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Bettina Jarasch
(ur. 1968) od 2013 r. członkini zarządu niemieckich Zielonych 
(Bündnis 90/DieGrünen), a w latach 2011-2016 przewodnicząca 
zarządu Partii w Berlinie. Studiowała filozofię i nauki 
polityczne na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Pracowała 
jako redaktorka i doradczyni Zielonych posłów i posłanek 
w Bundestagu w sprawach dotyczących religii. Bettina 
Jarasch jest przewodniczącą Komisji Filozofii Życia, Wspólnot 
Religijnych i Państwa, którą Zieloni założyli w 2013 r., oraz 
autorką raportów tej Komisji. Efekty jej prac były dyskutowane 
na krajowym kongresie Zielonych jesienią 2016 roku. 

– Jaki jest twój stosunek do religii?

Członkinie, członkowie i elektorat niemieckich Zielonych to grupa bar-
dzo różnorodna: są w niej osoby niewierzące, ateiści, żydzi, muzułmanie 
i spora liczba chrześcijan oraz osób o chrześcijańskich korzeniach. Siłą 
rzeczy ci ostatni są progresywnymi chrześcijanami, krytycznymi wobec 

Erica Meijers rozmawia z Bettiną Jarasch o pracy nad nową kulturą debaty 
w niemieckiej partii Zieloni.
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swojego Kościoła. Sama jestem katoliczką i zaliczam siebie do tej gru-
py. W kościele ludzie pytają mnie o poglądy jako polityczki Zielonych, 
w Partii z kolei padają pytania, jak mogę pogodzić katolicyzm z zielony-
mi ideami, skoro Kościół dyskryminuje osoby homoseksualne i odrzuca 
równość między płciami. Oczywiście nie wszystko da się pogodzić, ale ist-
nieje ogromna różnica między lokalną parafią a oficjalnym stanowiskiem 
Kościoła Rzymskokatolickiego. Dla mnie wspólną płaszczyzną katolicy-
zmu i zielonych idei jest uniwersalizm. Kościół interesuje się wszystkimi 
ludźmi na całym świecie, wszyscy są bowiem dla niego dziećmi Boga, 
i jest to myślenie bardzo zielone. Wszystkie wyznania mają odłamy fun-
damentalistyczne, które wykluczają innych, twierdząc, że tylko niektórzy 
mają dostęp do prawdy, i oni zawsze będą naszymi przeciwnikami. Jed-
nak dominującą ideą w różnych wyznaniach jest uniwersalizm, co może 
pomóc Zielonym w walce o prawa człowieka na całym świecie. 

– Dlaczego niemieccy Zieloni zdecydowali się powołać Komisję 
Filozofii Życia, Wspólnot Religijnych i Państwa?

Debata na ten temat toczy się w Partii od lat i potrzebowała osobnego 
forum. Zieloni nie mają w nazwie partii słowa „chrześcijańska”, jak cha-
decja, i nie mamy z góry określonego podejścia do religii. Ludzie po-
trzebowali wyraźnego rozdziału Kościoła i państwa oraz przejrzystości 
w zakresie finansowych relacji rządu i wspólnot religijnych. Niemcy są 
państwem świeckim, w którym obowiązuje tak zwany model współpracy 
polegający na tym, że religie mają wyraźną rolę do odegrania w życiu pu-
blicznym. Rodzi to rozmaite wątpliwości, a dodatkowo jest wiele kwestii, 
wobec których wspólnoty religijne zajmują w debacie publicznej konkret-
ne stanowiska, jak choćby w przypadku licznych sporów medycznych czy 
bioetycznych. 

Podczas kongresów Partii nie chciano dyskutować nad takimi kwestiami, 
ponieważ nie da się ich zredukować do jednej decyzji i często wydawały 
się zbyt kontrowersyjne dla społeczeństwa. Formuła typowej debaty – 
propozycja, dwie kontrpropozycje, które poddaje się dyskusji, by wreszcie 
podjąć decyzję – nie nadaje się do tego. Rosło niezadowolenie, że kwe-
stie te są ciągle odkładane. Dlatego zapadła decyzja zarządu, by powo-
łać Komisję, której skład reprezentowałby różne perspektywy Zielonych 
na religię. Ostatecznie wybrano do niej 24 osoby o bardzo różnorodnym 
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pochodzeniu. Komisja miała przyglądać się relacjom między państwem, 
kościołami oraz innymi związkami wyznaniowymi w kontekście dwóch 
trendów społecznych. Po pierwsze społeczeństwo jest coraz bardziej plu-
ralistyczne: liczba wspólnot religijnych i niereligijnych wzrosła – częścio-
wo dzięki imigracji. Po drugie – obserwujemy postępującą sekularyzację 
i indywidualizację, co przejawia się w tym, że ludzie nie ufają instytu-
cjom. Właśnie dlatego tak trudno wypracować nowe mechanizmy włą-
czające wszystkie grupy.

– Czy wspomniana Komisja posługuje się jakąś konkretną 
definicją religii?

Ponieważ bardzo się różniliśmy, przede wszystkim musieliśmy znaleźć 
wspólny język. Okazało się to zadaniem trudnym, czasami stresującym 
i czasochłonnym, ale kiedy się z tym uporaliśmy, mieliśmy podstawy 
do dalszej pracy. Wybraliśmy trzy wyjściowe założenia, będące zarazem 
celami. Po pierwsze zobowiązaliśmy się do pracy nad zagwarantowa-
niem pełnej wolności religijnej jako prawa człowieka, czyli prawa jed-
nostki do życia w wierze, prawa jednostki do odstąpienia od wiary oraz 
prawa wspólnoty do wolności religijnej. To ostatnie wywołało najwię-
cej kontrowersji, ale ostatecznie wszyscy zgodziliśmy się, że wspólnota 
religijna jest podmiotem praw, skoro według większości wyznań życie 
w wierze jest możliwe tylko we wspólnocie. Jeśli więc postrzegasz wia-
rę wyłącznie jako kwestię sumienia jednostki, to tym samym narzucasz 
inną definicję religii.

Dodam tylko, że jako przewodnicząca od razu powiedziałam, że jestem 
katoliczką. Jeśli chodzi o wiarę, to nie ma stanowiska neutralnego. Mo-
żemy rozmawiać otwarcie w momencie, kiedy wszyscy opowiedzą, skąd 
przyszli. Z doświadczenia wiem, że wspólnota religijna jest kluczowym 
elementem wiary. Możemy żyć w wierze i modlić się w odosobnieniu, ale 
praktykowanie religii wymaga wspólnoty. Bez tego wymiaru wolność 
religijna jednostki jest ograniczona. Oczywiście podstawowe pytanie 
brzmi, jakie prawa przysługują wspólnotom i organizacjom religijnym 
i jaki może być zakres ingerencji państwa?

Naszym drugim wyjściowym założeniem jest równe traktowanie wszyst-
kich religii i wspólnot, czyli ogólna zasada antydyskryminacyjna, która 
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dodatkowo powinna chronić wspólnoty i jednostki przed nierównym 
traktowaniem przez instytucje religijne, na przykład w sytuacjach, kiedy 
Kościół jest pracodawcą.

Po trzecie wreszcie – dyskutowaliśmy o roli wspólnot religijnych w społe-
czeństwie. Pojawiło się pytanie, czy wychodzimy od jednostki, czy raczej 
od wartości wspólnoty dla dobra wspólnego? Zgodziliśmy się, że ta druga 
perspektywa jest nam bliższa – pomimo że Zieloni zawsze będą bronić 
praw człowieka przysługujących jednostce, włącznie z prawem do sa-
mostanowienia. Jako Zieloni przywiązujemy ogromną wagę do silnego 
społeczeństwa obywatelskiego pośredniczącego między jednostką a pań-
stwem. Jeżeli obywatelki i obywatele mają być podmiotami żywej demo-
kracji, to nie może obejść się bez dobrze urządzonego społeczeństwa, 
zarówno z religijnego, jak i świeckiego punktu widzenia. Wizja społe-
czeństwa jako zbioru odosobnionych jednostek nie jest nam bliska. Kie-
dy po paru miesiącach osiągnęliśmy wreszcie wspólny grunt, mogliśmy 
przystąpić do dalszej pracy.

– W jaki sposób Komisja dobierała tematy?

Nie byliśmy w stanie przerobić wszystkich kwestii, jeśli mieliśmy trzy-
mać się ustalonego dwuletniego okresu prac. Wybraliśmy więc sprawy 
społecznie najważniejsze, które naprawdę mają wpływ na życie obywateli 
i obywatelek: prawa pracownicze w Kościele, finansowe związki państwa 
i Kościoła, czy wreszcie skomplikowana kwestia pluralizmu. 

Pierwsze dwie sprawy są specyficzne dla Niemiec. Jako pracodawcy ko-
ścioły mają wiele przywilejów, które mogą prowadzić do dyskryminacji. 
Sprawa finansowania dotyczy podatków i przejrzystości przepływów 
między Kościołem a państwem. Chodzi tu o ustalenie, czy dana grupa 
może otrzymać status wspólnoty religijnej, która jest zdefiniowana w pra-
wie i wiąże się w wieloma prawami i obowiązkami, jak choćby płacenie 
podatku kościelnego. W Niemczech wspólnoty judaistyczne dostosowały 
się do tego systemu, a wspólnoty muzułmańskie jeszcze nie. Każdy me-
czet mógłby tak naprawdę stanowić niezależną wspólnotę religijną i ubie-
gać się o taki status prawny. Dodatkowo wśród muzułmanów mamy czte-
ry nadrzędne grupy, często różniące się od siebie tożsamością etniczną 
lub narodową. Często postrzegamy je jako organizacje polityczne. Nasza  
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Komisja jest zdania, że polityka nie może ingerować w wewnętrzne spra-
wy wspólnot religijnych, nawet jeśli reprezentują one poglądy, które wy-
dają nam się nie do przyjęcia. Czym więc jest wspólnota religijna? Zgod-
nie z obowiązującym prawem wspólnoty muszą podawać liczbę członków 
i członkiń, wymagan jest również jasna struktura organizacyjna i system 
wierzeń lub duchowość. Nie ma tu miejsca na polityczny lobbing.

– Czy taka definicja religii nie jest przypadkiem zachodnia 
i chrześcijańska? Już teraz oddzielamy w niej przecież sferę 
wiary i polityki.

Tak, to spuścizna Oświecenia. W islamie nie znajdziemy takiego podziału 
na sacrum i profanum. W obecnej sytuacji musimy jednak ustalić pewne 
podstawy. Pytanie, na które musieliśmy sobie odpowiedzieć, brzmiało: 
czy chcemy odbierać oficjalny status wspólnotom, co mogłoby wykluczyć 
wiele z nich, czy raczej pracujemy nad tym, by zostały włączone do obo-
wiązującego systemu? Wybraliśmy to drugie rozwiązanie, częściowo dla-
tego, że nie zgadzamy się z dość powszechnym dziś bardziej restrykcyj-
nym podejściem do wspólnot religijnych niż do innych organizacji, które 
może założyć każdy. Poza tym to jedyne rozwiązanie, które jest możliwe 
politycznie. W naszym społeczeństwie dominuje jednak przekonanie, 
że powinniśmy włączać wspólnoty muzułmańskie. Jest kilka mniejszych 
wspólnot – takich jak ahmadyści (z Pendżabu) czy alewici – które są już 
oficjalnymi podmiotami. Dla znacznej większości tureckich i arabskich 
muzułmanów i muzułmanek nadal trwają prace nad wypracowaniem do-
brego sposobu na włączenie ich do obecnego systemu.

Istotną rolę odgrywa tu edukacja. W Niemczech edukacja religijna pro-
wadzona jest również w świeckich szkołach. Treści programowe opra-
cowywane są przez wspólnotę religijną i państwo jest odpowiedzialne 
za szkolenie nauczycieli i przestrzeganie konstytucji. Zaakceptowanie 
faktu, że społeczeństwo jest różnorodne i składa się z licznych wspól-
not religijnych współżyjących z innymi – i odrzucenie wizji, że w przy-
szłości wszyscy będziemy częścią świeckiego społeczeństwa, w którym 
religia nie będzie odgrywała żadnej roli – bezsprzecznie wymaga po-
traktowania edukacji religijnej jako nieodłącznej części dyskursu i treści 
programowych. Mamy już wiele eksperymentów w zakresie współpracy 
ekumenicznej. W Berlinie etyka jest przedmiotem obowiązkowym dla 
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wszystkich, a religia – dodatkowym. Mamy też różnego rodzaju zajęcia 
międzywyznaniowe.

– Komisja zajęła się również pluralizmem. Jak przebiegała praca 
nad tym zagadnieniem?

Nasza Komisja nie była niestety w stanie znaleźć odpowiedzi na wszystkie 
pytania dotyczące pluralizmu w dzisiejszych czasach. Nie chodzi przecież 
tylko o rozwiązania prawne, ale także o zmianę kulturową: czy wszystkie 
grupy społeczne mają głos w przestrzeni publicznej? Czy wszystkie grupy 
są reprezentowane w radach doradczych stacji radiowych i telewizyjnych? 
Dlaczego przedstawiciele świeckiej części społeczeństwa nie są zapraszani 
do współorganizowania publicznego upamiętnienia katastrofy lotniczej?

W ramach prac Komisji próbowaliśmy precyzyjnie ustalić granice sto-
sowania regulacji poświęconych religii. W dyskusjach na temat islamu 
kwestie związane z religią, integracją, edukacją, rodzicielstwem, bezpie-
czeństwem, kulturą i migracją są często łączone. Ponieważ jesteśmy prze-
ciwni takiej perspektywie, zdecydowaliśmy się mówić o polityce religii 
w bardziej zawężonym sensie, czyli na przykład o prawie muzułmanów 
do własnego muzułmańskiego kapelana więziennego lub o statusie praw-
nym wspólnot. W związku z przybyciem uchodźców, z których większość 
to muzułmanie i muzułmanki właśnie, sprawy te stały się jeszcze bardziej 
naglące.

Rozmawialiśmy też na temat języka dyskusji nad praktykami religijny-
mi. Mamy też problem z mniejszymi wspólnotami religijnymi, ponieważ 
nie biorą one udziału w debatach na temat regulacji, które ich dotyczą. 
Co istotne, w tych sprawach często ścierają się ze sobą podstawowe prawa 
i nie da się tak po prostu jednego z nich wyrzucić do kosza. W debatach 
publicznych to się często zdarza: na przykład w dyskusji na temat uboju 
rytualnego obrona dobrostanu zwierząt wykorzystywana była przeciwko 
wolności religijnej; w przypadku obrzezania z kolei przeciwko prawom 
dziecka powoływano się na prawo rodziców do decydowania o swoim 
potomstwie. Kluczowe jest to, w którym miejscu będzie przebiegała li-
nia. W takich sytuacjach sprawdza się konstytucyjna zasada „praktycz-
nej zgodności” (praktische Konkordanz). Zgodnie z tą zasadą, w przy-
padku konfliktów pomiędzy podstawowymi prawami należy zmierzać 
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do wypracowania takiego rozwiązania, które będzie respektowało oba 
z tych praw. Na przykład w przypadku debaty na temat obrzezania Bun-
destag zdecydował, że więcej uwagi należy poświęcić ryzyku zdrowotne-
mu w szkoleniu osób wykonujących ten zabieg. Moim zdaniem to dużo 
lepsze podejście niż po prostu zakaz. Rząd przyjął takie rozwiązanie 
bardzo szybko, częściowo dlatego, że chciał uniknąć antysemickich i an-
tyislamskich podtekstów. Nawet wśród Zielonych ta debata była bardzo 
trudna. Zresztą nie zakończyła się po decyzji parlamentu i wiele osób 
uważa, że to rozwiązanie nie do końca gwarantuje poszanowanie praw 
dziecka.

– Czy Komisja zajmowała się procesem podejmowania decyzji 
w samej Partii?

Dla tego typu kontrowersyjnych tematów związanych z religią lub ety-
ką, jak choćby wspomagane samobójstwo, zaproponowaliśmy odmien-
ną kulturę debaty. To ważne, aby wypracować wytyczne dla całej Partii 
w tego typu sprawach. W tym momencie Komisja nie przyjęła takiej pro-
pozycji, ale mam nadzieję, że to zrobi. Chodzi o to, by dać więcej czasu 
i przestrzeni na debatę wewnątrz Partii, a także by zostały wysłuchane 
wszystkie głosy, w tym ekspertów i ekspertek. Ostatecznie nie podejmu-
jemy decyzji, lecz nakreślamy obraz, uwzględniając różne opinie, tak aby 
zidentyfikować wszystkie niuanse i dylematy. Pozwala to na debatowanie 
nad drażliwymi sprawami zamiast pochopnego przepychania rozwiązań, 
jak miało to miejsce w przeszłości. 

– Czy taki model może być przydatny dla Europejskiej Partii 
Zielonych? Dziś można powiedzieć, że nie rozmawiamy 
to trudnych tematach, ponieważ wszystkie partie narodowe 
mają własny punkt widzenia. 

Tak też można funkcjonować. Myślę, że biorąc pod uwagę odmienną 
wrażliwość i wiele różnic kulturowych, europejscy Zieloni nigdy nie zgo-
dzą się na debatę poświęconą religii, jeśli będą wiedzieć, że na końcu bę-
dzie musiała zapaść konkretna decyzja. 

Sprawy tak intymnie powiązane z tożsamością bardzo trudno jest podej-
mować na arenie politycznej. Można mieć owocną dyskusję, ale podjęcie 
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decyzji stanowi problem. W Komisji dobrze się rozumiemy, ale to nie zna-
czy, że różnice między nami znikają. Mam nadzieję, że debaty wewnątrz 
Partii z osobami zasiadającymi w Komisji pokażą, że pomimo różnic 
można ze sobą rozmawiać. Choć wymaga to czasu.

Wywiad prowadziła Erica Meijers
tłumaczenie Robert Reisigová-Kielawski

Erica Meijers była redaktorką naczelną de Helling, kwartalnika 
Bureau de Helling, fundacji politycznej holenderskiej partii Zie-
lonych GroenLinks, oraz członkinią Rady Redakcyjnej Green 
European Journal. Doktorat uzyskała na protestanckim Uniwer-
sytecie Teologicznym w Holandii, na podstawie pracy nt. debaty 
o apartheidzie w Republice Południowej Afryki w holenderskich 
kościołach protestanckich, opublikowany pod tytułem Blanke 
Broeders Zwarte Vreemden (2008). Była redaktorką książki „Po-
pulizm w Europie” (2011). 
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Wywiad stanowi polską wersję artykułu, który pojawił się 
w wydanej przez Zieloną Fundację Europejską (GEF) książce 
„Green Values, Religion & Secularism”.

Polska wersja: www.strefazieleni.org/religie



W ostatnich 
dziesięcioleciach 

relacje między religią 
a społeczeństwem uległy 
zmianie. Doszło w konsekwencji 
w różnych krajach do ostrych 
debat dotyczących takich 
zagadnień jak ubój rytualny, 
prawa osób homoseksualnych, 
noszenie chust w instytucjach 
publicznych czy związek 
między islamem a terroryzmem. 
W książce „Zielone wartości, 
religia i sekularyzm” Zieloni 
politycy z różnych krajów 
europejskich zastanawiają 
się w jaki sposób ich własne 
religijne lub świeckie wartości 
wpływają na ich postawę 
polityczną i czy religia jest 
źródłem inspiracji, czy 
przeszkodą dla zielonej polityki. 
Politycy, ale także badacze, 
wypowiadają się ponadto 
na temat roli religii w życiu 
publicznym, konfliktów między 
prawami podstawowymi, 
takimi jak wolność wyznania, 
a zasadą równości płci, czy 
też miejsca islamu w Europie. 
Książka jest próbą pokazania 
debaty wewnątrz europejskich 
Zielonych partii na temat 
zmieniającej się roli religii 
w społeczeństwie i w polityce. 
Niniejsza broszura to jeden 
z szesnastu wywiadów z książki 
wydanej przez Zieloną Fundację 
Europejską (GEF).
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