може послабити соціальну згуртованість у Франції не є 

новим: подібні претензії висловлювалися з початку існування Третьої республіки 

(1870–1940) (Hargreaves, 2000). Восени 2010 р. консервативна партія 

запропонувала парламентську поправку про заборону подвійного громадянства 

для громадян Франції. У той час, як поправка була відхилена, дебати поновилися 

навесні 2011 р., коли високопосадовець з національної футбольної команди 

розкритикував вибір перспективних молодих гравців із подвійним громадянством 

грати за країну їхнього другого громадянства замість французької збірної. 

Упродовж нового витку дебатів подвійне громадянство було піддане критиці за 

його потенційну загрозу національній згуртованості та несправедливу перевагу 

для деяких осіб, які фактично можуть обирати об'єкт своєї лояльності. Особам із 

подвійним громадянством було наполегливо запропоновано відмовитися від 

одного із громадянств та вибрати одну країну, у якій вони хотіли би користуватися 

своїми політичні правами. Крім практичних наслідків подвійного громадянства, 

критику отримав рівень французької національної самосвідомості серед другого 

покоління іммігрантів – вихідців з Африки. Ці етнічні меншини були звинувачені 

у сприянні «балканізації» французького суспільства та внеску у зниження 
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соціальної згуртованості нації. 

Незважаючи на швидке закінчення провального проекту 2010 р., Франція і 

досі перебуває в розпалі нескінченних дебатів щодо того, що означає бути 

французом. Ці дебати відіграють велику роль для іммігрантів і їхніх нащадків, з 

точки зору як законодавства, так і в морально-культурному аспекті. Центральним 

питанням дебатів є те, чи можна мати повноцінну багатокомпонентну 

ідентичність. Хоча така концепція комбінованої ідентичності успішно існує в 

суспільствах, де мультикультуралізм є частиною національної ідентичності, 

наприклад США, вона була піддана критиці у Франції, де багато хто сприймає 

ідентичність як «гру з нульовою сумою»: прихильність до культури меншини або 

іноземної держави негативно впливає на ступінь належності до французької 

ідентичності. 

Національний інститут демографічних студій (Institut national d’études 

démographiques, INED) і Національний інститут статистики й економічних студій 

(Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE) провели у 2008–

2009 рр. опитування 22 тис респондентів під назвою «Траєкторії і походження: 

різноманітність населення у Франції». Їхні дані не підтверджують, що самі 

іммігранти сприймають національну ідентичність та лояльність як гру з нульовою 

сумою («Trajectories and Origins», 2010). Отримані відповіді свідчили, що люди 

часто мають «множинні ідентичності», або ж одночасно відчувають близькість до 

понад однієї нації. Такі відповіді були характерними для більшості іммігрантів або 

нащадків іммігрантів. Понад половина від загальної кількості іммігрантів, які 

взяли участь в опитуванні, і дев'ять із десяти респондентів серед іммігрантів 

другого покоління, багато хто з яких підтримував активні культурно-сімейні 

контакти за межами Франції, зазначили, що «відчувають себе 

французами» («Trajectories and Origins», 2010). Дослідження також довело, що 

існують відмінності між етнічними групами, зокрема у тривалості процесів 

набуття французького громадянства та вивчення французької мови. Наприклад, 

тільки 50% іммігрантів із Туреччини заявили, що вони «відчувають себе 

французами». Проте багато людей, які не ідентифікують себе як французів, все 
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одно відчувають себе причетними до розвитку та функціонування громад, у яких 

вони проживають (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Відчуття приналежності до Франції та для різних поколінь мігрантів 

Джерело: «Trajectories and Origins» Survey, 2010;  Simon, 2012 

 

З даних, наведених вище, можна побачити, що французька ідентичність 

упевнено переважає серед нащадків змішаних шлюбів, залишаючись низькою 

серед представників етнічних меншин. Друге покоління іммігрантів демонструє 

більш високу імовірність обрання подвійної ідентичності, ніж ті, хто іммігрував у 

дитячому віці. Останні ідентифікують себе із країною походження вдвічі менше, 

ніж перше покоління дорослих мігрантів. 

У той час, як переважає думка про те, що подвійне громадянство і почуття 

близькості з іншими країнами або культурами має суперечити розвитку 

французької національної ідентичності в індивіда, очевидно, що погляди на це 

питання різні для груп осіб іммігрантського походження та корінного населення. 

На думку прихильників комбінованих ідентичностей, володіння кількома з них 

одночасно надає певні переваги та ресурси в глобалізованому суспільстві, 

водночас вимога асиміляції іммігрантів призводить до стигматизації та 

дискримінації етнічних меншин, що тільки шкодить процесам інтеграції 

іммігрантів. Відповідно, ключовим параметром для інтеграції є готовність 

більшості, або ж приймаючого суспільства, залучати новоприбулих іммігрантів та 

представників етнічно-релігійних меншин до складу суспільства. 
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Як країна, що наголосила на пріоритеті асиміляції для іммігрантів, Франція 

здійснює таку політику, що вибір іммігрантів між культурою країни походження 

та країни проживання має бути взаємовиключним. Відповідно, збереження 

етнічної ідентичності розглядають як ознаку неповної асиміляції. Зважаючи на це 

особи, які вважаються носіями комбінованої ідентичності, є вірними громадянами 

Франції та членами французького суспільства, викликають певні підозри серед 

значних груп населення. Цей страх відповідає концепції ідентичності як грі з 

нульовою сумою: будь-яке почуття приналежності до іншої країни обов'язково має 

послабити почуття приналежності індивіда до Франції. Відповідно, такі 

побоювання впливають на позитивну самоідентифікацію індивідів як французів та 

створюють потенціал для формування негативної самоідентифікації «проти них». 

Французький закон дозволяє подвійне громадянство і не вимагає від 

іноземців, що отримують французьке громадянство, відмовитися від свого 

першого громадянства. З огляду на це для іммігранта, який набув громадянства 

Франції, юридично можливо бути громадянином Франції та іншої країни. Те ж 

саме справедливе для нащадків іноземців, що народилися у Франції: коли вони 

досягають повноліття, то вони можуть вибрати: зберігати своє попереднє 

громадянство, чи ні. Слід підкреслити, більшість іммігрантів як першого, так і 

другого покоління є в цьому сенсі юридично неосвіченими та не знають усіх 

можливостей, правових наслідків рішення, прав й обов'язків, що також 

справедливо і для корінного населення. Останнім часом дедалі більша кількість 

натуралізованих іммігрантів обирають варіант збереження своїх перших 

громадянств. Частка людей із подвійним громадянством зросла між 1992 та 2008 

рр.: для алжирських іммігрантів – із 7% у 1992 р. до 67% у 2008 р.; для 

португальських іммігрантів – з 18% до 43% (Simon, 2012). У той час, як із 1992 р. 

не відбулося жодних істотних змін у законі, на практиці іммігранти почали масово 

ухвалювати інші рішення щодо набуття подвійного громадянства. 

Значне зростання кількості людей із подвійним громадянством можна 

трактувати по-різному. Для представників етнічних меншин, що мають кілька 

громадянств, такий стан справ повністю сумісний із прихильністю до французької 



157 

 

держави і є доповненням до їхньої французької ідентичності. Як було показано у 

вищеподаних результатах опитування, іммігранти даної категорії не вбачають у 

цьому жодних суперечностей з погляду лояльності та національної ідентичності. 

Однак з погляду політики асиміляції збереження другого громадянства є 

визнанням приналежності до іншої культури та її цінностей, і, відповідно, 

недостатньою асиміляцією до культури французької. Цікаво, що в Німеччині, яка 

традиційно займала проміжну позицію між мультикультуралізмом Нідерландів та 

асиміляцією Франції, подвійне громадянство дозволене, хоча і з певними 

обмеженнями. Насамкінець, не можна не взяти до уваги той факт, що рішення про 

набуття подвійного громадянства може бути прийнятим суто із практичних 

міркувань – візовий режим, кращі умови володіння майном в іноземних державах 

тощо. 

Вищенаведене опитування також передбачало питання до третіх осіб про те, 

що означає бути французом та як вони уявляють собі французів. Національна 

ідентичність і відчуття приналежності до певної нації створюється не тільки за 

рахунок прихильності до інтересів нації, що розвивається впродовж життя 

людини, але і щодо того, як інші сприймають їхню ідентичність. Ця взаємодія 

виявляється особливо яскраво у вимірі національного почуття – почуття, у якому 

може бути відмовлено при визначенні національної ідентичності на основі, 

скажімо, кольору шкіри або соціокультурних норм. Як пам'ятаємо з 

конструктивістського підходу, національна ідентичність є не тільки продуктом 

індивідуальних почуттів приналежності та прихильності до певної групи; на неї 

також впливає сприйняття ідентичності іншими. 

Пропонуючи респондентам розглянути, як вони сприймаються іншими в 

їхньому повсякденному житті, було зроблено спробу задокументувати цей аспект 

ідентичності та докладніше оцінити, як формується відчуття приналежності до 

нації та суспільства. З іммігрантів із французьким громадянством майже половина 

повідомила, що їх не сприймають як французів, що було справедливим і для 

чверті нащадків іммігрантів. Ці цифри порівняно високі для представників 

«помітних» меншин – тих, хто відрізняється кольором шкіри, акцентом, або ж 
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прізвищем. Часто можна було спостерігати дисонанс між саморепрезентацією («Я 

відчуваю себе французом») і сприйняттям з боку інших («але люди не 

сприймають мене як француза»). Зазначений дисонанс, безсумнівно, є джерелом 

напруженості у відносинах між корінним населенням та іммігрантами, а також 

між групами іммігрантів, і створює почуття неприйняття. 

У той час, як французьке населення є де-факто етнічно та релігійно 

різноманітним, це розмаїття не знайшло відображення у визначенні національної 

ідентичності та того, що означає бути французом. Таким чином, видимі меншини 

сприймаються як такі, що не належать до французької нації та суспільства, і, 

відповідно, часто стають «іншими». «Інші» – це ті, хто виділяється зі спільноти на 

основі їх видимості, насамперед кольором шкіри, але також і мовою, акцентом та 

саморепрезентацією. Відповідно, у формуванні образу такої особи дані чинники, 

найімовірніше, відіграватимуть визначально роль, а сумніви щодо його чи її 

походження та відданості нації ще більше відокремить їх від основної маси 

населення.  

Нещодавні дебати з національної ідентичності та президентська кампанія 

2012 р. наочно довели, що найбільш популярні та загальноприйняті критерії 

приналежності до французької ідентичності не передбачали визнання етнічних 

меншин, ставлячи натомість питання про те, чи відповідають вони певним 

критеріям для залучення до французького суспільства. Також присутній 

сентимент загрози «розмивання ідентичності» з боку зазначених меншин, які, на 

думку окремих груп, потенційно загрожують національній згуртованості. 

Опитування також підтвердило, наскільки сильним є національний аспект 

самоідентифікації, що добре видно з реакції на відкриті питання про визначення 

свого походження. Ураховуючи всі можливі відповіді, ті респонденти, чиї сім'ї 

мають коріння за межами метрополії, ідентифікували себе переважно з погляду 

етнічного-національного походження, зазвичай включаючи при цьому і Францію, і 

країну походження. Зауважимо, що ці два компоненти були внесені з різних 

міркувань. По-перше, країна походження є частиною суб'єктивної ідентичності й 

об'єктивного факту національної приналежності. По-друге, для іммігрантів і 
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нащадків іммігрантів залучення Франції як частини своєї ідентичності є 

вираженням вірності та лояльності, тобто, частиною політичної ідентичності, а не 

національної. Факт народження у Франції впливає на самоідентифікацію, але не 

замінює суто етнічний компонент національного походження. Це видно з того, як 

часто згадують країну походження батьків нащадки іммігрантів, три чверті яких 

залучають її до своєї національної ідентичності. 

Реалії французької національної ідентичності такі, що наразі вона набуває 

роздвоєного характеру. З одного боку, значна частина іммігрантів вважає, що 

багатоскладові ідентичності мають право на існування в межах французького 

суспільства; з другого боку, вони теж визнають важливість етнічної складової для 

самоідентифікації населення. Роль національної ідентичності як об'єднавчого 

чинника має бути ретельно переглянута, оскільки ймовірно, що в майбутньому 

проблеми лише загостряться. 

Слід наголосити, що існує досить суттєва розбіжність між дискурсом 

національної ідентичності у відповідній науковій літературі та дискурсом у 

масовій свідомості та медіа. Переважна більшість авторів наполягає на перегляді 

поняття національної ідентичності у бік залучення та визнання культур меншин, 

зокрема меншин мусульманських, піддаючи сумніву доцільність стратегії 

зближення із панівною культурою приймаючої країни, наполягаючи натомість на 

взаємному пристосуванні. Мовні й інтеграційні іспити розглядають як «примусові 

вимоги», які до того ж не була б у змозі виконати значна частина корінних 

жителів, та які зміцнюють кордон між «нами» та «ними». Замість того, щоб 

виставляти нові вимоги до іммігрантів та їхніх нащадків, які би зробили їх 

частиною національної спільноти, на їхню думку необхідно оновлення 

французької концепції інтеграції, яке б могло зробити її ефективнішою. 

Це суперечить реаліям, які констатуються у мас-медіа й особливо яскраво 

виявилися під час провальних проектів на зразок визначення народом 

національної ідентичності. Дебати про національну ідентичність підкреслюють 

розбіжності між різними групами, що проживають на території Французької 

Республіки. Дедалі частіше національну ідентичність визначають негативно, тобто 
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такою, якою вона не повинна бути. Підтримання концепції відкритої національної 

ідентичності, яка є більш гнучкою та адаптованою до нових реалій французького 

різноманіття, було би ключовим завданням для політики згуртування нації – якби 

наявні настрої та конфлікти, а також досвід інших країн, не викликали сумнівів, 

наскільки реальним є процес згуртування нації навколо ідеалів 

мультикультуралізму та багатоскладової ідентичності. 

«Розмивання» французької ідентичності з боку меншин може відбуватися 

зовсім іншим шляхом, аніж тим, на який посилаються найчастіше. Наявна етнічна 

і расова дискримінація меншин дискредитує цінність і значимість 

республіканських цінностей та норм і призводить до появи подвійного стандарту 

у громадянстві. Позитивні дії проти дискримінації повинні бути реалізовані в 

ефективніше; нездатність зазначених стратегій змінити характер і ступінь 

дискримінації підсилює почуття серед етнічних меншин, що вони не заслуговують 

такої ж уваги як і корінне населення від органів державної влади та не можуть 

отримати необхідну допомогу. Можна зробити висновок, що французька 

асиміляційна модель почала набувати рис відчуження: ускладнення 

інтеграційного тесту робить набуття громадянства чи постійного поселення 

значно важчим, а напівформальні заходи щодо відбору «потрібних» іммігрантів 

могли би теоретично майже необмежено знизити відсоток іммігрантів. Політика 

президента-соціаліста, незважаючи на певне пом'якшення цих умов, не стала 

поворотом до мультикультуралізму чи окремих його елементів. 

Франція поступово була змушена відійти від ігнорування походження 

іммігрантів та припущення про успішну інтеграцію кожної особи, що отримає 

право проживання на території країни. Франція наслідувала приклад Нідерландів 

у висуванні жорсткіших вимог щодо демонстрації лояльності до цінностей країни 

призначення та володіння мовою. Малоймовірно, що заплановані реформи 

суттєво змінять існуючу політику щодо іммігрантів; важко сказати, чи поставить 

новий президент за мету проголосити новий підхід до інтеграції. Курс 

Нідерландів лежить на гомогенне суспільство, засноване на традиційному 

нідерландському характері, що будуватиметься за участі суспільно свідомих 
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іммігрантів, які самостійно сприймають його цінності та норми. Можна 

стверджувати, що в майбутньому розвиток, найімовірніше, отримає модифікована 

модель асиміляції, у той час як мультикультуралізм показав свою нездатність 

стати платформою об'єднання та інтеграції в суспільство. Мультикультуралізм у 

переважній більшості був відкинутий французькими політичними елітами як 

модель інтеграції іммігрантів та розвитку суспільства, що спиралася на визнання 

та проголошення цінності етнічних громад і їхніх культурних відмінностей. Ця 

модель значною мірою асоціюється із зарубіжним досвідом, особливо 

британським та американським досвідом її застосування, сприймається як 

протилежність французької моделі інтеграції. Її вважають такою, що суперечить 

республіканським цінностям і національній згуртованості, і визначається лише в 

негативних термінах, тобто тим, чого французьке суспільство має уникати. 

Нідерланди та Франція розпочали з ідейно відмінних позицій, відповідно, 

мультикультуралізму й асиміляції. Останнім часом обидві країни внесли низку 

змін у національне законодавство та мають багато пропозицій до 

загальноєвропейских органів влади, які нещодавно оприлюднили новий документ, 

що висвітлює позицію ЄС й аргументовано наголошує на необхідності 

колективної відповідальності та спільного розв'язання існуючих проблем. Разом із 

тим, ураховуючи диверсифікацію наявних підходів і їхнього застосування різними 

країнами, а також національну специфіку історичних передумов, економічного 

розвитку та державотворчих пріоритетів у кожному окремому випадку, заявлена 

вище колективна відповідальність однозначно зустрічатиме на своєму шляху 

перешкоди з боку національних урядів. І наразі не можна впевнено стверджувати, 

наскільки серйозною має бути проблема, яка могла би відіграти роль об'єднавчого 

чинника для дуже відмінних за багатьма показниками країн. 
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3.3. Криза політики мультикультуралізму у формуванні національної 

ідентичності в Німеччині 

 

 

Національна ідентичність Німеччини у новітній етап її розвитку має певні 

особливості. Так, після падіння тоталітарного режиму та поразки у Другій 

світовій війні, питання ідентичності, патріотизму та нації надовго вилучили з 

публічного дискурсу. Вони були обтяжені відчуттям провини та спадщиною 

нацистського режиму, у тому числі численними людськими жертвами, що зробило 

неупереджену дискусію важкою та болючою. Лише нещодавно розпочався процес 

переосмислення поняття національної ідентичності; на жаль, задовго до цього 

великі групи людей у пошуках національної ідентичності та, тікаючи від почуття 

провини за націю, почали повертатися до незначно зміненої нацистської ідеології. 

Можна припустити, що дане явище створює проблеми для міжнародних зв'язків 

Німеччини, ускладнюючи проведення культурної дипломатії та утвердження 

міжнародного авторитету Німеччини, а також створюючи відмінний контекст для 

внутрішньополітичного життя Німеччини, пов'язаний з посиленою увагою до 

нього з боку міжнародної спільноти. 

Для німецької ідентичності завжди була важливою концепція крові та землі. 

Іus sanguinis (визначення громадянства на основі крові, тобто етнічного 

походження), який був підставою закону про німецьке громадянство, було 

частково змінено на ius soli (громадянство, що походить від факту народження на 

території) у 2000 р. Концепція ідентичності, заснована на ідеї крові та землі 

досягла свого піку в період націонал-соціалізму і досі залишається популярною 

для великої частини населення. Історія націоналізму у ХХ ст. лишила обговорення 

німецької національної ідентичності поза межами прийнятного для багатьох 

європейців дискурсу, але цей діалог повинен бути розпочатий, особливо у світлі 

наявних розбіжностей сучасних європейських суспільств і можливого посилення 

екстремізму. 

Представники партії християнських демократів торкнулися цієї теми після 
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перегляду Закону про громадянство у 2000 р., внісши ідею Leitkultur – поняття 

того, що німецьке громадянство передбачає певні зобов'язання дотримуватися 

стандартів толерантності та поваги. Термін Leitkultur, який можна перекласти як 

«панівна культура» або «еталонна культура», було винайдено Б. Тібі, сирійським 

академіком, який проживає в Німеччині. Він мав означати універсалістську 

концепцію громадянства, не пов'язану з ідентичністю, яка б дала змогу 

неетнічним німцям долучитися до німецької національної ідентичності (Tibi, 

2016). З огляду на таке походження та первісне значення ідеї, вона була негайно 

засуджена лівими політиками як расистська і така, що нагадувала про нещасливе 

минуле Німеччини, унаслідок чого християнські демократи швидко 

дистанціювалися від неї. 

Колективна ідентичність Німеччини як країни імміграції є дуже нестійкою, 

незважаючи на довгі десятиліття досвіду з імміграцією. У період з 1955 по 1973 

рр. до країни в'їхало близько 14 млн трудових іммігрантів з Південної Європи, 

колишньої Югославії та Туреччини; як і у випадку з Нідерландами, 

передбачалося, що більшість мігрантів повернуться на Батьківщину після 

завершення трудових контрактів (Bendel, 2014). У той час, як Німеччина стала 

країною імміграції в останні десятиліття, має місце загальне самосприйняття як 

дуже однорідної за етнічною ознакою нації. Як наслідок, люди, які жили в 

Німеччині протягом 50 років, або народилися на німецькій землі в батьків-

іммігрантів, і досі не можуть бути беззастережно прийняті як «нормальні» члени 

суспільства, що призводить до постійного відчуття неналежності до німецької 

ідентичності. Міграція та інтеграція є питаннями, які вважаються дуже тісно 

пов'язаними з питаннями національної ідентичності. Політична еліта продовжує 

озвучувати дискомфорт, пов'язаний із поняттями мультикультуралізму, етнічної 

різноманітності та релігійного плюралізму. Дебати про інтеграцію іммігрантів 

часто обговорюють у термінах «їх» (іммігрантів) і «нас» (корінних жителів). 

Р. Віттлінгер у своїй праці з німецької ідентичності розглядає її формування 

як таке, що відбулося на основі п'яти ключових компонентів (Wittlinger, 2010):  

- націонал-соціалістичне минуле; 
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- післявоєнний поділ Німеччини; 

- відновлення економіки та процвітання, утілені в «німецькій моделі»; 

- беззаперечне виконання норм Співдружності в ролі держави-члена ЄС; 

- обережний підхід до участі в міжнародній політиці за межами Європи.  

Сучасний етап формування німецької ідентичності розпочинається з 

перегляду німецької національної ідентичності щодо націонал-соціалістичного 

минулого. Німецька колективна ідентичність починає повертати собі право на 

патріотизм, який є потужнішим формотворчим компонентом, аніж наприклад, 

гордість за економічне процвітання або європейська ідентичність. Процес 

формування європейської ідентичності Німеччини розпочався задовго до 

об'єднання 1990 р. У 1970-х рр., коли молоде покоління прагнуло звільнитися від 

військового минулого своїх батьків, змінилося уявлення про те, що означає бути 

німцем. Учасники та прихильники європейських рухів протесту 1968 р. вважали 

себе членами одного волелюбного покоління; їхня нелюбов до створення кордонів 

відкрила місце для нової ідентичності за межами національних ідентичностей, 

якою могла стати і європейська ідентичність. Однак на стійкість цієї європейської 

ідентичності впливала нестійка емоційна солідарність, економічна криза і зокрема 

криза євро, з якою Європейський Союз зіштовхнувся із 2007 р. 

Упродовж десятиліть після 1945 р. німецька ідентичність була пов'язана 

переважно із Другою світової війною, – як усередині країни, так і за її межами. Це 

призвело до самоаналізу та порушення питання про правомірність існування 

національної ідентичності в Німеччині. Наразі німецька ідентичність усе ще не 

повністю позбавилася історичних асоціацій із фашизмом, проте впевнено можна 

констатувати процес перетворення негативних асоціацій на конструктивне 

усвідомлення місця своєї нації та національної ідентичності. Поділ Німеччини, 

який сприймався як історично несправедливий і шкідливий для німецького 

народу, певною мірою сприяв залагодженню провини – як в очах світу, так й у 

власних очах німецького народу. 

Після об'єднання двох частин Німеччини відбулося відродження 

національної ідентичності як одного народу на території єдиної Німеччини. Проте 
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насправді ці частини, возз'єднані після десятиліть перебування під різними 

економічними та політичними режимами, дуже відрізнялися одна від одної з 

погляду норм і цінностей (економічні та політичні відмінності присутні донині). 

Сорок років різних процесів соціалізації, нагнітання ворожості й антагонізму не 

могли бути узгоджені без потужного об'єднавчого чинника. Можливо, саме його 

пошуки можуть пояснити величезну потребу диференціювати «іншого» в 

Німеччині – у країні, яка вже давно відчувала складнощі із процесом розбудови 

ідентичності. Насправді, ментальне об'єднання двох різних Німеччин могло 

статися тільки на основі теорії соціальної ідентичності, яка би створювала 

потужних і позитивних «нас», та негативних «їх». Після об'єднання у 1990 р. 

прагнення до «внутрішньої єдності» між східними та західними німцями стало 

центральним питанням дискусії з німецької колективної ідентичності, а роль 

економічно потужного члена ЄС, який працює на благо Європи, дозволила 

поступово перетворитися на країну із рішучим правом голосу. 

Зіштовхнувшись зі скороченням економічного зростання та збільшенням 

безробіття, борговою кризою та її впливом на політичну ситуацію, а також з 

іншими проблемами, навіть традиційно неупереджені та ліберально налаштовані 

політичні об'єднання почали схилятися до антиіммігрантських сентиментів. Хоча 

об'єктом зазначених настроїв є іммігранти загалом, у тому числі вихідці зі Східної 

Європи, чіткого вираження набули саме антимусульманські настрої, основою яких 

зазвичай є ті ж самі ліберальні мотиви. Таким чином, можна констатувати появу 

чисельної групи зі змішаними консервативно-ліберальними поглядами. 

Найновіші моделі міграції Німеччини оскаржили припущення про 

фактичний склад іммігрантів, що оселилися у країні. Упродовж півстоліття 

«обличчям» міграції в Німеччині була масштабна турецька низькокваліфікована 

міграція з метою праці. Згодом міграція до Німеччини стала більш 

фрагментованою, європейською за походженням, і відбувалася переважно з метою 

возз'єднання сім'ї. Імміграція громадян третіх країн як кваліфікованої та 

висококваліфікованої робочої сили є статистично незначною. Ці дані підвищили 

ступінь інформованості людей щодо того, що німецьке суспільство вже змінилося 
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і зміниться ще суттєвіше в майбутньому внаслідок імміграції. Нині одна четверта 

частина всіх сімей із дітьми і підлітками у віці до 18 років в Німеччині мають 

іммігрантське походження. Таке населення в середньому набагато молодше, ніж 

корінне німецьке населення. Це означає, що загальна чисельність населення 

Німеччини впродовж тривалого часу буде повільно скорочуватися, у той час як 

частка осіб іноземного походження серед населення зростатиме. Іммігранти за 

походженням становитимуть понад одну чверть населення станом на 2050 р. 

(Bevölkerung mit Migrationshintergrund auf Rekordniveau, 2016). 

Зауважимо, що у Німеччині дебати про громадянство стали ще 

популярнішими з моменту введення переглянутого закону про громадянство в 

1999 р., у якому був здійснений відхід від поняття громадянства, заснованого на 

етнічному походженні. У той час, як цей крок був схвалений багатьма як крок у 

правильному напрямі заради залучення меншин, він загалом викликав змішану 

реакцію. Багато хто сприйняв це як намагання уряду не вживати рішучих заходів, 

– ураховуючи, що переглянутий закон не поширювався на всіх дітей, народжених 

від неетнічних німців у Німеччині. Зважаючи на те, що Німеччина, як і раніше, не 

дозволяла подвійного громадянства в більшості випадків для негромадян ЄС, 

закон вимагав від багатьох молодих людей із родин мігрантів у віці від 18 до 23 

років вибрати, чи вони хочуть зберегти німецьке громадянство, або ж набути 

громадянства країни походження їхніх батьків.  

Серед багатьох людей із сімей іммігрантів переважає думка, що вони мають 

обрати один з двох незадовільних варіантів – або стати офіційно німецьким 

громадянином, хоча і другого сорту, або проживати в Німеччині з іншим 

громадянством та, відповідно, обмеженими правами. Упродовж останнього часу 

на політичному рівні мали місце бурхливі дебати про те, чи слід уносити 

подальші зміни в закон, що дозволило би набуття подвійного громадянства в 

більшості випадків. Противники подвійного громадянства для всіх переконані, що 

воно заохочує іммігрантів жити окремим життям і підтримувати ідентичність, яка 

не є повністю німецькою. Інакше кажучи, аргументи на користь єдиного 

громадянства мають таку ж ідентичнісну прив'язку, що й у Франції та 
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Нідерландах. Ті ж, хто підтримує відповідний закон, вважають, що подвійне 

громадянство є вираженням державного і суспільного сприйняття багатоскладової 

ідентичності. 

До 2005 р. Німеччина під час перепису населення виокремлювала в окрему 

категорію лише постійне населення з іноземним громадянством. Згодом 

розпочався збір додаткових даних відповідно до «іммігрантського походження»; 

кількість осіб іноземного походження була майже вдвічі вищою, ніж власне 

іноземного населення. Згідно з даними мікроперепису 2007 р., який обстежує 1% 

від німецького населення, жителі іноземного походження становлять 19% від 

чисельності населення; за даними від 2015 р. їхня чисельність складала 

21% (Süssmuth, 2009). 

У 2000 р. було прийнято новий закон про громадянство Німеччини, який, 

по-перше, запроваджував єдині стандарти надання та набуття громадянства, і, по-

друге, знаменував відхід від ius sanguinis на користь ius soli (Zuwanderungsgesetz, 

2005). Законопроект з імміграційної реформи, який був оприлюднений у 2001 р., 

став важливим проривом у міграційній та інтеграційній політиці. Його основна 

роль полягала в тому, що він передбачав спрощення візового режиму, створення 

курсів інтеграції іммігрантів, а також дозволяв висококваліфікованим громадянам 

третіх країн отримати «зелену карту» для роботи у Німеччині. З 2001 по 2004 рр. 

точилися суспільні дискусії щодо зазначеного законопроекту, й у 2004 р. було 

прийнято новий Закон про імміграцію, що набрав чинності у 2005 р. Основним 

змістом закону було визнання того, що імміграція не є тимчасовим феноменом, а 

тому необхідно продовжити політику обмеження можливостей для 

низькокваліфікованої імміграції. 

Крім того, було створено єдиний Закон про право проживання, який об'єднав 

та систематизував низку існуючих законів і розпоряджень. Практичними 

наслідками зазначених змін до законодавства стало заохочення 

висококваліфікованої робочої сили з німецькою освітою до пошуку роботи у 

Німеччині, а також запровадження обов'язкових курсів німецької мови та 

культури. Курси повністю фінансувалися державою для дорослих громадян 



168 

 

Німеччини зі слабким знанням мови. Для іммігрантів, які отримували державну 

допомогу, створювали інтеграційні контракти з обов'язковим відвідуванням курсів 

вивчення німецької мови та культури, від чого залежало набуття громадянства 

Німеччини. Також, подібно до Нідерландів та Франції, були введені тести на 

знання мови у країнах походження партнерів, які бажали виїхати для возз'єднання 

сім'ї. У вересні 2008 р. були введенні тести на знання культури як умова набуття 

громадянства Німеччини. Тести містили питання з історії Німеччини, її політичної 

системи та законів тощо; з 1 квітня 2013 р. до тестів було додано перевірку на 

знання мови  (Süssmuth, 2009). 

Важливі зміни до законодавства у сфері подвійного громадянства відбулися 

у 2014 р., коли в грудні вступили у силу зміни до Закону про громадянство. Згідно 

з ними, особи з подвійним громадянством, яким виповнилося 18, вже не 

зобов'язані відмовитися від одного з них – за умови безперервного проживання у 

Німеччині впродовж останніх восьми років на момент, коли їх виповниться 21 рік. 

Додатковою вимогою є завершення загальноосвітньої програми у Німеччині, 

доказом чого має бути шкільний диплом або довідка про закінчення курсів. 

Особи, які не відповідають цим умовам, мають, як раніше, обирати одне 

громадянство. Закон був оцінений позитивно тими особами, які підпадали під 

його дію; на їхню думку, подвійне громадянство відображає їхню комбіновану 

ідентичність як членів німецького суспільства і культури країни походження 

водночас (Bendel, 2014). 

Додамо, що майже 20% населення Німеччини має іноземне походження. 

Через старіння та зменшення чисельності населення, щоб зберегти нинішній його 

склад у середньостроковій перспективі, країна потребуватиме підвищення рівня 

імміграції. Це допоможе уникнути різкого скорочення чисельності населення, 

однак у короткотерміновій перспективі необхідність такої імміграції буде важко 

довести. У цьому контексті особливо важливим є питання інтеграції іммігрантів, 

що має забезпечити збереження ліберальних суспільно-економічних цінностей. 

Слід зазначити, що поняття панівної культури у тому сенсі, у якому воно 

було створене Б. Тібі, могло би послужити корисним інструментом для побудови 
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дієвої інтеграційної моделі. Те, як швидко ця ідея була відкинута без жодних 

детальних досліджень, переконливо демонструє, наскільки великою перешкодою 

може бути історичний і культурний контекст для відкритого обговорення 

національної ідентичності. Національна міграційна політика Німеччини зазнала 

значно активнішого громадського обговорення в останні десятиліття. Як наслідок, 

відповідні законодавчі і виконавчі органи Німеччини у ХХІ ст. почали 

формулювати і займатися врегулюванням багатьох соціальних проблем, що 

випливають безпосередньо з імміграції. Реформи почалися після майже 

півстолітнього періоду, який можна назвати періодом ігнорування проблем, що 

було пов'язаним із відсутністю політичної волі для розв'язання такого соціально 

неоднозначного питання як інтеграція іммігрантів. 

Як уже зазначалося раніше, у 1970-ті рр. закінчилася хвиля масової трудової 

міграції до Німеччини. У 1970 р. в Німеччині були закладені основи політики 

інтеграції іммігрантів, які мали назву «Основні принципи інтеграції іноземних 

працівників» (Grundsätze zur Eingliederung ausländischer Arbeitnehmer) і були 

орієнтовані виключно на ринок праці. У 1979 р. з'явився перший звіт про стан 

інтеграції іммігрантів, в якому було констатовано необхідність покращення 

інтеграційної політики, особливо для молодшого покоління. З огляду на те, що 

така необхідність ставала все більш нагальною, 80-ті рр. зараз вважаються 

«загубленою декадою» (Bendel, 2014). 

До 2000 р. значна частина відповідальності за розробку та реалізацію 

заходів щодо підвищення інтеграції припала на роботодавців, органи місцевого 

самоврядування, а також на організації громадянського суспільства. Усі ці 

організації могли скористатися державним фінансуванням. Однак не можна було 

говорити не тільки про єдину національну політику із цього питання, а навіть про 

узгодженість дій між різними відомствами, забезпечення довгострокового 

планування або юридичної підтримки потреб імміграційних програм. 

Проблемною залишалося і підтримання соціальної згуртованості населення. 

У 2001 р. Незалежна комісія з імміграції (Unabhängige Kommission 

Zuwanderung) склала список рекомендацій щодо покращення інтеграційних 
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заходів, який очолила необхідність поліпшеної координації між державними 

департаментами різних рівнів. Закон про імміграцію (Zuwanderungsgesetz), 

прийнятий у 2005 та змінений у 2007 р., певним чином взяв до уваги цю 

рекомендацію. Слід зазначити, що поправки 2007 р. були внесені з метою 

включення до закону одинадцяти директив ЄС про право на проживання та 

притулок, а також з метою протидії фіктивним та насильницьким шлюбам, 

посилення внутрішньої безпеки, полегшення імміграції для засновників компаній, 

і, передусім, заохочення інтеграції легальних іммігрантів (Zuwanderungsgesetz, 

2005). Згідно з вимогами оновленого закону, федеральний уряд запровадив 

інтеграційні курси (600 годин вивчення німецької мови і 30 годин вивчення 

німецької культури), по завершенню яких іммігранти мають скласти екзамен. В 

той час як Федеральне управління міграції та біженців (Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge) здійснює моніторинг курсів, кожна із 16 федеральних земель має 

право запроваджувати власну політику інтеграції, залежно від власних потреб, 

особливостей законодавства та кількості іммігрантів. З 2007 р. координація на 

різних федеральних рівнях здійснюється за сприяння Конференції міністрів та 

інших посадових осіб, відповідальних за інтеграцію (Konferenz der für Integration 

zuständigen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen, und Senatoren der Länder, 

IntMK). У більшості федеральних земель існує окрема посада комісара з питань 

інтеграції, який раз на рік зустрічається з колегами з інших земель для 

консультації. 

Важливу роль в інтеграції іммігрантів відіграє міжнародне співробітництво 

з країнами походження. В основному, крім культурних зв'язків, дане 

співробітництво орієнтоване на підвищення участі іммігрантських меншин у 

ринку праці. Таким чином, зростає підтримка економіки країни походження 

шляхом допомоги членам сім'ї та можливістю рееміграції кваліфікованих 

працівників; для приймаючої країни знижується безробіття серед національних 

меншин та підвищується соціальна залученість.  Найбільш ефективною є 

співпраця на рівні міст-побратимів. Зазначимо, що концепція мультикультуралізму 

запроваджувалася  на рівні окремих міст ще у 1980-х рр., причому інтеграція 
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розглядалася як процес двосторонній, який потребує зусиль також від приймаючої 

культури. Наразі існує ряд програм культурного обміну як для молоді іноземного 

походження, так і для корінного населення; обидві групи отримують заохочення 

до вивчення, відповідно,  культури країни походження та культури національних 

меншин. У 2011 році відбулася перша міжнародна конференція з питань 

співробітництва між німецькими та турецькими містами, організована 

Єврокомісією; як ми пам'ятаємо, у цьому ж році було прийнято Програму 

європейської інтеграції громадян третіх країн. Одним із успішних прикладів даної 

співпраці було партнерство між містами Нюрнберг та Анталія по обміну 

медперсоналом у сфері догляду за літніми людьми. Всього на даний момент існує 

близько 80 подібних партнерств на рівні муніципалітетів Німеччини та 

Туреччини, більшість з яких була заснована на особистих та політичних зв'язках 

за ініціативи мерів міст та активних членів громади (Bilgili & Agimi, 2015).  

Розглядаючи кількісні показники культурної та соціальної інтеграції в 

академічних дослідженнях останніх шести років, можна стверджувати, що 

інтеграція мусульман у Німеччині загалом відбувається краще, ніж це 

представлено суспільним дискурсом. Понад 50% мусульман є членами німецьких 

асоціацій та об'єднань; тільки 4% є членами винятково організацій, пов'язаних із 

їх країною або культурою походження. Повноцінну участь у шкільному житті 

брали 95% усіх мусульманських хлопчиків і дівчаток. Заробляють на життя 

найманою працею або мають власний бізнес 80% мусульманських іммігрантів. 

Атестат зрілості, або Fachabitur (диплом кваліфікації учнів до вступу в 

університет) отримують 34% (Foroutan, 2013). 

Ще у 2008 р. більшість населення не вважали інтеграцію іммігрантів однією 

з основних проблем Німеччини, натомість переймаючись економічними 

проблемами. При цьому переважна більшість німців вважали, що іммігранти, які 

проживають у Німеччині, мають володіти мовою та дотримуватися німецьких 

цінностей; у період з 1998 по 2008 рр. відсоток тих, хто був згоден з даним 

твердженням, зріс із 89% до 97% (рис. 3.3) (Abali, 2009). Політики почали 

приділяти увагу соціальній згуртованості населення Німеччини близько 2006 р. 
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Колишній міністр внутрішніх справ В. Шойбле заснував Deutsche Islamkonferenz 

(Німецька ісламська конференція) з метою створення національного механізму 

діалогу між німецькою державою та мусульманами, що проживають у Німеччині. 

Він відкрив конференцію, заявивши, що «іслам є частиною Німеччини та Європи. 

Це частина нашого минулого і нашого майбутнього» (Hildebrandt, 2015). 

 

Рис 3.3. Чи повинні іммігранти дотримуватися основних принципів та 

цінностей німецького суспільства? 

Джерело: Abali, 2009 

 

Паралельно із цим знаменним символічним актом канцлер Німеччини А. 

Меркель з ініціативи саміту інтеграції дала завдання розробити нові концепції 

того, як мати справу з мультикультуралізмом у Німеччині. Міністерство 

внутрішніх справ уперше провело загальнонаціональне репрезентативне 

дослідження щодо мусульман у Німеччині. Коли президент К. Вульф у промові з 

нагоди 20-річчя об'єднання Німеччини 3 жовтня 2010 р. ще раз заявив, що іслам є 

частиною Німеччини, його слова були зустрінуті з обуренням і гострою критикою 

з боку членів його власної партії і громадськості загалом. Опитування, проведене 

газетою Bild, показало, що майже 70% не згодні із заявою Президента 
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(«Bevölkerung ist gespalten», 2016). Кілька з його колег християнських демократів 

не погодилися з його думкою і наполягали на тому, що Німеччина була заснована 

на «іудео-християнській спадщині», яку також слід розглядати як уже згадану 

раніше Leitkultur. 

Однією із причин соціальної дистанції між німцями й іммігрантами 

турецького походження може бути те, що німці ідентифікують їх із 

мусульманською вірою. Турецькі іммігранти становлять найбільшу групу 

іммігрантів-мусульман у Німеччині (за оцінками від 3,2 до 3,4 млн). Після подій 

11 вересня 2001 р. мусульманський чинник у німецькому суспільстві часто 

обговорюють у рамках питання безпеки та страху терактів. Однак більшість 

німців чітко вбачають відмінність між ісламом і діями фундаменталістських та 

радикальних мусульман: 62% вказали, що саме радикальні послідовники ісламу 

становлять загрозу для Німеччини. Проте іслам все одно має переважно 

негативний імідж у Німеччині. Більшість вважає його недемократичним і 

нетерпимим до інших конфесій (Abali, 2009). 

Особливо це виявилося впродовж дебатів у 2010–2011 рр. на чолі з 

виконавчим членом правління Бундесбанку і колишнім міністром фінансів 

Т. Саррацином. Його спірна книга Deutschland schafft sich ab («Німеччина усуває 

себе») стверджує, що мусульмани виявляють меншу схильність до успіхів у 

навчанні та в інтелектуальній праці взагалі; внаслідок культурних особливостей, 

намагаються жити за рахунок державних виплат, а не офіційної роботи, і схильні 

мати багато дітей. Автор стверджував, що мусульманські іммігранти не бажають і 

не в змозі інтегруватися в німецьке суспільство. (Sarrazin, 2010). Книга стала 

бестселером у Німеччині у 2010 р., коли було продано понад 1 млн екземплярів 

(Foroutan та ін., 2011), ставши, таким чином, найуспішнішою науково-популярною 

працею, написаною німецькою мовою, упродовж останніх десяти років. 

Опитування, здійснене незабаром після публікації книги, показало, що не менше 

18% німців проголосували б за нову партію під керівництвом Т. Саррацина 

(Foroutan та ін., 2011). Колишній канцлер ФРН Г. Шмідт і тогочасний кандидат у 

президенти ФРН Й. Гаук стверджували, що вони згодні з його твердженнями про 
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німецьких мусульман. Шмідт, представник соціал-демократів, піддав критиці 

свого лідера З. Габріель за спробу виключити Саррацина з партії. 

Опитування, проведене у жовтні 2010 р., показало, що 75% усіх 

респондентів з регіонів колишньої Східної Німеччини схвалили обмеження 

ісламських вірувань у Німеччині; кожен третій опитаний допускав твердження, 

що мусульмани повинні «повернутися туди, звідки прийшли». Книга Саррацина, 

таким чином, стала каталізатором дискурсу, який виходив за рамки 

політкоректності, і допускав такі вирази як «капітуляція суспільства перед 

ісламом». Згідно з дослідженням, проведеним німецьким Інститутом прав 

людини, 21,4% німців вважають, що «мусульманська імміграція в Німеччину має 

бути припинена». На питання, чи має місце мусульманська культура в західному 

світі, три чверті респондентів відповіли негативно. «Іслам» і «бути 

мусульманином» респонденти визначили як поняття протилежні німецькій 

ідентичності, 60% вважають, що ісламу немає місця у Німеччині («Bevölkerung ist 

gespalten», 2016). Інше дослідження довело, що «європейці переважно єдині у 

своєму неприйнятті мусульман та ісламу». Найпоширеніші антимусульманські 

погляди в Німеччині, Угорщині, Італії та Польщі, після них ідуть Франція, Велика 

Британія і Нідерланди (Goodwin, Raines & Cutts, 2017). 

У той час, як дії окремих партій та активістів можна трактувати по-різному в 

контексті довготривалих перспектив і глобальних змін, слова лідерів 

найвпливовіших європейських держав мають усі шанси суттєво вплинути на 

внутрішню та зовнішню політику Західної Європи. Виступ канцлера ФРН 

А. Меркель 2010 р. у Потсдамі став показовим моментом для політики 

мультикультуралізму, яку канцлер оголосила «повною невдачею» («Multikulti ist 

absolut gescheitert», 2010). Визнаючи, що більшість німецьких традицій має іудео-

християнську культурну спадщину, канцлер зауважила, що іслам також став 

частиною Німеччини, і той, хто ігнорує ці реалії, «бреше заради власної вигоди»; 

однак володіння мовою та дотримання німецьких законів має стати «абсолютним 

пріоритетом». Те, що невдовзі після цих висловлювань у подібному дусі 

висловилися також Президент Франції Н. Саркозі та Прем’єр-міністр Великої 
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Британії Д. Кемерон («Nicolas Sarkozy joins...», 2011), можна вважати новою 

стадією дискурсу мультикультуралізму. Слід зазначити, що подібні відверті 

висловлювання в Німеччині не були цілком неочікуваними; незадовго до 

вищезгаданих подій Фундація Фрідріха Еберта оприлюднила результати 

дослідження, згідно з якими 35,6% населення частково чи повністю підтримують 

твердження «ФРН у небезпечній мірі потрапляє під вплив іноземців», а 58,4% 

вважають, що релігійні практики німецьких мусульман мають бути «суттєво 

обмежені» (Decker та ін., 2010).  

У відповідь на зміни у настроях виборців, легітимація політичного актора 

стала допускати, та навіть заохочувати, відхід від риторики мультикультуралізму 

та включення елементів нативізму та націоналізму. Позиція канцлера Меркель із 

цього питання мала на меті, з одного боку, навернути до її партії голоси тих 

виборців, які надавали перевагу партіям з антиіммігрантською риторикою; з 

другого боку, ця позиція, безумовно, стала сигналом для постійних прихильників 

християнських демократів щодо майбутнього політичного курсу партії. 

Поява проблеми шукачів притулку стала кризою, що призвела до 

переосмислення політичного дискурсу. У 2015 р. почалася так звана європейська 

криза шукачів притулку, коли велика кількість іммігрантів нелегально дісталися 

Європи. Таке зростання міграційного потоку було зумовлене бойовими діями у 

Сирії, конфліктами у інших країнах, а також економічною мотивацією. Більшість 

іммігрантів прибули з мусульманських країн і були молодими чоловіками. Окрім 

демографічного дисбалансу, джерелом побоювання було те, що у зв'язку з 

перевантаженістю служб обробки запитів притулку, існувала висока імовірність 

проникнення до Європи агентів ІДІЛ, метою яких було планування терористичних 

актів. 

Неконтрольованість ситуації та конкретні матеріальні витрати, пов'язані з 

розміщенням й утриманням шукачів притулку, а також те, що переважна їх 

більшість сповідують іслам, призвели до того, що «інший», який десятиліттями 

існував переважно на рівні національного дискурсу, набув конкретної форми та 

медійної присутності. Інформація про те, що після терактів у Парижі на тілі 
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одного із терористів було виявлено сирійський паспорт, зареєстрований на шукача 

притулку, сприяла утвердженню асоціативного ряду «іслам – тероризм – шукачі 

притулку – загроза Європі». Згадувана раніше несумісність норм ісламу із 

європейськими культурними цінностями, поєднана із масовою міграцією, 

призвела до утвердження у дискурсі конкретного страху того, що європейська 

цивілізація може бути поглинена чужорідною культурою. 

Відповідно до ролі Німеччини у ЄС канцлер А. Меркель ухвалила рішення, 

всупереч Дублінським угодам, допустити до країни рекордно велику кількість 

біженців із Сирії й інших зон активних бойових дій. Це рішення 

продемонструвало політичну волю та викликало схвалення ліберальних сил у 

Європі, однак мало негативні наслідки для Меркель та її партії. За рік канцлер 

була змушена відійти від даної політики «відкритих дверей» та запровадити ряд 

жорстких заходів із депортації, що частково виправило ситуацію.  

Подібно до Франції, Німеччина зазнала ряд терактів, здійснених 

радикальними ісламістами. Напади у вересні 2015 р. та лютому 2016 р., внаслідок 

яких загинуло дві особи; напад на пасажирів потягу у липні 2016 р., здійснений 

неповнолітнім шукачем притулку, самогубство із використанням вибухівки у 

липні 2016 р. у м. Ансбах; а також терористичний акт на різдвяному ярмарку у м. 

Берлін у грудні 2016 р., коли шукач притулку, який мав бути депортований, на 

вантажівці в'їхав у середину натовпу та позбавив життя 48 людей. Крім того, 

широкого розголосу набув інцидент у м. Кьольн під час святкування Нового 2016-

го року, під час якого натовп іммігрантів із Африки та Близького Сходу відтіснив 

групу молодих жінок та вчинив масові злочини сексуального характеру. Всі ці 

події посилили негативне ставлення до шукачів притулку та посилили 

побоювання за національну безпеку та німецькі цінності. 

Серед партій, які використали антиіммігрантську риторику для створення та 

примноження політичного капіталу, варто виділити правопопулістську AfD 

(Alternative für Deutschland), що перекладається як «Альтернатива для 

Німеччини». Партія була заснована у 2013 р. та з 2015 р. очолюється Ф. Петрі, 

представницею національно-консервативного крила. На федеральних виборах 
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2013 р. партія отримала 4,7% голосів (прохідний відсоток — 5%), а у 2014 р. – 

7,1% та 7 з 96 мандатів Німеччині у Європарламенті. У вересні 2016 р. після 

проведення федеральних виборів «Альтернатива для Німеччини» отримала 

представництво у десяти із шістнадцяти федеральних парламентів, набравши 20% 

у федеральній землі Мекленбург-Форпоммерн, де традиційно більшість виборців 

голосували за християнських демократів (Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl, 

2013; Amtliches Ergebnis der Europawahl, 2014;  Stimmenanteile der AfD, 2016). 

За словами лідера «Альтернативи для Німеччини», метою діяльності партії є 

стати частиною політичного мейнстриму та створити таку програму, яка би 

імпонувала якомога більшій кількості населення. Також керівництво партії 

послідовно дистанціювалося від антиісламського руху ПЕГІДА (Patriotische 

Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, Патріотичні Європейці Проти 

Ісламізації Заходу), заснованому у 2014 р. на гаслах опору ісламізації західного 

суспільства, серед членів якого є радикально налаштовані та навіть неонацисти. 

Партійна програма основана на євроскептицизмі та передбачає вихід з ЄС, 

повернення до національної валюти, повернення повноважень національним 

парламентам, відстоювання традиційних німецьких та загальноєвропейських 

цінностей. Ф. Петрі відкидає зарахування її партії до числа правих як спробу 

інсинуації з боку політичних опонентів (Lachmann, 2015).  

У 2017 р. Б. Хьоке, один із місцевих лідерів «Альтернативи для Німеччини», 

зробив заяву щодо німецької ідентичності та злочинів нацистів, зокрема щодо 

пам'ятника жертвам Голокосту у Берліні. «До сьогодні нашим душевним, нашим 

ментальним станом залишається стан переможеного народу. Ми, німці,... наш 

народ, є єдиним, що спорудив пам'ятник ганьбі у серці своєї столиці» («Höcke-

Rede...», 2017). Ця заява створила проблеми для партії, зменшивши обсяг 

пожертвувань та змусивши Петрі дистанціювати себе від частини однопартійців 

та виборців, що підтримали Б.Хьоке. За словами партійного лідера, Німеччина 

потребує позитивної ідентичності та критичного осмислення уроків історії. 

Відзначимо, що січень 2017 р. став датою проведення «контрсаміту» 

правопопулістських партій у м. Кобленц (Німеччина). У саміті, серед інших, взяли 
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участь Ф. Петрі («Альтернатива для Німеччини»), Г. Вілдерс (Партія Свободи) та 

М. Ле Пен («Національний Фронт»). Основними темами саміту стала співпраця 

«патріотичних» політичних сил, «нова» Європа та відстоювання європейських 

цінностей, критика мультикультуралізму та ЄС як політичного угруповання. У 

промові Ф.Петрі звучали такі теми як протиставлення себе політичним елітам, 

критика ЄС як тоталітарного утворення, подібного до СРСР; повернення 

повноважень національним державам («Far-right ‘counter-summit...’», 2017). 

Особливу увагу було приділено німецьким сімейним та ліберальним цінностям, 

які трактувалися як невід'ємна складова європейської історичної спадщини та 

ідентичності. На відміну від порівняно соціального лібералізму Вілдерса, який, 

наприклад, відстоює права сексуальних меншин як частину прогресивних 

європейських цінностей, європейський лібералізм у розумінні Петрі більш 

консервативний, орієнтований на сімейні цінності та традиційну гендерну 

ідентичність. Якщо порівняти політичні програми партійних лідерів, стає 

очевидною різниця у підході до європейських цінностей з боку різних політичних 

сил, умовно об'єднаних поняттям «праві популісти». Тому під час саміту партійні 

лідери зосередилися на спільній темі – загрозі європейським цінностям та 

європейській ідентичності, яку являє собою масова імміграція з країн Африки та 

Близького Сходу та, як наслідок, ісламізація європейського суспільства. 

Європейська ідентичність протиставлялася «мрії технократів з Брюсселю», тобто, 

мультикультурному суспільству, де патріотизм, національна ідентичність та 

традиційні цінності мають бути заміщені культурою споживання та пристосування 

до «відсталих» цінностей з інших суспільств. 

Додамо, що станом на березень 2017 р. рейтинг «Альтернативи для 

Німеччини» знизився до 8-11% у порівнянні з 15% грудня 2016 р. (Pollytix german 

election polling trend, 2017). Причиною став ряд чинників, зокрема, конфлікти 

всередині партії, антисемітські висловлювання Хьоке, а також не дуже успішний 

початок президентської кар'єри Президента США Д. Трампа, перемога якого на 

виборах надихнула правих популістів у Європі та їх прихильників. Однак 

основним чинником можна вважати те, що правлячі політичні сили вжили ряд 
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жорстких заходів щодо шукачів притулку та іммігрантів, зокрема удосконалили 

механізм депортації. Те, що ці дії мали відчутний вплив на популярність 

«Альтернативи для Німеччини», показує, що загроза з боку мігрантів є основним 

мотивом голосування за партію, і, таким чином, існує механізм попередження 

приходу до влади правих популістів у випадку врахування даних побоювань. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що через наявність 

проблем з інтеграцією іммігрантів, кризу сучасного виміру німецької 

ідентичності, а також через змагання політичних акторів всередині країни, 

відчуття історичної провини Німеччини як агресора може поступитися місцем 

дискурсу Німеччини як жертви мультикультуралізму та неконтрольованої 

імміграції. Ряд акторів як з політичного мейнстриму, так і популістських партій, 

що розвиваються, також бачить можливою співпрацю з іншими країнами Європи, 

засновану на опорі спільному Іншому, який протистоїть європейським цінностям.  

Враховуючи особливу роль Німеччини, аналіз внутрішньополітичних 

дебатів з німецької ідентичності, детально розглянутий вище, має важливе 

значення для розуміння процесу розвитку європейської ідентичності. Німеччина 

наразі є одним із найбільш економічно потужних та політично впливових членів 

ЄС, а у минулому відіграла ключову роль у заснуванні самої політичної 

структури, яка стала прообразом ЄС. Метою створення останньої було, серед 

іншого, поєднання Німеччини тісними зв'язками з іншими країнами Європи 

заради унеможливлення подальших збройних конфліктів у Європі. Вплив 

Німеччини у політичних структурах ЄС послідовно зростав, про що свідчить, 

серед іншого, “німецький” підхід до економічної кризи у Греції: жорсткі реформи, 

обмеження витрат тощо. Характерно, що критика даного підходу у Греції 

супроводжувалася критикою особисто канцлера А. Меркель, яку 

протестувальники зображували у вигляді Адольфа Гітлера на чолі 

“Меркельрейху”. Дана форма популярного протесту відображає історичні 

побоювання щодо зосередження влади в Європі у руках Німеччини.  Впродовж 

повоєнного розвитку Німеччини дані побоювання мали безпосередній вплив на її 

політику, внаслідок чого Німеччина, будучи змушена обмежувати свій вплив, 
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фактично стала одним із гарантів інституційного розвитку політичних структур 

ЄС.  

 Неспроможність правлячих партій обмежити наплив шукачів притулку 

посилювала праві популістські сили та могло мати вкрай негативні наслідки для 

основних політичних сил. Дійсно, коли канцлер була змушена відійти від політики 

«відкритих дверей» та запровадити ряд жорстких заходів із депортації, це знизило 

показники популярності правих популістів. Дж. Яннінг та А. Моллер зазначають, 

що рішення про угоду з Туреччиною щодо обмеження напливу шукачів притулку 

та іммігрантів, підписану у 2016 р. від імені ЄС, фактично прийняла Німеччина у 

особі канцлера; вони відмічають, що вперше за свою політичну кар'єру 

А. Меркель прийняла важливе зовнішньополітичне рішення, орієнтуючись на 

внутрішньополітичні чинники (Janning & Moller, 2016).  

Важливо пам'ятати, що впровадження та дотримання даної угоди з  

Туреччиною велося на тлі невдалого путчу влітку 2016-го року, наслідком якого 

стали масові ув'язнення, звільнення та обмеження свободи преси та пересування. 

Фактично демонструючи цими діями відхід від європейських цінностей, 

президент Туреччини одночасно створював дискурс ворога  — ЄС та Заходу, які 

відмовляють Туреччині у праві на самостійний політичний розвиток. 

Шантажуючи ЄС та Німеччину можливістю відновлення масової міграції, 

Туреччина офіційно не відмовилася від наміру членства у ЄС. Тобто, угода з 

політичним режимом Туреччини, який набував рис авторитаризму, і питання про 

входження даної країни до ЄС, потенційно ставали небезпечними факторами для 

процесу творення європейської ідентичності як такої, що заснована на 

демократичних цінностях. 

Як зазначалося вище, значна частина іммігрантів турецького походження 

зберігає тісний зв'язок з країною походження, в тому числі громадянство. 

Президенту Р. Т. Ердогану вдалося використати невдоволення консервативної 

частини турецьких меншин приймаючим суспільством та зобразити Європу та 

європейські цінності як Інших, використавши критику європейських медіа та 

політиків на адресу Туреччини під час кампанії до конституційного референдуму 
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у Туреччині. Підтримка турецькими меншинами Німеччини недемократичних 

реформ, запропонованих на референдум, свідчить про те, наскільки успішно 

політичне життя країни походження може впливати на внутрішню політику 

приймаючої країни, і, відповідно, на прийняття зовнішньополітичних рішень. 

Незважаючи на критику на адресу Німеччини, загалом можна констатувати, що 

країна отримала легітимацію на вчинення непопулярних дій; на нашу думку, саме 

це стало передумовою укладення контроверсійної угоди із Туреччиною щодо 

обмеження міграції шукачів притулку. Майбутнє європейської ідентичності, серед 

іншого, залежить від того, наскільки активно Німеччина очолить дану 

проблематику, та яке місце у ЄС майбутні правлячі еліти убачатимуть для себе та 

для Німеччини.  

 

Висновки до Розділу 3 

 

 

Проблемам ідентичності приділено увагу в офіційній позиції Нідерландів 

щодо європейської міграційної політики, в якій наголошено на необхідності 

співпраці на вищому рівні ЄС із метою регулювання міграції та поглиблення 

інтеграції. У цілому уряд Нідерландів офіційно визнав, що спроба побудувати 

багатокультурне суспільство завершилася невдачею, тому наразі поглиблюються 

процеси адаптації до норм, культури та цінностей країни з боку іммігрантів. 

Зауважимо, що мультикультурний підхід до інтеграції іммігрантів у Нідерландах 

набув рис асиміляції, тобто, культура та походження кожної особи є особистою 

справою та не мають визнаватися на державному рівні як такі, що потребують 

особливого поводження, при цьому пріоритетом для новоприбулих осіб мають 

бути цінності та культура приймаючої країни. 

Підходи французького політикуму до імміграційних проблем ґрунтуються 

на республіканських принципах як важливому елементі національної ідентичності 

та інтеграції іммігрантів у Франції. Додамо, що процес секуляризації є важливою 

частиною французької ідентичності, яка базується на республіканських ідеалах, 
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що означає оцінювання кожного іммігранта індивідуально і незалежно від 

етнічної приналежності, тим самим запобігаючи дискримінації. Відзначимо, що 

терористичні напади призвели до поляризації політико-суспільного дискурсу та 

поглиблення не сприйняття мусульманських цінностей, таким чином французька 

асиміляційна модель почала набувати рис відчуження. Франція поступово була 

змушена відійти від ігнорування походження іммігрантів і припущення про 

успішну інтеграцію кожної особи, що отримує право проживання на території 

країни, що призвело до висування жорсткіших вимог щодо демонстрації 

лояльності цінностям країни призначення та рівню володіння мовою. 

Сучасний етап формування німецької ідентичності розпочався з перегляду 

націонал-соціалістичного минулого держави, що призвело до переосмислення 

визначення громадянства на основі етнічного походження та зміни закону про 

німецьке громадянство, в якому зафіксовано громадянство, що походить від факту 

народження на території держави. Важливим для розуміння німецької 

ідентичності є термін Leitkultur, який перекладається як «панівна» або «еталонна» 

культура, що відображає універсалістську концепцію підходу до громадянства в 

Німеччині та дозволяє неетнічним німцям долучитися до німецької національної 

ідентичності. Відзначимо, що у німецькому публічному дискурсі тривалий час 

було присутнє негативне ставлення до мусульманських меншин, що проявлялось у 

висловленні несумісності мусульманської культури з німецькою та європейською 

ідентичністю. Політикум Німеччини також констатував провал політики 

мультикультурного суспільства, що призвело до висловлення більш рішучої 

позиції держави на загальноєвропейському рівні щодо міграційних проблем. 

У цілому на рівні Нідерландів, Франції та Німеччини можна констатувати 

посилення впливу правих популістів з антиіммігранською та антимусульманською 

риторикою, чому сприяли наявні загальноєвропейські інтеграційні проблеми, а 

також терористичні акти, здійснені прибічниками радикального ісламу. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Основні висновки дисертаційної роботи полягають у наступному: 

1. Концептуальні підходи до впливу мусульманського чинника на 

європейські інтеграційні процеси ґрунтуються на теоріях європеїзації, інтеграції, 

взаємозалежності і комунікації, що передбачає як ретроспективний, так і 

поточний політичний аналіз європейських інтеграційних процесів, визначення 

детермінантів імміграційної політики ЄС, з’ясування особливостей впливу 

мусульманського чинника на європейську ідентичність у провідних європейських 

країнах у контексті сучасних викликів для міжнародного миру і регіонального 

розвитку. Вплив мусульманського чинника на євроінтеграційні процеси 

виявляється у параметральних характеристиках системного та 

конструктивістського підходів та на основі теорій європеїзму, інтеграції, 

взаємозалежності та комунікації. Згідно з конструктивістським та системним 

підходами, соціальні ідентичності наддержавних утворень та держав визначають 

перебіг міжнародної політики та трансформації європейських інтеграційних 

процесів. Шляхом взаємодії одна з одною, держави змінюють природу свого 

середовища, в той час як деякі із параметрів ідентичності породжені внутрішніми 

інституційними особливостями. У рамках класичного конструктивізму 

ідентичність політичних акторів розглядається як така, що одночасно має 

здатність змінюватися в певний момент часу та разом із тим є стабільною 

конструкцією.  

У рамках системного підходу європейська ідентичність ґрунтується на 

засадах сформованої національної ідентичності, доповнюючи її цінностями 

спільної європейської історико-культурної спадщини. Встановлено, що 

європейська ідентичність ґрунтується на утилітарній підтримці європейським 

суспільством власної ідентичності та афективній підтримці, що випливає з 

емоційного ставлення до Європи та європейської ідентичності. Більшість 

теоретиків європейської ідентичності стверджують, що формування європейської 
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ідентичності має відбуватись на засадах мультикультуралізму, демократії, 

солідарності, взаємодопомоги і толерантності. При цьому вітчизняні науковці 

розглядають питання європейської ідентичності як складову багаторівневої 

моделі, відкидаючи можливість заміщення національної ідентичності та вказуючи 

на відчужену роль національних меншин у політичних процесах приймаючої 

країни. 

2. Європейська ідентичність в умовах поглиблення інтеграції розглядається 

й інтерпретується з урахуванням історичного контексту, теорії нації та 

національної свідомості, впливу глобалізації на суспільно-політичні перетворення 

останніх років, історії розвитку ЄС та процесів європейської інтеграції.  

Європейська ідентичність визначається як обов'язкова умова існування 

європейського політичного проекту, що відбувається внаслідок легітимації 

спільних для європейських громадян демократичних політичних цінностей, 

створення інституту європейського громадянства та заохочення до політичної 

активності. На думку науковців, європейська ідентичність, розвиваючись на 

основі європейської політичної культури, у перспективі означатиме заміщення 

лояльності до національних інституцій на користь європейських політичних 

утворень та формування спільного економічного простору. 

3. Ураховуючи наявні тенденції до відродження націоналістичних рухів у 

європейських державах виявлено політико-суспільну тенденцію до ворожого 

сприйняття «некорінного» населення Європи, оскільки частка мусульманського 

населення на території Європи стрімко зростає, а іслам стає дедалі більшою 

частиною європейського політичного буття. Стан інтегрованості меншин 

оцінюється у залежності до їхньої відповідності так званому національному 

характеру. Очевидно, що у випадку відмінного етнічного походження та зовнішніх 

релігійних проявів повна інтегрованість стає недосяжною. Таким чином, віруючі 

мусульмани опиняються перед конфліктом авторитету релігійних лідерів та 

авторитету світських законів країни проживання, і, відповідно, перед проблемою 

поєднання власної релігійної ідентичності із секулярною європейською. 

4. Мусульманські спільноти активно долучаються до формування 
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внутрішньої та зовнішньої політики, а також до переосмислення понять 

національної ідентичності. Європейська ідентичність трактується ними як групова 

багатокультурна ідентичність, утворена внаслідок «збагачення» континенту 

мусульманськими традиціями. Тобто, мусульманські спільноти використовують 

дискурс європейської ідентичності як постнаціональної та мультикультурної для 

утвердження власного права, сприяючи творенню постнаціональної 

мультикультурної європейської ідентичності. Мусульманські меншини, маючи 

громадянство європейських країн, використовують свої політичні права для 

створення власного культурного простору. Внесок мусульманських меншин у 

політичний вимір європейської ідентичності опиняється у протиріччі з 

культурним характером національної ідентичності. 

Встановлено, що наразі спостерігається політична організація 

мусульманських спільнот навколо свого вірування та використання ними 

дискурсу, зосередженого навколо толерантності, адаптації до суспільства й 

ісламофобії. Таким чином, така консолідація ідентичності стає причиною 

політичної мобілізації мусульман з метою захисту своїх релігійних поглядів. На 

сьогодні не існує єдиного представницького органу для мусульман Європи, який 

би виконував значущу роль у формуванні сучасної ідентичності європейських 

мусульман. Більшість організацій діє на національному та локальному рівнях, 

відстоюючи права мусульман на власні релігійні обряди. Політична та соціальна 

діяльність мусульман зводиться до збереження власної релігійної ідентичності в 

умовах суспільства, що керується відмінними законодавчими та культурними 

нормами, тому можна констатувати значні розбіжності у баченні 

мусульманськими меншинами свого місця у європейському суспільстві, а також 

відсутність діалогу та скоординованих дій. За даних умов мусульманські меншини 

є фактично відсутніми у суспільних дебатах з європейської ідентичності, водночас 

вимагаючи окремих прав на національному рівні. 

5. Виявлено три основні моделі інтеграції, зокрема мультикультурна модель 

виходить із того, що перебування іммігрантів на території країни є постійним, 

тобто, після прибуття вони стають повноцінними членами нового суспільства, 
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хоча при цьому їхньою основною характеристикою залишається їхнє етнічне чи 

національне походження. Вважають, що імміграція підкріплює вже існуючий 

мультикультурний характер суспільства, і таким чином, для меншин мають бути 

створені умови для збереження та розвитку їхньої культурної ідентичності. 

Асиміляційна модель, класичним прикладом якої вважають Францію, також 

припускає постійне поселення іммігрантів на території країни, проте іммігранти 

при цьому мають асимілюватися до суспільства приймаючої країни. На відміну 

від мультикультурної моделі, асиміляційна не виокремлює громадян за етнічною 

чи національною ознакою, і, відповідно, не приділяє значної уваги меншинам як 

групам таких громадян. Модель відчуження, або ж відокремлення, передбачає 

жорсткі вимоги, які мають бути задоволені для отримання доступу на територію 

країни та права на проживання; політика країни при цьому спрямована на 

збереження тимчасового статусу поселення іммігрантів, що підкреслюється 

відмовою у праві участі в політичних процесах країни. 

6. Політичний дискурс мусульманства в європейських інтеграційних 

процесах розглядається у межах глобалізації, регіональної інтеграції, іміграційної 

подітики ЄС, європейської ідентичності, адаптації мусульманських меншин  до 

суспільного життя в європейських країнах, до сприйняття культури, загальних і 

національних цінностей європейських країн. Глобалізаційні процеси визначили 

напрями розвитку об’єднаної Європи і наразі супроводжують їх дотепер, оскільки 

ЄС відбувся як глобальний актор, який прагне  набути значної політичної ваги на 

міжнародній арені та участі у формуванні і підтримці світового порядку спільно з 

іншими глобальними акторами. Для європейських країн головною проблемою 

щодо мігрантів є ефективна адаптація новоприбулих, що потребує вироблення 

адекватної імміграційної політики, яка набуває нових глобальних рис. При цьому 

стратегічне управління імміграцією в умовах європейських інтеграційних 

процесів спирається на три основні компоненти - політику інтеграції, 

імміграційну політику і вплив на причини еміграції в країнах походження 

мігрантів. 

Аналіз програмних документів і законодавчих актів засвідчив, що модель 
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інтеграції незмінно залишалася мультикультурною з елементами асиміляції, а 

моделі відокремлення не відповідала майже жодна категорія. Зайнятість та освіта 

залишилися ключовими сферами, що використовуються для розв'язання таких 

проблем, як соціальна ізоляція іммігрантів і суспільне занепокоєння у зв'язку з 

відсутністю інтеграції. У загальноєвропейських документах з міграційних питань 

мультикультурна модель залишається основоположною, в якій наголос зроблено 

на пристосування європейського та національного суспільства до культурних 

особливостей іммігрантів. Окрему увагу приділено політичній та соціальній 

участі іммігрантів у житті суспільства країни, яка їх приймає, а також у 

європейському політичному житті. Встановлено, що продовжуються спроби 

формування європейської ідентичності на основі політичних інституцій та 

спільних гуманістичних цінностей. 

7. На основі аналізу політики інтеграції іммігрантів у Нідерландах можна 

констатувати поступовий відхід від політики мультикультуралізму, про що 

свідчить ускладнення процедури інтеграційного іспиту та заходи, спрямовані на 

обмеження припливу іммігрантів, а також обмеження подвійного громадянства. 

Виявлено, що уряд Нідерландів офіційно відмовився від політики формування 

багатокультурного суспільства, зосередивши увагу на необхідності повної 

адаптації іммігрантів до політико-культурних норм країни. Зауважимо, що у 

національному мусульманському дискурсі Нідерландів спостерігаються процеси 

радикалізації, що призводить до протиставлення мусульманських меншин 

європейським демократичним цінностям, потенційно призводячи до поляризації 

суспільства. В той же час політичні актори вживають активний 

антимусульманський дискурс поряд із критикою мультикультурного характеру 

європейської ідентичності.  

Нідерландці відчувають відчуження і страх перед мусульманськими 

меншинами та їхньою реалізацією права на свободу віросповідання, оскільки 

вони асоціюються з екстремізмом і загрозами для демократичного ліберального 

способу життя. При цьому члени мусульманських меншин відчувають 

неготовність приймаючого суспільства піти на зустріч у процесі адаптації, що 



188 

 

призводить до відокремлення та появи нового мусульманського «стовпа» в досить 

гомогенному суспільстві. 

8. У республіканських нормах Франції спостерігається відокремлення  

мусульман в окрему групу, що ускладнює їхні спроби домогтися визнання 

власного права на відкриті релігійні практики на державному рівні. Визначено, що 

питання національної та європейської ідентичності, поряд з економічними 

проблемами, відіграють важливу роль у президентській передвиборчій кампанії 

2017 р.  

Отже, французька асиміляційна модель почала набувати рис відчуження, 

проявом чого є ускладнення інтеграційного тесту щодо набуття громадянства. 

Франція поступово була змушена відійти від ігнорування походження іммігрантів 

та припущення про успішну інтеграцію кожної особи, що отримає право 

проживання на території країни. Франція наслідувала приклад Нідерландів у 

висуванні жорсткіших вимог щодо демонстрації лояльності до цінностей країни 

призначення та володіння мовою. 

9. Для німецької ідентичності важливою залишається концепція визначення 

громадянства на етнічного походження, що частково було змінено новим законом, 

в якому встановлення громадянства, залежить від факту народження на території 

держави. Важливим для розуміння німецької ідентичності стала універсалістська 

концепція громадянства, яка сприяє залученню неетнічних німців до німецької 

національної ідентичності та переосмислення німецької ідентичності в 

історичному контексті. Відзначимо, що політикум Німеччини також визнав провал 

політики мультикультуралізму, висуваючи жорсткіші вимог до адаптації 

мусульманських меншин. 
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