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Introducere

În momentul de fa��, într-o lume a globaliz�rii în care rela�iile interumane au ajuns 
s� �e instrumentalizate, Islamul a devenit un instrument al fricii, un instrument al 
politicului, un instrument prin care oamenii manipuleaz� oameni, un instrument prin 
care oamenii persecut� oameni. Într-o lume în care am eliminat calea de mijloc �i ne-
am obi�nuit în a eticheta �ecare element �i aspect din societ��ile �i din vie�ile noastre 
cu cali�cativele de bun sau r�u, a � musulman, imediat dup� 11 septembrie, însemna 
c� e�ti dispus s� faci parte dintr-un grup social negativ, din categoria celor suspicio�i �i 
imprevizibili. Fiind un idealist, motivat de multele opinii negative referitoare la musul-
mani �i la religia islamic�, cu care am intrat în contact �i din cauza faptului c� am urât 
dintotdeauna aparen�a fals� a adev�rului absolut, pe care am ajuns s� ni-l asum�m la 
un nivel formal �i s� îi privim pe cei de lâng� noi de pe piedestaluri ale superiorit��ii, 
am ales s� abordez acest� team� deoarece consider c� Islamofobia, este un factor care 
merit� analizat �i comb�tut asemenea rasismului, antisemitismului �i a altor fenomene 
asem�n�toare. 

Motivat de toate aceste aspecte �i de înclina�ia mea spre a cunoa�te cât mai mult 
Orientul �i realit��ile sale a�a cum sunt ele cu adev�rat, am încercat prin prezenta lucrare 
s� analizez conceptul de Islamofobie �i implica�iile acestui fenomen asupra societ��ilor 
�i a mentalului colectiv dintr-o perspectiv� conceptual�, antropologic�. 

Islamul, practici �i valori

În accep�iunea cre�tin�, Islamul, a luat na�tere în anul 570 d.Hr. (practic în anul 610 
d.Hr.) în Peninsula Arab�, mai exact în ora�ul Mecca din actuala Arabie Saudit�, odat� 
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cu na�terea profetului Muhammad ibn Abdullah al-Mu�alib, �ind una din cele trei mari 
religii monoteiste, avramice1. În accep�iunea musulman�, Islamul se vrea a � o continuare 
a Cre�tinismului, profetul Muhammad �ind ultimul dintre profe�i, succedându-l pe Iisus 
care în tradi�ia islamic� este recunoscut ca �ind penultimul profet �i unul dintre cei mai 
mari profe�i ai Islamului. 

Cine este Allah �i ce înseamn� cuvântul Islam? Ei bine, deseori aceste cuvinte sunt 
prezentate într-un mod denaturat în pres� �i chiar �i în literatura de specialitate mai 
veche: acest cuvânt ar de�ni o divinitate politeist� total diferit� de divinitatea din accep-
�iunea cre�tin�. Cuvântul Allah este echivalentul cuvântului Dumnezeu, acest cuvântul 
�ind folosit pentru a desemna divinitatea în esen�a sa pur monoteist� �i impersonal� 
ancorat� în tradi�ia biblic� cre�tin�. El este folosit adesea de c�tre musulmani deoarece 
în tradi�ia islamic� se consider� c� acest cuvânt de origine semitic� este unul din numele 
s�nte ale lui Dumnezeu, iar cuvântul în cauz� are un în�eles bine de�nit lipsit de gen �i 
num�r, considerându-se astfel c� este imposibil� folosirea acestuia în contexte care s�-i 
dea conota�ii materiale sau politeiste. 

Cât despre cuvântul Islam, etimologic, acesta, are trei sensuri / în�elesuri datorit� 
faptului c� în limba arab�, cuvântul în cauz� are o r�d�cin� lingvistic� tripl�, astfel triplul 
sens al cuvântului Islam se rezum� la cuvintele: pace, supunere �i puritate, iar cei care 
urmeaz� aceast� religie se numesc / identi�c� cu termenul de musulman, cuvânt care în 
limba arab� înseamn� supunere – supunere în fa�a divinit��ii absolute. 

La fel ca �i Cre�tinismul, religia Islamic� nu a fost ferit� nici ea de con	icte �i fr�mân-
t�ri politice în urma c�rora au rezultat câteva schisme dogmatice la nivelul comunit��ii 
musulmane dup� moartea profetului Muhammad. 

Privind per ansamblu, acum, în zilele noastre, popula�ia musulman� de pe glob în 
totalitatea ei, este împ�r�it� în dou� mari ramuri dogmatice ale religiei islamice: ramura 
Sunnit� �i cea �iit�. Islamul Sunnit, este cel mai r�spândit în lume, considerându-se c� în 
jur de 80-90% din popula�ia musulman� global� î�i revendic� o apartenen�� la Islamul 
Sunnit care, într-un mod formal sau mai pu�in formal, este considerat ca �ind ramura 
ortodox� �i legitim� din punct de vedere istoric �i dogmatic a Islamului propov�duit de 
profetul Muhammad. Marea schism� s-a produs din motive politice, evident, moartea 
profetului Muahmmad, conduc�torul politic �i religios al comunit��ii, aducând în discu-
�ie problema succesiuni politice �i religioase, ceea ce a dus la nenum�rate contest�ri ale 
mult disputatei autorit��i califale. Comunitatea musulman� s-a dezbinat în dou� p�r�i: 
o parte care sus�inea necesitatea succesiunii unor personaje din anturajul Profetului �i o 
alt� parte care pleda pentru o succesiune sangvin� (descenden�i din familia Profetului) 
prin persoana lui Ali ibn Abu Talib, veri�orul profetului. În urma con	ictelor izbucnite 
din cauza acestor neîn�elegeri, cele dou� tabere au r�mas neconciliate de-a lungul istoriei 
islamice, fapt care a dus la o dubl� dezvoltare dogmatic�. Actualmente, ramura �iit� se 
diferen�iaz� de ceea Sunnit�, prin îns��i dogmatica sa ancorat� în infailibitatea familiei 

1 Iudaismul, Cre�tinismul �i Islamul.
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profetului Muhammad. În tradi�ia �iit�, Islamul este v�zut dintr-o perspectiv� ciclic�: 
decada profetic� �i decada imamist�2. Se consider� c� Coranul a venit într-o form� exo-
teric� �i esoteric�3, a�adar decada profetic� a adus �i explicat mesajul divin în forma sa 
exoteric�, pur material�, iar decada imamist� este considerat� ca �ind decada sucessiunii 
celei profetice, în care mesajul divin trebuie explicat de c�tre un num�r de 12 imami de-a 
lungul vie�ii acestora, în forma sa pur esoteric� �i spiritual�. De aici �i diferen�a dintre 
cele dou� ramuri ale Islamului, aceast� teorie ciclic� / imamist� �ind stâlpul teologic de 
baz� al Islamului �iit, prin care Islamul în forma sa �iit� se diferen�iaz� de cel Sunnit, 
dogm� total respins� de teologia sunnit�. 

Islamul este o religie, un sistem de valori �i un mod de via��, care trebuie în�eles în 
totalitatea sa istoric� �i dogmatic�, elemente de care nu putem face abstrac�ie în încercarea 
de a în�elege �i a cunoa�te o cultur� diferit�, iar referitor la subiectul cercet�rii noastre, 
evident nu putem face abstrac�ie de fundalul istoric �i cultural, ata�at religiei islamice, 
deoarece avem de a face cu un concept �i o realitate care implic� religia islamic�. 

Geneza Islamofobiei

Conform teoriei lui Christopher Allen, Islamofobia, este puternic ancorat� în rela�ia 
istoric� con	ictual� dintre Islam �i Occident4, dintre musulmani �i cre�tini. Chiar dac� 
abia acum, în ultimii ani, s-a început o conceptualizare a Islamofobiei, aceasta a existat 
înc� de la apari�ia Islamului în Peninsula Arab�. 

Ca punct de pornire, consider c� putem avea în vedere perioada preislamic�: teama 
�i ura fa�� de Islam crescând într-un mod accelerat în comunitatea meccan�, fapt care 
a dus la nenum�rate con	icte �i oprim�ri suferite de adep�ii noii religii, ap�rute acum 
în Peninsula Arab�. Astfel c�, �inând cont de aceste aspecte con	ictuale ale istoriei is-
lamice în perioada sa incipient�, consider�m c� putem identi�ca cu u�urin�� faptul c� 
fenomenul Islamofob s-a n�scut în perioada emergent� Islamului. Privind per ansam-
blu, reprim�rile brutale direc�ionate împotriva musulmanilor, impunerea embargouri-
lor comerciale împotriva acestora �i necesitatea musulmanilor de a fugi din Mecca, ne 
arat� c� fenomenul Islamofob era prezent în comunitatea meccan�. Islamofobia nu a 
încetat în a exista ca �i fenomen nici dup� stabilizarea situa�iei con	ictuale prin victoria 
musulmanilor în Peninsula Arab�. Dup� aceast� stabilizare, fenomenul Islamofob s-a 
transpus unui alt spa�iu �i mediu, de aceast� dat� patologia acestui fenomen luând via�� 
pe b�trânul continent european, fenomen c�ruia nu îi pot � negate r�d�cinile din istoria 
con	ictual� dintre Occident �i Islam.5

Odat� cu ascensiunea islamic� / arab�, fenomenul în cauz� a ap�rut �i în spa�iul 
european. Imperiul Bizantin începea s� piard� teren în fa�a cuceririlor arabe, fapt care 

2 Dominque Sourdel, Islamul, Bucure�ti: Humanitas, 1993, p. 96.
3 Henry Corbin, Istoria �loso�ei islamice, Bucure�ti: Herald, 2008, p. 19.
4 Christopher Allen, Islamophobia, Burlington: Ashgate, 2010, p. 25.
5 Ibidem, p. 25.
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a dus la o atitudine de alarmare în Europa. Ascensiunea imperiului islamic era automat 
�i evident v�zut� ca o amenin�are politic� �i religioas�. 

Islamul, venea cu un mesaj prozelitic care î�i a��a o legitimitate ancorat� în tradi�ia 
avramic�, ceea ce, evident, nu era pe placul lumii cre�tine. Islamul era v�zut precum o 
amenin�are antihristic� �i eretic�, antihristic� datorit� pierderilor teritoriale suferite de 
bizantini �i a fundalului politico-militar de care aceasta dispunea, iar eretic� din cauza 
neg�rii directe �i indirecte a mesajului cre�tin �i a promov�rii unei noi ordini clericale 
/ dogmatice. 

To�i ace�ti factori au contribuit la o dezvoltare a fenomenului islamofob în lumea 
cre�tin� care nu putea tolera cucerirea locurilor s�nte de c�tre o nou� entitate politico-re-
ligioas� considerat� eretic�. Interac�iunile con	ictuale dintre cele dou� p�r�i au dus la 
apar�ia unor atitudini �i concep�ii pe care le-am putea atribui ast�zi fenomenului islamo-
fob. În lume cre�tin�, Islamul era prezentat ca �ind un mesaj antihristic, lumea islamic� 
era considerat� o lume barbar�, chiar dac� de la un moment dat a ajuns s� �e civiliza�ia 
cea mai avansat� a lumii din punct de vedere cultural �i �tin�i�c, în perioada medieval�. 

În urma cuceririlor arabe care erau de neacceptat pentru lumea cre�tin�, sentimentele 
de aversiune au crescut pân� în pragul materializ�rii luând o form� �zic� �i militarist�, 
care a început în anul 1055 sub forma cruciadelor �i care s-a sfâr�it abia în 1291. Cruciadele 
au avut efecte devastatoare asupra rela�iei dintre lumea musulman� �i Occident �i per-
sist� pân� azi în mentul colectiv arab. 

Dup� cum bine �tim, cruciadele au început într-o form� deosebit de brutal�, iar aici 
putem aduce ca exemplu c�derea Ierusalimului în mâinile crucia�ilor în anul 1099. Dou� 
zile la rând m�celul nu s-a oprit pân� când nu a mai r�mas aproape nici un locuitor 
musulman6, str�zile Ierusalimului au fost la propriu îmb�iate în sângele locuitorilor 
musulmani �i evrei - acest exemplu ne�ind un caz particular sau izolat. De altfel, putem 
aduce în discu�ie �i c�derea Antiohiei, moment în care to�i locuitorii ora�ului au fost 
tra�i prin sabie, c�derea Ma’ara-ei, care este vestit� �i pentru cazuri de canibalism �i 
antropofagie con�rmate �i din surse ale unor cronicari franci7 �i a�a mai departe. 

Ceea ce este interesant în aceste evenimente istorice pline de brutalitate este ura de 
care francii au dat dovad�. Aceasta ne d� de gândit sau ne indic� faptul c� islamofobia în 
dimensiunea sa generatoare de sentimente antislamice / antimusulmane era implantat� 
�i cultivat� în toate mediile sociale �i în rândul tuturor claselor din lumea occidentatal�. 

Valurile de combatan�i crucia�i care se întorceau în ��rile de origine erau generatoare 
de mituri �i pove�ti lipsite de orice ra�ionament factual vis-a-vis de lumea islamic� �i de 
musulmani. Crucia�ii se întorceau cu mituri8 �i pove�ti fabuloase care, inten�ionat sau 
neinten�ionat, ampli�cau concep�iile gre�ite despre Islam / lumea islamic� în societ��ile 
din care ace�tia f�ceau parte. Lumea occidental� cuno�tea o lume nou� doar prin prisma 
unor contacte con	ictuale, portretizate prin oglindirea sabiei crucia�ilor. O cunoa�tere cât 

6 Amin Maalouf, Cruciadele v�zute de arabi, Bucure�ti: Editura Proiect, 2007, p. 12.
7 Ibidem, p. 49.
8 Christopher Allen, op.cit., p. 28.
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mai obiectiv� a necunoscutului Islam ie�ea din calcul, scrierile sacre ale religiei Islamice 
�ind considerate eretice �i interzise în forma lor original� sau tradus�. 

În cultura occidental�, musulmanilor li se atribuia �i denumirea de sarazini, termen 
c�ruia îi erau atribuite conota�ii antimusulmane. Dup� c�derea Ierusalimului, propa-
ganda francilor (dup� cum erau denumi�i de musulmani), începe s� aib� un rol foarte 
important în portretiz�rile colective, ampli�când sentimentele de aversiune vis-a-vis 
de musulmani. Aici putem avea în vedere o relatare a unui cronicar arab din perioada 
cuceririi Ierusalimului de c�tre crucia�i: Ibn al-Athir relata c� dup� c�derea Ierusalimului 
francii s-au îmbr�cat în negru �i au pornit dincolo de m�ri pentru a cere ajutor în toate 
��rile, mai ales la Roma cea Mare. Pentru a incita oamenii la r�zbunare, duceau un desen cu 
Messia, pacea �e cu el, �i un arab care îi administra lovituri. Ziceau, ,,Privi�i! Iat�-l pe Messia �i 
iat� pe Mohamed, profetul musulmanilor care îl love�te pân� la moarte!” Mi�ca�i, francii se adun�, 
inclusiv femeile iar cei care nu puteau veni pl�tesc cheltuielile celor care se vor bate în locul lor. 9

Percep�iile au început s� se schimbe într-o oarecare m�sur� în rândul crucia�ilor din 
Orient, genera�iile predecesoare ale primilor crucia�i �ind, practic, tot mai dezr�d�ci-
nate de mediul �i atomsfera prezent� în societ��ile lor native. Crescând în Orient al�turi 
de musulmani, ei au început s� cunoasc� limba arab� �i s� �e familiari cu practicile 
musulmane care erau, într-o oarecare m�sur�, privite ca o realitate uzual� a mediului 
în care ace�tia erau prezen�i. Aici putem cugeta la relatarea unui alt cronicar arab care 
ajunge la Ierusalim în jurul anilor 1138 în baza unor tratate dintre musulmani �i cre�tini 
�i relateaz� despre contrastele dintre genera�iile de crucia�i. 

Ibn Munqidh relateaz� c� atunci când a vizitat Ierusalimul obi�nuia s�-�i fac� rug�-
ciunile la moscheea Al-Aqsa. Într-o zi oarecare când î�i f�cea rug�ciunile, acesta a fost 
acostat de un b�rbat francmcare i-a întors fa�a spre r�s�rit, repetând gestul de dou� ori. 
Templierii care erau prezen�i au intervenit de ambele d��i �i i-au cerut scuze cronicarului 
cu urm�toarea men�iune: ,,Este str�in, tocmai a sosit din �ara francilor �i nu a v�zut niciodat� 
pe cineva f�r� s� stea cu fa�a spre r�s�rit.”10

Putem observa, �i din aceast� relatare, c� în mediul social din care proveanu cru-
cia�ii, portretizarea �i imaginea colectivului despre individul musulman era ancorat� 
în necunoa�tere �i în rela�ia con	ictual� care a hr�nit imaginarul colectiv cu mituri �i 
exager�ri despre musulmani �i sistemul lor de valori. 

Privind dintr-o alt� perspectiv�, putem aduce în discu�ie �i re	ecta la faptul c� ra-
porturile con	ictuale dintre Occident �i musulmani au generat un mediu al neîncrede-
rii, suspiciunii �i reticen�ei. Ceea ce vreau s� spun este c� ace�ti factori au continuat s� 
men�in� miturile �i concep�iile mai pu�in veridice/tolerante despre imaginea musulma-
nului. Toat� acest� neîncredere �i stare de reticen�� cultivat�, uneori pe bun� dreptate, a 
produs în interiorul lumii islamice un sentiment de autoizolare fa�� de str�ini �i lumea 
occidental� ceea ce, evident, a condus la o re	ec�ie asupra credin�ei �i a sistemului de 
valori islamic prin prisma miturilor în lumea occidental�. 

9 Amin Maalouf, op.cit., p. 190.
10 Ibidem, p. 124.
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Când spuneam în rândurile de mai sus c� reticen�a musulmanilor fa�� de str�ini / 
occidentali �i dorin�a de autoizolare a acestor societ��i fa�� de str�ini, a fost pe bun� drep-
tate uneori, voiam s� aduc în vedere faptul c� occidentalii au fost renumi�i în Orient ca 
�ind lipsi�i de orice credibilitate. Spun asta deoarce dac� ne uit�m pu�in la evenimentele 
din istoria cruciadelor, putem constata faptul c� occidentalii �i-au înc�lcat, nu de pu�ine 
ori, angajamentele �i acordurile cu musulmanii. 

De la Orientalism la Islamofobie

Înc� din cele mai timpurii perioade, Orientul a fost considerat un loc al idilei, al 
misterului �i al exotismului11. De-a lungul timpului aceast� imagine a fost scris�, pre-
zervat� �i rescris� de c�tre europeni conform percep�iilor modelate de c�tre literatura 
de specialitate oriental�. 

Privind dintr-o perspectiv� critic�, perspectiv� adus� în discu�ie de Edward Said, 
termenul de orientalism în esen�a �i palpabilitatea sa, este un termen care înglobeaz� o 
multitudine de sensuri �i conota�ii, un termen mult prea vast pentru a putea � rezumat 
la o simpl� de�nire curicular�. Orientalismul a fost �i este, un stil de gândire analitic� 
bazat� pe distinc�ie, o proiec�ie institu�ional� care emite judec��i, autoriz�ri �i opinii 
despre Orient12 �i, totodat�, un instrument al domina�iei europene, asupra unui spa�iu 
proiectat ca o re	ec�ie contrar� / contrastant� a Europei. 

Cea mai important� perioad� a dezvolt�rii studiilor orientale, f�r� doar �i poate, 
a constituit-o perioada colonialismului. Acestea s-au dezvoltat în favoarea colonialis-
mului �i, de asemenea, s-au dezvoltat într-un mediu în care cel supus era un obiect de 
studiu care nu avea capacitatea de a r�spunde pentru el însu�i, de a se prezenta pe el 
a�a cum era cu adev�rat. În perioada colonial�, Orientalismul a constituit un instrument 
al domina�iei, un instrument prin care cei coloniza�i erau studia�i �i descri�i în concor-
dan�� cu ideile privind superioritatea rasial�, între Orient �i Occident �ind o rela�ie de 
domina�ie �i putere13. 

Înc� din anii coloniz�rii s-a trasat o paralel� între un Orient despotic, antimodern, 
fantatic, ira�ional, mistic �i un Occident civilizat, ra�ional, modern, normal. Acest con-
cept aduce în discu�ie distorsionarea aspectelor despre culturile Orientului de c�tre 
scriitori �i arti�tii occidentali. Conform lui Edward Said, Orientul este un exponat al 
orientali�tilor, o proiec�ie �i o crea�ie imaginar� a Europei, o construc�ie la care Europa 
se raporta (Noi / Ei). 

Orientalismul a impus la vremea respectiv� o limit� de gândire14, un domeniu în care 
trebuia s� te raportezi la un anumit sistem de percep�ii asupra Orientului �i a culturii 
studiate. În urma orientalismului, ca disciplin� �i instrument al politicului, între Occident 
�i Orient s-a conturat o rela�ie de cunoa�tere, rela�ionare �i interac�ionare, bazat� pe o 

11 Edward Said, Orientalism, Timi�oara: Amarcord, 2001, p. 13.
12 Ibidem, p. 15.
13 Ibidem, p. 17.
14 Ibidem, p. 15.
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hermeneutic�15 prestabilit�. S-a creat o imagine �ctiv� a Orientului �i a orientalului, 
bazat� pe o realitate textual� care adesea intra în contradic�ie cu realitatea existen�al� 
a spa�iului oriental �i nu numai. Azi, când ne gândim la Orient, ne gândim automat la 
un loc al exotismului, erotismului, un loc al c�milelor, al înapoierii, un loc al mirajului, 
al cadânelor, un loc al povestirilor din o mie �i una de nop�i �i alte construc�ii similiare. 
Orientalii sunt v�zu�i ca �ind semi-educa�i, corup�i, violen�i dar totodat� atractivi din 
punct de vedere al fundalului cultural, iar femeia oriental� este privit� conform perspec-
tivei lui Gustav Flaubert care, în timul �ederii sale în Egipt, de�ne�te femeia oriental� ca 
�ind o �in�� care nu vorbe�te despre ea �i nu î�i exprim� / manifest� sentimentele. Acesta 
este doar un exemplu de stereotip produs dintr-o perspectiv� orientalist�, stereotip care 
înc� persist� în societ��ile noastre ce cunosc Orientul doar la un nivel textual. Flaubert 
merit� tot respectul pentru munca depus� �i meritele sale incontestabile în literatur�, 
îns� Edward Said aduce în discu�ie faptul c� de�nirea femeii orientale a fost f�cut� prin-
tr-o rela�ionare dintre superior �i supus, în care st�pânul a vorbit în locul celui supus. 

Termenul de Europa constituie o no�iune colectiv� în raport cu ceilal�i. De aici putem 
observa �i faptul c� europenii au o cultur� egocentric�. Hegemonia european� a asigurat 
�i o hegemonie cultural� în afara spa�iului european. De aici �i rezultatul unei situa�ii 
care îl pune pe european într-o stare de rela�ionare dominant� �i superioar� raportat� la o 
alt� cultur�. Chestiunea este c� o astfel de raportare a fost evident� în perioada colonial�, 
dat �ind faptul c� arabii erau considera�i a � incapabili s� se gestioneze, administreze 
�i conduc� singuri, �ind considera�i, pe scurt, inferiori europenilor din punct de vedere 
cultural �i chiar rasial. F�când abstrac�ie de factorul politic, chiar �i o astfel de rela�ionare 
a dus la subminarea multor studii despre arabi �i Islam. 

În perioada colonial�, interpretarea �i portretizarea Islamului au avut un rol deosebit 
în dezvoltarea teoriilor coloniale, portretizarea �ind caracterizat� de numeroase apari�ii 
contradictorii16. Foarte multe studii au fost efectuate într-un climat în care orientalii erau 
raporta�i dintr-o perspectiv� monolit� �i omogen� la o cultur� diferit�, încercându-se 
demonstrarea inferiorit��ii culturii orientale în raport cu cultura european�, omnipre-
zent� în spa�iul colonizat. 

Istoria orientalismului poart� amprenta atitudinii europene problematice fa�� de 
Islam17, acesta �ind privit ca �ind oponentul Cre�tinismului din punct de vedere dog-
matic �i al sistemului de valori. Ideea cum c� Islamul este un oponent al Cre�tinismului 
este ancorat� istoric �i î�i are ca surs� ciocnirile militare dintre aceste dou� lumi. Adesea, 
Islamul a fost raportat la diverse ideologii18. În literatura colonialist�, putem identi�ca 
folosirea uzual� a termenului mahomedan, termen care are o conota�ie negativ� �i jignitoa-

15 Andrew Shryock, Islamophobia / Islamophilia, Beyond the politics of enemy and friend, Bloomington: 
Indiana University Press, 2010, p. 75.

16 Quinn Frederick, The sum of all heresies: The image of Islam and Western Tought, New York: Oxford 
University Press, 2008, p. 163.

17 Edward Said, op.cit., p. 84.
18 Ibidem, p. 290.
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re la adresa musulmanilor. Acest termen era folosit în disec�rile Islamului prin ochelarii 
normelor �i punctelor de referin�� cre�tin� �i, evident, acesta era folosit cu scopul de a 
se sublinia faptul c� musulmanii sunt urma�ii lui Muhammad care era v�zut ca �ind un 
uzurpator al religiei cre�tine, Islamul �ind raportat la tribalism, de�ert �i cort. 

Edward Said aduce în discu�ie faptul c� personajul oriental, arabul, este v�zut prin 
lentilele stereotipiei, arabul însu�i �ind orientalizat, �ind caracterul desprins din pove�tile 
�i construc�iile imaginare enumerate mai sus. Privind din perspectiva orientalismului ca 
�i fenomen cultural �i politic, anul 1973, care a marcat r�zboiul de Yom Kippur împotriva 
Israelului �i criza energetic�, a avut un dublu revers din punct de vedere al dialecticii 
orientaliste. Astfel c�, dup� acest an, antisemitismul, constat� Said, a fost transferat într-o 
oarecare m�sur� de la evrei la arabi. Dup� aceste evenimente, arabului i s-a atribuit o 
valoare negativ�, �ind privit �i promovat în media �i portretizat în caricaturi ca �ind un 
c�milar cu multe neveste, un înapoiat cu nasul cârlion�at care î�i permitea s� amenin�e 
cu petrolul lumea civilizat� �i moral� care era Occidentul. 

În cinematogra�a holywoodian� (american�), orientalul în personi�carea unui arab, 
musulman, este omniprezent ca �ind un personaj lipsit de individualitate, bogat, de-
pravat din punct de vedere moral �i sexual, ira�ional �i cu o privire ranchiunoas�, care 
are puternice sentimente antioccidentale. Fericirea sau sup�rarea unui arab la moartea 
unui copil sau al unei rude sau sentimentul de nemul�umire sau nedreptate politic�, 
�ind automat subordonate criteriului rasial, caracteristic arabului. Toate aceste aspecte 
�i exotisme sunt portretizate în celebre �lme precum Ali Baba �i patruzeci de ho�i (1944), 
Lawrance al Arabiei (1962), 
eicul (1921), Ho�ul Bagdadului (1940) �i multe altele19. 

În opinia lui Edward Said, Orientul, Islamul, arabii, au fost v�zu�i dintr-o perspec-
tiv� a hegemoniei culturale europene. În unele cazuri, orientalismul face temeiul unei 
manipul�ri sublime a celui diferit, o manipulare efectuat� în concordan�� cu interese20, 
strategii �i chestiuni ce �in de natur� politic� �i geopolitic�. 

Orientalismul la acest nivel conceptual, explicat în rândurile de mai sus, se a	� 
practic într-o rela�ie de simbioz� cu fenomenul denumit Islamofobie deoarece, dup� 
cum putem observa sau constata, începuturile încheg�rii �i dezvolt�rii orientalismului 
au fost o surs� de propagare �i nuan�are a stereotipiilor. Privind per ansamblu, putem 
constata faptul c� orientalismul ca �i fenomen a fost un premerg�tor al Islamofobiei. 

Conceptul de Islamofobie

În încercarea de a expune într-o manier� cât mai coerent� conceptul de Islamofobie, 
trebuie s� avem în vedere faptul c� avem de a face cu un fenomen despre care s-a scris 
prea pu�in, în special la un nivel conceptual. Literatura de specialitate a început s� apar� 
abia acum, în ultimii ani. Avem dou� mari religii semitice, Islam �i Iudaism. În cazul 
iudaismului putem vorbi despre conceptul de antisemitism, prin care ac�iunile �i faptele 

19 Nancy Gallagher, ,,Liberating Afghan Woman”, American Journal of Islamic Social Sciences, 3 
(SN), 2004: 70-88.

20 Andrew Shryock, op.cit., p. 79.
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îndreptate împotriva indivizilor care î�i manifest� o apartenen�� la sistemul de valori 
iudaic sunt culpabile. În cazul Islamului, conceptul de antisemitism se limiteaz� doar la 
religia Iudaic� �i apartenen�a evreiasc�, un termen disputat din acest punct de vedere 
deoarece Islamul este, de asemenea, o religie semitic�, ap�rut� în mijlocul unor popoare 
semitice. Practic, conceptul de Islamofobie, care este menit s� încadreze ac�iunile �i faptele 
negative îndreptate împotriva indivizilor care acced la sistemul de valori islamic, este 
într-o continu� conceptualizare. 

Privind dintr-o perspectiv� etimologic� / lingvistic�, termenul de Islamofobie este 
considerat a � un neologism. Acest termen a fost identi�cat ca �ind folosit pentru prima 
dat� cu conota�ii conceptuale în societatea iranian� a anului 1979. Acest termen era folosit 
de c�tre mullahii21 iranieni, cu scopul de a acuza sau eticheta persoanele care se declarau 
împotriva obligativit��ii purt�rii v�lului islamic (hijab). Aceste persoane erau catalogate 
ca �ind islamofobe �i împotriva Islamului �i a sistemului de valori al acestei religii22. 

Revenind la abordarea etimologic� a cuvântului islamofobie, sensul cuvântului ar pu-
tea � rezumat în denotarea unei fobii fa�� de Islam. Acest sens etimologic, nu este prea 
departe de sensul conceptual al Islamofobiei deoarece frica fa�� de Islam a fost este �i 
va � în continuare un factor crucial în vederea evolu�iei �i a disemin�rii fenomenului în 
sine �i a aspectelor caracteristice Islamofobiei. Dup� cum putem observa, frica de Islam 
a fost dintotdeauna factorul care a dus la apari�ia în unele societ��i a unor sentimente, 
comportamente �i atitudini ostile la adresa musulmanilor. Acest� fric� de Islam poate 
� o fric� ira�ional� cum ar � frica de necunoscut, care, mai apoi, poate � ra�ionalizat� 
printr-o dialectic� argumentativ�. Referitor la aceste frici fa�� de Islam �i musulmani, 
str�inul a fost privit tot timpul cu susceptibilitate �i reticen�� în societate, astfel c�, atunci 
când individul nu are repere autentice despre acest necunoscut, ajunge s�-�i funda-
menteze fricile pe o construc�ie imaginar� despre necunoscutul prezent în societatea 
sa, redirec�ionându-�i tr�irile, justi�c�rile �i argument�rile spre un mundus imaginalis23. 

Conceptul de Islamofobie este considerat a � un fenomen cu implica�ii negative �i, 
totodat�, o ideologie similiar� rasismului, o ideologie care promoveaz� �i perpetueaz� 
în�elesuri �i forme negative despre Islam �i musulmani.24

Deseori, musulmanii sunt privi�i cu suspiciune �i sunt adesea acuza�i cum c� ar juca 
la dou� capete25 din cauza înc�p��ân�rii lor de a se integra în peisajul laic �i secular. 
Evident, trebuie s� re	ect�m �i la faptul c� din moment ce avem de a face cu minori-
t��ii dezr�d�cinate de ��rile lor de ba�tin�, acestea tind tot mai mult spre a-�i prezerva 

21 Acest termen face referire la clericii religio�i din ramura Islamului �iit. 
22 „Islamophobie”: une invention française, h�p://islamophobie.hypotheses.org/193?lang=en_GB, 

accesat în 13.05.2014.
23 Sintagm� �loso�c�, care denot� existen�a unei lumi imaginare, iconogra�ce, o lume a imagi-

narului individului.
24 Christopher Allen, op.cit., p. 190.
25 Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, Islamophobia and the 

Challenges of Pluralism in the 21st Century, Washington: Georgetown University, 2008, p. 52.



350

valorile culturale �i identitatea, identitatea înseamnând apartenen�a la religia islamic� 
deoarece o integrare total� a lor într-o societate laic� este echivalent� cu o asimilare, o 
transformare a lor. 

Conform unui sondaj de opinie efectuat în Marea Britanie de c�tre YouGov, referitor 
la imaginea musulmanilor, s-a constat faptul c� 84% din cei chestiona�i au a�rmat c� îi 
privesc pe musulmani cu suspiciune, iar unul din �ase a�rmau c� ar � indigna�i dac� 
ar avea vecini musulmani26. Într-o alt� ordine de idei, putem constata faptul c� eveni-
mentele tragice reprezint� un important catalizator care declan�eaz� în subcon�tientul 
individului o serie de sentimente inoculate de alte evenimente cu rezonan�� sentimental� 
sau simbolic� petrecute în fundalul istoric dintre Occident �i Islam. 

Un factor negativ în privin�a patologiei fenomenului islamofob, îl constituie faptul 
c� indivizii musulmani sunt vizibili �i foarte u�or de recunoscut din punct de vedere 
aspectual sau comportamental în societ��ile occidentale în care ace�tia tr�iesc, datorit� 
vestimenta�iei tradi�ionale islamice sau datorit� practic�rii normelor religioase27. 

Turbanul, hijabul, gallabiya28 �i culoarea m�slinie a pielii au ajuns, dup� evenimen-
tele de la 11 septembrie, s� �e considerate ca �ind indicii ale persoanelor de religie 
islamic�. În memoria mentalului colectiv, în special din societatea american�, britanic� 
�i nu numai, turbanul sau hijabul ajung s� �e asociate cu persoanele extreme. Ceea ce 
este interesant, este faptul c� aceste elemente speci�ce culturii islamice sau arabe, au 
fost oarecum islamofobizate, deoarece li s-au atribuit conota�ii simbolice �i referen�iale. 
Spre exemplu, turbanul a devenit astfel un element al teroristului. 

Islamofobia este un concept înc� disputat în Europa �i nu numai, unele voci consi-
derând c� printr-un astfel de concept, se ajunge la a un punct în care individul poate 
� culpabilizat pentru critici aduse la adresa Islamului �i a musulmanilor29. Alte voci 
consider� c� nu se poate discuta despre Islamofobie ca �i fenomen sau concept deoarece 
nu se poate vorbi despre o problematic� care s� se re	ecte doar asupra Islamului, ci 
asupra musulmanilor, asupra oamenilor în general. 

O alt� chestiune pe care o putem aduce în discu�ie este faptul c� musulmanii ca �i 
întreg se identi�c� cu religia islamic� �i setul de valori component al aceste religii, astfel 
încât interzicerea unor simboluri ancorate în tradi�ia islamic� sau denun�area, deningra-
rea într-un mod direct sau indirect a normelor �i valorilor religioase ale Islamului, sunt 
oarecum un atac la adresa Islamului nu doar unul asupra musulmanilor. 

Avem ca exemplu o întâmplare din Fran�a. Unor musulmane li s-a interzis accesul 
într-o institu�ie de înv���mânt din cauza faptului c� aveau capul acoperit. În urma unor 
aprinse dezbateri pe aceast� tem�, s-a ajuns la concluzia c� persoanelor în cauz� trebuie 

26 Christopher Allen, op.cit., p. 84.
27 Ibidem, p. 85. 
28 Îmbr�c�mite masculin� larg� speci�c� culturii arabe, care acoper� tot corpul de la gât pân� 

la gleznele picioarelor. 
29 Barna Cristian, ,,Multiculturalism versus Islamofobie în Uniunea European�”, Revista 

Intelligence, 14 (SN), decembrie 2008: 18-19. 
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s� li se permit� accesul în institu�ia respectiv� de înv���mânt deoarece dac� nu ar avea 
aceast� oportunitate, femeile ar putea s� cad� în plasa extremismului. De unde aceast� 
concluzie �i care este în�elesul acesteia? Ei bine, pe baza acestei întâmpl�ri, Christopher 
Allen30 sus�inea sau, mai bine zis, ajungea la deduc�ia c� o astfel de concluzie a venit în 
baza faptului c� în mentalul colectiv este impregnat� opinia c� institu�iile de înv���mânt 
cu caracter islamic sunt de sorginte fundamentaliste �i promoveaz� un înv���mânt anco-
rat în extremism. De unde aceast� deduc�ie? Femeile respective aveau dou� alternative: 
ori le era permis� integrarea în institu�ia de înv���mânt de stat care func�iona conform 
unor valori laice �i seculare ori aveau s� î�i continue studiile într-o universitate privat� 
islamic�. Acest eveniment ne arat� c� în mentalul colectiv ideea conform c�reia institu-
�iile islamice de înv���mânt sunt imediat similare cu extremismul �i fundamentalismul. 

Referitor la contextul politic am putea lua ca exemplu discursurile politice dup� 
evenimentele de la 11 septembrie. Dup� aceste evenimente, discursul politic american 
�i-a îndreptat aten�ia înspre factorul terorist �i securitate, iar aici avem ca exemplu ad-
ministra�ia Bush �i neinspiratele sale a�rma�ii. Imediat dup� sângerosele evenimente, 
G.W. Bush a a�rmat public, de nenum�rate ori, c� de acum America avea s� se angajeze 
într-o lupt� împotriva terorismului, pornind „o cruciad� împotriva terorii”. 
inând cont de 
înc�rc�tura istoric� a termenului de cruciad�, putem constata faptul c�, evident, folosirea 
unor astfel de termeni a fost de-a dreptul neinspirat�. 

Musulmanii au ajuns s� �e împ�r�i�i în dou� categorii, musulmani buni �i musulmani 
r�i31, cei care fac ce li se spune �i cei care nu fac ce li se spune, mai exact musulmani 
modera�i �i musulmani fundamentali�ti. Privind dintr-o astfel de perspectiv�, trebuie 
s� re	ect�m la faptul c� musulmani modera�i sunt considera�i a � musulmanii care-�i 
practic� religia dup� un tipar esen�ializat32 de c�tre societ��ile în care tr�iesc în concor-
dan�� cu modul în care acestea în�eleg sistemul de valori islamice sau dup� un tipar 
agreat într-o oarecare m�sur�, cum ar � cazul musulmanilor su��i. 

Având în vedere aceaste reorient�ri, nu putem face abstrac�ie de teoriile / tezele prin 
care se aducea în discu�ie un nou tip de ciocniri în sistemul interna�ional, �i anume ,,cioc-
nirile civiliza�ionale”, ciocnirile între civiliza�ii. Unul din cei mai importan�i �i in	uen�i 
teoreticieni ai acestor tipuri de teze este binecunoscutul Samuel Huntington. În majo-
ritatea studiilor recente dedicate fenomenului islamofob, este adesea adus� în discu�ie 
Ciocnirea Civiliza�iilor, cea mai important� lucrare a acestuia, care ne orienteaz� oarecum 
spre o perspectiv� militarist�33. Ceea ce putem constata este faptul c�, odat� cu aceste 
reorient�ri, lumea islamic� este prezentat� în acest� in	uent� lucrare ca �ind du�manul 
civiliza�iei occidentale, un du�man care accede la unitatea comunit��ii musulmane (um-
mah). Prezentând lumea islamic� ca �ind un du�man al civiliza�iei occidentale, ne duce 

30 Christopher Allen, op.cit., p. 43. 
31 Liz Fekete, A suitable enemy, racism, migration and Islamopohbia in Europe, London: Pluto Press, 

2009, p. 129. 
32 Christopher Allen, op.cit., p. 181.
33 Quinn Frederick, op.cit., p. 18.
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din nou cu gândul la st�ri de rela�ionare de superioritate �i inferioritate, superioritate 
cultural� �i inferioritate cultural�, care la rândul lor sunt caracterizate de ira�ionalitate, 
radicalism �i înapoiere. 

Studiu de caz: Fran	a 

Buket Onal, cercet�toare din cadrul Institutului de Rela�ii Interna�ionale al Universit��ii 
Kocaeli din Turcia, consider� c� Islamofobia în spa�iul european este un efect cauzal 
bazat pe prejudiciile efectelor istorice34. Axându-ne cercetarea asupra spa�iului francez, 
putem identi�ca perioada colonial� �i evenimentele speci�ce acestei perioade ca �ind 
repere fundamentale pentru cercetarea noastr�. 

Speci�c tuturor formelor de mesianism politic, colonialismul francez era privit de 
c�tre ideologii s�i ca �ind o form� absolut� de civilizare a popula�iilor indigene din 
Africa de Nord-Vest35, o ,,mare datorie” în fa�a umanit��ii �i a civiliza�iei36 – evident 
reprezentate de c�tre spiritul francez. 

Colonialismul francez a însemnat construirea unui întreg sistem de raport�ri �i per-
cep�ii vis-a-vis de popula�iile indigene, schelet ale c�rui r�m��i�e sunt vizibile (mai mult 
sau mai pu�in, dar prezente) �i azi în societatea francez�. La acea perioad�, etnologii 
francezi au realizat lucr�ri colosale despre popula�iile indigene: clasi�c�rile acestora 
�ind, de cele mai multe ori, departe de obiectivismul care s-ar � impus. A�adar, avem 
o întreag� literatur� francez� de specialitate, care clasi�ca popula�iile Magrebului ca 
�ind asimilabile sau neasimilabile pe baza unor criterii lingvistice �i pe baza tradi�iilor 
�i obiceiurilor locale. 

Popula�iile asimilabile compatibile pentru a � integrate în na�iunea francez� erau 
popula�iile berbere37 – iar aici intr� în discu�ie Islamul. De ce? Se considera c� popula�iile 
berbere erau popula�ii apropiate de spiritual francez, spre deosebire de arabii musulmani. 
În Algeria, Islamul era privit de c�tre colonialismul francez ca �ind un factor uni�cator 
(Toqueville), deci o problem� pentru mesianismul civiliza�ionismului francez. Astfel, 
pornind de la o astfel de premis�, s-au construit �i conturat toate percep�iile negative 
vis-à-vis de lacunele popula�iilor care trebuiau civilizate în spiritul Libert��ii, Egalit��ii 
�i Fraternit��ii. 

În mentalul colectiv francez, Islamul avea s� devin� principala caracteristic� de�nito-
rie care trebuie corectat� la popula�iile ,,barbare”, Islamul �ind un aspect care nu î�i avea 
locul în cultura francez�. Islamul era v�zut ca �ind sursa tuturor lacunelor popula�iilor 
indigene. Sistemul de valori islamice era considerat a � un sistem care nu a f�cut decât 
s� altereze spiritul popula�iilor. Arabii erau privi�i în literatura de specialitate ca �ind 
un grup etnic caracterizat de ,,lene, barbarism, violen�� �i regres”38. 

34 Buket Onal, What about islamophobia in France, Today?, Istanbul: Kocaeli Press, 2012, p. 3.
35 Sau Magreb – termenul care de�ne�te arealul geogra�c al p�r�ii de Nord-Vest a Africii. 
36 Andrew Shryock, op.cit., p. 146.
37 Ibidem, p. 147.
38 Edward Said, op.cit., p. 23.
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Berberii erau excep�ia, se considera c� aceste popula�ii î�i p�strau înc� un spirit 
natural �i ,,nealterat”, compatibil cu cel francez, ideologii neocolonialismului a�rmând 
c� aceste popula�ii fuseser� islamizate super�cial39. Arabii erau considera�i ca �ind 
fatali�ti, iar fatalismul acestora era cauza principalelor caracteristici negative pe care 
popula�iile indigene le aveau (cele enumerate mai sus). Cauza fatalismului, în con-
struc�ia imaginar� colonial� se considera c� este îns��i religia islamic� fundamentat� 
pe un monoteism ,,prea pur” �i destinic (qadar). Într-o Algerie m�cinat� de c�tre colo-
nialsmul francez, orice form� de rezisten�� împotriva acestui fenomen geopolitic era 
asociat� cu islamul, constituind explica�ia pentru orice form� de violen�� împotriva 
institu�iilor franceze. 

R�zboiul este oroare, violen�� �i insecuritate. Tinând cont de acest aspect, oare nu 
este totu�i pueril sau machiavelic a redirec�iona cauzele con	ictului sau ale ororilor 
n�scute din frustr�ile sociale �i ale marginaliz�rii înspre altceva ... înspre Islam? Violen�a 
�i barbarismul sunt o caracteristic� a con	ictului �zic rezultat din condi�ia uman�, nici-
decum o caracteristic� a Islamului, care în fond �i la urma urmei a dus la o reglementare 
a con	ictului. Conform unor relat�ri profetice autentice (hadith), profetul Muhammad a 
interzis atacul asupra civililor, tratarea inegal� sau abuziv� a prizonierilor, distrugerea 
infrastructurii, otr�virea surselor de ap�/hran� etc40. 

Laicitatea care era impus� unor popula�ii de religie musulman� era una prea dur� 
în confruntarea cu realit��ile în care ace�tia erau ancora�i. Spre exemplu, interzicerea 
hijabului41 este v�zut� ca �ind o m�sur� menit� s� asimileze �i nicidecum s� integreze. 
F�r� a confunda islamismul cu Islamul, acesta din urm� ajunge s� �e privit/asumat ca 
�ind o form� social� de protest împotriva marginaliz�rii. Frustrarea noii genera�ii de 
,,francezi” trebuie s� se ancoreze într-o oarecare form� de solidaritate, într-o oarcare 
form� de protest împotriva a ceea ce era Fran�a �i valorile sale. Un indivd ale c�ruri 
convingeri ajung s� �e îngr�dite în numele statului care-l contest� pe Dumnezeu nu are 
o alt� posibilitate decât s� se solidarizeze �i s� î�i asume statulul de victim� în numele 
propriei sale drept��i/libert��i. 

Christopher Allen consider� c� tinerii musulmani francezi sunt adesea portretiza�i în 
mass media francez� ca �ind violen�i, sexi�ti, homofobi �i antisemi�i – aici consider c� am 
putea face paralel� între acest aspect �i portretizarea românilor din Italia în mass-media, 
ca de regul� �ind infractori, ho�i, criminali etc. 

Instrumentalizarea rela�iilor interumane �i culpabilizarea unei comunit��i aparte 
prin politici acuzatoare este un aspect demn de a � luat în seam� atunci când discut�m 
despre islamofobie în societatea francez�. Spre exemplu, cazul lui Ilan Halimi din 2006, 
când acest tân�r evreu a fost ucis de c�tre un grup multi-etnic, printre care �i câ�iva 

39 Andrew Shryock, op.cit., p. 147
40 Al-Tirmidhi, „Hadith – 38”, h�p://en.islamtoday.net/artshow-427-3243.htm, accesat în 

04.06.2014.
41 Voalul islamic folosit de c�tre femeile musulmane pentru a î�i acoperi capul �i gâtul – norm� 

cultural� �i religioas�. 
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indivizi de religie musulman�, a stârnit mari controverse �i dezbateri în Fran�a pe tema 
antisemitismului ,,comunit��ilor musulmane” din Fran�a42. 

Halini de�inea o m�cel�rie, era un evreu înst�rit iar ra�iunea declarat� a atacatorilor 
a fost faptul c� acesta er a ,,un evreu bogat”. Andrew Shryock consider� c� ,,nu orice 
atac asupra unui evreu, poate � catalogat ca �ind un act antisemit”43. 

Chiar �i în Fran�a, atentatele de la 11 septembrie �i noua paradigm� asupra securi-
t��ii asumate de c�tre ,,statele partenere” au dus la o ampli�care a actelor islamofobe 
în Fran�a44. 

Onal Buket consider� c� Islamofobia nu este decât un puzzle al marginaliz�rii �i 
al problemelor existente. Spre exemplu, am putea lua în calcul cazul lui Muhammad 
Merah, tân�rul care în 2012 a ucis patru oameni de religie iudaic�. Gestul lui Merah a 
fost catalogat în mod clar ca �ind unul anti-semit �i desoebit de grav, culpabil de cele 
mai drastice pedepse. Chestiunea îngrijor�toare este modul în care acest individ violent 
a fost portretizat �i prezentat în mass-media francez�. Merah era cet��ean francez, îns� 
în majoritatea relat�rilor s-a f�cut abstrac�ie de acest aspect f�cându-se apel la r�d�cinile 
sale ,,algeriene/musulmane”. Prietenii lui Merah a�rm� c� ceea ce l-a f�cut s� �e a�a ... 
este îns��i Fran�a – marginalizarea. Ace�tia sus�ineau c� nu sunt accepta�i. 

Cred c� am putea totu�i lua în calcul �i radicalizarea ca �ind un aspect rezultat din 
omniprezen�a unui stil de via�� �i a unui set de valori care se vrea a � cel dominant �i 
cel absolut în fa�a propriilor sale valori. Evident, aceast� ipotez� este una speculativ�. 

Dac� în 2012 au fost înregistrate 175 de cazuri45 clasate ca �ind islamofobe, în 2013 
num�rul a crescut semni�cativ, înregistrându-se un num�r de 226 de atacuri46 islamo-
fobe pe teritoriul francez. Oricine ar încerca s� in�rme existen�a islamofobiei în spa�iul 
francez s-ar lovi de aceste cifre care sunt contabilizate. 

Indicatorii vizibili ai islamofobiei la nivelul unei societ��i civile sunt de�ni�i prin 
frecven�a �i prezen�a urm�torilor indici: 
• prezen�a în media a referin�elor negative
• atacuri �i abuzuri în locurile publice
• desacralizarea centrelor de cult/profanarea cimitirelor
• discrimin�ri la angajare. 

42 Tracy McNicoll, „Horror Story of True-Life Anti-Semitism in France”, h�p://www.thedaily-
beast.com/articles/2014/04/28/a-horror-story-of-true-life-anti-semitism-in-france.html, accesat 
în 15. 06. 2014.

43 Andrew Shryock, op.cit., p. 160.
44 Buket Onal, op.cit., p. 3.
45 France24, „France sees ‚alarming’ rise in Islamophobia”, h�p://www.france24.com/

en/20121120-islamophobia-france-increasing-alarmingly-national-front-anti-semitism/, accesat 
în 15.06.2014.

46 „France sees rise in Islamophobia”, h�p://www.worldbulletin. net/muslim-world/127890/
france-sees-rise-in-islamophobia, accesat în 17.06.2014.
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inând cont de ace�ti indici, vom încerca în rândurile care urmeaz� s� aplic�m aceast� 
tipologie în încercarea de a identi�ca �i analiza prezen�a unor astfel de acte la nivelul 
societ��ii franceze. Cu toate acestea, înainte de a ne axa pe factualitatea presei franceze, 
consider necesar� abordarea politicilor sociale asumate de c�tre statul francez cu privire 
la simbolurile religioase. 

În Fran�a de azi, pentru a purta hijab-ul islamic trebuie s� �i dispus s� urmezi cur-
surile unei �coli private, pentru a purta niqab47 trebuie s� �i dispus în a pl�ti o amen-
d� semni�cativ� �i, eventual, mai apoi s� urmezi cursuri comunitare pentru reabilitare48. 
Incriminarea acestor accesorii vestimentare (religioase) a fost privit� de c�tre comunita-
tea musulman� ca �ind ceva scandalos �i innacceptabil. Pe de o parte, despre ce fel de 
integrare vorbim? Sau e vorba de asimilare? Impunerea unui set de valori unui individ 
în defavoarea convingerilor sale nu poate decât s� ne fac� s� ne punem întrebarea: in-
tegrare sau asimilare? Ce înseamn� integrarea de fapt, atunci când libertatea religioas� 
a unui individ este contestat�? Tindem s� credem c� ,,nu este un atac asupra libert��ii 
religioase a unui individ”, ci o m�sur� de securitate. Poate c� am putea s� consider�m 
c� da, burqa sau niqab-ul ar face temeiul unei astfel de dispozi�ii. Dar hijabul? 

Noile societ��i sunt considerate ca �ind societ��i ale diversit��ii, Fran�a pledeaz� 
pentru asta. �i totu�i interzicerea celor men�ionate mai sus nu este oare o form� de dis-
criminare? Nu ar putea aceste legi s� �e considerate ca �ind întemeiate pe standarde 
duble? Teoretic �i ipotetic un individ ar avea dreptul s� aib� o astfel de vestimenta�ie 
dac� aceasta nu ar � asociat� cu vreun cult religios. Nu este acesta un exemplu de in-
toleran�� vis-a-vis de valorile unei genera�ii care face tot mai des apel la r�d�cinile sale 
pe fondul nealinierii sale în aparatul de stat francez?

În 2010 Nicolas Sarkozy a�rma c� ,,v�lul complet nu este binevenit în Fran�a”, motiva�iile 
unei astfel de pozi�ii �ind de natur� moral� �i cultural�, Sarkozy �ind de p�rere c� 
v�lul intr� în contradic�ie cu valorile franceze �i respectul vis-à-vis de demnitatea unei 
femei – egalitatea sexelor49. Pe aceea�i pozi�ie, în 2012, Marine Le Pen a�rma c� ,,v�lul 
religios �i rug�ciunile” trebuie interzise în spa�iul public, iar servirea mânc�rii ,,halal/
kosher” trebuie interzis� în �colile sau institu�iile publice50. Pozi�iile par a � similare: e 
vorba de ap�rarea secularismului francez. 

Revenind la a�rma�ia lui Nicolas Sarkozy, am putea oare s� o asociem pe lâng� indicii 
men�iona�i în rândurile de mai sus? Tind s� consider c� a�rma�iile lui Sarkozy ar face 

47 V�l islamic care acoper� întreaga fa�� cu excep�ia ochilor.
48 Valerie Amiraux, Muhammad Marwan, „France needs to start facing up to Islamophobia”, 

h�p://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/26/france-denounce-islamopho-
bia-veil-riots, accesat în 14.06.2014.

49 Lizzy Davies, „Full veil not welcome in France, says Sarkozy”, h�p://www.theguardian.com/
world/2010/jan/14/sarkozy-full-veil-ban, accesat în 02.06.2014.

50 „Le Pen calls for ban on veils and skullcaps in public”, h�p://www.france24.com/en/2012
0921-france-religion-national-front-marine-le-pen-calls-ban-islam-veils-skullcaps-kippah-
public-places/, accesat în 02.06.2014.
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temeiul indicilor de mai sus, atât direct cât �i indirect. S� vedem de ce �i în ce m�sur�. 
Sarkozy pledeaz� pentru ,,incriminarea/ culpabilizarea” unor accesorii vestimantare 
care fac parte din sistemul de valori �i credin�e ale unui individ sau ale unui întregi co-
munit��i religioase. Teoretic, decizia de a interzice unul din simbolurile religiei islamice 
(simbol pasiv, la fel ca �i barba care este tot un simbol pasiv, asumat de c�tre b�rba�ii 
musulmani) trimit toate aceste ,,simboluri” înspre o ierarhizare negativist�. 

A a�rma c� vestimenta�ia unui individ îl ,,dezonoreaz�”, ar�tând cu degetul înspre 
musulmani poate � strig�tor la cer, în timp ce unii indivizi au libertatea de a umbla 
în locurile publice aproape dezbr�ca�i sau, m� rog, îmbr�ca�i cât mai sumar. Nu este 
aceasta, oare, o chestiune de ,,standarde duble”? Sau atunci, pentru ce tip de democra�ie 
opt�m? Pierre Vogel alias Abu Hamza a�rma: ,,cu ce este mai bun un ayatullah din Iran 
care îi impune unei femei s� poarte v�lul, decât un democrat din Europa care îi interzice unei 
femei s�-l poarte?” 

Vincent Gesseir aduce în discu�ie conceptul de ,,cold tolerance/toleran�� rece”. Acesta 
identi�c� sau asum� acest concept na�iunii franceze. El vorbe�te despre un Islam ac-
ceptat �i tolerat în Fran�a – îns� cu scepticism �i nu în totalitate – care s-ar datora într-o 
oarecare m�sur� eurocentrismului la care Fran�a ia parte. Aici sunt prezente acelea�i idei 
cum c� Europa/Occidentul sunt de�nite de cele mai bune valori – absolute �i superioare. 

Chiar �i cu toate evenimentele �i pozi�iile discutate �i analizate mai sus, e drept, nu 
putem a�rma c� Fran�a este cea mai islamofob� �ar� din Europa. Nu putem a�rma nici 
m�car c� islamofobia ar � întâlnit� în Fran�a la un nivel institu�ional, ci doar într-o mic� 
m�sur�, lucru care, evident, nu ne-ar da dreptul s� blam�m statul francez. Valorile nu 
sunt relevante. Putem a�rma �i re	ecta, totu�i, la faptul c� islamofobia prezent� în socie-
tatea francez� este alimentat� sau, cel pu�in se a	� într-o rela�ie de simbioz�/dependen�� 
cu o oarecare form� de rasism cultural51. 

Rela�iile dintre institu�iile franceze �i islam �ind ambivalente, aici vorbim despre o 
asimilare promovat� de c�tre grupurile elitiste �i intelectuale în buna tradi�ie mesianic� 
a na�iunii �i arealului cultural francez: acel puritanism republican52. 

Gesseir vede asimilarea universalist� a puritanismului republican ca �ind o 
tendin�� cultural� menit� s� reduc� expresivitatea islamului prezent în Fran�a. 
În accep�iunea unor astfel de elite, aceste tendin�e sunt dependente de egocentrismul 
�i rela�ia con	ictual� care caracterizeaz� grupurile etnice de religie musulman� de pe 
teritoriul Fran�ei. 

Toat� aceast� frenezie, team� �i campanie împotriva hijabului, consider c� ar putea � 
identi�cat� ca având leg�turi subtile cu concepte neîn�elese sau prost în�elese cum ar � 
pan-arabismul �i islamismul (i. e. întreaga frenezie împotriva fundamentalismului islamic, 
asociat cu islamismul jihadist – militant). Hijabul este privit ca �ind simbol al unui islam 

51 Vincent Geisser, Discriminer pour mieux régner. Enquête sur la diversité dans les partis politiques 
(French), Paris: Les Éditions de l’Atelier, 2008, p. 24.

52 Ibidem, p. 64.
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militant53 menit s� s�deze valorile islamice, un islam fundamentalist. Totodat�, mesian-
ismul elitist francez prin care se încearc� ,,emanciparea” indivizilor c�zu�i în propriul 
organism bolnav (ummah) nu poate decât s� �e piatr� neagr� în impunerea ulterioar� 
a unor politici ,,democrate” menite s� protejeze valorile franceze. 

Spre exemplu, în 2004 au fost înregistrate atacuri cu caracter islamofob în peste 20 
de ora�e ale Fran�ei din zone diferite54. Acest lucru ne demostreaz� c� actele islamofobe 
nu au un caracter local sau izolat dependent de popula�iile din anumite zone sau de un 
specifc al ora�ului (ora�e cu criminalitate mai ridicat�). 

�i totu�i, v� invit în a re	ecta la o situa�ie ipotetic�: cum am putea cataloga un caz 
în care o musulman� nu poate s� lucreze într-o institu�ie public� deoarece poart� hijab 
(ex: institu�ie de înv���mânt). Este aceasta o form� de discriminare? Am putea cataloga 
interdic�ia hijabului în institu�iile franceze ca �ind o politic� cu caracter islamofob? Care 
ar � solu�iile pentru o astfel de musulman�? Renun�area la valorile proprii, fapt care 
m� îndoiesc c� s-ar derula într-o aromnie integra�ionist� cu ceea ce Fran�a propune. 
Sau, calea str�inilor55; solu�ia de a nu se integra �i a r�mâne în propriile comunit��i în 
care sentimentele de frustrare se ampli�c� în spiritul solidarit��ii de clan (assabiyah). 

Aceste forme de introveritre comunitar� sunt o realitatea existent� pe teritoriul Fran�ei 
�i nu numai – Fran�a nu este singura �ar� în care astfel de atitudini islamofobe sunt 
resim�ite. Aceste realit��i, aceste ata�amente comunitare �i repulsia fa�� de o integrare 
for�at� sau abuziv�, nu fac decât s� nasc� patogenii comportamentale vis-à-vis de spiritul 
francez �i institu�iile sale. Aici avem ca exemplu acele rodeuri ale anilor ‘80 din cartie-
rele cu popula�ii naturalizate (i. e. furturi �i incendieri de ma�ini ale poli�iei franceze). 

Integrarea for�at� în societatea francez� printr-un puritanism republican prezint� �i 
un risc al radicaliz�rii indivizilor care se lovesc de impediemnte în contactele lor sociale 
pe care le au în societatea francez�. Vocile extreme ale islamului sau vocile ideologilor 
islami�ti au un succes deoarece ace�tia î�i muleaz� exclusiv discursul dup� realit��ile în 
cauz�. Atât ideologiile �i principiile propuse de c�tre ace�tia precum �i argumenta�iile 
sunt de o retoric� incredibil� în acapararea indivizlor cu traume sociale. 

Într-o alt� ordine de idei, Tariq Ramadan, proeminent gânditor musulman contem-
poran, profesor al departamentului de Studii Islamice la Oxford, a�rm� c� musulmanii 
nu sunt trata�i în mod egal în Fran�a. Acesta consider� c� se aplic� standarde duble. În 
accep�iunea sa, comunitatea musulman� din Fran�a se love�te de marginalizare �i instru-
mentaliare politic�. Acesta aduce în discu�ie conceptul de ,,islamizare a problemelor”56. 
Dac� Marine Le Pen arat� cu degetul înspre musulmanii ,,francezi” ca �ind subminatori 

53 Ibidem, p. 87.
54 European Monitoring Center of Racism and Xenopohobia, Muslims in the European Union: 

Discrimination and Islamophobia, 2006, p. 72.
55 Al Ghuraba, concept teologic islamic asumat de cei care se consider� discrimina�i; un concept 

care face referire la primele genera�ii de musulmani care fuseser� persecuta�i în societatea 
meccan�.

56 Nathan Lean, The Islamophobia Industy, London: Pluto Press, 2012, p. 172.
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ai valorilor franceze, Ramadan consider� c� politicienii francezi nu fac decât s� ,,isla-
mizeze problemele” pe care Fran�a le are57. Ce presupune o islamizare a problemelor?

Islamizarea problemelor de c�tre elitele politice franceze nu este decât un proces de 
distragere a aten�iei opiniei publice de la cauzele reale ale problemelor din societatea 
francez� �i nu numai. Practic, întreaga vin� pe care clasa politic� trebuie s� �i-o asume 
este redirec�ionat� înspre grupurile vulnerabile. Se caut� vinova�i �i cauze �ctive atunci 
când nimeni nu este dispus s�-�i asume chestiuni negative pe agenda sa politic�. 

Femeia musulman� este asociat� cu hijabul. Atunci când ne gândim la o femeie 
de religie islamic� ne gândim automat la o femeie cu capul acoperit. S� ne oprim aici. 
Imgina�ia poate merge mult mai departe – mai departe de 11 septembrie care a trasat 
noi linii imaginare asupra identit��ii musulmane. Ne gândim la o femeie acoperit�. În 
societatea francez� �i nu numai, femeile musulmane care poart� hijab sunt privite ca 
�ind ,,victime pasive” ale fundamentalismului islamic sau ale violen�ei domestice din 
cadrul familiei58. 

În 2012, Manuel Valls ministrul de interne a�rmase într-un show popular la postul 
de televziune Canal+ c� ceea ce îl �ocheaz� nu este o femeie acoperit� de un voal ci o 
femeie acoperit� din cap pân� în picioare59. O astfel de a�rma�ie nu este cu nimic mai deo-
sebit� decât cele speci�ce discursului asumat în ulima parte a mandatului s�u de c�tre 
Sarkozy sau decât cele ale lui Marine Le Pen. Totu�i, poate c� un ministru de interne 
care este îns�rcinat cu securitatea toturor cet��enilor unui stat, indiferent de religie �i 
valori culturale, nu ar trebui s� î�i permit� s� fac� astfel de a�rma�ii în pres�. O astfel 
de ilegitimare a unor norme, a unui sistem de valori, a unor comportamente nu poate 
s� nu genereze acte islamofobe, sau cel pu�in s� le justi�ce la un nivel moral. Astfel de 
cazuri de atac asupra femeilor care poart� hijab au dus la ampli�carea sentimentelor 
religioase �i comunitare în rândul comunit��ii musulmane60. 

Problema intergr�rii pe pia�a muncii este subiectul principal al marginaliz�rii. Odat� 
cu începutul crizei economice, excluziunea se face tot mai resim�it� în mod evident, unde 
altundeva decât în rândul comunit��ilor vulnerabile (i.e. comunit��ile de imigran�i sau 
naturaliza�i care se lovesc de diferite impedimente la angajare, în mare parte dependente 
de lipsa locurilor de munc�). Cu toate acestea, conform unui studiu publicat de c�tre 
Open Society Foundation,61 în urma unui experiment social, în Paris, în care funda�ia 

57 Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam, New York: Oxford University Press, 
2004, p. 42.

58 Tariq Ramadan, op.cit., p. 127.
59 Marie Dhumiers, ,,When did Islamophobic a�acks become the norm for the French media?”, 

h�p://www.independent.co.uk/voices/comment/when-did-islamophobic-a�acks-become-the-
norm-for-the-french-media-8294053.html, accesat în 14.06.2014.

60 „Islamophobia rises in France as identity, economic crises meet”, h�p://www.todayszaman.
com/news-327022-islamophobia-rises-in-france-as-identity-economic-crises-meet.html, accesat 
în 14.06.2014.

61 Nazia Hussain, Muslims in France, New York: Open Society Foundation, 2012, p. 84.
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Open Society a trimis mai multor companii cv-uri cu persoane �ctive: musulmani din 
Senegal vs. cre�tini dni Sengal, s-a constat c� persoanele de religie cre�tin� aveau �anse 
mai ridicate în a � contactate de posibilii angajatori la care au fost trimise cv-urile62. 

În urma unui studiu efectuat de c�tre Academia Na�ional� de �tiin�e a Statelor Unite, 
s-a constat c� popula�iile musulmane de pe teritoriul francez se lovesc de serioase cazuri 
de discriminare la nivelul de angajare/integare pe pia�a muncii. S-a ajuns, astfel, la con-
cluzia c� în Fran�a, începând cu a doua genera�ie de musulmani naturaliza�i comparativ 
cu a doua genera�ie de cre�tini naturaliza�i, musulmanii au venituri lunar/anuale mai 
mici decât cre�tinii. 

Aceea�i strategie de cercetare, folosit� de c�tre organiza�a Open Society, a fost aborda-
t� �i de c�tre David Laitin, conduc�torul �tin�i�c al proiectului derulat de c�tre Academia 
Na�ional� de �tiin�e a Statelor Unite. Ace�tia au întocmit dou� modele de cv-uri, acelea�i 
capacit��i �i acelea�i competen�e, singurele diferen�e �ind numele �i fotogra�ile. CV-
urile în cauz� au reconstruit �ctiv personaje din aceea�i �ar�, îns� de religie diferit�. 
Totodat�, au fost aplicate �i chestionare care simulau/reproduceau personaje �ctive de 
origini algeriene (cet��eni francezi) comparativ cu cet��eni francezi, �ind comparate 
nume de origine arab� cu nume de origine european�63. 

Rezultatele au fost de-a dreptul interesante. Aplican�ii de origine musulman� au 
avut o rat� de r�spuns la aplica�ii cu pân� la 50% mai mic� în compara�ie cu aplican�ii 
cu acelea�i origini etnice/na�ionale îns� de religie cre�tin�64. În topul încrederii se a	au 
numele de origine european�. Rezultatele au fost similare �i în privin�a muncitorilor 
magrebieni, considerându-se c� ace�tia bene�ciaz� de o situa�ie defavorabil� în com-
para�ie cu muncitorii considera�i ,,autohtoni”, muncitorii cu nume �i origini franceze. 

Concluzii

Islamofobia este o tem� pe care se poate discuta in�nit atât din punct de vedere teo-
retic cât �i practic, energia �i eforturile care se pot depune �ind direct propor�ionale cu 
vastitatea temei de cercetare. Discriminarea, marginaliz�rile, persecu�iile �i violen�ele 
au fost prezente în religia islamic� înc� de la începurile sale în Peninsula Arab�. 

În încercarea de a c�uta referin�e istorice, analizând fenomenul islamofob, putem 
constata faptul c� originile acestuia pot � identi�cate înc� din perioada incipient� a 
religiei islamice. Practic, Islamofobia s-a n�scut odat� cu Islamul. Înc� de la apari�ia 
Islamulului, primele forme ale islamofobiei au fost re	ectate de persecu�iile la care 
musulmanii au fost supu�i în propria lor societate. În societatea meccan�, Islamul �i 

62 Ibidem, p. 137.
63 „Are French Muslims Discriminated Against in their Own Country? An Experimental Study 

on the Job Market”, h�p://equality.frenchamerican.org/publications/are-french-muslims-dis-
criminated-against-their-own-country-experimental-study-job-marke, accesat în 18.06.2014.

64 David Laitin, Claire Adida, Marie-Anne Valfort, „Identifying barriers to Muslim integration in 
France”, h�p://www.pnas.org/content/107/52/22384.full?sid=0263aa1e-436c-48b0-b295-e5b62
20c83cb, accesat în 18.06.2014.
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musulmanii erau privi�i ca �ind o amenin�are la adresa ierarhiei sociale caracteristice 
acelei societ��i preislamice. Ace�tia veneau cu un mesaj nou, un mesaj care amenin�a 
sismtemul de valor �i ordinea tribal� / ancestral� la care vechii arabi se raportau. 

Privind dintr-o perspectiv� continu� sau ciclic�, putem sesiza faptul c� islamofobia 
s-a transpus mai apoi spa�iului occidental care avea s� �e amenin�at de c�tre ascensiunea 
politico-militar� a armatelor musulmane �i, totodat�, faptul c� noul mesaj, mesajul lui 
Muhammad avea s� �e considerat un mesaj la care Cre�tinismul avea s� se raporteze 
dintr-o perspectiv� concurent�, o perspectiv� a legitimit��ii �i autenticit��ii teologice. 
Rela�ia con	ictual� dintre Occident �i lumea musulman�, marcat� într-un mod semni-
�cativ �i cu urm�ri adânci în istorie de c�tre faimoasele cruciade în cadrul c�rora s-au 
închegat cele mai multe stereotipii �i preconcep�ii, a de�nit pentru o lung� perioad� 
rela�iile dintre cele dou� lumi. Evul mediu, perioada cruciadelor a fost, poate, perioada 
cea mai important� din punct de vedere al evenimentelor în care se ancoreaz� fenomenul 
islamofob. Acest lucru se datoreaz� disesiunilor �i rupturii provocate de amble p�r�i. 
În perioada cruciadelor, musulmanii �i cre�tinii au început s� se cunoasc� printr-un 
contact con	ictual care, evident, nu putea decât s� aib� consecin�e negative, consecin�e 
în care se vor ancora mai târziu atitudini �i interac�iuni pe care ast�zi le-am putea ata�a 
islamofobiei. 

Referitor la problematica orientalismului, nu putem decât constata faptul c� orienta-
lismul �i islamofobia se a	� practic într-o rela�ie de simbioz�. De asemenea, se mai poate 
constata �i faptul c� Orientalismul, v�zut ca �i fenomen cultural, este practic perioada 
premerg�toare Islamofobiei. Perioada orientalismului colonial a reprezentat perioada 
în care Orientul a fost de�nit pe baza stereotipiilor �i a construc�iilor imaginare bazate 
pe irealit��i �i exager�ri. Aici avem un Orient al idilei �i al îndep�rt�rii, un Orient de�nit 
de Occident, cunoscut �i în�eles de c�tre europeni printr-o hermeneutic� tipologizat� de 
c�tre literatura orientalist�. Deseori, indivizii arabi �i musulmani au ajuns s� �e portre-
tiza�i în cinematogra�e �i în literatur� prin spectrul stereotipiilor sau al construc�iilor 
imaginare distorsionate. Individul oriental este portetizat ca �ind un c�milar, un individ 
ira�ional, un individ r�sf��at �i bogat datorit� petrolului, un personaj sexist, ajungând, 
practic, un etalon al ira�ionalit��i al extremismului, al înapoierii. 

Orientalismul construie�te la nivel de mental colectiv un individ �i un Orient bazat 
pe abstrac�ii �i viziuni subiective. Individul venit din Orient �i personaliatea acestuia 
ajung s� se împleteas� cu o realitate efectiv� �i o �c�iune ideatic� promovat� precum o 
pies� de teatru. Dac� Tariq Ramadan vorbea despre o islamizare a problemelor, ei bine, 
Edward Said vorbea despre orientalizarea Orientului �i a problemelor. 

Fiind un produs al imaginarului, Islamofobia se fundamenteaz� pe o întreag� disci-
plin� a relat�rilor mai mult sau mai pu�in veridice îns� categoric exagerate/maximizate, 
pe o întreag� mitizare arhetipal�, care se a	� într-o strâns� rela�ie cu fundalul istoric 
caracterizat de rela�ii con	ictuale �i stereotipii. Islamofobia ca �i fenomen, a ajuns s� �e 
diseminat� într-un dublu context: politic �i cultural. 

Dintr-o perspectiv� politic�, islamofobia, este diseminat� �i des întâlnit� în discursul 
politic ca produs al societ��ilor care se confrunt� cu probleme ale imigra�iei. Totodat�, 
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Islmaofobia poate � abordat� �i dintr-o perspectiv� cultural�. Asocierile unor atitudini �i 
comportamente negative, respectiv violente, cu identitatea na�ional�/etnic� sunt frecvent 
întâlnite ca �ind un produs al Islamului. 

Acum, în cele din urm� rânduri, discutând despre Fran�a, putem concluziona multe. 
Unele lucruri sunt clare, altele mai pu�in. Cu toate acestea, putem concluziona la �nalul 
unui studiu de caz �i al unei p�r�i teoretice c� islamofobia este, f�r� doar �i poate, pre-
zent� în societatea francez�. Cercet�rile au demonstrat-o. Lucrurile nu sunt doar albe 
�i negre, Fran�a nu este o �ar� în care discriminarea fa�� de musulmani este mai mare 
decât în alte ��ri. Fran�a nu este o �ar� mai islamofob� decât alte ��ri europene, Marea 
Britanie, Olanda, Belgia, �ind ��ri pe care le-am putea oricând compara cu Fran�a din 
acest punct de vedere. 

Popula�iile musulmane din Fran�a, cele din mult men�ionatele banlieuri, sunt o 
dovad� vie a incapacit��ii statului francez de a le integra în societea �i sistemul so-
cial francez. Poate c� violen�a �i lipsa obedien�ei de care dau dovad� sunt chestiuni 
care �in de costurile negative de care Fran�a se love�te pe fondul neintegr�rii lor. 
Pe de o parte, unele reac�ii sunt explicabile, atât din partea comunit��ii musulmane 
cât �i din partea societ��ii civile franceze care se resimte în urma imploziei economice 
care a afectat întreagul continent. Pe fondul crizelor, populismul �i distragerea opiniei 
publice -prin redirec�ionarea cauzalit��ilor dinspre grupurile marginale sau vulnera-
bile, înspre grupurile considerate ca �ind ,,str�ine” – a fost un model întâlnit atât în 
perioada primului r�zboi mondial cât �i în perioada celui de-al doilea r�zboi mondial. 
Instrumentalizarea rela�iilor dintre indivizi de c�tre sfera politic� este e o chestiune 
aproape normal� în societatea Francez�. Popula�iile magrebiene, popula�iile naturali-
zate au fost înc� din anii 70-80 pe agenda discursiv� a politicienilor francezi – e drept 
lucrurile s-au temperat odat� cu noile paradigme �i curente de gândire fundamentate 
pe diversitatea popula�iilor autohtone. 

Dat �ind faptul c� societ��ile musulmane nu erau societ��i cu o tradi�ie na�ional� 
deoarece statele arabe abia acum se formau, singurele forme pertinente �i de organizare 
erau structurile religioase: confreriile su�te �i grupurile tribale animate de Islam. A�adar, 
revenind la a�rma�ia anterioar�, Islamul era o ideologie politic� chiar dac� principiile 
islamiste abia mai târziu aveau s� se contureze. Discursul anti-islam era un discurs îm-
potriva du�manului care se ridica împotriva celor veni�i s� aduc� Libertate, Egalitate �i 
Fraternitate...fratenitatea lui Abel �i Cain. 

În mod cert, popula�iile musulmane de pe teritoriul francez sunt discriminate atât 
pe pia�a muncii cât �i la un nivel discursiv �i social. Atacurile cu caracter islamofob 
sunt o realitate în societatea francez�: cazuri de profanare a moscheilor �i cimitirelor 
musulmane sunt întâlnite �i contabilizate. Cu toate acestea, chiar dac� aceste cazuri nu 
sunt la o cot� alarmat� sau ridicat�, ceea ce este alarmant este c� de la an la an num�rul 
lor aproape c� se dubleaz� – fapt care poate � un indice în stabilirea ipotetic� a faptului 
c� islamofobia ar � în continu� cre�tere pe teritoriul francez. 

Marea problem� în mentalul colectiv musulman al comunit��ilor de pe teritoriul 
francez �i nu numai, este re	ectat� de c�tre discursul politicienilor francezi pe tema 
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interzicerii simbolurilor religioase în spa�iul public. Toate aceste demersuri sunt privite 
ca �ind un atac asupra identit��ii lor colective �i individuale. 

Cauzele, de�i, discutabile �i interpretabile, un prim factor cauzal al islamofobiei la 
nivelul societ��ii franceze ar putea � îns��i mo�tenirea memoriilor con	ictuale dintre 
Occident �i Orient, ve�nica disput� dintre Cre�tinism �i Islam. Rela�ia con	ictual� isto-
ric� �i exager�rile care au alimentat mentalul colectiv ale ambelor p�r�i a	ate în con	ict 
pot � cauze ale discursurilor de pe agendele politice ale populi�tilor. În cele din urm�, 
am observat c� întreg conceptul de islamofobie este bazat pe o întreag� construc�ie 
imaginar� fundamentat� pe abstrac�ii, orori �i exager�ri (a se vedea capitolul dedicat 
Orientalismului �i cel dedicat perioadei cruciadelor). Apogeul sentimentelor islamofobe 
sau antisemite în Europa a fost, de cele mai multe ori, marcat de con	icte militare brutale. 

Totodat�, un alt factor cauzal al islamofobiei poate � �i îns��i goana dup� senza�ional 
a noilor paradigme mass-media. Aceste paradigme sunt cuanti�cate de c�tre contabili 
�i nu de c�tre special�ti în moralitatea jurnalismului. Senza�ionalul este caracterizat în 
mod concret de evenimente de moment exacerbate la maxim pentru a c�p�ta aten�ia 
consumatorilor de televiziune – mass-media �ind unul din cei mai puternici agen�i 
diseminatori ai islamofobiei. 

Interzicerea simbolurilor religioase, iar aici evident discut�m despre hijab, burqa �i 
niqab, oricât de nesemni�cativ ar p�rea pentru noi, este o chestiune delicat�. Vorbim 
despre o reglementare care afecteaz� comunit��ile neintegrate destul de serios. O cauz� 
des întâlnit� este însu�i faptul c� multe familii musulmane refuz�, din cauza hijabului, 
s� urmeze cursuri universitare sau de formare în �colile publice. Tot acest sistem ba-
zat pe simboluri este un sistem asumat la un nivel mare de c�tre grupurile în cauz�. 
Totodat�, pe fondul marginaliz�rilor �i al lipsurilor de care se lovesc aceste comunit��i, 
islamul devine o form� de protest, o religie a protestului �i a solidarit��ii sociale bazate 
pe apartenen�a la ceea ce numim Ummah – comunitatea islamic�. 

A�adar, în încheiere, în urma cercet�rii noastre putem a�rma �i constata c� islamo-
fobia este o realitate tot mai vizibil� la nivel european. Problema este una ce �ine de 
marginalizare �i de lipsa echit��ii sociale. Toate aceste neajunsuri combinate cu discur-
suri populiste �i agresive la adresa identit��ii unor idividzi care se simt dezr�d�cina�i 
odat� cu venirea lor în societ��i str�ine �i care fac apel la r�d�cinile lor culturale, duc la 
o ampli�care a sentimentelor de neadaptare social�. Neadaptarea social� este la rândul 
s�u într-o strâns� rela�ie de simbioz� cu valurile de critici �i dezaprob�ri ale societ��ii 
civile native. 

Instrumentalizarea rela�iilor de c�tre clasa politic� este un factor demn de a � luat 
în considerare. Totodat�, un alt factor important referitor la diseminarea unor atitudini 
islamofobe sau la legitimarea acestora este c� islamofobia se ancoreaz� fundamental la 
nivelul societ��ii franceze în discursul politic �i produsul mass-media. 

Solu�iile sunt greu de oferit. Vorbim despre o societate cu problemele �i subtilit��ile ei. 
Vizibil �i teoretic o solu�ionare sau, ma bine zis, o eradicare a islamofobiei este o utopie, 
condi�ia uman� �ind o condi�ie orientat� înspre con	ict �i brutalitate. 
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Totodat�, un alt aspect important ar � reglementarea conceptului de islamofobie. În 
Fran�a, la fel ca în majoritatea ��rilor europene, antisemitismul este interzis �i culpabil. 
Islamofobia, îns�, bene�ciaz� de un statut diferit. Aceasta este sanc�ionabil�, îns� doar 
în cazurile în care dep��e�te limite care nu ar trebui dep��ite. 

De asemenea, ar � necesar� �i o schimbare de paradigm� în discursul �i pozi�ia clasei 
politice frenceze vis-a-vis de identitatea na�ional� francez�. Puritanismul republican nu 
poate decât s� intre în con	ict direct cu identitatea religioas� exclusiv� (diferit�) de ceea 
ce Fran�a (mono-cultural�) cuno�tea pân� acum câteva decenii. O societate bazat� pe 
diversitate nu are cum s� se men�in� ancorat� într-un puritanism republican ancorat în 
gloria colonial� �i în speci�cul societ��ilor clasice. Diversitatea presupune 	exibitate în 
gestionarea grupurilor multi-etnice care sunt prezente în Fran�a. 

În mod cert, contestarea studiilor �i a literaturii de specialitate bazat� pe abstrac�ii 
�i percep�ii coloniale este un pas semni�cativ în normalizarea rela�iilor culturale/idea-
tice dintre dou� lumi culturale...atât de diferite. Tariq Ramadan, a�rma c� islamizarea 
problemelor din cadrul unei societ��ii nu este decât un prejudiciu adus ambelor tabere. 
Musulmanii nu sunt cauza tuturor problemelor. 

Bibliogra
e

Lucr�ri de specialitate

1. Allen, Christopher, Islamophobia, Burlington: Ashgate, 2010. 
2. Amarah, Muhammad, Islamul �i cel�lalt, Bucure�ti: Taiba, 2008. 
3. Anghelescu, Nadia, Introducere în Islam, Bucure�ti: Editura Enciclopedia, 1993. 
4. Brusanowski, Paul, Religie �i stat în Islam, Bucure�ti: Herald, 2009. 
5. Corbin, Henry, Istoria �loso�ei islamice, Bucure�ti: Herald, 2008. 
6. Dominque Sourdel, Islamul, Bucure�ti: Humanitas, 1993. 
7. Fekete, Liz, A suitable enemy, racism, migration and Islamopohbia in Europe, London: 

Pluto Press, 2009. 
8. Geisser, Vincent, Discriminer pour mieux régner. Enquête sur la diversité dans les partis 

politiques (French), Paris: Les Éditions de l’Atelier, 2008. 
9. Hourani, Albert, Istoria popoarelor arabe, Ia�i: Polirom, 2010. 
10. Hussain, Nazia, Muslims in France, New York: Open Society Foundation, 2012. 
11. Maalouf, Amin, Cruciadele v�zute de arabi, Bucure�ti: Proiect, 2007. 
12. Onal, Buket, What about islamophobia in France, Today?, Istanbul: Kocaeli Press, 2012. 
13. Ramadan, Tariq, Western Muslims and the Future of Islam, New York: Oxford University 

Press, 2004. 
14. Said Edward, Orientalism, Timi�oara: Amarcord, 2001. 
15. Shryock Andrew, Islamophobia / Islamophilia: Beyond the politics of enemy and friend, 

Bloomington: Indiana University Press, 2010. 
16. Lean, Nathan, The Islamophobia Industy, London: Pluto Press, 2012. 
17. Quinn Frederick, The sum of all heresies: The image of Islam and Western Tought, New 

York: Oxford University Press, 2008. 



364

Studii �i articole de specialitate

18. Barna, Cristian, ,,Multiculturalism versus Islamofobie în Uniunea European�”, Revista 
Intelligence 14 (SN), decembrie 2008:18-19. 

19. Communique Partners, Western Perception of Islam and Muslims, California, 2005
20. Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe, Islamophobia and its consequ-

ences on youth people, Budapest, 2004. 
21. Ellis, Darren, ,,Islamophobia and Ontological Insecurity: The Impacts of Impersonal 

Trust upon Interpersonal Trust”, Research and Practice in Social Sciences 1 (SN), August 
2011:1-16. 

22. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Perceptions of Discrimination 
and Islamophobia Voices from members of muslim communities in European Union, 2006

23. European Monitoring Center of Racism and Xenopohobia, Muslims in the European 
Union: Discrimination and Islamophobia, 2006. 

24. Gallagher, Nancy, ,,Liberating Afghan Woman”, American Journal of Islamic Social 
Sciences 3 (SN), 2004:70-88. 

25. Muhammad Marwan, ,,Islamophobia: A deep-rooted Phenomenon”, Arches Quarterly 
4 (SN), 2010. 

26. Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim - Christian Understanding, Islamophobia 
and the Challenges of Pluralism in the 21st Century, Washington: Georgetown University, 
2008. 

27. Robert Lambert, Jonathan Githens-Mazer, Islamophobia and Anti-Muslim Hate Crime: 
UK Case Studies, European Muslim Research Center, London: University of Exeter, 
, 2010. 

28. Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed, „Islamophobie”: une invention française, 
h�p://islamophobie.hypotheses.org/193?lang=en_GB, accesat în 26.05.2012. 

29. Al-Maktabi, Islamophobia, h�p://www.salaam.co.uk/maktabi/islamophobia.html 
accesat în 26.05.2012. 

30. David Laitin, Claire Adida, Marie-Anne Valfort, „Identifying barriers to Muslim 
integration in France”, h�p://www.pnas.org/content/107/52/22384.full?sid=0263aa1e-
436c-48b0-b295-e5b6220c83cb, accesat în 18.06.2014. 

31.  Tracy McNicoll, Horror Story of True-Life Anti-Semitism in France, h�p://www.
thedailybeast.com/articles/2014/04/28/a-horror-story-of-true-life-anti-semitism-in-
france.html, accesat în 15.06.2014. 

32. France24, „France sees‚ alarming’ rise in Islamophobia”, h�p://www.france24.com/
en/20121120-islamophobia-france-increasing-alarmingly-national-front-anti-semi
tism/, accesat în 15.06.2014. 

33. World Bulletin, „France sees rise in Islamophobia”, h�p://www.worldbulletin.net/
muslim-world/127890/france-sees-rise-in-islamophobia, accesat în 17.06.2014. 

34. Valerie Amiraux, Muhammad Marwan, „France needs to start facing up to 
Islamophobia”, h�p://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/26/france-de-
nounce-islamophobia-veil-riots, accesat în 14.06.2014. 



365

35. Lizzy, Davies, „Full veil not welcome in France, says Sarkozy”, h�p://www.thegu
ardian.com/world/2010/jan/14/sarkozy-full-veil-ban, accesat în 02.06.2014. 

36. France24, „Le Pen calls for ban on veils and skullcaps in public”, h�p://www.fran
ce24.com/en/20120921-france-religion-national-front-marine-le-pen-calls-ban-islam-
veils-skullcaps-kippah-public-places/, accesat în 02.06.2014. 

37. Marie, Dhumiers, ,,When did Islamophobic a�acks become the norm for the French 
media?”, h�p://www.independent.co.uk/voices/comment/when-did-islamophobic-
a�acks-become-the-norm-for-the-french-media-8294053.html, accesat în 14.06.2014.

38. Todays, Zaman, „Islamophobia rises in France as identity, economic crises meet”, 
h�p://www.todayszaman.com/news-327022-islamophobia-rises-in-france-as-iden
tity-economic-crises-meet.html, accesat în 14.06.2014. 

39. RFI, „France slammed by Amnesty International for discrimination against Muslims”, 
h�p://www.english.r�.fr/france/20120424-france-slammed-amnesty-internatio
nal-discrimination-against-muslims, accesat în 19.06.2014. 

40. „Are French Muslims Discriminated Against in their Own Country? An Experimental 
Study on the Job Market”, h�p://equality.frenchamerican.org/publications/are-fren
ch-muslims-discriminated-against-their-own-country-experimental-study-job-mar
ke, accesat în 18.06.2014. 

Islamofobia în Europa Contemporan�. 
Studiu de caz – Fran	a

Rezumat. Dup� atacurile de la 11 septembrie, imaginea Islamului �i a arabilor a început s� � e remode-
lat�: trebuia g�sit un nou du�man al valorilor Iudeo-Cre�tine (i.e. Islamul �i arabii). Percepu�i în discursurile 
politicienilor vestici ca � ind înapoia�i, s�lbatici �i ira�ionali, aveau s� � e v�zu�i ca ni�te neaveni�i care nu f�ceau 
altceva decât s� submineze valorile occidentale prin teroare �i violen��. Se va na�te astfel un nou du�man 
imaginar (Noi vs. Ei). 

Discursurile pline de ur�, crimele de r�zbunare, politicile discriminatorii ale Statului împotriva musulmanilor 
�i împotriva valorilor islamice ar trebui s� ne atrag� aten�ia �i s� ne fac� s� re	 ect�m asupra conceptului de 
Islamofobie. Nimic nou sub soare. Politicile, comportamentele �i conceptele mentale care promovau intole-
ran�� fa�� de Islam au început s� existe înc� din momentul în care acesta a luat na�tere în Peninsula Arab�. 
Totu�i, elementul de noutate este dat de modul în care rela�iile dintre invidizii societ��ilor multi-culturale sunt 
instrumentalizate. 

R�d�cinile fenomenului Islamofob se poate s� � e ancorate în rela�ia con	 ictual� dintre Vest �i Est. S� 
facem apel în acest articol la istoria noastr� comun� �i la problemele actuale prezente în societ��ile noastre 
�i s� încerc�m s� în�elegem ceea ce e de în�eles. 

Cuvinte cheie: islamofobie, Islam, Fran�a, con	 ict, ideologie, extremism, discriminare

Islamophobia in Contemporary Europe. 
Case Study – France

Abstract. After the 9/11 bombings, the image of Islam and that of the Arabs started to be reshaped: a 
new enemy of the Judeo-Christian values was to be found: Islam and the Arabs. Seen as old-minded, sava-
ge and irrational by the main-stream discours of proeminent Western politicians, they were to be perceived 
as outsiders who were trying to undermine the Western values using terror and violence – a new imaginary 
enemy has been born. (Us vs. They). 
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The full of hate discourses, the hate crimes, the discriminatory policies of the State towards the Muslims and 
towards the Islamic values should all make us more aware and more re	 ective at the concept of Islamopohbia. 
There is nothing new under the sun, the conducts, the behaviours and the mental concepts promoting intole-
rance towards Islam started to exist from the moment that Islam was born in the Arbian Peninsula. However, 
what may be new is the way in which the relations between the individuals of the multi-cultural societies are 
now instrumentalised. 

The root of the Islamopobia phenomenon may reside in the con	 ictual relation between the West and the 
East. In this article, let us appeal to our common history and to the actual problems present in our societies 
and try to understand what is to be understood. 

Keywords: Islamophobia, Islam, France, con	 ict, ideology, extremism, discrimination.


