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Етно-соціальні проблеми  
французьких передмість  

на зламі ХХ – ХХІ ст.

Періодичні погроми у французьких передмістях, найінтенсивніші з яких припали на 
2005–2007 рр., теракти у редакції сатиричного тижневика Charlie Hebdo у січні 2015 р., 
стрілянина у Парижі в листопаді 2015 р., міграційна криза, яка охопила країни Євро-
пейського Союзу з весни 2015 р., кидають виклик Заходу. Резонанс цих подій стурбу-
вав і налякав засоби масової інформації та громадськість, які дуже часто, спрощуючи 
комплексність цих феноменів, пропонують здавалося б логічне й елементарне рішен-
ня: закрити кордони ЄС і депортувати правопорушників іммігрантського походжен-
ня. 

Будучи в епіцентрі подій, французькі передмістя отримали від журналістів промо-
висті епітети: “zone de non-droit” (зона беззаконня), „zone іnterdite” (заборонена зона), 
які перейшли у політичний і навіть науковий дискурс. Прикладом цього може бути 
дипломна робота Вінсента Тремолє де Віллєра „Зони беззаконня” у Французькій рес-
публіці, міф чи реальність?”, захищена у 2002 р. у Департаменті досліджень сучасних 
кримінальних загроз університету Париж-ІІ1. 

Неможливо дати адекватну наукову оцінку подіям у французьких передмістях без 
аналізу етно-соціальних процесів, які відбувалися там на зламі ХХ – ХХІ ст. Досягнен-
ня цієї мети передбачає виконання ряду завдань: по-перше, сформулювати чіткий 
термінологічний апарат, по-друге, зробити короткий екскурс в історію формування 
проблемних передмість, по-третє, розглянути соціальні й етнічні характеристики цих 
кварталів, і, по-четверте, подати “погляд із середини”, тобто бачення проблеми сами-
ми мешканцями. 

1 V. Trémolet de Villers, “Les zones de non-droit” de la Répiblique Française, mythe ou réalité? Diplôme univer-
sitaire de 3ème cycle, DRMCC, 2002.
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Схожі завдання уже ставили перед собою французькі соціологи, зокрема Юґо 
Ляґранж, Льоран Муччіеллі, Ерік Марлієр і Франсіс Байо2, американська дослідниця 
Тріса Даніела Кіатон3 і російська авторка Катерина Демінцева4. Але всі вони клали в 
основу роботи один вид джерел, здебільшого матеріали інтерв’ю. Тому для всебіч-
ного вивчення проблеми ми залучили різноманітні документи: нормативно-правові 
акти, які регламентували французьку міську політику5, звіти профільних державних 
комісій (Комітет оцінки та супроводу Національної агенції міського оновлення6, На-
ціональна обсерваторія складних міських зон, Національна обсерваторія політики 
міста7)8, художні та публіцистичні твори, створені вихідцями з передмість9, а також ма-

2 F. Bailleau, Configurations sociales et spatiales de deux quartiers “politique de le ville” contrastés. Elements 
d’observation comparés, “Sociétés et jeunesses en difficultés” 2007, № 4, http://sejed.revues.org/index2033.
html (доступ: 01.09.2016 p.); H. Lagrange, Emeutes, rénovation urbaine et aliénation politique, “Notes et 
documents” 2007, № 5, p. 1–25; E. Marlière, Le sentiment d’injustice chez les jeunes d’une cité HLM, “Sociétés 
et jeunesses en difficultés” 2006, №  2, http://sejed.revues.org/ index208.html (доступ: 01.09.2016 p.); 
L.  Mucchielli, Les émeutes de l’automne 2005 dans les banlieues françaises du point de vue des émeutiers, 
http://www.laurent-mucchielli.org/public/ RIP30_ Mucchielli_Ait-Omar.pdf (доступ: 01.09.2016 p.).

3 T. D Keaton, Muslim Girls and the Other France. Race, Identity Politics, Social Exclusion, Bloomington 2006.
4 E. Деминцева, Быть “арабом” во Франции, Москва 2008.
5 Loi № 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’amenagement et le developpement du territoire, “Journal 

officiel de la République Française” du 5 février 1995, p. 1973–1991; Loi № 96–987 du 14 novembre 1996 
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, “Journal officiel de la République Française” du 
15 novembre 1996, p. 16656–16667.

6 Комітет оцінки та супроводу Національної агенції міського оновлення (Comité d’Étude et de Suivi de 
l’Agence nationale de la rénovation urbaine – ANRU), створений у 2003  р., публікує щорічні звіти про 
результати впровадження політики міського оновлення.

7 У 2004–2014  рр. діяла Національна обсерваторія складних міських зон (Observatoire national des 
zones urbaines sensibles – ONZUS), яку в січні 2016  р. замінила Національна обсерваторія політики 
міста (Observatoire national de la politique de la ville – ONPV). Ці структури, які перебували початково під 
егідою міністерства працевлаштування, а згодом – з питань міста, молоді та спорту, мали моніторити 
ситуацію у проблемних міських зонах.

8 Bilan des zones franches urbaines: rapport au Parlement 2002, Ministère de la rénovation urbaine 2002; J.-
P. Fitoussi, Ségrégation urbaine et intégration sociale, La documentation Française, Paris 2004; Y. Hamel, La 
révision de la géographie prioritaire et la contractualisation de la politique de la ville – Une conception réno-
vée de la politique de la ville: d’une logique du zonage à une logique de contractualisation, Premier ministre 
2009; A. Jeannet, L’accès à l’emploi des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville, Inspection 
générale des affaires sociales 2010; La rénovation urbaine à l’épreuve des faits. Rapport 2009 d’évaluation, La 
documentation Française, Paris 2010; Observatoire national de la politique de la ville. Rapport 2015, Obser-
vatoire national de la politique de la ville 2016, 292 p.; Observatoire national des zones urbaines sensibles. 
Rapport 2004, Éditions de la DIV 2005; Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2005, 
Éditions de la DIV 2005; Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2006, Éditions de la 
DIV 2006; Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2007, Éditions de la DIV 2007; Ob-
servatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2008, Ministère du logement et de la ville 2008; 
Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2013,Comité interministériel des villes 2013; 
E. Raoult, ZFU, développement économique et emploi dans les Quartiers, Ministère de la Ville 2011; Rénova-
tion urbaine 2004 – 2008: quels moyens pour quels résultats?, Paris 2008; Y. Sabeg Les oubliés de l’égalité des 
chances. Participation, pluralité, assimilation... ou repli?, Paris 2004.

9 Ф.  Ген, Завтра кайф: Повість, Видавництво Кальварія, Львів 2009; С.  Прожогина “Живущие на 
окраинах”: социальные изгои или “забытые” граждане?, B: “История и современность” 2011, №  2, 
c. 150–178; A. Begag, Les chiens aussi. Roman, Paris 1995; A. Begag, Le gone du Chaâba. Roman, Paris 1986; 
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теріали опитувань, здійснені французькими соціологами у складних міських зонах10. 
Ідея написання цієї статті зародилася ще в листопаді–грудні 2013 р., коли за сприяння 
Міністерства закордонних справ Франції авторка стажувалася у профільній науковій 
лабораторії ЕА ERASME 3389 університету Париж-VІІІ-Вінсенн-Сен-Дені, розташовано-
му в неблагополучному передмісті.

французькій мові на окреслення „передмістя” найчастіше вживають п’ять термі-
нів, які несуть різну конотацію: 
1. Banlieue (f.) – 1. Ансамбль агломерацій, які оточують велике місто. 2. Міста-са-

теліти, які оточують велике місто, із багатоквартирними будинками та бідним 
населенням. Як приклад вживання, тлумачний словник французької мови Le 
Robert подає таке словосполучення: “Соціальні проблеми передмість”11. Фран-
цузько-туніський філософ Мехді Бельхай Касем спробував вивести етимологію 
цього слова від старофранцузького “ban”, що означало – поза законом: вигнан-
ня (bannissement), бандит (bandite)12.

2. Cité (f.) – 1. Найдавніша частина міста. 2. Ізольована група багатоповерхівок, які 
мають єдине призначення. Наприклад, робітничі, студентські “містечка”, спаль-
ні райони13. Тобто, на відміну від попереднього, цей термін не має негативного 
соціального звучання. 

3. Faubourg (m.) 1. Частина міста за межами історичного центру. 2. Народний пери-
ферійний квартал14.

4. Quartier  (m.) – частина міста, яка має певну єдність. Наприклад, “гарні кварта-
ли”15. 

5. Zone (f.) – 1. Частина урбанізованої території довкола міста. 2. Бідне, неблагопо-
лучне передмістя16.
Тому в цій статті під “передмістями” розумітимемо насамперед те, що французи 

окреслюють термінами “banlieue” i “zone”. У 1995–2014  рр. на позначення цих райо-
нів офіційно вживався термін “zone urbaine sensible (ZUS)” (складна міська зона), який у 
2015 р. замінили на “quartier prioritaire” (пріоритетний квартал).

Те, що в сучасній Франції називають „складними” кварталами, або „складними місь-
кими зонами” почало формуватися одразу після Другої світової війни. Значні людські 

F. Bouarour, Inch Allah j’arrive, Paris 2006; R. Djaϊdani, Visceral: Roman , Paris 2007; S. Senini, Du côte de chez 
moi. Témoignage, Paris 2013.

10 L. Arslan, Enfants d’islam et de Marianne. Des banlieues à l’Université, Paris 2010; L’islam dans la cité. Dialogue 
avec les jeunes musulmans français, Paris 2006; M. Mansouri, Révoltes postcoloniales au coeur de l’Hexagone. 
Voix d’adolescents, Paris 2013; E. Perrin, Jeunes maghrébins de France. La place refusée, Paris 2008; R. Spina, 
Enfants de harkis et enfants d’émigrés. Parcours croisés, identités à recoudre, , Paris 2012; N. Tietze, Jeunes 
msulmans de France et d’Allemagne. Les constructions subjectives de l’identité, Paris 2002; M. Shirali, Entre 
islam et démocratie. Parcours de jeunes Français d’aujourd’hui, Paris 2007.

11 Le Robert pour tous: Dictionnaire de la langue française, Paris 2004, c. 94.
12 Э. Балибар, Волнения в banlieues, „Прогнозис” 2008, № 2 (14), c. 270.
13 Le Robert pour tous..., c. 192.
14 Ibidem, c. 459.
15 Ibidem, c. 923.
16 Ibidem, c. 1200.
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втрати та відбудова промисловості сприяли масовому запрошенню робітників-іммі-
грантів, насамперед із колишніх французьких колоній. Відповідні договори були підпи-
сані у 1963 р. і 1975 рр. із Тунісом, 1963 і 1978 рр. – Марокко, 1962 і 1968 рр. – Алжиром17, 
1963 р. і 1976 рр. – Мавританією, 1974 р. – Сенегалом, 1975 р. – Туреччиною, а в 1976 р. 
– Камеруном18. У 1960–х рр. почалася імміграція за принципом “об’єднання сімей”, тоб-
то у Республіку переселялися жінки та діти робітників, які вже кілька років працювали у 
Франції. Але гідного житла приймаюча держава не могла їм запропонувати. Тому в пе-
редмістях великих промислових центрів з’явилися бідонвілі, тобто стихійні поселення, 
споруджені самими іммігрантами із підручних матеріалів. У 1966 р., за даними Міністер-
ства внутрішніх справ, у Французькій республіці було 255 бідонвілів, у тому числі 119 в 
Іль-де-Франсі, де мешкало 75 346 осіб. Що ж стосується національних характеристик 
населення бідонвілів, то 42,1 % складали вихідці з Північної Африки, 20,6 % – португаль-
ці, 7,8 % – французи, 5,5 % – іспанці, 24 % – інші, насамперед цигани19.

У 1970–1980–их рр. соціальне житло, тобто “помешкання із помірною оплатою” 
(Habitation à loyer moderé – HLM) витіснило стихійне житло іммігрантів. Ці численні ба-
гатоповерхівки, збудовані нашвидкуруч, і стали символом робітничих французьких 
передмість. Зрозуміло, що особи, які переселялися в HLM із бідонвілів розглядали 
свої нові помешкання, обладнані ванними кімнатами та туалетами, як вияв розкоші та 
свідчення державного піклування про них. Початково, соціальне житло французький 
уряд теж розглядав, як перехідний етап. Однак, сірі ансамблі висоток, або “веж”, як їх 
називають самі французи, переважають в ансамблі Сена-Сен-Дені20 і в 2016 р. 

Особи, які покращили своє матеріальне становище, здебільшого “корінні францу-
зи”, покидали “червоні квартали” (ці зони називали так через переважання там впли-
вів Комуністичної партії Франції). Цей процес гарно змалювала уродженка передміс-
тя Валь-Фурре Селіма Сеніні в автобіографічній повісті: “Корінні французи покидають 
передмістя і прямують у квартири в центрі міста або невеличкі будиночки у довко-
лишніх селищах. Таким чином, вони залишали нас самих між нами, іммігрантами…”21. 
В останнє десятиліття ХХ  ст. “складні” передмістя “покинули” й представники лівих 
політичних сил, залишаючи простір ісламістам, про що в інтерв’ю Хаміду Шаушу роз-
повіли мешканці Сен-Дені 28-річний Ашур та 29-річна Хурія. Так, Ашур стверджував, 
що “впродовж 1980–1990-их рр. всі покинули квартали як соціалісти чи комуністи, так 
і праві. Всі їх покинули. Там з’явилася соціальна маргіналізація, расизм. А що залиша-
лося? А ці групи [ісламісти – Б.С.] скористалися із ситуації, що склалася”. Хурія у цій 

17 ∗ З 20  вересня 1947  р. і до проголошення незалежності 1962  р. щодо Алжиру, який де-юре був 
французькими заморськими департаментами, діяв Статут, який дозволяв місцевому населенню 
вільний в’їзд у континентальну Францію.

18 S.  Laurens, L’immigration: une affaire d’Etats. Conversion des regards sur les migrations algériennes 
(1961–1973), “Cultures & Conflits” 2008, № 69, c. 34.

19 D. Bussillet, L’âme des foyers. Travailleurs algériens de Nanterre, : Cahiers du Temps, Calourg 2013, p. 31.
20 Паризьке передмістя, 93-ій департамент Франції, за даними Міністерства внутрішніх справ Франції 

на першому місці за злочинністю та часткою іммігрантів у 2013 р.
21 S. Senini, Du côte de chez moi..., c. 22.
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ситуації звинуватила саме політиків: “У 1990–их рр. були численні повстання у перед-
містях, але замість того, щоби зайнятися проблемами все більше ізольованої молоді, 
цим фундаменталістам дозволили там освоїтися”22.

У 1995 р. теракти у Парижі та Ліоні, реалізовані особами, які хотіли покарати Фран-
цію за підтримку правлячого режиму в Алжирі, а також погроми, здійснені місцевими 
молодиками у кварталі Фонтанель у Нантері продемонстрували громадськості, що у 
передмістях не все благополучно, і змусили французький уряд до дій. 

Вперше словосполучення „складна міська зона” (далі – ZUS) з’явилося у Законі про 
впорядкування території від 4  лютого 1995  р., але в цьому нормативно-правовому 
акті, основним лейтмотивом якого була констатація необхідності рівних можливо-
стей для мешканців різних територій, не було конкретних механізмів проведення 
реформ23. Чіткі схеми відображено уже в законі від 14 листопада 1996 р. Так, у другій 
статті чітко визначено, що французька влада розумітиме під ZUS “великі ансамблі або 
квартали з деградованим житлом і сильною невідповідністю між забезпеченням жит-
лом і працевлаштуванням”24. Складні міські зони поділялися на три категорії: прості 
ZUS, зони міського оновлення (zone de la redynamisation urbaine – RDU) і вільні міські 
зони (zone franche urbaine – ZFU). Ситуація у RDU і ZFU була гіршою, аніж загалом у ZUS, 
тому з метою залучення інвесторів уряд пропонував систему спеціальних податкових 
пільг, які діяли на території цих передмість. Основною відмінністю ZFU була більша 
кількість населення (не менше 10 тис. осіб у кожній), а також масштабніші податкові 
пільги. З цього ж часу в урядовому дискурсі вживається термін “позитивна дискримі-
нація” на означення політики щодо мешканців ZUS.

Всього було створено 751 складну міську зону, у т. ч. 717 у метрополії на території 
800 комун і 200 агломерацій. За даними національного перепису 1990 р. 4,7 млн осіб 
мешкали на цих територіях, тобто кожен дванадцятий житель Франції. У порівнянні з 
рештою держави ZUS мали такі характеристики: безробіття – 18,9 % (в інших – 11,6 %), 
частка населення за межею бідності – 26 % (14 %), мешканці HLM – 62 % (22 %), ро-
бітники та службовці – 50,6 % (33,2 %), хоча б один із подружжя іноземець – 15,8 % 
(8,1 %), молодь до 25 років – 43 % (34,7 %)25. За даними перепису 1999 р., населення 
ZUS зменшилося до 4,5 млн осіб, але не завдяки переїзду мешканців у кращі квартали, 
а зниження природного приросту. Також у зв’язку з отриманням громадянства кіль-
кість іноземців, що мешкали у ZUS зменшилася з 18,6 % до 15,8 %. Відповідно, особи, 
що проживали у ZUS станом на 1999 р. складали 8 % населення Франції, 10,2 % меш-
канців міст і аж 28,5 % жителів Іль-де-Франсу. Близько 820 тис. іммігрантів мешкало у 
ZUS, що складало 19 % французьких іммігрантів і 18,3 % мешканців ZUS. Список країн 

22 H. Chaouche, Islam et laicité. Les représentations sociales chez les générations issues de l’immigration en 
France. Le cas de l’immigration maghrébine. Thèse pour le doctorat de sociologie de l’Université Paris 8. 
Soutenue le 2007, c. 558–588.

23 Loi № 95–115 du 4 février 1995…
24 Loi № 96–987 du 14 novembre 1996..., c. 156.
25 J.-P. Fitoussi, Ségrégation urbaine et intégration sociale..., c. 17.
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походження очолили Алжир (21,5 %) і Марокко (20,1 %)26. 
У звіті за 2006  р. працівники Національної обсерваторії складних міських зон 

умовно виділяють різні категорії населення цих територіальних одиниць. І хоча від-
соткове співвідношення цих груп не відповідає критеріям науковості, але сама типо-
логія викликає інтерес: по-перше, особи, які мешкають там кілька десятиліть (22 %), 
по-друге, “побиті життям” (20 %), по-третє, молодь, що хоче переїхати (17 %), по-чет-
верте, “серце спільноти” (25  %), і, по-п’яте, закриті іммігрантські спільноти (16  %)27. 
Тобто, більшість населення залишалася у ZUS лише тому, що не мала альтернативи. 
Підтвердженням цієї тези може бути й аналіз соціальних проблем, із якими стикалися 
мешканці ZUS.

У звіті Національної обсерваторії складних міських зон за 2004 р. подано деталь-
ну характеристику житлового фонду цих кварталів. Відповідно, ZUS характеризува-
лися значною густотою заселення (42  помешкання на 1  га у порівнянні із 4,8 у се-
редньому по Франції), що пояснювалося переважання багатоквартирних будинків 
(86  %). Основні проблеми житлового фонду: застарілість (2/3 житла споруджено у 
1949–1974  рр.), шумність (45  % поблизу залізничних і автомобільних магістралей) і 
переважання соціального житла (61,3 %)28.

Тому в 2003 р. започатковано, а в 2004 р. розпочалася реалізація масштабної Наці-
ональної програми міського оновлення, яка стосувалася 3 млн мешканців із 434 квар-
талів, здебільшого в регіонах Іль-де-Франс, Нор-Па-де-Кале, Рона-Альпи. Уряд виді-
лив на цю чотирирічну програму 10,5 млрд євро. Детальний аналіз результатів цієї 
політики подано у звіті Комітету оцінки та супроводу Національної агенції міського 
оновлення. Загалом, станом на 31 грудня 2007 р. було реалізовано 65 % запланова-
ного:

Таблиця 1. Реалізація Національної програми міського оновлення 2004–2008 рр.

знесення реконструкція реабілітація заселення Загальна 
кількість 

житла

здійснено
(2004–2008 рр.)

31 927 10 807 43 958 26 732 113 424

заплановано
(2004–2008 рр.)

37 905 19 088 67 891 54 155 173 039

% успішності 84,2 56,6 64,7 49,4 63,4

Джерело: Rénovation urbaine 2004 – 2008: quels moyens pour quels résultats? Paris 2008.

26 Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2004..., c. 13–37.
27 Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2006..., c. 243.
28 Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2004..., c. 69–135.
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Тобто, як бачимо, що найвища результативність була у знесенні непридатних для 
життя приміщень. А відставання темпів реконструкції та будівництва від знесення по-
роджувало нову проблему – недостатню кількість житла.

Багато скарг мешканців ZUS було спрямовано проти зон пріоритетного навчан-
ня (zone d’étude prioritaire – ZEP), створених у 1981 р. міністром освіти Аленом Саварі. 
ZEP були покликані дати більше тим, хто мав менше, а тому у навчальних закладах на 
цих територіях мала бути більша кількість вчителів. Але результати політики ZEP були 
протилежними – школи, охоплені ними, отримали погане реноме і вчителі, відбув-
ши кількарічну обов’язкову практику там, шукали роботу деінде. Зокрема, в інтерв’ю 
Евелін Перрен у 2004 р. магістр історії Джамель зазначав: “Близько третини освітян 
отримують своє перше робоче місце у Сена-Сен-Дені. Більшість із них пропрацюють 
5–6 років і проситимуть про переведення, бо вони не з народних кварталів і не зви-
кли до цих людей, оскільки тут не народилися”29. Тому в 2007 р. французький уряд 
послабив принцип секторності освіти, за яким раніше як середню, так і вищу освіту 
можна було здобувати лише в межах свого департаменту (якщо були відповідні про-
фільні навчальні заклади). 

Читання сучасних офіційних французьких звітів, присвячених складним передміс-
тям, занурює в атмосферу США середини ХХ ст. Чого варте хоча б формулювання роз-
ділів “Посилити боротьбу проти шкільної сегрегації”, “Відновити пріоритет боротьби 
з гетто”30. І тут виникає запитання: якщо Франція де-юре не проводить сегрегаційної 
політики, то з чим вона бореться? Ймовірно, йдеться про нижчий рівень викладання 
у ZEP і нерівномірне розміщення навчальних закладів. Так, станом на 2008  р. у де-
партаменті Париж, де молодь до 19 років складала 20 % було 45 загальних ліцеїв, а в 
департаменті Сена-Сен-Дені із 30 % молоді до 19 років лише один загальний і 11 тех-
нічних31. Але уряд, особливо після 2007  р. не перешкоджав молоді з цих кварталів 
навчатися, де вони бажали. Станом на 2013  р. 67,4  % старшокласників зі складних 
кварталів навчалися за межами ZUS (49 % у коледжах, 83 % у технологічних, а 85 % – у 
професійних ліцеях)32. А можливість вільного вибору навчального закладу супере-
чить принципу шкільної сегрегації, відповідно цей термін у документах вжито неко-
ректно. Натомість можна говорити про серйозні провали освітньої політики у ZUS. 
Так, у 2011 р. серед 18-29-річної молоді у ZUS 12 % мали труднощі із письмом (3 % по 
Франції), серед 18-65-річних – 27 % і 11 % відповідно33.

Наступною проблемою, з якою стикалися мешканці ZUS було безробіття. Так, ста-
ном на 2003 р. 17,2 % мешканців ZUS шукали роботу (8,1 % у середньому по країні). 
Тому в 2003 р. було прийнято план, за яким впродовж п’яти років безробіття потрібно 
було зменшити втричі, але результатів не досягли – у 2008 р. у ZUS ще 16,9 % безробіт-

29 E. Perrin, Jeunes maghrébins de France...op.cit., c. 36.
30 Rénovation urbaine 2004 – 2008: quels moyens pour quels résultats...op.cit., c. 61, c. 12.
31 Ibidem, c. 9.
32 Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2013..., p. 80.
33 Ibidem, c. 131.
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них (по Франції – 7,5 %). Особливо відчутним було безробіття серед молоді – 35,7 % 
(17,6 % по країні)34, що пояснювалося насамперед некваліфікованістю останніх (наслі-
док освітньої політики) та дискримінаціями при прийомі на роботу.

Натомість досить успішною була політика вільних міських зон (ZFU) і зон міського 
оновлення (ZRU), запроваджена 1 січня 1997 р. З метою залучення інвесторів і підпри-
ємців, ZFU і ZRU користувалися від держави звільненням від податків на прибутки, 
професійного, на нерухомість і соціальних патрональних виплат (у ZRU стосувалося 
лише новоприйнятих працівників, у ZFU – всіх), виплат ремісників і торговців. Для того, 
аби користуватися цими пільгами, принаймні 20 % персоналу підприємств мали бути 
набрані у зоні, де вона створена, а зарплата – становити хоча б 1,4 від мінімальної. У 
1997–2006 рр. у континентальній Франції створено 93 ZFU (38 у 1997 р., 41 – 2003 р., 
14 – 2006 р.)35. І хоча ця політика коштувала французькому бюджету від 300 до 500 млн 
євро на рік, до 2001 р. вдалося створити 35 тис. нових робочих місць36. 

І якщо в ZFU ситуація із працевлаштуванням на зламі ХХ – ХХІ ст. покращувалася, 
то в інших ZUS цих тенденцій не спостерігаємо. Високий рівень безробіття сприяв 
тому, що населення ZUS було змушене погоджуватися на нижчу заробітну плату та 
неповну зайнятість. Так у 2001  р. середній річний дохід у ZUS складав 10  540 євро 
(17 184 євро по Франції)37. У 2007 р. 28 % працюючих (39 % серед жінок) у складних 
міських зонах задекларували дохід, нижчий за мінімальну зарплату, що було пов’я-
зано із неповною зайнятістю38. До 2011 р. ситуація не покращилася. У 2004–2010 рр. 
середній дохід у ZUS зріс на 6,2 %, але по Франції – на 8,2 %, тобто відрив лише збіль-
шився. 36,5 % населення ZUS отримувало менше прожиткового мінімуму (12,7 % по 
Франції), а 9,3 % було за межею бідності39.

Згідно результатів дослідження, проведеного Себастьяном Роше у 2000 р., 39 % 
неважких і 47 % важких злочинів, здійснених підлітками, вчинили особи магрибсько-
го походження, які здебільшого мешкали у складних міських зонах40. Соціолог пояс-
нював це проживанням в HLM, низькими доходами батьків і поганою шкільною під-
готовкою. Більший відсоток правопорушників був і серед дорослого населення цих 
кварталів. Тому не дивно, що з 2004 р. французька поліція почала вести окрему ста-
тистику злочинів, здійснених у ZUS. Констатували на 25 % більшу кількість актів ван-
далізму (свідомі підпали, псування громадського чи приватного майна, транспортних 
засобів), а також актів жорстокості, не пов’язаних із крадіжками41. 

34 A. Jeannet, L’accès à l’emploi des jeunes des quartiers prioritaires...op.cit., c. 16.
35 E. Raoult, ZFU, développement économique et emploi..., op.cit., c 5–11.
36 Bilan des zones franches urbaines: rapport au Parlement 2002...op.cit., c 5.
37 Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2005...op.cit., c 9.
38 Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2008... op.cit., c 7.
39 Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2013...op.cit., c 23–28.
40 Délinquance des mineurs: la République en quête de respect. Rapport de commission d’enquête № 340 (2001–

2002) de MM J.-C. Carle et J.-P. Schosteck, déposé le 27 juin 2002, http://extranet.senat.fr./rap/r01-340-l/ 
r01-340-l-mono.html (доступ: 25.09.20009 p).

41 Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2005...op.cit., c. 97.
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Вищий рівень злочинності у ZUS призвів до того, що більшість мешканців нази-
вала правопорушення головною проблемою своїх кварталів (62,7 % у 2001 р., 63 % у 
2005 р. і 59 % у 2007 р.), на другому місці – погане реноме свого передмістя (59,9 % у 
2001 р., 60 % у 2005 р. і 58 % у 2007 р.)42. Тобто, більша половина населення ZUS з од-
ного боку не почувала себе у безпеці, а з іншого – виступала проти того, аби особисто 
їх ототожнювали зі злочинцями.

Новий президент Республіки Ніколя Саркозі 8 лютого 2008 р. заявив про плани з 
покращення становища бідних кварталів, які втілилися у програму “Надія передмість 
– динаміка для Франції”. Було визначено п’ять основних галузей, в яких ZUS мали на-
здогнати решту території: житло, працевлаштування, шкільна успішність, безпека і 
громадський порядок, охорона здоров’я (лише 3,9 % лікарів працювали там)43. Почи-
наючи з 2009 р. влада почала готувати громадську думку до необхідності скасування 
режиму складних міських зон. Ці тенденції помітні як у звіті Комітету оцінки та супро-
воду Національної агенції міського оновлення за 2009 р., в якому висунута теза про 
те, що зонування заважає посиленню зв’язку між кварталами та рештою міста44, так і 
в звіті депутата Жерара Хамеля і сенатора П’єра Андре, де наголошено, що за тринад-
цять років існування ZUS, жоден квартал не позбувся свого принизливого статусу, 
тобто ситуація не покращилася45. Врешті, у 2014 р. вже Франсуа Олланд у континен-
тальній Франції замість 717 складних міських зон утворив 1296 пріоритетних квар-
талів, які охоплювали 4,8  млн мешканців46. Якщо врахувати, що основні проблеми, 
цих кварталів – це безробіття, забезпечення житлом, багато недипломованої молоді, 
значна кількість іноземців, стає зрозуміло, що уряд просто змінив назву кварталів на 
більш прийнятну. Відтоді проблемні передмістя у Франції іменуються не “складними”, 
а “пріоритетними”, тобто пежоративну конотацію замінено позитивною.

У пересічних французів „складні міські зони” асоціювалися насамперед із погро-
мами, злочинністю, молоддю з девіантною поведінкою, іммігрантами й ісламом. А як 
же бачили свої квартали їх мешканці? Уважне прочитання художніх і автобіографіч-
них творів, написаних іммігрантами другого та третього поколінь, та інтерв’ю із жи-
телями міських окраїн дозволяє виокремити кілька невід’ємних складових “уявного 
передмістя”:
1. „Стіни”, „огорожі” або „мури”. Зокрема, французькі соціологи Северін Фонтен та 

Абдель Менцель, які у 2001–2002 рр. прожили три місяці в одному зі “складних” 
передмість, серед іншого зафіксували твердження, які підкреслювали відме-
жування суспільства від проблемних кварталів. Зокрема, процитуємо такі су-
дження: “Ти бачив квартал? Вони [французи – Б.С.] залишили лише два входи. 
Навколо огорожа або заводи”, “Ви бачили? Мені здається, що нас закрили…”, 

42 Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2007...op.cit., c 115.
43 Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2008...op.cit., c 6. 
44 La rénovation urbaine à l’épreuve des faits. Rapport 2009 d’évaluation...op.cit., c 87.
45 Y. Hamel, La révision de la géographie prioritaire...op.cit., c 22.
46 Observatoire national de la politique de la ville. Rapport 2015...op.cit., c 13.
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“А там заводи. За цим колючим дротом, можна подумати, що це концтабір”47. 
Молода французька письменниця Фаїза Ген у дебютному романі 2004 р. порів-
няла бар’єри між загалом суспільства та мешканцями складних передмість із 
Берлінською стіною та лінією Мажіно: “Вони [французи – Б.С.] нічого не тямили 
в соціальній різнорідності й культурному багатоманітті. Ну, та їхньої вини в тім 
немає. Існує ж бо чіткий поділ поміж районом Параді, де я мешкаю, і примісь-
кою зоною Руссо. Нескінченні ґратовані огорожі, настільки давні, що й іржею 
вкрилися, довжелезні камінні мури. Це ще гірше, ніж лінія Мажіно чи Берлін-
ська стіна…”48. 

2. “Бетон”, “сірість”. У 1983 р. вийшов роман уродженця бідонвіля Мехді Шарефа 
“Чай у гаремі Архі Ахмеда” про передмістя 1970–1980-х рр., в якому бетон ви-
ступає основною оздобою, а бруд – персонажем: “Алеї носили назви квітів: пе-
редмістя Квітів, яка назва!!! Бетон, старі тачки, сеча та собаче лайно. Будівлі ви-
сокі, довгі, без серця та душі. Без радості та сміху, лише скарги та нещастя. […] 
Бетон теж має запах. Понюхати його? Ага! Все випробувано, всі типи пива, всі 
наркотики!”49. Тому М. Шареф порівнював жителів бетону із вовками, які вили 
від безвиході. Не дивно, що мешканець однієї із ZUS Даман навесні 2004 р. в 
інтерв’ю соціологу Махназ Шіралі розповів: “Я народився між стінами кварталу. 
Це тут я виріс. Часом мені здається, що я є частиною цих стін, як цеглина чи 
шматок бетону”50. 

3. “Ненависть”, “безвихідь”. Яскравим прикладом такого дискурсу є слова мешкан-
ця ZUS Язіда: “Я хочу покинути передмістя, щоби дати шанс моїм дітям. Гетто – 
це не випадковість, це соціальний проект; нас тут поселили, бо ми мусульмани 
[…] Коли ти тут живеш, ти відчуваєш ненависть. Коли горять авто, люди бачать 
лише полум’я і обвуглені каркаси по телевізору. А ми щодня вдихаємо чорний 
дим ненависті, жорстокості, і це роз’їдає нас із середини”51. Жорсткість мешканців 
передмість обґрунтовував і письменник кабільського походження Мунсі (або ж 
“французький араб”, як він сам себе називав). Зокрема, у 1995 р. він писав: “Моє 
життя почалося на засміченому пустирі, на околиці – там, де закінчувалося місто. 
Де зупиняється його життя. Тому ми відчували себе вигнаними зі суспільства, до-
водячи до краю це своє відчуття: ламали, грабували, били вітрини…”52. 

4. Реванш і безстрашність. Друге і третє покоління іммігрантів, які продовжували 
мешкати у цих кварталах, протиставляли себе своїм “мовчазним” і “покірним” 
батькам, і брали на себе місію висловити наболіле. Реванш міг бути різних 
форм:
А). Слова. Так, 30-річний хімік із ZUS в інтерв’ю Еріку Марлієру сказав: “Наші 

батьки боялися. Вони мовчали! Але це не наш [другого покоління – Б. С.] ви-

47 F. Bailleau, Configurations sociales et spatiales de deux quartiers “politique de le ville”…op.cit.
48 Ф. Ген, Завтра кайф: Повість...op.cit., с. 68–69.
49 R. Spina, Enfants de harkis et enfants d’émigrés...op.cit., c. 142.
50 M. Shirali, Entre islam et démocratie...op.cit., c. 47.
51 L’islam dans la cité. Dialogue avec les jeunes musulmans français...op.cit., c. 226.
52 С. Прожогина, “Живущие на окраинах…op.cit., с. 158.
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падок. Я народився у Франції, я французький громадянин і не боюся. Що 
вони [держава, влада – Б. С.] ще можуть нам зробити?”53. 

Б). Літературні і публіцистичні твори, кінематограф. Відома французька режи-
сер алжирського походження Яміна Бенґіґі пояснювала своє зацікавлення 
документальним кіно тим, що вона хотіла вписати своїх батьків у історію: 
“Франція не визнала нас і про нас не говорила; країни, з яких ми приїхали 
про нас не говорили і нічого про нас не знали; а наші батьки мовчали і нічо-
го нам не розповідали… Як дочка іммігрантів я хотіла вловити цю пам›ять і 
попрацювати з нею”54. Чи не найяскравішим прикладом цього типу реван-
шу є відомий французький письменник, соціолог і політик Азуз Беґаґ, який 
народився у бідонвілі Ліону. Протиставлення першого та другого поколінь 
мігрантів проходить червоною ниткою через всю творчість А.  Беґаґа, але 
найгостріше воно представлене у сатиричному романі “І собаки також” 
(1995  р.). В образі собак виступають іммігранти: “Чому ці собаки [батьки, 
перше покоління – Б. С.], яких охороняла купка наглядачів, не повстануть? 
Це моє, щеняти [друге покоління – Б. С.] завдання показати дорослим шлях 
свободи”55. Але так, на думку А. Беґаґа, мало бути не завжди, оскільки, все, 
що відбувається, запам’ятається на все життя, і кожен заплатить за прора-
хунки.

В). Правопорушення. Вже згаданий Мунсі писав: “Здійснюючи свої хуліганські 
вчинки та крадіжки, я це робив, як і багато інших магрибських підлітків, як 
вони це роблять і досі, ніби їх винуватість може стати антиподом смиренно-
сті їх батьків”56. Безстрашність доходила до абсурду, про що свідчать слова 
учасника погромів 2007 р.: “Як на мене, погроми відбувалися зі змагальною 
метою… Треба було зробити краще ніж у сусідньому передмісті [Що це? Ло-
кальний патріотизм? Ототожнення із власним кварталом, комунотаризм? – 
Б. С.] Просто наше покоління таке. Ми намагаємося вирватися з буденності. 
Хочемо гратися з вогнем. Інших причин немає…”57. 

5. Пошук винуватця. “Француз” (білий, заможний, успішний, який мешкає поза 
ZUS) у цьому середовищі сприймається, як образа, оскільки саме на нього по-
кладено відповідальність за всі проблеми. Уособленням ворога для молоді зі 
складних кварталів виступає поліція. Так, 16-річний учасник погромів 2005 р. 
визнав свою помилку лише в тому, що вони палили авто у той час, як “потрібно 
було бити поліцейських”: “Я знаю, що тепер французи ненавидітимуть хлопців 
із передмість, але що ти хочеш, це не наша вина, ми вимагаємо лише поваги, 
якщо б мент чемно попросив у мене документи, я б їх йому дав”. На другому 
місці у списку антипатій – навчальні заклади, які не дають можливості себе ре-

53 E. Marlière, Le sentiment d’injustice chez les jeunes d’une cité HLM…op.cit.
54 Film movement. Inch’Allah Dimanche, http://www.filmmovement.com/downloads/press/ inchpresskit.pdf 

(доступ: 12.08.2013 p.).
55 A. Begag, Les chiens aussi. Roman..., c. 39.
56 C. Прожогина, “Живущие на окраинах…, c. 168.
57 D. Fassin, Les nouvelles frontières de la société française, La Découverte, Paris 2010, c. 539.
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алізувати: “Скажу тобі правду, я палив авто біля ліцею, щоби показати, що ми 
існуємо, і не все нас обдурювати”58. Не долюблювала молодь зі складних пе-
редмість і дослідників, оскільки “вони приходять нами маніпулювати, аби потім 
відвернути свого скривленого носа і забути про нас”59. 

 Цікаві рефлексії щодо французів в одному з паризьких передмість зі значною 
концентрацією турецького населення у 2005 р. зафіксувала соціолог Еліф Аксаз. 
Корінних французів, які мешкали у досліджуваному нею кварталі, турецькі мі-
гранти не називали “французами” чи “гяурами”, оскільки, на їхню думку, це були 
не справжні французи, а соціальні винятки: “Нас тут поселили, бо ми іноземці. 
Нас посадили у цей курятник, бо ми не в себе вдома. Якщо французи поселили 
їх разом з нами, значить, вони ще гірші, ніж ми!”60. 

 6. Негативний образ. Мешканці передмість вважали, що засоби масової інформа-
ції, створили про них “страшну картинку” (визнають, що на це були об’єктивні при-
чини), в яку повірила французька громадськість, що й перешкоджає можливості 
їх інтеграції. Так, письменник Рашид Джаїдані у 2007 р. вкладає в уста своєму пер-
сонажу Лієсу такі слова: “Ви створили про нас кліше, навчіться нас поважати, пока-
жіть нас у позитивному плані, ви ж артисти, а не лепенівці!”61, що перегукується з 
інтерв’ю 2004 р. актора Селіма Кешіуша, в якому той обурювався карикатурою, яку 
створили ЗМІ про передмістя, оскільки мешканці перетворювалися у заручників 
стереотипів і страждали від постійної критики62.
Тому, з огляду на все вищесказане можна говорити, що уявлення про гетто були 

поширені серед мешканців “складних” кварталів. Але, на відміну від американських, 
ці “гетто” не були гомогенними ні в етнічному, ні в соціальному вимірах. Їхні жителі, за 
словами соціолога Мохназ Шіралі, не були “ні злочинцями, ні жертвами, а лише про-
дуктом незавершеної та непродуманої інтеграції”63. 

Проте, оскільки суспільство, на думку цих людей, відкинуло їх, вони почали бу-
дувати свій “екстериторіальний простір” на території Республіки. Частина мешканців 
складних міських зон перестали вважати свої квартали складовою Франції. Так, для 
ліцеїстки Аїші, яка жила у кварталі Пантен, що лише за одну зупинку від найближчої 
станції сьомої лінії паризького метро, столиця була чимось “важкодоступним і міфіч-
ним”64. Прикметним є й пояснення причин освистання Марсельєзи65∗, висловлене 

58 L. Mucchielli, Les émeutes de l’automne 2005…
59 M. Shirali, Entre islam et démocratie.., c. 26.
60 E. Aksaz, Immigration familiale turque et activités quotidiennes des femmes: Le souci de réputation dans 

une cité HLM de la banlieue parisienne, “Revue européenne des migrations internationales” 2006, Vol. 21, 
№ 3, c. 157.

61 R. Djaϊdani, Visceral: Roman…op.cit, c. 105.
62 H.  Demeusy, Salim Kechiouche. Brown Angel, “Gus” 2004, http://salimkechiouche.com/revuedepresse/ 

main.php?g2_ itemid=39 (доступ: 28.02.10 p.).
63 M. Shirali, Entre islam et démocratie..., c. 7.
64 T. D. Keaton, Muslim Girls and the Other France…op.cit, c. 35.
65 У 2001 р. в Парижі на Стад де Франс (Сен-Дені) відбувся футбольний матч між збірними Франції та 

Алжиру. Французька збірна виграла, a вболівальники, здебільшого іммігранти другого та третього 
поколінь, які народилися та виросли в Республіці, освистали Марсельєзу.
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мешканцем Олне-су-Буа в розмові із клінічним психологом Малікою Мансурі: “Цей 
матч у жодному випадку не мав проходити у Сен-Дені, бо тут забагато арабів. Якби ми 
жили у Франції, або в Парижі, ми б ніколи не освистали Марсельєзу”66. 

Але ще важче, на думку Кадера, аніматора з Аржентею, було б вихідцям із бла-
гополучних районів переселитися у ZUS: “Люди з великих міст, які ніколи не були у 
передмістях, коли приїжджають сюди, не бачать свого світу. Це зовсім чуже для них. 
Нам легше розвинутися у їхніх містах, ніж їм тут у передмісті”67. Зауважимо, що слова 
належать аніматору, тобто людині, яка би мала налагоджувати контакти, натомість Ка-
дер протиставляв “їх” (загал французів) і “нас” (мешканців передмість).

Тобто, як бачимо, у Франції і справді з’явилися своєрідні “внутрішні кордони”, які 
соціолог Дідьє Фассен охарактеризував, як “межі між расизованими соціальними ка-
тегоріями, успадкованими від подвійної історії колонізації та імміграції”68. 

Таким чином, витоки етно-соціальних проблем неблагополучних французьких 
передмість у непродуманій імміграційній політиці урядів Четвертої та П’ятої респу-
блік, які до середини 1970-х рр. стимулювали в’їзд іноземних робітників для відбу-
дови французької промисловості, не задумуючись над тим, що буде з цими людьми 
і їх нащадками згодом. Значним досягненням 1970-х рр. була заміна стихійних посе-
лень (бідонвілів) соціальним житлом, але впродовж наступних двадцяти років яки-
хось знакових дій у міській політиці не було. Лише з середини 1990-х рр. під впливом 
загострення ситуації у передмістях влада формує різні види т. зв. “складних міських 
зон”, які характеризувалися переважанням соціального житла, безробіттям, освітніми 
проблемами, вищим рівнем злочинності та значним відсотком іммігрантів. Необхідно 
враховувати масштабність цього феномену: близько 4,5 млн осіб у 1999 р. і 4,8 млн 
у 2014 р. мешкали на цих територіях. Ініціативи урядів, зокрема створення вільних 
міських зон, були покликані покращити економічну ситуацію в цих кварталах, але 
натомість громадськість і політикум почали обговорювати “позитивну дискриміна-
цію”, “шкільну сегрегацію” та “геттоїзацію”. Аби виправити ситуацію, з 2014 р. на зміну 
“складним міським зонам” створено “пріоритетні квартали”, про успішність яких суди-
ти ще рано.

Населення “складних” передмість нарікало на відокремленість від інших районів 
(стіни, мури, огорожі), однотонний пейзаж (сірість, бетон) та депресивність (безнадія, 
ненависть, жорстокість) у чому звинувачували насамперед французів із благополуч-
них районів. Ця своєрідна геттоїзація сприяла появі дискурсу “екстериторіальності”. 
Тому мешканці проблемних кварталів позиціонували себе у межах кордонів Фран-
цузької республіки й одночасно поза ними. Європейська міграційна криза, пов’язана 
з напливом біженців із Близького Сходу, починаючи з весни 2015 р., лише загострила 
етносоціальну ситуацію у проблемних передмістях. Оскільки новоприбулі, які зде-

66 M. Mansouri, Révoltes postcoloniales au coeur de l’Hexagone…op.cit, c. 69.
67 N. Tietze, Jeunes musulmans de France et d’Allemagne…op.cit, c. 69.
68 D. Fassin, Les nouvelles frontières de la société française…op.cit, c. 6.

Етно-соціальні проблеми французьких передмість на зламі ХХ – ХХІ ст



216

більшого не знали французької мови та законодавства і сподіваючись на підтримку 
співвітчизників, які прибули до Республіки раніше, концентрувалися насамперед у 
районах компактного проживання іммігрантського населення, тобто у неблагополуч-
них передмістях. Що сприяло перенаселенню кварталів, зростанню безробіття, погір-
шенню санітарної ситуації та зростанню рівня злочинності.

Анотація. У статті на основі нормативно-правових актів, звітів профільних комі-
сій, художніх і публіцистичних творів, створених вихідцями зі складних передмість, а 
також матеріалів опитувань простежено етно-соціальні процеси у неблагополучних 
французьких передмістях на зламі ХХ – ХХІ ст. Основний акцент зроблено на характе-
ристиці складних міських зон і аналізі сприйняття населенням своїх кварталів. Вста-
новлено, що основними проблемами цих передмість було переважання соціально-
го житла, безробіття, прорахунки в освітній політиці та високий рівень злочинності. 
Натомість мешканці скаржилися на відокремленість від інших районів, однотонний 
пейзаж і депресивність, у чому звинувачували насамперед французів із благополуч-
них районів.

Abstract

On the basis of regulations, reports of relevant committees, literary and publicistic 
works, created by natives in difficult suburbs, and materials of polls are traced the eth-
no-social processes in disadvantaged French suburbs at the turn of XX – XXI centuries. 
The main focus is on the description of banlieues and analysis of perception of their 
neighborhoods by inhabitants. Established that the main problems of the suburbs 
was the predominance of social housing, unemployment, failures in education and 
high crime rates. Instead, residents complained about the isolation from other areas, 
monotonous landscape and depression, from which primarily accused the French of 
prosperous areas.
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