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ملخص تنفيذي

واإلســكان ،هــي جــزء مــن المشــكلة وليــس الحــل ،ســواء
مــن حيــث معاييرهــا المعيبــة والتمييزيــة ،أو سياســاتها
العقابيــة المتشــددة والتــي تــؤدي إلــى نتائــج عكســية ،أو

يهــدف موجــز السياســات هــذا إلــى تقديــم ملخــص حــول

اســمها بذاتــه الــذي يكــرس الوصــم .وبالنظــر إلــى هــذه

مــا يترتــب عــن تصنيــف مناطــق معينــة فــي الدنمــارك

العوامــل مجتمعــة ،فــإن «قائمــة الغيتــو» تســاهم فــي

علــى أنهــا «غيتــو» أو «غيتــو ذو وضــع صعــب» ،إلــى جانــب

تأجيــج كراهيــة األجانــب والتحيــز العنصــري والتعصــب

اآلثــار المترتبــة علــى السياســات التــي أدخلهــا البرلمــان

ضــد األقليــات الضعيفــة ،وتنشــر الخــوف وانعــدام األمــن

والحكومــة فــي الدنمــارك إلنهــاء «الغيتــوات» بحلــول عــام

والثقــة فــي المجموعــات التــي تســتهدفها .ينتهــك هــذا

.2030

التصنيــف االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان وقانــون

يخلــص المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان فــي

االتحــاد األوروبــي فيمــا يتعلــق بالحقــوق فــي عــدم التمييــز

هــذا الموجــز إلــى أن «قائمــة الغيتــو» الدنماركيــة الســنوية

والمســاواة والســكن الالئــق ،وكذلــك الحق في المســاواة

ُ
–أنشــئت عــام  2010-التــي تحتفــظ بهــا وزارة النقل والبناء

أمــام القانــون والمعاملــة المتســاوية أمــام المحاكــم.

3

عنصــرية مقنّ عة:

سياسات الدنمــــارك التمييزية
والعقابية تجاه مناطق الغيتو

خلفية

ويمكــن تصنيــف منطقــة مــا علــى أنهــا «غيتــو ذو وضــع
صعــب» إذا بقيــت علــى قائمــة الغيتــو ألكثــر مــن أربــع
ســنوات.

تعمــل وزارة النقــل والبنــاء واإلســكان التابعــة للحكومــة

أعلنــت الحكومــة الدنماركيــة فــي عــام  2018أنّ هــا تهــدف

الدنماركيــة منــذ عــام  2010علــى متابعــة وتحديــث

للتخلــص مــن جميــع «الغيتــوات» بحلــول عــام ،((( 2030

القائمــة الســنوية لـــ «الغيتــو»((( فــي البــاد وهي «مناطق

إمــا عــن طريــق الهــدم أو إعــادة التطويــر ،فيمــا تــم وضــع

ســكنية عامــة معرضــة للخطــر بشــكل خــاص» وتُ عانــي

العديــد مــن اإلجــراءات العقابيــة القاســية فيمــا يســمى

مــن مشــاكل اجتماعيــة وغالبيــة ســكانها مــن أعــراق «غيــر

بـــ «حزمــة الغيتــو» مــن أجــل «تشــجيع» االندمــاج وإنهــاء

وفقــا للســلطات الدنماركيــة .وضمــت قائمــة
غربيــة»
ً

الغيتــوات.

الغيتــو  29منطقــة فــي عــام  ،(((2019ويمكــن إضافــة
أي حــي أو منطقــة للقائمــة إذا اســتوفت ثالثــة مــن أصــل
خمســة معاييــر هــي (((:
أن يكــون أكثــر مــن نصــف الســكان مــن أعــراق

.1

غيــر غربيــة ،وهــذا ينطبــق علــى المهاجريــن والمواطنيــن
الم ّ
جنســين وحتــى أحفادهــم المولوديــن فــي الدنمــارك.
ُ
أن يكــون عــدد كبيــر مــن الســكان عاطليــن عــن

.2

العمــل ،وغيــر ملتحقيــن بتعليــم «معتمــد فــي الدنمــارك».
أن يكــون كثيــر مــن الســكان لديهــم مســتويات

.3

منخفضــة مــن الدخــل.
أن يكــون كثيــر مــن الســكان حاصليــن علــى تعليــم

.4

ابتدائــي فقــط.
جنائيا
أن يكــون عــدد األشــخاص المحكــوم عليهــم
ً

.5

فــي المنطقــة ثالثــة أضعــاف المتوســط الوطنــي.

عواقب إضافة مناطق
معينة لقائمة الغيتو
تتعــدد عواقــب إضافــة منطقــة لقائمــة الغيتــو ،أكثرهــا
إشــكالية مــا يلــي:
.1

تخفيض اإلسكان العام

إذا بقيــت منطقــة مــا علــى قائمــة الغيتــو لمــدة  4ســنوات
خفض حصــة المســاكن العامــة فــي تلــك
متتاليــة ،فســتُ ّ
المنطقــة إلــى  40٪كحــد أقصــى بحلــول عــام  ،2030مــا
يعنــي إخــاء أحيــاء كاملــة ومــا يترتــب عليــه مــن هــدم أو
بيــع أو إعــادة تطويــر تلــك المبانــي وتحويلهــا إلــى مســاكن
خاصــة أو تعاونيــة لتغييــر طابــع تلــك المناطــق بشــكل

https://www.berlingske.dk/samfund/her-er-den-nye-ghettoliste-rekordfaa-ghettoomraader-i-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/indland/11000-mennesker-skal-finde-et-andet-sted-bo-som-folge-af-ghettoplanen
https://www.dr.dk/ligetil/disse-boligomraader-er-nu-paa-ghettolisten
https://www.dr.dk/ultra/ultranyt/ny-plan-mod-ghettoer
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كبيــر ((( ،بينمــا ســيتم تقديــم ســكن بديــل للمســتأجرين

أيضــا علــى الخضــوع الختبــار اللغــة
أطفــال «الغيتــو» ً

فــي تلــك المبانــي ولكــن لــن يتمكنــوا مــن تحديــد جــودة

الدنماركيــة قبــل قبولهــم فــي المدرســة ،أو تلقــي دورات

البديــل أو موقعــه أو تكلفتــه بأنفســهم ،وســيتم طردهــم

مكثفــة فــي اللغــة دنماركيــة وااللتحــاق بمدرســة صيفيــة

إذا رفضــوا .ويؤثــر هــذا بشــكل غيــر متناســب علــى األحيــاء

قبــل بــدء الصــف األول.

(((

ذات الدخــل المنخفــض ،والتــي تقطنهــا أغلبيــة مســلمة،

.3

إذ ترتفــع فــرص تصنيــف هــذه المناطــق علــى أنهــا

ينــص اتفــاق «الغيتــو» الــذي أبرمتــه الحكومــة الدنماركيــة

«غيتــو» علــى نحــو أكبــر مقارنــة باألحيــاء التــي تعانــي مــن

علــى عقوبــات أشــد علــى الجرائــم المرتكبــة فــي مناطــق

مشــاكل أو نقــاط ضعــف مماثلــة ولكــن تســكنها أغلبيــة

الغيتــو ،إذ يحصــل األشــخاص المدانــون بارتــكاب جنــح

مــن األعــراق البيضــاء.

(((

علــى ضعــف العقوبــة إذا كانــوا يعيشــون فــي «غيتــو»

حضانة إلزامية

أيضــا بالعقــاب الجماعــي
 ،وتســمح قواعــد «الغيتــو» ً

.2

عقوبة مزدوجة

ُيفصــل «أطفــال الغيتــو» الذيــن تتلقــى عائالتهــم

لعائــات بأكملهــا ،عــن طريــق اإلخــاء ،إذا تمــت إدانــة أحــد

بــدءا
مخصصــات الرعايــة االجتماعيــة عــن والديهــم
ً

أفــراد األســرة بارتــكاب فعــل إجرامــي ((( ،ويواجه المجرمون

مــن ســن عــام واحــد ،لمــدة  25ســاعة علــى األقــل فــي

المدانــون واألشــخاص الذيــن يتلقــون مخصصــات الرعايــة

األســبوع -ال تشــمل أوقــات القيلولــة ((( -لاللتحاق برياض

ـودا علــى االنتقــال إلــى مناطــق مدرجــة فــي
االجتماعيــة قيـ ً

األطفــال الحكوميــة التــي يصــل الحــد األقصى الســتيعاب

قائمــة الغيتــو ،وخاصــة «الغيتــو ذا الوضــع الصعــب».

(((1

المهاجريــن فيهــا إلــى  ،30٪وإال تُ حــرم األســرة مــن الرعايــة
االجتماعيــة .والهــدف مــن ذلــك هــو أن يخضــع «أطفــال
تعليمــا إلزاميــة فــي «القيــم الدنماركيــة» ،بمــا في
الغيتــو»
ً
ذلــك تقاليــد عيــد الميــاد وعيــد الفصــح ،باإلضافــة إلــى
تعلــم اللغــة الدنماركيــة ،علــى خــاف غيــر المقيميــن فــي
«الغيتــو» ،الذيــن يملكــون الخيــار فــي تســجيل أطفالهــم
ويجبــر
فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة حتــى ســن السادســةُ .
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/how-denmarks-ghetto-list-is-ripping-apart-migrant-communities
https://www.nytimes.com/201801/07//world/europe/denmark-immigrant-ghettos.html
https://www.dr.dk/nyheder/politik/flertal-forbyder-kontanthjaelpsmodtagere-flytte-i-ghettoer
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/how-denmarks-ghetto-list-is-ripping-apart-migrant-communities
Ibid
https://www.dr.dk/ligetil/bredt-flertal-laver-ghettoaftale
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تداعيات
تمييز صارخ

.1

عــدد «الخلفيــات غيــر الغربيــة» فــي مناطــق «الغيتــو» إلــى
أقــل مــن  30٪بحلــول عــام .2030
ً
خطيــرا
انتهــاكا
وتشــكل «حزمــة الغيتــو» فــي جوهرهــا
ً

يثيــر قانــون «الغيتــو» الدنماركــي مخــاوف جديــة مــن

للحــق فــي عــدم التمييــز والمســاواة والســكن الالئــق،

التمييــز علــى أســاس العــرق ،واإلثنيــة ،واألصــل القومــي،

ـا عــن الحــق فــي المســاواة أمــام القانــون والمســاواة
فضـ ً

وخلفيــات أخــرى محميــة ،إذ يتخللــه إشــارات عديــدة

فــي المعاملــة أمــام المحاكــم.

ألشــخاص مــن خلفيــات «غيــر غربيــة» ،بمــا فــي ذلــك

.2

المواطنــون الدنماركيــون مــن األعــراق غيــر البيضــاء.

مــا يــزال اســتخدام كلمــة «غيتــو» لوصــف المجتمعــات

تقــاض فــي
وباتــت شــرعية «حزمــة الغيتــو» موضــع
ٍ

جــزءا مــن
الضعيفــة التــي يشــكل المســلمون أغلبيتهــا
ً

المحاكــم الدنماركيــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،رفــع 12

المشــكلة وليــس الحــل منــذ إنشــاء «قائمــة الغيتــو»

مــن ســكان كوبنهاغــن فــي عــام  2020دعــوى قضائيــة

فــي عــام  .2010فــي عــام  ،2019أقــرت وزيــر اإلســكان

ضــد وزارة النقــل واإلســكان الدنماركيــة مفادهــا أن خطــة

الدنماركــي ،كار ديبفــاد ،أن كلمــة «غيتــو» هــي تســمية

التنميــة التــي أقرتهــا الــوزارة بموجــب تشــريع الغيتــو غيــر

«مهينــة» تكــرس وصــم المناطــق الضعيفة أو المهمشــة،

قانونيــة بموجــب االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان

بــدال مــن ذلــك اســتخدام تســمية «المناطــق
واقتــرح
ً

وقانــون االتحــاد األوروبــي(.((1

المحرومــة» ( .((1ومــع ذلــك ،علــى مــدار مــا يقــرب مــن عقد

إن الهــدف األساســي مــن «حزمــة الغيتــو» هــو اســتهداف

مــن الزمــان ،تســببت هــذه التســمية بضــرر كبيــر بالفعــل

المهاجريــن والمواطنيــن الدنماركيين مــن أصول غير غربية

مــن خــال االســتخدام المشــؤوم لهــا .وباإلضافــة إلــى

ـدال مــن حــل المشــكالت االجتماعيــة المزعومــة الناشــئة
بـ ً

ـإن مــن الصعــب إلغــاء أو اســتبدال هــذه التســمية
ذلــك ،فـ ّ

عــن هــذه المناطــق مثــل البطالــة أو التعليــم الثانــوي أو

فــي الوقــت الراهــن.

أن الحكومــة الدنماركيــة تنشــغل
الجريمــة ،إذ مــن الواضــح ّ

ومــا تــزال كلمــة «غيتــو» متجــذرة بعمــق فــي الخطــاب

بمجموعــات الســكان غيــر البيــض فــي البــاد أكثــر مــن أي

السياســي الســائد فــي الدنمــارك ،إذ أصبــح تجنــب

جليا فــي عام  2021عندما كشــف
شــيء آخــر ،وهــو مــا بــدا ً

مناطــق «الغيتــو» ممارســة نموذجيــة لتغليــب الغايــات

وزيــر الداخليــة واإلســكان الدنماركــي عــن خطــط لتقليــل

علــى الوســائل عنــد بعــض األحــزاب السياســية الدنماركية،

التحريض العنصري

https://www.justiceinitiative.org/newsroom/denmarks-plan-to-rebrand-its-racist-ghetto-package-will-cause-more-housingevictions#:~:text=In%20March%2020182%C%20the%20Danish,as%20defined%20by%20the%20State.
https://www.thelocal.dk/20190709/denmarks-housing-minister-wants-to-scrap-ghetto-label-for-underprivileged-areas/
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فعلــى ســبيل المثــال ،أشــار رئيــس الــوزراء الرس لــوك

كمــا ســاهمت «ســبل االنتصــاف» المقترحــة فــي قواعــد

راسموســن فــي خطابــه بمناســبة رأس الســنة الجديــدة

الغيتــو الدنماركيــة بشــكل ملحــوظ فــي اســتدامة وإذكاء

فــي عــام  2018إلــى أن الغيتــوات أصبــح بإمكانهــا

التحيــز العنصــري والتعصــب ضــد األقليــات الضعيفــة،

«الوصــول بمخالبهــا إلــى الشــوارع» مــن خــال نشــر

فعلــى ســبيل المثــال ،تتيــح «حزمــة الغيتــو» للشــرطة

العنــف ،وأنــه بســبب الغيتــوات «ظهــرت تصدعــات علــى

الدنماركيــة شــن حملــة انتقائيــة علــى المناطــق المصنفــة

خريطــة الدنمــارك» (.((1

علــى أنهــا «غيتــو» و «غيتــو ذو وضــع صعــب».

إن اســتخدام كلمــة «غيتــو» فــي إشــارة إلــى المناطــق

إن هــذا اإلفــراط فــي األمــن يخاطــر بمضاعفــة عــدد

منخفضــة الدخــل التــي ينحــدر ســكانها الرئيســيون مــن

الجرائــم فــي المناطــق المســتهدفة مقارنــة بالمعــدل

أصــول شــرق أوســطية أو أفريقيــة أو إســامية ،باإلضافــة

الوطنــي ،وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلــى الحفــاظ علــى تصويــر

إلــى خطــاب السياســة العــام حــول «إنهــاء الغيتــو» بحلــول

مناطــق «الغيتــو» علــى أنهــا بــؤر إجراميــة وبالتالــي تأجيــج

عــام  ،2030يســاهم بشــكل كبيــر فــي تأجيــج كراهيــة

الســرديات المتحيــزة والخطيــرة ضــد األقليــات.

األجانــب والتحيــز العنصــري والتعصــب فــي البــاد.

.3

ً
خاطئــا بــأن
تصــورا
ويخلــق اســتخدام كلمــة «غيتــو»
ً

تشــير الطبيعــة القســرية والعقابيــة لإلجــراءات التــي

األقليــات العرقيــة واإلثنيــة مصــرة علــى إنشــاء مــا يســمى

اقترحتهــا واتخذتهــا الحكومــة الدنماركيــة للتخلــص مــن

بـــ «المجتمعــات الموازيــة» ،فــي حين أن األدلة تشــير بقوة

مناطــق «الغيتــو» بحلــول عــام  2030إلــى تســييس مثيــر

تمامــا ،فعلــى ســبيل المثــال ،أشــارت
إلــى عكــس ذلــك
ً

للقلــق للغايــة لهــذه القضيــة ،إذ يتــم تقديــم خطــاب القوة

األبحــاث الحديثــة إلــى أن  2٪فقــط مــن األشــخاص غيــر

والــردع واتخــاذ اإلجــراءات الصارمــة إلرضــاء الناخبيــن بــآراء

دنماركيــي األصــل ( ((1يفضلــون العيــش فــي أحيــاء بهــا

متشــددة ،علــى خطــاب الحوافــز والفــرص والتكامــل،

غالبيــة مــن خلفيــات غيــر دنماركيــة ،وأشــارت ثلــث العينــة

وهــذا يخلــق حلقــة ســامة مــن التنافســية الخطابيــة التــي

إلــى تفضيلهــم للعيــش بالقــرب مــن العائلــة واألصدقــاء

تــؤدي إلــى خلــق سياســات ضمــن نمــوذج مــن العصــا

كعامــل محفــز فــي خياراتهــم الســكنية ألســباب عاطفيــة

بــدال مــن التكامــل،
فقــط بــدون الجــزرة ،واالســتيعاب
ً

وعمليــة تتعلــق بالقــدرة علــى تحمــل تكاليــف الســكن

وهــذا يتــرك ســكان مناطــق «الغيتــو» المســتهدفين فــي

وتوفــره.

حالــة مــن الخــوف والمقاومــة تجــاه اإلجــراءات الحكوميــة.

زرع الخوف واستحثاث المقاومة

https://www.nytimes.com/201801/07//world/europe/denmark-immigrant-ghettos.html
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/how-denmarks-ghetto-list-is-ripping-apart-migrant-communities
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.4

يجــب أن ُينظــر إلــى قوانيــن الغيتــو بشــكل أساســي

التهجير القسري

تــم تصنيــف «ميولنيرباركيــن» ،))Mjølnerparkenوهــو

ً
أصيــا،
مباشــرا ،إن لــم تكــن
ارتباطــا
علــى أنهــا مرتبطــة
ً
ً

مشــروع ســكني يضــم  2500ســاكن فــي منطقــة نوربــرو

بسياســات «صفــر طالبــي لجــوء» فــي الدنمــارك (،((1

فــي كوبنهاغــن ،علــى أنــه «غيتــو ذو وضــع صعــب» ،حيــث

ً
ضمنــا جعــل
حيــث يترتــب علــى هــذه التدابيــر العقابيــة

أن  98٪مــن ســكان الحــي هــم مــن أصــول شــرق أوســطية

الحيــاة مســتحيلة بالنســبة لألقليــات منخفضــة الدخــل

وأفريقيــة ،ثــم قــررت الحكومــة الدنماركيــة بيــع المنــازل

الضعيفــة والمنبــوذة بالفعــل .ويمكــن أن ينظــر إلــى هــذا

الســكنية فــي المنطقــة كوســيلة لتخليــص تلــك المبانــي

علــى أنــه طريقــة لخلــق صــورة تحذيريــة مخيفــة لطالبــي

مــن المســتأجرين غيــر المرغــوب فيهــم .أمــا فــي آرهــوس،

اللجــوء المحتمليــن لدفعهــم بعيـ ًـدا عــن البــاد ،إن لــم يكــن

مبــان فــي
ثانــي أكبــر مــدن الدنمــارك ،فتــم تحديــد 9
ٍ

كوســيلة للضغــط علــى األفــراد ذوي الدخــل المنخفــض

مبــان فــي منطقــة
منطقــة «جيلــروب» ( ،)Gellerupو3
ٍ

مــن األعــراق غيــر الغربيــة لمغــادرة الدنمــارك.

«بيســفيهافن» ( )Bispehavenللهــدم فــي عــام 2018
اسـ ً
ـتنادا إلــى قانــون الغيتــو ( ،((1وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي
إلــى تهجيــر  1000أســرة وإعــادة توطينهــم قسـ ً
ـرا ،وســيتم
اســتبدال المبانــي المهدمــة بـــ  2000منــزل يســكنها
مالكوهــا و 675عقــد إيجــار تجــاري.

(((1

تعــرض هــذه السياســة الســكان ذوي الدخــل المنخفــض
لخطــر جســيم ،بالنظــر إلــى أن الدنمــارك تعانــي بالفعــل
مــن أزمــة إســكان مــن حيــث توافــر الســكن والقــدرة علــى
تحمــل التكاليــف ،وتمتلــك الدنمــارك واحــدة مــن أعلــى
نســب تكاليــف اإلســكان فــي العالــم الغربــي ،حيــث تشــير
التقديــرات إلــى أن األســرة الدنماركيــة المتوســطة تنفــق
أكثــر مــن ربــع دخلهــا المتــاح علــى اإلســكان.
.5

(((1

هدف «صفر طالبي لجوء»
https://www.dr.dk/ligetil/1000-familier-i-aarhus-skal-flytte-paa-grund-af-ghettoplan
ibid
https://www.bbc.com/worklife/article/20190918-the-new-island-solving-a-nordic-housing-crisis
https://www.nytimes.com/202103/06//world/europe/denmark-asylum-process.html
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توصيات
فــي ضــوء التداعيــات الخطيــرة المذكــورة أعــاه لـــ «قائمــة
الغيتــو» والسياســات المعتمــدة مــن قبــل البرلمــان

3 .3معالجــة نــدرة الســكن ميســور التكلفــة والتمييــز فــي
اإلســكان وســوق العمــل ضــد األقليــات العرقيــة أو
اإلثنيــة أو القوميــة.
4 .4تعزيــز تصــور أكثــر إيجابيــة واحتضانً ــا للمهاجريــن
والالجئيــن فــي الدولــة.

والحكومــة الدنماركييــن إلنهــاء «الغيتــو» بحلــول عــام
 ،2030يوصــي المرصــد األورومتوســطي لحقــوق
اإلنســان باآلتــي:
1 .1وقــف جميــع اإلجــراءات العقابيــة التمييزيــة أو غيــر
المتناســبة ضــد ســكان المناطــق المدرجــة علــى أنهــا
«غيتــو» أو «غيتــو ذو وضــع صعــب».
2 .2تقديــم حوافــز لتشــجيع اندمــاج المهاجريــن وطالبــي
قســرا.
بــدل مــن اســتيعابهم
اللجــوء وذويهــم
ً
ً
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