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Увод

Кри ми на ли тет афро а ме рич ких бан ди је сте сло жен дру штве
ни фе но мен. Кри ми на ли тет се ов де де фи ни ше као то та ли
тет кри ми нал них по ја ва про у зро ко ва них кри ми но ге ним 
фак то ри ма, док је етос1 ма ни фе ста ци ја основ них вред но сти 

1 Whi te, S. K. (2009) The Ethos of a Late-Modern Citizen, Cam brid ge:  
Har vard Uni ver sity Press, p. 17.
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свој стве них од ре ђе ној осо би или гру пи, а у овом слу ча ју 
криминал ном ган гу. При мар ни циљ ра да је сте да се уста но
ви на ко ји на чин кри ми но ге ни фак то ри до во де до спе ци фич
них об ли ка кри ми на ли те та. Прет по став ка је да фак то ри као 
што су не за по сле ност, еко ном ска и си стем ска де при ва ци ја, 
ра си зам и су бур ба ни за ци ја ути чу на мла де љу де и да се тај 
ути цај огле да у ства ра њу спе ци фич не кри ми нал не пот кул
ту ре. Кроз исто риј ски при ступ, ана ли зу кон тек ста и са др жа
ја по ка за ће се не рас ки ди ва ве за из ме ђу пот кул тур них иден
ти те та и кри ми нал них ак тив но сти ко је су при мар на сфе ра 
де ла ња афро а ме рич ких бан ди у Лос Ан ђе ле су.

Ган го ви су у Лос Ан ђе ле су као и дру гим аме рич ким гра до
ви ма по сто ја ли још од кад је про гла ше на не за ви сност. Ипак 
то су углав ном би ли ган го ви бе ла ца2  и Ла ти но а ме ри ка на ца. 
Ган го ви цр на ца3 го то во да уоп ште и ни су би ли за сту пље ни. 
То се про ме ни ло 40их го ди на XX ве ка кад се по пу ла ци ја 
Афро а ме ри ка на ца ду пли ра ла јер су за по шља ва ни ма сов но 
у бро до град њи за аме рич ку мор на ри цу ко ја је већ уве ли ко 
би ла у ра ту. Црн ци су углав ном до би ја ли сме штај дуж цен
трал не аве ни је и ни су има ли мно го оп ци ја да се пре се ле у 
дру ге де ло ве гра да. Хан тинг тон парк (Hun ting ton Park), Бел 
(Bell), Са ут Гејт (So uth Ga te), Комп тон (Comp ton), Ин глвуд 
(In gle wo od), Гар де на (Gar de na) и За пад ни Лос Ан ђе лес би ли 
су пред гра ђа на се ље на го то во хо мо ге но бе лом по пу ла ци јом. 
Бел ци из ових кра је ва су ви дев ши уплив цр ног ста нов ни
штва по че ли да се пла ше за сво је ста но ве јер ни су же ле ли 
да им се црн ци до се ља ва ју у на се ља. Ра си зам је још увек 
био ја ко из ра жен. Чак то ли ко да се тих го ди на у Лос Ан
ђе ле су по ја вио и огра нак Кјуклукскла на4 (Ku Klux Klan). 
Нај по зна ти ја бан да тог до ба би ли су спук хан тер си5 (Spook
Hunters), у пре во ду лов ци на црн це ко ји су чу ва ли бе ла 
пред гра ђа и ни су до пу шта ли црн ци ма да цир ку ли шу кроз 
те де ло ве гра да.

Цр но ста нов ни штво ко је је по ла ко оја ча ва ло свој по ло жај 
на за пад ној оба ли осе ти ло је по пр ви пут по тре бу за удру
жи ва њем у ганг ра ди за шти те а на ро чи то по сле зут сут не
ре да (Zoot Suit riots) из 1943. го ди не ка да су се су ко би ли 

2 У да љем тек сту ко ри сти ће се по ли тич ки не ко рект ни тер ми ни за ра су као 
што су: бе ла, бел ци.

3 У да љем тек сту ко ри сти ће се и по ли тич ки не ко рект ни тер ми ни за ра су 
као што су: цр на, црн ци.

4 Кјуклуксклан, по знат и као ККК или јед но став но „Клан”, име је по кре
та у САДу ко ји за го ва ра екс трем ни ре ак ци о ни зам, су пре ма ти ју бе ла ца, 
ан тиими грант ску по ли ти ку као и отво ре ни ра си зам.

5 Spook, по грд ни на зив за црн це у САД.
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ан гло а ме рич ки мор на ри и ла ти но6 омла ди на ко ја је но си ла 
ки цо шка ком би не зон оде ла. Оки дач не ре да би ло је уби ство 
мла дог Ла ти но а ме ри кан ца ко ји је про на ђен мр тав у свом 
бари ју7 (Barrio). Мор на ри ко ји су упло вља ва ли у Лос Ан
ђе лес пре зи ра ли су оде ла ко ја су но си ли мла ди Ла ти но а ме
ри кан ци јер су их сма тра ли не па три от ским и раз ме тљи вим 
по го то во што су их по ве зи ва ли са кри ми нал ним ак тив но
сти ма. Дуж Ка ли фор ни је до ла зи ло је до су ко ба мор на ра 
и ла ти но са. Све је еска ли ра ло у ју ну 1943. го ди не ка да су 
аме рич ки мор на ри ски ну ли оде ла мла дим Ла ти но а ме ри кан
ци ма и спа ли ли их. То је до ве ло до ни за су ко ба ко ји су за 
по сле ди цу има ли око 150 по вре ђе них љу ди. Го ми ла бе ла ца 
па тро ли ра ла је тих да на гра дом и ис точ ним Лос Ан ђе ле сом 
жељ на да се об ра чу на са сва ким ко но си зутсут. На па да
ли су: ла ти но се, црн це и дру ге ма њи не, углав ном омла ди ну 
ко ја им је де ло ва ла бес по сле но8. Не ре ди су по сле не ко ли
ко да на пре ста ли ка да је бе сна го ми ла до шла се би. Вој ни 
зва нич ни ци на и шли су на број не осу де јав но сти. Сре ди ном 
ју на не ре ди у Лос Ан ђе ле су и те рор ма ри на ца су пре ста ли, 
али су се на жа лост про ши ри ли на дру ге гра до ве Аме ри ке 
где су про га ња ни и пре би ја ни они ко ји су но си ли зутсут.

Лос Ан ђе лес ни је имао та ко из ра же ну се гре га ци ју као аме
рич ки југ, али су услед ра сно ре стрик тив них за ко на ет нич ке 
ма њи не би ле ус кра ће не за вла сни штво и рен ти ра ње у по је
ди ним де ло ви ма гра да. Све ово се ме ња ка сних че тр де се
тих и ра них пе де се тих го ди на XX ве ка кад црн ци до би ја ју 
мо гућ ност да ку пе ку ће у град ским под руч ји ма као што су 
Комп тон и Ватс (Watts) ко ја су по ста ла сред ње кла сни сан 
Афро а ме ри ка на ца. Пе де се тих го ди на услед ја ча ња по ло жа ја 
ма њи на у гра ду опет до ла зи до по ве ћа не тен зи је и ра сних 
су ко ба. Тих го ди на де ша ва се про цес на гле су бур ба ни за ци је 
где бел ци на пу шта ју цен трал на град ска под руч ја и се ле се 
у пред гра ђе. Црн ци су се бр зо се ли ли у ју жни Лос Ан ђе лес, 
нај че шће тех ни ком тзв. блокбaстинга9 (Blockbusting). По ли
циј ска гру бост и бру тал ност би ла је све уче ста ли ја по ја ва 
тих го ди на, па све до 1965. го ди не кад је еска ли ра ла у об
ли ку не ре да у на се љу Ватс 11. ав гу ста 1965. го ди не. Не ре де 

6 У да љем тек сту ко ри сти ће се по ли тич ки не ко рект ни тер ми ни за ра су као 
што су: ла ти но, ла ти но си.

7 Ба рио је шпан ска реч за град ско на се ље.
8 Al va rez, L. (2008) ThePoweroftheZoot:YouthCultureandResistancedu-
ringWorldWarII, Ber kley: Uni ver sity of Ca li for nia Press, p. 204.

9 Блокбaстинг, је сте тех ни ка у ко јој шпе ку лан ти не крет ни на ма ку пу ју ку
ћу или не ко ли ко ку ћа у хо мо ге но бе лим кра је ви ма, про да ју их цр ним 
по ро ди ца ма за ма ње па ра. Услед се гре га ци је и на сле ђа ра си зма бел ци би 
же ле ли да се од се ле из ули це или на се ља па би њи хо ве ку ће по знат но 
ни жим це на ма ку пи ли исти они шпе ку лан ти.
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је иза зва ло хап ше ње Мар ке та Фра ја (Mar qu et te Frye) ко ји је 
оп ту жен да је те но ћи угро жа вао без бед ност са о бра ћа ја сво
јом во жњом. Гру бост при ли ком хап ше ња пре ма оп ту же ном 
и све до ци ма хап ше ња до ве ла је до из ли ва не при ја тељ става 
ком ши лу ка пре ма по ли ци ји Лос Ан ђе ле са. Ка да се вест о 
ин ци ден ту про чу ла цр на за јед ни ца је иза шла на ули це и по
че ли су не ре ди ко ји су тра ја ли 6 пу них да на на под руч ју од 
око 60 км2 ур ба ног про сто ра10. Дру гог да на не ре да 13. ав гу
ста 1965. го ди не услед све ве ћег бро ја ма ни фе ста ци ја на си
ља, по ли ци ји се при дру жу је и 2.300 при пад ни ка На ци о нал
не гар де да би се одр жао ко је ка кав мир на ули ца ма. За све га 
је дан дан број укљу че них гар ди ста по рас тао је на 3.900 јер 
је на ули ца ма вла дао пот пу ни ха ос ко ји је у не ко ли ко ре чи 
до бро опи сао на ред ник Бен Дан (Ben Dunn): „Ули це Ват са 
ли чи ле су на рат ну зо ну у не кој да ле кој стра ној зе мљи. Ни су 
ви ше има ле ни ка кву слич ност са САД.”11

У не ре ди ма је ак тив но уче ство ва ло око 32.000 љу ди док је 
на ули ца ма би ло у мо мен ти ма и око 100000 љу ди ко ји су 
тра жи ли прав ду. Бел ци у гра ду пла ши ли су се Афро а ме ри
ка на ца по го то во по што се тих да на про ши ри ла вест да су 
бе ли во за чи из вла че ни из ко ла, мал тре ти ра ни и на па да ни 
у на се љи ма ко ја су за хва та ли не ре ди. Си ту а ци ја је по ста ла 
кри тич на до те ме ре да је упра ва по ли ци је уве ла по ли циј ски 
час ко ји је бра нио љу ди ма да иза ђу из сво јих ку ћа не би ли 
по хап си ли нај на сил ни је уче сни ке не ре да: ло кал не ганг сте ре 
и ма ло лет не де лин квен те.

С дру ге стра не, Цр на за јед ни ца у Аме ри ци по сма тра ла је 
не ре де као уста нак про тив опре си је ко ји аме рич ка вла да си
сте мат ски спро во ди над црн ци ма још од вре ме на отво ре ног 
ра си зма. Мно ги кри ти ча ри да нас сма тра ју да је ово би ла јед
на од пр вих по бу на цр ног ста нов ни штва про тив ре ал но сти 
жи во та у ге ту и ло шег трет ма на од стра не ау то ри те та ко ји 
се че сто гра ни чи са чи стом не прав дом. Ка да су не ре ди при
гу ше ни оста ла је ште та из ра же на у ми ли о ни ма до ла ра. Сма
тра се да је ци фра до сти гла 40 ми ли о на та да шњих до ла ра 
по што је у не ре ди ма оште ће но или пот пу но уни ште но око 
1.000 обје ка та и згра да12.

Крај ше зде се тих го ди на до вео је до ве ће ин те гра ци је 
црне омла ди не и ја ча ња иден ти те та као и ве ће еко ном ске 

10 http://www.la ti mes.co m/lo cal/obi tu a ri es/lamere napri ce20130623story.
html / Да тум при сту па ња са др жа ју “web“ стра ни це: 12. 08. 2015.

11 Troy, T. (2016) ShallWeWake thePresident?:TwoCenturies ofDisaster
ManagementfromtheOvalOf ce, Lan ham: Row man and Lit tle fi eld, p. 156.

12 http://www.ra re new spa pers.co m/vi ew/609877 / Да тум при сту па ња са др
жа ју web стра ни це: 20. 10. 2017.
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деприваци је ко ја је са мо до ве ла до сма ње ња бро ја ле гал них 
при ли ка за ства ра ње жи во та за мла де црн це у Аме ри ци. Де
це ни ја у ко јој дру штве на свест про ди ре у ве ћи ну пот кул ту
ра у САД на жа лост ни је до ве ла до по треб них си стем ских 
про ме на. Ис кљу че ност из си сте ма здрав стве не за шти те, 
ре зи ден ци јал на ис кљу че ност Афро а ме ри ка на ца и ин сти ту
ци о на ли зо ва ни ра си зам је су фак то ри ко ји су на мно го број
не на чи не под ри ва ли цр но ста нов ни штво су жа ва ју ћи им 
спек тар жи вот них при ли ка и шан си за оства ре ње аме рич ког 
сна. Тих го ди на мно ги су се оти сли у жи вот кри ми на ла још 
од де чач ких да на. При су тан је и још је дан про цес. Реч је о 
удру жи ва њу мно го број них ма лих ган го ва у ве ли ке афи ли
ја тив не бан де као што су Крипси (Crips) и Бладзи13 (Bloods) 
ко ји сво је ко ре не ди рект но ву ку из постВатс си ту а ци је ко ја 
је пре о бли ко ва ла чи та ву ге не ра ци ју мла дих у цен трал ном и 
ју жном Лос Ан ђе ле су и ство ри ла ат мос фе ру ве ли ког не по
ве ре ња у ор га не за ко на и др жав не ин сти ту ци је ко је су при
сут не у си ро ма шним за јед ни ца ма све до да нас. Ко нач но, ка
сних ше зде се тих за по чи ње и рат про тив кри ми на ла.

За про у ча ва ње кри ми на ли те та афро а ме рич ких ган го ва ко ја 
је у ра ду прет ход но де фи ни са на као то та ли тет кри ми нал них 
по ја ва про у зро ко ва них кри ми но ге ним фак то ри ма ва жно је 
по за ба ви ти се чи ни о ци ма и исто риј ским при ли ка ма из ко јих 
су по те кле бан де Крипс и Бладз. Фак то ри ко ји су ути ца ли 
на кри ми но ге не зу афро а ме рич ких ган го ва из ве де ни су из 
пре до че них исто риј ских усло ва уз те о риј ски оквир ко ји су 
по ста ви ли: Едвин Са тер ланд (Ed win Sut her land), Шо и Ме
кеј (Shaw and McKay) као и Оскар Лу ис (Oscar Le wis) ко ји 
се ба вио про бле мом си ро ма штва и по ло жа јем си ро ма шних 
у САД. Су де ћи по овим те о риј ским кон цеп ти ма, нај ва жни ји 
чи ни о ци на стан ка ган го ва су:

1. Ра си зам

2. Су бур ба ни за ци ја

3. Си ро ма штво

4. Из ба ци ва ње из шко ла

5. За твор ска по пу ла ци ја ко ја се вра ћа на ули це

Ра ни је у ра ду би ло је по ме на о ра си зму као јед ном од глав
них фак то ра удру жи ва ња Афро а ме ри ка на ца у ган го ве. Од 
вре ме на Дру гог свет ског ра та мла ди црн ци про ла зи ли су кр
оз тор ту ре по ли ци је. То је да ље до ве ло до по ја ча не тен зи је 
и од го во ра на не прав ду. Ма ло лет нич ке бан де ни су про из вод 

13 Pac he co, H. R. (2010) Understanding the Culture of Youth Violence,  
Phi la delp hia: Espe ran za, p. 13.
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XX ве ка, оне су се по ја вљи ва ле и ра ни је и у ра зним епо
ха ма14. Као ма ле дру штве не гру пе оне спон та но ре а гу ју на 
дру штве ну сре ди ну. На кон не ре да у Ват су 1965. го ди не до
шло је до фе но ме на по зна тог као вајтфлајт15 (Whiteflight). 
Бел ци су се на гло исе ља ва ли у пред гра ђа оста вља ју ћи го
то во хо мо ге но цр но под руч је у ју жноцен трал ном де лу гра
да. Ова хо мо ге ни за ци ја са мо је отво ри ла вра та удру жи ва
њу и олак ша ла ши ре ње ето са ган го ва. Гра ђан ски по кре ти 
тог до ба, а на ро чи то ра ди кал ни Црнипантери про па ги ра
ли су сво је иде је тих го ди на у за јед ни ца ма ра ди ка ли зу ју ћи 
омла ди ну, да ју ћи им иде ал цр ног му шкар ца као бор ца за 
сло бо ду. Ра си зам као чи ни лац ко ји је огра ни ча вао сло бо ду 
ма њи на ду бо ко је уко ре њен фе но мен у аме рич ком дру штву 
па је у од ре ђе ној ме ри по стао и ин сти ту ци о на ли зо ван. То 
се на ро чи то мо гло при ме ти ти код по ли ци је у ве ли ким гра
до ви ма где су углав ном бе ли по ли цај ци до ла зи ли у кон такт 
са ма њин ским кул ту ра ма. Ови кон так ти су че сто би ли и на
сил не при ро де, на ро чи то на кон не ре да у Ват су што је до
ве ло до по ја ча ња по ли циј ске тор ту ре над афро а ме рич ком 
омладином у ло сан ђе ле ском инер си ти ју.

Док су се исто риј ски гле да но ма ло лет нич ке бан де фор ми
ра ле из скит ни ча ре ња16 код ло сан ђе ле ских ган го ва је ра са 
игра ла пре суд ну уло гу. Пре ма све до че њи ма мно гих чла
но ва ган га ка ко бив ших та ко и ак тив них, деч је кли ке као 
да су пре ко но ћи по ста ја ле кри ми нал не гру па ци је. Мла ди 
љу ди ко ји су же ле ли да се до ка жу у усло ви ма оску де ва ју
ћих ре сур са и пре хра не сво је по ро ди це сна гу су про на ла зи
ли у груп ном де ла њу. Емил Ко фер ман (Émi le Cop fer mann) 
је у сво јим на ла зи ма до шао до за кључ ка да кад до ко ли цу 
вр шња ка за ме ни оку пља ње ра ди оба вља ња за јед нич ких 
ак тив но сти, углав ном кри ми нал них, ганг по ста је мул ти
функ ци о нал на гру па од но сно бан да17. Упра во то се де си ло у 
цен трал ном Лос Анђелесу и то за ве о ма крат ко вре ме. Ако 
узме мо гле ди ште Реј мо на Ри ве ра (Bert he ReymondRi ver) да 
по сто је два ти па бан ди: до бро ћуд ни и па то ло шки. Крип си и 
Блад зи би сва ка ко би ли до бро ћуд не бан де по што су их ство
ри ле окол но сти дру штва и исто риј ски кон текст вре ме на у 
ком су на ста ле18.

14 То до ро вић, А. (1973) Социологија малолетничке банде, Но ви Сад:  
Рад нич ки уни вер зи тет „Ра ди вој Ћир па нов”, стр. 10.

15 Вајт флајт је тер мин ко ји озна ча ва на глу ми гра ци ју бе лог ста нов ни штва 
из јед ног де ла гра да у дру ги.

16 То до ро вић, А. нав. де ло, стр. 10.
17 Cop fer mann, E. (1962) La Generation des blousons noirs, Pa ris: TGL  

Har mat tan, p. 162.
18 То до ро вић, А. нав. де ло, стр. 18.
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Је дан од при ме ра ве ли ког пре у сме ра ва ња ка пи та ла на се
кун дар ни са при мар ног то ка је сте про цес су бур ба ни за ци је 
у САД на кон 1945. го ди не ко ју је по ли ти ка др жа ве по др жа
ла си сте мом по ре ских олак ши ца на ку по ви ну ку ће. Про цес 
су бур ба ни за ци је је сте фе но мен ми гра ци је град ског ста
нов ни штва из цен трал них град ских под руч ја на пе ри фе ри
ју Ова ква др жав на по ли ти ка САД на гло је ме ња ла ур ба ни 
иден ти тет гра да а на ро чи то Лос Анђелеса. Сам по глед на 
град из ва зду ха и ње го ву ши ри ну од го то во 200 ки ло ме та ра 
са окол ним окру зи ма све до чи нам о сте пе ну су бур ба ни за
ци је ко ја га је за де си ла. У пе ри о ду од 1945. до 1965. го ди не 
по пу ла ци ја Афро а ме ри ка на ца у Лос Анђелесу по ра сла је са 
75.000 на 650.000. Ве ћи на тог ста нов ни штва услед су бур ба
ни за ци је жи ве ла је у цен трал ном и ју жноцен трал ном град
ском по ја су, де лу гра да ко ји је имао про бле ма са шко ла ма 
ко је се га се и не а де кват ним град ским пре во зом19. Ефек ти 
су бур ба ни за ци је по си ро ма шна град ска под руч ја у цен тру 
и да ље се осе ћа ју. Пре ма Оска ру Лу и су стам бе ну си ту а ци ју 
си ро ма шних ка рак те ри ше пре на тр па ност ста на, ма њак при
ват но сти, али и ма ња по ве за ност чла но ва ко ја не иде да ље 
од ну кле ар не по ро ди це20. Ово сла бље ње по ро дич не ин сти
ту ци је отва ра вра та не фор мал ном удру жи ва њу као што су 
ган го ви и банде.

Што се ти че си ро ма штва или сте пе на еко ном ске де при ва
ци је Афро а ме ри кан ци су се на кон Дру гог свет ског ра та су
о чи ли са ра сту ћом не за по сле но сти. Овај про блем при су тан 
је и да нас, ка ко је по ка за ла ло сан ђе ле ска ко ми си ја у свом 
из ве шта ју Л.А. 2020 из 2013. го ди не. У гра ду је по ред ве ли
ке сто пе не за по сле но сти опао и уку пан број рад них ме ста 
у од но су на 1990. го ди ну. Лос Анђелес је је ди ни град ко ји 
про ла зи кроз тренд кон ти ну и ра ног опа да ња бро ја по сло
ва у по след ње 24. го ди не21. Овај про цес мо же се об ја сни ти 
при ла го ђа ва њу тр жи шта по сло ва но вим еко ном ским трен
до ви ма али исто та ко сто ји да услед све ве ћег пре ме шта ња 
по сло ва из ван САД ис па шта ју ни ско ква ли фи ко ва ни рад ни
ци ко ји су углав ном ма њи не укљу чу ју ћи и Афро а ме ри кан
це. Ова ква сли ка да нас са мо по твр ђу је да се у по след њих 
60 го ди на ни је мно го по сти гло у ин клу зи ји цр ног ста нов
ни штва у аме рич ко дру штво. Ови усло ви као и хро нич на 

19 http://www.la ti mes.co m/lo cal/la now/la me ln wattsri otsex pla i ner
20150715htmlstory.html / Да тум при сту па ња са др жа ју “web“ стра ни це: 
24. 06. 2017.

20 Spic ker, P., Le gu i za mon, S. A. Gor don, D. and Øyen, E. (2006) Poverty:An
InternationalGlossary, Lon don: Zed Bo oks, p. 43.

21 https://www.wsws.org/en/ar tic les/2014/04/15/lo saa15.html /Да тум при сту
па ња са др жа ју “web“ стра ни це: 02. 06. 2017.
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не за по сленост плод но су тло за кри ми нал не ак тив но сти. 
Друштве на аноми ја до во ди до тра же ња ал тер на тив них ре
ше ња ме ђу ко ји ма су и она ко ја укљу чу ју не ле гал но сти ца
ње. У САД си ро ма штвом се ба ви зва нич на др жав на ста ти
сти ка ко ју во ди цен зу сни би ро САД22 (US Cen so us Bu re au). 
Би ро се слу жи сто па ма нов ча них при хо да ко ји ва ри ра ју у 
од но су на број чла но ва по ро ди це и на од ре ђе ну су му нов ца. 
Ста ти сти ка по ка зу је да се број бра ко ва код Афро а ме ри ка на
ца ра ди кал но сма њу је на кон пе те де це ни је XX ве ка. Сто па 
скла па ња бра ко ва за цр не же не па ла је са 64 % на 29 % за
кључ но са 1997. го ди ном. По сле ди ца овог трен да је сте да 
се ве ли ки број де це ра ђа у ван брач ној за јед ни ци и жи ве са 
мај ком или ње ним ро ди те љи ма. Би ро по ка зу је да је сва ком 
пе том цр ном де те ту мај ка мла ђа од 20 го ди на. Што се си ро
ма штва ти че цен зу сни би ро САД по ка зу је да се афро а ме
рич ка по пу ла ци ја по след њих ше зде сет го ди на су о ча ва ла са 
нај ни жом сто пом из ла ска из си ро ма штва. Та ко је тек 2,7 % 
од свих ре ги стро ва них си ро ма шних Афро а ме ри ка на ца ус
пе ло да пре ђе праг си ро ма штва. Пси хо ло шки ефе кат си ро
ма штва  оста вља ве о ма озбиљ не по сле ди це на по је дин це. 
Осе ћа се у то ме да усво је ни пот кул тур ни си стем вред но сти 
чи ни де цу не спрем ном за ко ри шће ње мо гућ но сти про ме не 
да те си ту а ци је, ка ква је на при мер укљу чи ва ње у обра зов ни 
си стем23.

Као што је мно го пу та до ку мен то ва но, де ца ко ја по ха ђа
ју шко ле у ур ба ним град ским под руч ји ма има ју не јед на ке 
обра зов не при ли ке услед мањ ка сред ста ва у бу џе ту ко јим се 
град ске шко ле фи нан си ра ју, у од но су на сво је вр шња ке ко ји 
по ха ђа ју при ват не или шко ле у ма њим сре ди на ма. Ово, као 
и ма њак ква ли фи ко ва ног обра зов ног ка дра ства ра код де це 
не за ин те ре со ва ност за обра зо ва ње и тра ди ци о нал не ка на
ле ре а ли за ци је.  У по гла вљу сво је књи ге: „In ner City Kids –  
Ado le scents Con front Li fe and Vi o len ce in an Ur ban Com mu
nity“ под на сло вом BecomingSomebody, Али са Ме кин та јер 
на сја јан на чин опи су је ка ко де те о ри за ци ја ле гал них при
ли ка код афро а ме рич ке омла ди не уз ја ку ком по нен ту аме
рич ког сна и са мо ак ту а ли за ци је во ди ну жно у на чи не за до
ка зи ва ње ко ји се че сто ко се са оним што дру штво сма тра 
мо рал но ис прав ним24. Мла ди љу ди же ле да се до пад ну и 

22 https://www.cen sus.gov /to pics/in co mepo verty/po verty/gu i dan ce/po verty
me a su res.html /Да тум при сту па ња са др жа ју “web“ стра ни це: 24. 06. 
2017.

23 Spic ker, P., Le gu i za mon, S. A. Gor don, D. and Øyen, E. нав. де ло, стp. 44.
24 Mcintyre, A. (2000) Inner City Kids –Adolescents Confront Life and Vi-
olence in anUrbanCommunity, New York:  New York Uni ver sity Press,  
рp. 130, 131, 144, 145.
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да при па да ју па та ко се бе че сто до во де у не при ли ке за рад 
до би ја ња свог ме ста као ло кал них хе ро ја у при ча ма сво јих 
вр шња ка. Мно ги све до че да ка да би члан ган га био из ба чен 
из шко ле због ту че или дру гог на сил ног по на ша ња, он био 
че сто пре ба чен у дру гу шко лу у дру гом де лу гра да. Ова квом 
по ли ти ком еду ка тив ног си сте ма кул ту ра ган га ши ри ла се 
као шум ски по жар кроз ло сан ђе лески инер си ти. Све до че ња 
ових до га ђа ја ја сно су опи са на у до ку мен тар ном фил му ко ји 
се ба ви овом те мом: „In si de Blo ods and Crips”.

Фак тор ко ји се по ка зао као кљу чан у кри ми но ге не зи Крип са 
и Блад за је сте за твор ска по пу ла ци ја ко ја се вра ћа на ули це 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX ве ка. Ра ди се о то ме 
да су мно ги за тво ре ни ци, ухап ше ни углав ном у не ре ди ма 
у Ват су у за тво ру сту пи ли у кон такт са ра ди кал ним по кре
ти ма, нај че шће Цр ним пан те ри ма и од њих да ље пре у зе ли 
од ре ђе не док три не и уче ња ко је су по че ли да при ме њу ју 
по по врат ку на ули це. Овим про це сом су се од сла бо ор
га ни зо ва них ган го ва ство ри ле бан де, као гру пе све сне свог 
криминал ног иден ти те та и пот кул ту ре.

Прет ход но пре до че ни кри ми но ге ни фак то ри сва ка ко игра ју 
ве ли ку уло гу у кри ми но ге не зи јед ног де ла афро а ме рич ког 
ста нов ни штва. Исто риј ске при ли ке и раз вој до га ђа ја пред
ста вља ју дру ги део ко ји тре ба раз мо три ти у ци љу да се раз
у ме по ре кло цр них бан ди Крипс и Бладз. Афро а ме рич ки 
ган го ви у Лос Анђелесу ра них ше зде се тих го ди на углав ном 
су би ли они чи ји се чла но ви мо гу на бро ја ти на пр сте. Ма
ло лет ни ци су их углав ном фор ми ра ли у пе ри о ду из ме ђу 13 
и 16 го ди на ста ро сти, ко ји се у мно гим зе мља ма ши ром све
та сма тра јед ним од нај о па сни јих пе ри о да у жи во ту мла дих 
љу ди што се ти че пре ступ нич ког по на ша ња25. Ган го ви су 
углав ном на ста ја ли не фор мал но у сред њим шко ла ма (High 
school), где су се деч је кли ке спон та но пре тва ра ле у не што 
ви ше кроз бунт про тив дру штва.

Пр ви ган го ви ве зу ју се за шко ле Ва шинг тон (Was hing ton), 
Џор дан (Jor dan), Џеф (Jef), Фри монт (Fre mont) и Крен шо 
(Cren shaw). Крен шо је по го то во би ла ва жна шко ла због сво
је ло ка ци је у гра ду. Она је на и ме би ла сме ште на у исто и
ме ном бу ле ва ру Крен шо ко ји је де лио овај део гра да на ис
точ ни и за пад ни26. Ган го ви сву да, а на ро чи то у САД до ста 
по но са и иден ти те та ву ку из сво је те ри то ри је та ко да су ова 

25 То до ро вић, А. (1973) Социологија малолетничке банде, Но ви Сад:  
Рад нич ки уни вер зи тет „Ра ди вој Ћир па нов”, стр. 77, 78.

26 Mar row, T. and Cen tury, D. (2011) Ice:AMemoirofGangsterLifeandRe-
demption-fromSouthCentraltoHollywood, New York: One World Bo oks, 
p. 25.
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гра нич на под руч ја и нај при ма мљи ви ја ган го ви ма те су они 
у њи ма и нај ак тив ни ји. Бан да Крип са осно ва на је ка да су се 
Стен ли „Ту ки” Ви ли јамс (Stan ley To o kie Wil li ams) и Реј монд 
Ли Ва шинг тон (Raymond Lee Was hing ton) сре ли 1969. го ди
не и от по че ли сво је кри ми нал не по ду хва те. Њи хо ва иде ја 
би ла је да ује ди не ган го ве око Креншоa и фор ми ра ју бан ду 
ко ја ће због сво је број но сти и од лич ног те ри то ри јал ног по
ло жа ја ла ко кон тро ли са ти огром но под руч је гра да. Због то га 
ви ше не ће би ти уз не ми ра ва ни од по ли ци је и дру гих бан ди. 
У по чет ку нај ве ћи број чла но ва имао је из ме ђу 16 и 18 го ди
на. Крип си су по Ви ли јам су и Смај ли ју осно ва ни због гне
ва мла дих цр на ца по сле не ре да у Ват су као и раз о ча ра њу 
у црне на ци о на ли стич ке ор га ни за ци је као што су Пар ти ја 
Цр них пан те ра и По крет Цр них пан те ра27. Ори ги нал но име 
бан де би ло је Крибс (Cribs).

Име Крибс иза бра но је да по ка же и да од ра зи мла дост ве ћи не 
чла но ва бан де. Ка да се бан да ре а ли зо ва ла и за хва ти ла ве ћи 
број под руч ја по је ди ни чла но ви бан де по ста ли су свод ни ци 
пре по зна тљи ви по то ме што су но си ли шта по ве за хо да ње. 
Ста нов ни штво их је зва ло бо га љи ма па та да по ста је по знат 
тер мин крип скра ће но од крипл (Crip ple)28. Не ки од Крип са 
та да и ме ња ју зна че ње свог име на па Crip по ста је акро ним 
ко ји зна чи CommunityRevolutionInProgress29. Овом про ме
ном зна че ња же ле ли су да по ка жу сво ју ва жност у црној за
јед ни ци и из ра зе сво је пре тен зи је да ре во лу ционизу ју сво ја 
на се ља и ћо шко ве.

По чет ком се дам де се тих но вин ски члан ци уве ли ко су пи са
ли о Крип си ма, а не о Криб си ма ко ји су по ста ли део про
шло сти. Ви ли јамс и Ва шинг тон су за све га пар го ди на, са 
сво јих 20 го ди на по ста ли во ђе две бан де са чи ње не од мно
штва се то ва што је њи хов на зив за ганг. Ва шинг тон је као 
бив ши уче ник сред ње шко ле Фри монт во дио ист сајд (East 
si de) Крип се док је Ви ли јамс ко ји је ишао у сред њу шко лу 
Ва шинг тон во дио вест сајд (West si de) Крип се30. Крип си су 
у пр вим го ди на ма у мно го ме опо на ша ли иден ти тет и ор га
ни за ци ју Цр них пан те ра те су че сто ви ђа ни ка ко но се цр
ну оде ћу а нај о зло гла ше ни ји ме ђу њи ма цр не ко жне јак не. 
Ви ли јамс у сво јим ме мо а ри ма пи ше да је члан бан де ко ји 
је први но сио пла ву мараму и оде ћу ко ја је да нас сим бол 

27 Wil li ams, S. and To o kie, S. T. (2007) BlueRage,BlackRedemption, New 
York: Si mon & Schu ster, p. 12.

28 https://www.sno pes.com /lan gu a ge/ac ronyms /crip.asp / Да тум при сту па ња 
са др жа ју “web“ стра ни це: 20. 10. 2017.

29 Пре вод: Re vo lu ci ja za jed ni ce u to ku.
30 Wil li ams, S. and To o kie, S. T. нав. де ло, стр. 12.
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Крип са био члан бан де Кр тис Мо роу (Cur tis Mor row) ко га су 
зва ли Бу да (Bud dha)31. Бу да је та ко ђе био је дан од осни ва ча 
бан де а по сле ње го вог уби ства 1973. го ди не бан да по ла ко 
по чи ње у ње го во се ћа ње да но си пла ве ма ра ме и оде ћу пла
ве бо је32. Крип си у по чет ку ни су има ли ја ку ор га ни за ци ју и 
ис ти ца ле су се при род не во ђе. Љу ди ко ји су до бро под но
си ли стрес жи во та на ули ци ко ји је као нео ту ђи ве де ло ве 
са др жао кри ми нал не и на сил не еле мен те. Вре ме ном је ор
га ни за ци ја ра сла и тек се ка сних се дам де се тих ја вља ја сна 
хи је рар хи ја у ган го ви ма. Кри ми нал ни еле мент је та да по
стао то ли ко јак да се о Крип си ма мо же го во ри ти као пра вом 
при ме ру ор га ни зо ва не кри ми нал не бан де.

Крип си су као до ми нант на гру па ула зи ли у мно го број не 
су ко бе са дру гим ма њим афро а ме рич ким бан да ма као што 
су: Л.А.Бримс (L.ABrims), Атенспаркбојс (AthensPark
Boys), Бишопс (TheBishops), Дрилкомпани (TheDrillCom-
pany), Пajру стрит бојс (Piru Street Boys) и Денвер лејнс
(DenverLanes). У јед ном мо мен ту Крип си су би ли да ле ко 
мно го број ни и дру ге бан де ни су при зна ва ле њи хо ву моћ као 
ау то ри тет у ло кал ним за јед ни ца ма ко је су Крип си не рет ко 
те ро ри са ли ти ме обе сми шља ва ју ћи свој ре во лу ци о нар ни 
акро ним у све га не ко ли ко го ди на. Су ко би из ме ђу Крип са и 
дру гих бан ди су по ста ли све уче ста ли ји и обим ни ји па је 
та ко по сле су ко ба у Комп то ну из ме ђу Пајрустритбојса и 
ло кал них Крип ган го ва, ко ји је по при мио цр те пра вог ра та 
бан ди оформ љено удру же ње ган го ва ко је да нас зна мо као 
бан ду Бладз. 

При мар ни ри вал Крип си ма је сте бан да Блад за. За ни мљи во 
је да је по че так ове бан де ди рект но по ве зан са осни ва чи ма 
Крип са: Ви ли јам сом и Ва шинг то ном, ко ји су кра јем ше зде
се тих на па ли Сил ве сте ра Ско та (Sylve ster Scott) и Бен со на 
Овен са (Ben son Owens) из сред ње шко ле Сен те ни јал (Cen
ten nial). Упра во су ова два мла ди ћа, ста нов ни ци Комп то на 
као од го вор на овај на пад офор ми ли пр ви Бладзганг:Пајру
стритбојсe ко ји су се де ли ли на две гру пе слич но ор га ни
за ци ји Крип са: вест сајд и ист сајд. Пај ру и ма су се убр зо 
при дру жи ли и Сван си (Swans), Брим си као и Блек пи сто
ун си (Black P Sto nes) па им је број у пр вих не ко ли ко го ди на 
по рас тао.

Крип си су и да ље би ли знат но број ни ји. Жи вот у бан ди 
је ја ко те ри то ри ја лан па је већ сре ди ном се дам де се тих го
ди на по че ла ја сна се гре га ци ја ме ђу на се љи ма у ко ји ма су 
примар но ак тив ни Крип си и они ма у ко ји ма су ак тив ни 

31 Исто, стр. 16
32 Исто, стp. 12.
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Блад зи. Вели ки број кон флик ата иза зи вао је мр жњу ме ђу 
омла ди ном па је по рас тао и број агре сив них на па да ко ји су 
за по следицу има ле да се знат но из ме ни ли це Комп то на, Ин
глву да, Ват са и Са ут Цен тра ла. Се дам де сетих го ди на мла ди 
Афро а ме ри кан ци че сто су се опре де љи ва ли да ре пу та ци
ју стек ну пе сни че њем и сит ним кра ђа ма. Уче ста ле ту че и 
зло чи ни ме ђу афро а ме рич ком по пу ла ци јом на ули ца ма цен
трал ног Лос Анђелеса има ле су за по сле ди цу да се ве ћи број 
мла дих љу ди укљу чи у овај стил жи во та.

Ка ко се број уче сни ка у пот кул ту ри ган га по ве ћа вао та ко је 
ра стао и број ма њих еки па ко је су се из ја шња ва ле као Крип
си и Блад зи. Број тзв. сетова  ра стао је про гре сив но да би 
до сти гао сво ју кул ми на ци ју ра них де ве де се тих го ди на XX 
ве ка ка да је по пи са но 109 бан ди Крип са са 16.450 чла но ва и 
45  бан ди Блад за са 5.494 чла на33. За ни мљи во је на по ме ну ти 
да је овај број од се дам де се тих ма ње ви ше увек флук ту и рао 
из ме ђу пет на ест и два де сет хи ља да чла но ва.

Ди фе рен ци јал на асо ци ја ци ја се мо же на од ли чан на чин при
ме ни ти у ана ли зи по ра ста бро ја бан ди и уве ћа ња бро ја чла
но ва јер је због истог пот кул ту р ног сти ла ко ји бан де има ју 
очи глед но да се ра ди о ре про дук ци ји и уче њу уло ге кри ми
нал ца. Тех ни ке као што су пе сни че ње, пре ва ре, пљач ка ње, 
уче ње зна ко ва ка рак те ри стич них за гру пу и цр та ње гра фи та 
са мо су не ке од сло же них ак тив но сти ко је мла ди љу ди мо
ра ју да са вла да ју кад уђу у свет ган го ва и бан ди. Ин ди ви
ду ал ност се у по чет ку гу ши ја ком струк ту ром сти ла бан де 
али на кон што се по је ди нац докаже ње гов иден ти тет опет 
до ла зи до из ра жа ја и не ка пра ви ла мо гу под ле ћи про ме ни. 
При мер би био да не ки при пад ни ци бан ди ко ји су до ка за ли 
свој ста тус мо гу да но се бо ју су пар ни ка што је по чет ни ци ма 
или во на бји ма (Wan na be)  не до пу сти во.

Ра них се дам де се тих, ка да су ган го ви Крип са и Блад за узи
ма ли ма ха нај че шћи упли ви у зло чин огле да ли су се у сит
ним кра ђа ма и пе сни че њу уко ли ко се на и ђе на от пор при
ли ком кра ђе. О раз ме ра ма ових ви до ва кри ми на ли те та не 
мо же мо за кљу чи ва ти, јер их ста ти сти ка ис црп но не бе ле жи. 
По че так осам де се тих го ди на пред ста вља пра ву пре крет ни
цу. На и ме, та да се ова два ган га ак тив но укљу чу ју у тр го
ви ну дро гом. Крек ко ка ин, ре ди рок (ReadyRock) ка ко су га 
зва ли та да шњи ди ле ри бр зо је по чео да се ши ри ме ђу афро
а ме рич ком за јед ни цом. Ова суп стан ца је сте сти му ланс ко ји 
иза зи ва ве о ма ја ку за ви сност. Чла но ви бан де по угле ду на 

33 http://www.la al ma nac.co m/cri me/cr03v.htm /Да тум при сту па ња са др жа ју 
“web“ стра ни це: 17. 05. 2016.
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круп ни је ди ле ре ула зе у по сао тр го ви не нар ко ти ци ма и за 
ве о ма крат ко вре ме за ра ђу ју ве ли ке су ме нов ца. 

Крекко ка ин до но си ве ли ку за ра ду па се и број бан ди дра
стич но по ве ћао. По из ве шта ју Ефбиаја сма тра се да је у 
овом пе ри о ду у Лос Анђелесу би ло око 15.000 чла но ва 
бан ди у око 300 група34 што је ути ца ло и на број уби ста ва. 
Ше зде се тих го ди на број уби става по ве за них са ган го ви ма 
ни је пре ла зио 10. Тај број се се дам де се тих по ве ћао да би 
осам де се тих и ра них де ве де се тих до се гао кри тич не ни вое. 
Лос Анђелес је тих го ди на имао из ме ђу 600 и 1000 уби ста ва 
сва ке го ди не. По ло ви на од њих по ве за на је са афи ли ја ци јом 
бан ди. За ра во, реч је о сво је вр сном за ча ра ном кру гу: ра стом 
сто пе уби ста ва и на сил них зло чи на у афро а ме рич ким за јед
ни ца ма ра сла је и ан та го ни за ци ја ме ђу мла дим љу ди ма ко ји 
су уто чи ште од стра ха за жи вот тра жи ли у гру пи.35 Ово је 
де це ни ја у ко јој се по пу ла ри зу ју рат нич ке фра зе као што су: 
„Ура ди или умри”36 (Doordie) и „Не до пу сти да те ухва те 
ван гар да” (Don’tgetcaughtslippin’). 

Су ко би из ме ђу две бан де су кроз чи та ве осам де се те го ди
не два де се тог ве ка те ро ри са ле цен трал на град ска под руч ја. 
Жр та ва је би ло мно го па су пси хо ло шке по сле ди це као што 
су  фа та ли зам и де фе ти зам би ле осет не код ве ћи не цр ног 
ста нов ни штва у цен тру Лос Анђелеса. Тек су 1993. го ди не 
кад су град за хва ти ли не ми ри због по ли циј ског пре би ја ња 
Род ни ја Кин га  (Rod ney King) бан де Крип са и Блад за ушле 
у при вре ме но при мир је, усме ра ва ју ћи свој бес и љут њу ка 
ши рој сре ди ни а на ро чи то ло сан ђе ле ској по ли ци ји.

Те о ри је ди фе рен ци јал не асо ци ја ци је, пот кул ту ре, као и не ки 
од на ла за чи ка шке шко ле ла ко се мо гу им пле мен ти ра ти на 
про у ча ва ње Крип са и Блад за. Ово по твр ђу је њи хо ву уни вер
зал ност и при ме ну на сло же не фе но ме не из ван исто риј ског 
кон тек ста у ком су се раз ви ја ле. Ди фе рен ци јал на асо ци ја
ци ја као те о ри ја уче ња кри ми нал ног по на ша ња ко ри сти да 
по мог не да схва ти мо ка ко се ре про ду ку ју обра сци и етос ко
ји мла де љу де усме ра ва ју ка кри ми на лу. Шо и Ме кеј су као 
и Бар џис пре њих иден ти фи ко ва ли инер си ти као ри зич ну 
град ску зо ну што се ти че кри ми на ли те та па та ко број бан
ди и чла но ва мо же мо об ја сни ти као по сле ди цу окру же ња 
у ко јем од су ство ин тер ак ци је са не кри ми нал ним особама 

34 https://www.fbi.gov/statsser vi ces/pu bli ca ti ons/2011na ti o nalgangthre at
as ses sment /Да тум при сту па ња са др жа ју “web“ стра ни це: 29. 05. 2017.

35 http://www.dailynews.com/ge ne ralnews/20160113/gangre la teddo me stic
vi o len cecri messpi keinlos an ge les /Да тум при сту па ња са др жа ју “web“ 
стра ни це: 14. 05. 2017.

36 Wil li ams, S., To o kie, S. T. нав. де ло, стр. 12.
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по јача ва ефек те ин тер ак ци је са кри ми нал ци ма. Ва жно је 
ис та ћи да се у слу ча ју Крип са и Блад за не ра ди са мо о вр
шњач ким ин тер ак ци ја ма већ и ме ђу ге не ра циј ским од ко јих 
су ве о ма че сте оне из ме ђу де це и њи хо вих уја ка.

По ре кло Крип са и Блад за, као бан ди на ста лих услед спе ци
фич ног дру штве ног кон тек ста аме рич ког дру штва, од ре ђе но 
је ма кро и ме зо од но си ма ра сне мо ћи. Се ћа ње на ро бо вла
сни штво и бор ба за гра ђан ска пра ва мо би ли са ле су Афро а
ме ри кан це да се свим си ла ма бо ре про тив опре сив ног си
сте ма. Си ро ма шна омла ди на ни је пред ста вља ла из у зе так па 
су се та ко и они слу жи ли свим си ла ма ко је по зна ју. Про у ча
ва ње афро а ме рич ких бан ди та ко је не рас ки ди во ве за но за 
аме рич ку исто ри ју и дру штво. Ганг стер као сим бол чо ве ка 
ко ји сти че бо гат ство кри ми на лом и бо ри се про тив свих ко ји 
му ста ну на пут из у зет но је при ма мљив  мла ди ма, на ро чи
то де ци без по зи тив них узо ра ка кве има до ста у Са ут Цен
тра лу. При мер ово га је сте и по пу лар ност фил ма Скарфејс
(Scarface)37 и лич но сти То ни ја Мон та не (Tony Mon ta na) ме
ђу ло сан ђе ле ским бан да ма што го во ри о ме ђу за ви сно сти 
ганг стер ске и поп кул ту ре.

Чла но ви цр них бан ди има ју груб стил ко ји због ма те ри јал
них усло ва у ко јим жи ве до ста на ли ку је сти лу пот кул ту ре 
ни же кла се. Ми ле ро ви еле мен ти вред но сти рад нич ке пот
кул ту ре од лич но осли ка ва ју уну тра шњу ди на ми ку ган га као 
и мо ти ве чла но ва. Еле мент са мо стал но сти је на ро чи то ин те
ре сан тан јер код рад нич ке кла се осци ли ра од пот пу не ау то
но ми је до пот пу не пот чи ње но сти38. Ова кво по на ша ње при
мет но је и код афро а ме рич ких бан ди где по је дин ци ула зе 
у бан ду као са мо стал не ин ди ви дуе да би кроз све га пар го
ди на по при ми ли од ли ке груп ног иден ти те та бан де. По твр да 
ово га је сте њи хов етос ко ји по тен ци ра ко лек тив ни пре лич
ног ин те ре са, што је очи глед но у њи хо вом сти лу. При мер 
би би ла уни форм ност бо ја ко је но се, те то ва же име на бан ди 
ко је те то ви ра ју као и пот пу на по све ће ност гру пи. Крип си и 
Блад зи су од ка сних осам де се тих го ди на до да нас по ста ли 
гло бал ни фе но мен и ти ме ве о ма ва жни за со ци о ло шко про
у ча ва ње. Има их у свим ве ћим гра до ви ма Аме ри ке, Сред
њој Аме ри ци, а у по след њих два де се так го ди на и за пад ној 
Евро пи. Фа сци нант но је ко ли ко је јед на улич на кри ми нал на 
пот кул ту ра и иде ја брат ства ко ју про па ги ра ути ца ла на мла
де љу де ши ром све та ти ме пре ва зи ла зе ћи ра сни кон текст. 

37 Ma son, F. (2002) AmericanGangsterCinema–FromLittleCaesartoPulp
Fiction, New York: Pal gra ve Mac mil lan, p. 145.

38 Mil ler, B. Wal ter: Lo wer Class Cul tu re as a Ge ne ra ting Mi li eu of Gang De
lin qu ency, in: Gangdelinquencyanddelinquentsubcultures, ed. Short, J. F. 
Jr. (1968), New York: Har per & Row, p. 145.



126

УРОШ ТОМИЋ

На и ме, Крип си и Блад зи да нас ни су хо мо ге не гру пе. Из ван 
Лос Анђелеса ода кле су по те кли, они су мул ти ет нич ке бан де 
са ма ње или ви ше слич ним кри ми нал ним еле мен ти ма. Пре
о ста је да ви ди мо ко ја ће би ти њи хо ва уло га у бу дућности 
гло бал ног дру штва.

***

По ја ва бан ди ни је ис кљу чи во аме рич ки фе но мен. Пре
ма Алек сан дру То до ро ви ћу ко ји је је дан од пи о ни ра про у
ча ва ња ган га и бан ди код нас, ма ло лет нич ке бан де су вид 
груп ног де ви јант ног по на ша ња. Ка ко и сам ау тор ис ти че о 
ор га ни зо ва ним бан да ма је до ста пи са но али има ма ло си
сте ма ти зо ва них ра до ва ко ји би све стра но об у хва ти ли и об
ја сни ли овај сло жен дру штве ни фе но мен39. Оно што се од 
те о ре ти ча ра чи ка шке шко ле мо же уни вер зал но ис ко ри сти ти 
је сте њи хо во по тен ци ра ње ути ца ја сре ди не и не по сред ног 
окру же ња на уче ње де ви јант них и кри ми нал них по на ша ња. 
На тај на чин етос и стил по ста ју за јед нич ки име ни тељ ган
го ва и бан ди на гло бал ном ни воу. Ка да чи та мо о Крип си ма 
и Блад зи ма и мно го број ним на чи ни ма на ко ји они обе ле
жа ва ју сво ју при пад ност бан ди мо же мо из ве сти па ра ле лу 
ка ко са европ ским та ко и до ма ћим фуд бал ским ху ли га ни
ма. По сто је слич но сти у сми слу пре у зи ма ња ко лек тив них 
иден ти те та као и уче ња од ре ђе них по на ша ња и тех ни ка ко је 
до но се пре стиж ка ко на ули ци та ко и три би ни. Те то ва же, 
пе сме, па ро ле са мо су је дан део ре ал но сти де ви јант не омла
ди не и од ре ђе них кри ми нал них гру па ко је при мат ста вља ју 
на те ри то ри за ци ју ур ба ног про сто ра. Док у Лос Анђелесу 
по сто је раз ли чи то се гре ги ра ни кра је ви у ко ји ма је де ла ње 
бан ди хо мо ге но та ко да нас у Бе о гра ду по сто је од ре ђе ни де
ло ви гра да где су кри ми нал но ак тив не ху ли ган ске и дру ге 
гру пе ко је су ис кљу чи во ве за не за јед ну иде ју или спорт ски 
клуб. Де ви јант но по на ша ње ма ло лет ни ка као при пад ни ка 
улич них ган го ва и бан ди је сте фе но мен ко ји је не рас ки див 
од са вре ме ног гра да и пре ва зи ла зи кон текст јед ног дру штва 
би ло да се ра ди о Крипсима и Бладзима у Лос Анђелесу, 
Мек сич кој Ла Еми (La eMe) или бан да ма у гра до ви ма по пут 
Рио де Жа не и ра (Rio de Ja ne i ro), Сан Сал ва до ра (San Sal va
dor), Лон до на (Lon don), Па ри за (Pa ris).

39 То до ро вић, А. (1973) Социологија малолетничке банде, Но ви Сад:  
Рад нич ки уни вер зи тет „Ра ди вој Ћир па нов”, стр. 5.
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THE CRIME AND ETHOS OF AFRICAN AMERICAN 
GANGS IN THE URBAN LOS ANGELES AREA

Abstract

Ever since the Chicago School and the rise of ecological theory, gangs 
have drawn attention of researchers as a unique phenomenon caused by 
a high level of urbanization and social disorganization. In their works, 
correlations were first established between the level of poverty, urban 
environment and the crime rates. In this paper, criminality is defined 
as a totality of criminal phenomena caused by various criminogenic 
factors, while ethos is regarded as a manifestation of basic values 
inherent in a particular person or group – in this case a criminal gang. 
Primary goal is to determine how criminogenic factors lead to specific 
forms of crime. Assumption is that factors such as unemployment, 
economic and systemic deprivation, racism and suburbanization afect 
young AfroAmericans in a manner that is reflected by a specific 
criminal subculture. Los Angeles has for decades been considered as 
the world capital of gangs, which is also confirmed by the city police 
reports that show there are about 450 active gangs in Los Angeles area. 
This topic is relevant both in the field of criminology and in the field 
of urban sociology because gangs have become a unique expression 
of coping with deprivation and difficult existential conditions in urban 

environments.
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