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 ستیزی کولی

     چیست؟ ستیزی کولی

 و رآزا مورد و تعقیب تحت بدنام،« کولی» عنوان تحت روما و سینتی نژادهای سو بدین قرنها از

 در که اشتهد ناگسستنی پیوست نژادپرستانه ویژگیهای با لقب این بنابراین. اند گرفته قرار اذیت

 ردمو در بشر از نفرت شکل این ما امروزه. است شده برجسته شوم پدیده یک حیث به قرنها طول

 . نامیم می ستیزی کولی را خاص گروه یک

 جایگزین اصطالحات و« ستیزی کولی» اصطالح

 وسیهر انقالب از بعد بار اولین برای است، شده شناخته نوعی به ما برای اکنون که اصطالح، این

 ههد به بار نخستین برای آلمان در اصطالح این پیدایش بهرحال،. شد برده کار به ۱۹۲۰ دهه در

 کاربرد ۱۹۹۰ دهه اواخر از و برگشته روما و سینتی نژادهای مدنی های جنبش زمان در ۱۹۸۰

 های ورهمحا در بیشتر و بیشتر عالوه بر اصطالح این. است یافته تکثیر  نیز علمی متون در آن

 رانگیزب بحث اصطالح یک به تدریج به« ستیزی کولی» لذا. گرفت می قرار استفاده مورد عمومی

 . دش تبدیل

 نسبتهای« ستیزی کولی» اصطالح که دارد وجود انتقاد این پذیر، آسیب اصلی عامل بعنوان

 نگه دهزن تواند می آن صدمات و ها رنج طریق بدین و کرده تشدید و تجدید را« کولی» نژادپرستانه

 ربراب رد تعصب یا ستیزی روما مثل دیگر شده استفاده کمتر اصطالحات بنابراین،. شوند داشته

 حاظل از که بود خواهد نگرانی این مبنای اصطالحات این ترویج. افتاد خواهد زبانها سر بر غریبه

 اصطالح حالیکه در.  داد قرار اجتناب مورد نتوان را« کولی» ننگین لقب مجدد ظهور زبانی

 در «غریبه برابر در تعصب» عبارت است، متمرکز پذیر آسیپ افراد خود بر« ستیزی روما»

 ویته برای که بوده است، روما و سینتی نژاد زبان که رومانس، کلمه یک« گدجه» کلمه ندهبگیر

 ادهاینژ تفکیک که شود داده نشان زبانی لحاظ از باید شکل بدین. شود می برده بکار روما غیر

 بر. گیرد می سرچشمه اکثریت جوامع همچنین و غالب نهادهای و افراد جانب از روما و سینتی

 رابرب در تعصب« ستیزی کولی» اصطالح کاربرد که داد وضاحت باید دلیل، این پذیرش مبنای

 . نماید می گذاری پایه« کولی» اهریمنی پدیده پایه بر را روما و سینتی نژادهای
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 هک است مشهود کامال شود، می داده ترجیح یا و گرفته بکار اصطالح کدام اینکه از صرفنظر

 زامرو به تا که بوده قدرت حربه یک غریبه برابر در تعصب لمثا بطور یا« ستیزی کولی»

 . تاس بازداشته آنها تفکیک غیرقابل انسانی و اساسی حقوق درک از را روما و سینتی نژادهای

 تعریف

 ،«ستیزی لیکو» ضد اتحادیه توسط« ستیزی کولی» اصطالح از شده بکارگرفته بسیار تعریف یک

 تیزیس کولی تعریف، این اساس بر. است شده ارائه اروپایی، نهایسازما بسیاری از مدغم اتحادیه

 پایه متمادی قرون جریان در و است اجتماعی گروههای مقابل در نژادپرستی نوعی از عبارت

 تفکرات «ستیزی کولی» اساس، این بر. است یافته ترویج« کولی» ننگین لقب با که شده گذاری

 دانسته روما و سینتی نژادهای به متعلق اصالتا را خود که تاس افرادی مقابل در تعصبی و خصمانه

 ثحی به نژادها این(. شوند می نامگذاری« کولی» عنوان تحت عامیانه زبان در  یا) پندارند می یا

 از یفط این. باشند می تمایز و تفکیک قابل اکثریت گروههای از افراد متجانس و همگن طیف یک

 افراد نای شده، ادعا تمایز این مبنای بر لذا. اند شده توصیف خاصی ایویژگیه با شده متمایز افراد

 و جسمی های خشونت حتی آنها جمله از که شوند می روبرو روزمره زندگی در زیادی مصائب با

 .    برشمرد میتوان نیز را عام قتل

 پیامدها و اثرات

 ایه گروه ترین مغضوب جمله از روما و سینتی نژادهای میدهند، نشان زیادی تحقیقات که طوری

 و سینتی نژادهای پذیرش عدم هم آلمان در همچنین. شوند می شناخته اروپا سراسر در جمعیتی

 ی ستردهگ« ستیزی کولی. »است باقیمانده ثابتی نسبتا و باال سطح در وحشتناکی طرز به روما

 رد را خود بلکه داده، ارقر تأثیر تحت را انفرادی تعصبات و ها داوری پیش که تنها نه امروزی

 بخش رد روما و سینتی اقوام روزمره زندگی. است ساخته متبارز عظیم ساختاری تبعیض یک قالب

 ءسو یا ادغام قابلیت عدم جرم، ارتکاب همچون ستیزی کولی های نسبت علت به مختلفی، های

 و درمان آموزش، های سیستم در است؛ دیده صدمه اصفناکی بطور رفاهی، مالی کمکهای استفاده

 بسیاری زندگی بر منفی اثرات آنی بطور ستیزی کولی که شده دیده وضوح به کار بازار در همچنین

 . است داشته روما و سینتی نژادهای از

 مساویانه یسهمگیر برای اصلی مانع بعنوان ستیزی کولی که شود اشاره تأکید به باید نکته این بر

 رسانه های گفتمان و میزگردها اغلب در بهرحال،. است جتماعیا زندگی در روماها و ها سینتی
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 شمرده جامعه در آنها ادغام توانایی عدم مسئول اساسا روما و سینتی« فرهنگ» که شده ادعا ای

 میان به اختالفات بحث که زمانی هر. گردند می تلقی خویش محرومیت باعث آنها خود و شود می

 دنظرم فرهنگی و نژادی بعد از نباید اجتماعی معضالت که ستا حیاتی بسیار نکته این آید، می

 نموده بروز مشخص وضعیت یک اساس بر همیشه افراد اجتماعی برخوردهای چون. شود گرفته

 هم نهاآ اینکه دیگر نکته. کند می صدق نیز روماها و ها سینتی مورد در مسئله این که شک بدون و

 . باشند می متنوع و خاص بسیار افراد از متشکل جمعتی های گروه همه مانند

 تیزیس کولی تبعیض دیگر پیامدهای از یکی بعنوان روماها و ها سینتی توسط هویت کردن پنهان

 ۱۹۷۰ دهه از کار برای که یوگسالوی اهل روماهای از بسیاری مثال، بطور. شود دانسته تواند می

 پنهان جدید بدنامی یک از ترس دلیل به را روما جامعه به خود تعلق اند کرده مهاجرت آلمان به

 استراتژیک تعامل یک به هویت نمودن پنهان ناعادالنه، برخوردهای از گریز منظور به. اند نموده

 ندگینامهز است؛ شده پایدار مشکل یک بروز به منجر خود نوبه به مورد این. است شده تبدیل گسترده

 تا تاس مهم بنابراین. شوند می گرفته نادیده و شدهن پذیرفته اغلب روماها و ها سینتی موفق های

 نآ جایگزین مثبت تصاویر و حقیقی عدالت روماها و ها سینتی مورد در منفی های کلیشه بجای

 از لمتشک جمعیتی، های گروه همه مثل به روماها، و ها سینتی که ورزید تأکید باید اخیر در. گردد

 . هستند متنوع و خاص های انسان از طیفی

 نویبورگر وبیاست

 

  

 

 «ستیزی کولی» در هایی داوری پیش

 !«بقاپند را مالی کمکهای تا اند آمده ما نزد به و بوده فقیر روماها و ها سینتی» 

 بیشتر ی،جمعیت میانگین لحاظ از مقایسه، مقام در اگر اما. نیستند فقیر روماها و ها سینتی همه یقینا

 وبرور آن با جامعه در آنها که ای گسترده تبعیض به مسئله این هستند، فقیر روماها و ها سینتی

 ناسبم کاری یا کارآموزی موقف یافتن و خوب تحصیلی مدارک کسب آنها برای. دارد اشاره هستند

 . است دشوار بسیار
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 در اینجا گذشته سال ۶۰۰ از آنها چون بیایند، ما نزد به وجه هیچ به نباید ها سینتی این، بر عالوه

 دریافت حق دیگر آلمانی هر مثل به و هستند آلمان شهروندی هویت دارای و کرده زندگی آلمان

 . دارند را اجتماعی مالی کمکهای

 مهاجرت اینجا به نوزدهم قرن در آنها نیاکان که هستند آلمانی شهروندان هم اهاروم میان در همچنین

 بعنوان مهمان، کارگران بعنوان ۱۹۶۰ دهه در بیشتری روماهای زمان مرور به. اند کرده

 مختلف کشورهای از مهاجر عنوان به یا و ۱۹۹۰ دهه در سابق یوگوسالوی جنگی پناهندگان

 .اند آمده ما نزد هب ۲۰۰۰ سالهای در اروپایی

 مین خود برای ای آینده و امید هیچ کشورشان در گسترده، های تبعیض دلیل به آنها از بسیاری

 را کمک این آنها بلکه نقاپیده، را اجتماعی مالی های کمک آلمان در آنها. نمایند ترسیم توانستند

 منشور ای اروپا بشر وقحق کنوانسیون مبنای بر که اساسی، قانون توسط که مشخصی شرایط تحت

 . باشند می مستحق گردیده، تعیین اروپا اساسی حقوق

 

 !«شوند اخراج باید روماها و ها سینتی همه»

 بعنوان را آنها. شوند می شناخته ملی اقلیت یک بعنوان آلمان در آلمانی روماهای و ها سینتی

 اروپایی، سازمانهای کنوانسیون اساس بر این، بر عالوه. کرد اخراج توان نمی آلمانی شهروندان

 مورد خاص بطور را گروه این باید که مفهوم این به است، ملی های اقلیت حمایت به مکلف دولت

 بعنوان آنها، کمک با ما و کرده زندگی اینجا در ما با روماها آن، از فراتر. بدهد قرار حمایت

 آلمان رکشو به شک بدون آنها. نماییم یبازساز توانستیم مشترکا را آلمان اقتصاد مهمان، کارگران

 . دنمو اخراج را آنها توان نمی صورت هیچ به و دارد را وطن حیثیت برایشان اینجا و داشته تعلق

 متشکل کشورهای از ۱۹۹۰ دهه از بیشتری روماهای زمان مرور به گردید، اشاره که همانطور

 برای. ودندب روبرو نژادپرستانه های تبعیض با آنجا در آنها. اند شده پناهنده یوگسالوی فروپاشی از

 آلمان هب آنها دالیل همین به. است نبوده ممکن احترام با توأم و منزلت با زندگی یک آنها از بسیاری

 . اند نموده پناهندگی درخواست و آورده پناه دیگر کشورهای و

. اند کرده مهاجرت آلمان به نیز اروپا شرق جنوب مختلف کشورهای از روماها اخیر، سالیان در

 و رومانی کشورهای اهل افراد همه مانند هم روماها که شود نگریسته تر دقیق باید مسئله این به
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 مثل که ممفهو این به بگیرند، نظر در را اروپایی شهروند یک بعنوان خود حق توانند می بلغارستان

 . ببرند هبهر آلمان کشور در زندگی و کار حق از توانند می آنها همه

 هلس و فکری کوته روی از اخراج تقاضاهای همه که است نکته این بیانگر تنهایی به فوق موارد

 . گیرد می صورت انگاری

 

 !«کنند می گدایی ما شهرهای در روماها اما کنند، می کار شایسته انسانهای»

 هب دارند گدایی به مایلت و کنند کار خواهند نمی روماها همه که نکته این طرح دلیل به شعار این 

 مومع اکثریت برای که برداشتی! نیست چنین که شک بدون. شود می قلمداد تبعیض خود خودی

 آنها زندگی از مهمی بخش یک کار یعنی نماید؛ می صدق نیز روماها مورد در است اعتبار مدار

 . شمارند می کاستی یک را بیکاری آنها از بسیاری و بوده

 دمور در خصوص این در. نیست اختیاری تصمیم یک انسان برای وجه هیچ هب گدایی به توسل

 . است آنها فرهنگ از بخشی گدایی که شده ادعا اشتباه به همیشه روماها

 از یشترب روماها اگر. شود نمی دانسته اقلیت یک افراد همه فرهنگی ویژگی هرگز  فقر یا بیکاری

 رنهاق از. بود آن اجتماعی عوامل و دالیل جستجوی در ایدب گردند، می مواجه بیکاری با دیگر افراد

. ندا گرفته قرار تعقیب تحت حتی و تبعیض محرومیت، مورد ها سینتی همچنین و روماها سو بدین

 فقر آن از تأسی به و آموزشی سیستم در تبعیض اصلی عامل که نیست محرومیت این نهایت در آیا

  باشد؟ کار بازار در کمتر شانس و

 

 !«نیستند بیش مجرمی من نزد در ها کولی...  نمایند می تقلب و کرده دزدی و سرقت آنها»

 وهینت لقب یک حیث به روماها و ها سینتی اکثر جانب از« کولی» عنوان اینکه دلیل به شعار، این

 بعنوان آمیز توهین کلمه این با اقلیت این متعلقین. گردد می تلقی تبعیض نوعی شود، می انکار آمیز

 . شوند می تحقیر و بدنام دارد، طوالنی بسیار تاریخ که داوری پیش فطرت، پست جنایتکار یک

 کولی» بعنوان را رومایی و سینتی هزاران آن طریق از تا گرفته بکار را کلیشه این ها نازی

. شدند یم قلمداد جنایتکار بعنوان طبیعتا آنها زیرا. بکشند و داده قرار تعقیب تحت« جنایتکار

  .دگردیدن شده ریزی برنامه و تدریجی کشی نسل یک قربانی روماها و ها سینتی متأسفانه
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 اتفاق جنایات تا گردید توسل داوری پیش این به ،۱۹۴۵ سال از بعد جنگ، از بعد آلمانی جامعه در

 ادعا چنین ۱۹۵۶ سال در حکم یک در فدرال دادگاه مثال، بطور لذا. دهند جلوه اهمیت بی را افتاده

 دادگاه اما. داشتند تمایل تقلب، و دزدی خصوصا جنایت، و جرم به روماها و ها سینتی که نمود

 . نمود عذرخواهی دیرتر، سال شصت یعنی ،۲۰۱۶ سال در حکم این رسوایی خاطر به فدرال

 

 !«گذرانند می را خود روزگار آسوده و خیال بی روماها و ها سینتی»

 لیشهک یک گذرانند می خیال بی و آسوده نگرانی، بدون را خویش روزگار روماها و ها سینتی اینکه

 امروزه، اما. است نوزدهم قرن عاشقانه هنر از برخاسته مسئله این. است شده اروپا همه در فراگیر

 . شود می قلمداد پاپ فرهنگ عالقه مورد گرایش یک کلیشه این هم هنوز

 در عاشقانه کلیشه به نمود، منتشر ۲۰۱۰ سال در که ،«گیپسی» آهنگ در یراشک نمونه، بطور

 را ودخ نیستند، توافقی هیچ پایبند که بوده آزادی انسانهای آنها پرداخت؛ ها سینتی و روماها مورد

 مپیغا از هم این. برند می لذت معنا تمام به زندگی از و نکرده احساس مسئول کس هیچ مقابل در

 !پاپ موفق خواننده

 ینا اظهاراتی چنین چون. نیستند ساز مشکل اول نگاه در فقط جذاب مثبت های توصیف چنین اما

 به تنسب تفاوت یگانه. هستند« ما» از متفاوت روماها و ها سینتی همه که ساخته برجسته را الگو

 سپ در. شود نمی تحقیر فورا اینجا در مقابل جانب که است این در آشکار تعصبی داوری پیش

 واهدخ می میل کمال با کس هر باالخره -است گرفته قرار حسادت نهایتا« عاشق کولی» این منظر

 می بارها خود آهنگ همخوانی بخش در هم شکیرا چون. باشد داشته نگرانی از دور به زندگی که

 «. هستم کولی یک من» که سراید

 زندگی از غیر زندگی یک واقعیت در ماهارو و ها سینتی که است این ها توصیف چنین منفی تبعات

 میزآ خشونت برخوردهای حتی یا پذیرش عدم با امروز به تا آنها چون اند، داشته نگرانی از دور به

 . اند بوده روبرو خصمانه و
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