
Urban	  Outcasts:	  S.gma	  and	  Division	  
in	  the	  Black	  American	  Ghe=o	  and	  

the	  French	  Urban	  Periphery	  

Loic	  J.D.	  Wacquant	  
1993	  



מטרת המאמר השוואה בין צורות שונות של אי- 
שיוויון עירוני ובחינת מבנים חברתיים של ״הדרה עירונית״ בארה״ב 

ובצרפת. 
בחינת סטיגמות טריטוריאליות על מגורים באזור עני. 

רקע שתי מגמות מתרחשות במערב אירופה על רקע ההגירה 
הגדלה: 

* עליה בחוסר שיוויון עירוני 
* התנגשות אידיאולוגית ומתחים 

 



הגירה לאירופה 
 

* צורות עוני חדשות, אבטלה ארוכת טווח. 
* תופעות חברתיות שלממשלה אין כלים להתמודד עימן 

* עלייה בגזענות 
* ״גטאות״ של מהגרים באירופה 



״אמריקניזציה״ 
חוקרים אירופאים משליכים את הסיטואציות האלה על 
תופעות המוכרות של שכונות עוני של אוכלוסות כהות 

עור בארה״ב ״הגטאות״.  



 
ווקאנט טוען שיש דימיון בין התופעה האירופאית לזו 

האמריקאית, אך יש גם שוני רב והוא מעוניין לבחון את 

השוני והדמיון בארגון וההשלכות 

החברתיות. 

Black	  Belt	   Red	  Belt	  



Black	  Belt	   Red	  Belt	  
הגטו האפרו- אמריקאי בארה״ב. 

Mid- West / North-East 
 

שכונות של פרוייקטי דיור ציבורי עם 
אוכלוסיה כהת עור. 

 
טסט קייס: שיקאגו 

טבעת של שכונות פועלים סביב פאריז 
בעבר בעלת אופי סוציאליסטי 

 
כיום שכונות מהגרים עם פרוייקטי דיור 

ציבורי. 
 

טסט קייס: לה קורניוו 



איסוף הנתונים ראיונות עם דיירי השכונות.  
מחקרים וסקרים ממקורות ראשוניים ושניים. התבססות על מחקרים 

סוציולוגיים. 
 

*שתי השכונות הן שכונות אותן חקר לעומק ווקאנט עבור מחקרים 
נוספים, עליהם מתבסס בין היתר במאמר זה. 

 
*ווקאנט הוא סוציולוג המתמחה בסוציולוגיה עירונית 



La Courneuve 

פרבר בצפון- מזרח פאריז. 
אוכלוסיה: 36,000 אנשים 

אזור עם ריכוז של 4000 יחידות 
 Quatremilleשל דיור ציבורי – 

״פח האשפה של פאריז״ 
ריבוי של אלימות ופשע. 

תושבים חשים התנכלות אליהם 
בגלל מקום מגוריהם 
חוסר אמון בממסד. 

בושה במקום שבו הם גרים. 
 



Dark Ghetto 

פתולוגיה עירונית 
מחזק את פילוג המעמדות.  

אזורים שאוכלוסיה ״לבנה״ מדירה 
את רגליה מהם. 

ריבוי מקרי אלימות ופשע. 
הזדמנויות דלות לתושבים 

ולילדים. 



בעיה ניכרת ממנה סובלים תושבי שתי השכונות.  

גורם לפגיעה בהזדמנויות תעסוקה וחינוך. 

 

 

סטיגמה טריטוריאלית 

צרפת: זהות מעורבת, תמהיל של מהגרים ממדינות שונות יחד עם 
מעמד פועלים צרפתי. 

ארה״ב: זהות על בסיס צבע עור. 

 
-> קושי בייצור קהילה, אינדיבידואלים אשר לא רוצים לחיות 

במקום בו הם נמצאים 

 

זהות 



ארה״ב: עויינות המתבססת על פערים חברתיים בין אוכלוסיה 
חלשה כהת עור לבין שאר האוכלוסיה. 

 

צרפת: עויינות המתבססת על עירוב אתני ופערים חברתיים, 
הבאים לידי ביטוי גם בין שכבות המהגרים לשכבות החלשות 

של הילידים בפרברים. 

 

הפרדה מרחבית על בסיס אתני, מעמיקה את הסגרגציה 
העירונית, התמיכה הממסדית בפרוייקטים מסוג זה רק מעמיקה 

את הפער. 

 

סיכום 


