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HOW ISLAMIC IS GERMANY?
Alicia-Georgiana ZALUPCA
Abstract: The main concern of Europe and of Germany, in the present case, is
represented by the migration phenomenon and whether this might lead to a
potential Islamization of the continent. Together with the refugee crisis from
September 2015 and the large number of immigrants coming from the Middle
East and Africa, a new concern has been brought to the forefront of the public
agenda. The integrity of the European values, cultures, civilizations, languages,
identities, and multicultural environments is put to the test when it comes to
preserving the identity of what it means to be a European citizen. Most of the
Muslims refugees have chosen Germany as their destination and as a future
home for their own families and children. But is Germany ready to accept this
number of people? Is the German society so multicultural so that these
individuals could be integrated and accepted without any discrimination, labels,
and problems? How Islamic is Germany? These are the questions which will be
answered in this article because we intend to present the current political and
social situation in Germany as well as to explain why Islamization constitutes the
main electoral theme of debate. The study will approach this issue from a
political, religious, cultural and social perspective so that we can show a clear
picture of this phenomenon. Therefore, it will be very important to know what is
the impact of PEGIDA’s (Patriotic Europeans Against the Islamization of the
West) actions with regards to an alleged “Islamization” of Germany.
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◊◊◊
Rezumat: Principala grijă a Europei şi a Germaniei în mod special este
reprezentată de fenomenul migraţiei şi în subsidiar, de preocuparea legată de o
potenţială islamizare a continentului. Criza refugiaţilor din septembrie 2015 şi
numărul foarte mare de imigranţi proveniţi din Orientul Mijlociu şi Africa, au
introdus în discursul public, o serie de noi preocupări. Integritatea valorilor,
culturilor, civilizaţiilor, limbilor, identităţilor şi mediilor multiculturale europene
este acum constestată în contextul efortului de a conserva caracterul originar al
cetăţenilor europeni. Majoritatea refugiaţilor musulmani au ales Germania drept
destinaţie şi reşedinţă viitoare în care să-şi stabilească familiile şi copii lor. Este
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însă Germania pregătită să accepte acest număr mare de oameni? Este societatea
germană atât de multiculturală astfel încât aceşti indivizi să poată fi integraţi şi
acceptaţi fără discriminare, etichetare şi alte probleme? Cât de islamică este
Germania? Acestea sunt întrebările la care vom răspunde în acest articol
deoarece intenţionăm să prezentăm actuala situaţie politică şi socială din
Germania şi să explicăm de ce islamizarea reprezintă tema principală de
dezbatere electorală. Studiul va aborda problematica dintr-o perspectivă politică,
religioasă, culturală şi socială astfel încât să putem oferi o imagine clară a acestui
fenomen. Totodată, este foarte important să cunoaştem şi care este impactul
acţiunilor PEGIDA (Patrioţii Europeni împotriva Islamizării Vestului) raportate
la teza “islamizării” Germaniei.
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