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Integracja czy rozłam? 
 
Przypadek szkoły islamskiej w dzielnicy via Quaranta w Mediolanie nasuwa pytanie: czym jest integracja. 
W jaki sposób należy kształcić i nauczać dzieci i młodzież imigrantów? 
Jest to uzasadnione i sprawiedliwe, że dzieci imigrantów nie powinny zapomnieć swojego pochodzenia, ale 
należy też dążyć do tego, aby integrowały się z ludźmi w kraju w którym mieszkają i zdobywają 
wykształcenie, aby nie tworzono gett , które doprowadzają do nieuniknionych napięć i rozłamu w kraju. 
 
Problem ten występuje głównie w islamskiej kulturze fundamentalistów, która głosi różnice i wyższość i 
która odrzuca dialog z innymi kulturami. 
Imigranci mają prawo uczyć się swojego języka i religii, ale mają również obowiązek przestrzegania prawa 
w kraju, w którym znaleźli schronienie tj. w budynkach publicznych ,szkołach, respektować nauczycieli 
państwowych i dopuszczone do nauki plany nauczania, jak również  być pod kontrolą państwa. Jeśli tak nie 
jest jak w przypadku opisanym w zbiorze materiałów (Tf  230/1) to nie mogą oni wysuwać żądań, aby 
państwo roztoczyło nad nimi opiekę. 
 
 
Szkoła:   miejscem integracji 
 
Najlepiej byłoby, gdyby dzieci imigrantów nie uczęszczały do oddzielnych szkół i nie nauczane były w 
osobnych klasach, ponieważ rozwój osobowości i zdolności uczniów mogą być krytycznie oceniane, a to z 
kolei  nie prowadzi do integracji ze społeczeństwem. 
Doświadczenia innych krajów europejskich, w których dzieci pochodzenia tureckiego , czy arabskiego 
uczęszczały do tworzonych dla nich szkół pokazują, że po ukończeniu nauki dzieci nie znały zarówno 
dobrze języka, jak i kultury kraju w którym się wychowywały. W wielu przypadkach przeżywały później 
wielkie rozczarowanie porównując kulturę życia swoich przodków z kulturą kraju w którym mieszkały. Nie 
potrafią oni często zrozumieć społeczeństwa w którym żyją, ale i społeczeństwo ich też nie rozumie. 
 
 
Ile tolerancji można tolerować ? 
 
Nasuwa się jeszcze jedno pytanie: Jak tolerancyjne powinno być państwo w stosunku do imigrantów? 
I w tym wypadku można posłużyć się przykładem szkoły z dzielnicy Quaranta: Szkoła ta „ przez dziesięć lat 
funkcjonowała bezprawnie, bez podstaw prawnych i zezwoleń zarówno władz włoskich jaki i egipskich„ (str. 
TF  230/1-3) Władze włoskie dopiero teraz zorientowały się, że budynek w którym odbywają się zajęcia nie 
spełnia wymogów budynku szkolnego. 
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Prowadzenie zajęć szkolnych na ulicy na pewno narusza porządek publiczny, ale policja nie interweniowała. 
Nikt nie chciał być oskarżony o nietolerancję, choć stanowisko w tej sprawie powinni zająć politycy. Ale nie 
jest to uczciwe postępowanie dla dobra społeczeństwa i życia w pokoju? Jak zareagują obywatele, kiedy 
spostrzegą się ,że prawo nie jest dla wszystkich równe ? 
 
 
Zadania dla uczniów  
 

1) Czy dzieci imigrantów powinny uczęszczać do szkół specjalnie tworzonych dla nich czy 
powinny uczyć się wspólnie z innymi dziećmi? Uzasadnij twój wybór! 

 
2) Czy uważasz to za sprawiedliwe, że jeśli w klasie w której uczą się islamskie dzieci, należy 

usunąć symbole wiary innych religii np. krzyż? Czy akceptowałbyś symbole innych religii w 
twojej kasie? 

 
3) Przeprowadź wywiad w twojej szkole z dziećmi imigrantów : Co nie odpowiada wam w naszym 

systemie szkolnictwa? Czy czujecie się dobrze w naszej szkole? Czy potrzebujecie integracji? 
 

4) Jak powinno zareagować państwo na protest rodzin islamskich? 
 

5) Zapytaj wysyłając e-mail waszych kolegów z innych państw, co sądzą na ten temat? 
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