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 יש לציין כי. יות הנוערובתרבבאופן הדוק תרבותיות בבריטניה קשורה ה-מדיניות רב

, יחד עם זאתאך , תרבות הנוערמוצאת את ביטויה ב הפועלים הגזענות של תרבות מעמד

פי שניתן לראות לפעמים כ, פורמאלית- ולאגזענות ספונטנית-אנטיבתרבות נוער מתאפיינת 

תרבויות הנוער בדרך כלל תופעת ביקורתי של - אקדמי  המחקר ה.לפעמים פחות, יותר ברור

במסגרת סביבתם  לתרבויות הנוער היום יש להתייחס. מתעלם מאמביוולנטיות חשובה זו

עלינו לשאול .  באופן ההיררכימדורג , חברה הטרוגנית בה קיים שוני תרבותיכ –החברתית 

אתנוצנטריות ולאומניות לתוך תרבויות הנוער ואיזו תגובה ,  תכונות גזעניותותכיצד נקלט

  .הן גוררות

  

תרבותית והמדיניות ערכת הכבר מזמן נוצר המצב שבו תרבויות הנוער מרוחקות מאוד מהמ

 ההישגים  היא אחד–  של מדינת הלאום המסגרת הזאת .ת הלאום של מדינהתרבותית

 מרכזיותה;  נמצאת תחת לחץ פנימי וחיצוני תמידי–דים ביותר של תקופת המודרנה יהעמ

 כאשר תהליכי הגלובליזציה , במבחןתפוליטיים עומדהתרבותיים וה, חברתייםהבחיים 

גישה את הגיוון מודרנית מד-הגישה הפוסט.  חשיבות המאפיינים הגיאוגרפייםרים עלערמע

האם ניתן לראות . לאומי- בתוך השוק הגלובאלי של סדר פוסטואת השוני שקיימים

  ?לאומית-תופעות ראשונות של תנועה תרבותית פוסטכבתרבויות נוער של היום 

  

ה לאו דווקא עם הכבר מזוהשחור . יים מרחיקי לכתוהלאומניות השחורה עברה שינ

שינו את שסגנון התפתחויות טכנולוגיות ואחרות  עם התרבות ועם  יותרהאתניות אלא

את מידי האירופאים נראה כי המטרה עכשיו היא להוציא . הבסיס של התרבות השחורה

הרואה באחר התרבותי את פרא האדם שלמען טובתו יש לחנכו ,טוריאשיח הציביליזה

שורשים האפריקאיים של הציביליזציה  ולטעון לבותזציה והתרלנורמות הציבילי

. השיח של הלאומניות השחורה השתנה באמצעות השימוש במושג של תפוצות. האירופאית

 אינה תמיד תופשת מקום מועדף ברשתות , בתור מקום גיאוגרפי,עצמהכשלאפריקה 

יא זאת שמקבלת ה" תפוצותתרבות האפריקאית בה" .החדשות הללו של התרבות השחורה

  .מקום מועדף בסולם העדיפויות בזכות עצמה

  

צנטריזם מהווה תופעה אחרת בתכלית מהלאומניות האפריקאית -מה שנקרא היום אפרו

 תרבותית מהירה שפועלת גם כנגד העיקרון הלאומי הרחבהבמדובר .  המסורתית והמוכרת



ל אתנוס או גזע הולכת האחדות המיתולוגית המבוססת ע. גיון של המהות הלאומיתיוהה

אמריקאית -ת לאומנות האפרואולי הלאומניות השחורה היחידה שעדיין קיימת זא. ונעלמת

נושאים כמו ל ת טיפוסיתאמריקאי גישה פועלת במנותק מהשורשים האפריקאיים ומבטאת ש

היא אינה בונה לעצמה את התדמית של תרבות אפריקאית ; אתניות והבדלים תרבותיים

  .צנטריזם- אפרוצנרטיזם הופכת להיות לאמריקה,ןלכ. בגלות

  

אמריקאיים וקבוצות מיעוט אחרות הינו תוצאה של -ב אפרורהלהט החדש לטוהר בק

  ..  הדיפרנציאציה הגוברת בתוך קבוצות הללו

  

העלייה  .הנטיות לפונדמנטליזם אתני ותרבותי מוצאות את הביטוי המיוחד בתרבויות הנוער

ריזם בקרב האוכלוסייה השחורה בבריטניה ובאמריקה משתקפת  צנט-בתחושות של אפרו

תרבותיים על מנת -אם כי כאן מדובר יותר ברצון להדגיש את ההבדלים בין(בתרבות הנוער 

 במסגרת תרבויות הנוער אך). לטשטש את הפער העמוק הקיים בתוך התרבות והאתנוס

ם הנגדיים שמשקפים את כינון השוני על ידי חציית ראיונות אלו מעורבים עם הביטוחי

ניסוי לבדיקת התגובות דווקא תרבויות הנוער מהוות שדה , לכן.  גבולות התרבות והגזע

  : הדבר עשוי להניב תוצאות חיוביות משלוש סיבות. ד הגזענות החדשהשהתפתחו כנג

  ;וגניותמשום שתרבויות הנוער הינן במהותן צורות חברתיות ופוליטיות הטר

 לדגש על לוקאלי הלאומי מצביע על התפישה החדשה של זהות שמביא-משום שאופיין הבין

 ;בהקשר חדש ומפתיע

 להיגיון האבסולוטיזם הגזעי תוגדרת לפי הגיל והדור מנוגדג התרבות המשמשום שעצם מו

 .והלאומי

  

ה השפיע בריטניבשיח האוטנטיות והאתניות שמתקיים בתרבות השחורה בארצות הברית ו

תרבות . יהירבות על התפתחות תרבויות הנוער השונות לאחר מלחמת העולם השנ

אפריקאית הביאה לכינון שיח התרבותי והזהות הרשתי שחוצה גבולות ה הרדיאספוה

 הקשרים המאחדים -טיל ספק בגישה הפונדמנטליסטית של גזע ומתבטא בזרמים  מ, אתניות

  .תרבויות שונות

  

הינן השחורות רוב הקהילות , ות ההמשכיות של האוכלוסייה השחורהבבריטניה שבה למר

 הושפעה רבות  היא. תרבות הנוער היוותה דרך שבה הגזע הפך למעמד, חדשות יחסית

צמה גם את המוזיקה של התרבות השחורה של ארצות הברית אימצה לע, מהתרבות השחורה

בית של התושבים השחורים מוזיקה שימשה ככלי לעצוב הזהות הקולקטיה –והקאריבים 

 הרבה והתפשט תופעות תרבותיות שקשורות אליהאך מוזיקה זאת ו.  החדשים של בריטניה

היא אומצה גם על ידי ;  אינטגראלי של תרבות הנוערונעשו חלקמעבר לקהילה השחורה 



כך . שלהםמטען התרבותי שייכת ל כאילו הייתה ים בבריטניה ימהמהגרים האסיאתחלק 

  . בות הטרוגנית שעשויה לתמוך בישויות פוליטיות חדשות תרנוצרה

  

זאת למרות שהיא , יקה עדיין שומרת על מיקומה המרכזי במרחב תרבויות הנוערזמו

 ,במידה רבה, יקה נובעתז של המוהמרכזיות. מתחילה להידחק הצדה על ידי תרבות הדימוי

מוסיקה בהיותה ,  כןכמו". אנדר גראונד השחור"ב יםרו שלה שקשיםינהאתמהשורשים 

הנית ממגוון אפשרויות רחב של סינתזה נ מכל צורות התרבות , ייצוגית,רפרזנטטיביתפחות 

". הופ-היפ" הדוגמא את סגנון ניתן לקחת ל.  יח הפוליטי במסגרת הש להשגהשאינה ניתנת

, יון גרפיטגכ, יות שונותצורות תרבותסועפת של רשת מקיימת , זהו לא רק סגנון מוזיקאלי

 קשורים אחד בשני" הופ-ההיפ"ים של מרכיבים השונהכל . שנובעים ממנו, סלנג, ריקוד

 במרכזה עומד כאשר , יחד הם מהווים תרבות שלמה שהשפיעה רבות על תרבויות הנוערו

חלוקה ,  האפשריות לצורך שבירת הקייםשאיפה מכל המקורות, בלתי נלאה ליצירתיות דחף

תוך , לעקירת שורשיה, צנטרליזציה של התרבות-  חזקה לדהנטייה, ארגון- ורהלמרכיבים

  .משותף מחלקים של תרבויות שונות ומגוונות, כדי יצירת מרחב תרבותי חדש

  

ה המונית ע הובס בזכות תנועת הפאנקים שהיוו גרעין תנובחברתנונאציזם -יש לזכור כי ניאו

. תהריים שקשורים ליציהרעיונות האוטופו הרוק זיקתגזענית אחרונה ועל ידי מו-אנטי

בסולוטיזם אתני לבין אונליזם וינצ  מתרחש המאבק ביןןתרבות הנוער מהווה מרחב בו עדיי

 מקשר במהותונוער דווקא כגורם המתווך ורבות היש להדגיש את חשיבות ת. אויביהם

 מנוגד לרעיון של הומוגניות וטוהר –לה ואחרות א למרות צורות חברתיות כ–התרבותית 

תרבותיות האורתודוקסית דנה בדרכים ללמד את הצעירים כיצד הם -  תורת רב.אתני

לא ללמד אלא דווקא במגמה  עליה חלהבמקום זאת ; תרבותית- ניות הרבירוויחו מההטרוג

מתקיימת הטרוגניות תרבותית ספונטאנית במסגרת של תרבויות ללמוד את האופי שבו 

   . הנוער

  

  

  


