
Streszczenie

W Europie początku XXI w. obserwujemy rozpowszechniania się nowego 
zjawiska, które polega na obywatelskiej edukacji oraz egzaminach 
naturalizacyjnych dla imigrantów. Te nowe instrumenty rozwinęły się pod 
auspicjami polityk integracyjnych, ale przy jednoczesnym wkraczaniu na teren 
polityk imigracyjnych i naturalizacyjnych. Procesowi temu towarzyszy 
załamanie dotychczasowych modeli integracji, kryzys spójności społecznej i 
dziwna śmierć wielokulturowości. W centrum ogólnonarodowych debat znalazły 
się problemy związane z tożsamością narodową, pytania o przynależność i 
możliwość istnienia powszechnych, wspólnych wartości. W Wielkiej Brytanii i 
Francji, krajach, które historycznie realizowały dwa różne modele obywatelstwa 
i integracji, ten wieloaspektowy kryzys zagościł w politycznych sporach niemal 
na stałe, niemniej jednak różnice pomiędzy tymi modelami są niestety rzadko w 
pełni zrozumiane.

Niniejsza rozprawa doktorska jest studium modelów integracyjnych tych dwóch 
krajów. Studium to bierze pod uwagę kryzys spójności społecznej i efekty debat 
nad tożsamością narodową, których konsekwencją jest powołanie do życia 
edukacji obywatelskiej i egzaminów naturalizacyjnych dla imigrantów. Praca ta 
ma charakter diachroniczny i koncentruje się na zrozumieniu natury zmian 
zachodzących w stosunku do polityki integracyjnej w każdym z tych krajów oraz 
porównaniu w jakich punktach polityki te stają się zbieżne i rozbieżne. To, co jest 
przedmiotem szczególnego zainteresowania tej rozprawy, to analiza sposobu 
reprezentacji narodu. Obrazu, jaki jest przekazywany przybyszom poprzez 
materiały obywatelskiej edukacji.

Po to, żeby skutecznie odsłonić i zbadać kolejne warstwy praktyk 
dyskursywnych dotyczących polityk integracyjnych, spójności społecznej i 
tożsamości narodowej w tych dwóch państwach, Autorka stosuje podejście 
dyskursywno-historyczne. Rozpoczyna od zarysowania historycznego tła i 
kontekstu w jakich te kwestie się formowały, następnie poddaje rekonstrukcji i 
opisuje zmiany ram instytucjonalnych konkretnych polityk, lokuje je w szerszym 
politycznym dyskursie, by wreszcie popatrzeć przez pryzmat tych analiz na 
konkretne programy i materiały edukacyjne i egzaminacyjne.

W rozprawie postawione zostały dwa zasadnicze pytania badawcze:
Po pierwsze, Autorka stara się odpowiedzieć czy faktycznie doszło w tych 
krajach do załamania się dotychczasowych filozofii integracyjnych i jeśli tak, to 
do jakiego stopnia?
Po drugie, Autorka próbuje wytłumaczyć jak te nowe wizje, ulokowane w 
zredefiniowanych politykach integracyjnych, zostały przedstawione przybyszom 
w materiałach edukacyjnych? W jaki sposób obrazy tych krajów zostały 
skonstruowane i zaprezentowane w tych nowych narzędziach integracyjnych? W 
końcu, na czym polegają różnice pomiędzy oboma krajami w podejściu do 
narzędzi integracji obywatelskiej i dlaczego jest to ważna sprawa?

Dysertacja stawia sobie za zadanie udowodnienie, że faktycznie mamy do 
czynienia z załamaniem się dotychczasowych filozofii integracji, i że faktycznie



jesteśmy świadkami poważnej konwergencji polityk integracyjnych, której 
kierunek wytycza idea 'obywatelskiego modelu liberalnego'. W modelu tym 
główny nacisk jest położony na uniwersalny status takich wartości jak wolność, 
równość, prawa człowieka i rządy prawa. To co jest jednak ważne, to fakt, że 
wartości te przekazywane są w pewien określony sposób, który jest pochodną 
różnych tożsamości narodowych. Ten specyficzny sposób przekazu odciska 
idiomatyczne piętno na idei obywatelstwa narodowego, co z kolei wpływa na to, 
jak te wartości są przez imigrantów postrzegane. Adaptacje tych uniwersalnych 
wartości różnią się bowiem w obu państwach w zależności od historycznych 
doświadczeń każdego z nich, od aktualnego politycznego kontekstu, a także od 
społecznej atmosfery otaczające ich krystalizacje w danym momencie. Wreszcie, 
Autorka pokazuje, że sposób w jaki te wartości są artykułowane i przekazywane 
zależy nie tylko od zawartości, formy i stylu materiałów integracyjnych, ale także 
od spełnienia wymogu przystępności materiałów edukacyjnych dla imigrantów.


