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Sammendrag 

Denne avhandlingen handler om ungdomsgjengen Los Jodis som holder til i El Alto by i 

Bolivia. Gjengen har rundt hundre medlemmer av begge kjønn. Medlemmene er inndelt i tre 

undergrupper, og jeg har hovedsakelig oppholdt meg hos den ene av disse gruppene. I 

avhandlingen ser jeg nærmere på hvordan gjengen konstrueres som fellesskap, og hvordan 

gjengen er arena for utøving av kjønnsidentiteter og gjengidentitet.  

Ved å bruke Anthony Cohens (1985) teori om fellesskap (community) argumenterer jeg i 

denne avhandlingen for at gjengidentiteten blir så sterk hos medlemmene av Los Jodis fordi 

grensene rundt gjengen blir aktivert kontinuerlig, spesielt i forhold til den rivaliserende 

gjengen. Gjengidentiteten hos Los Jodis knyttes til praksis, nærmere bestemt til å gjøre joda 

(lage kødd). Å gjøre joda er en samlebetegnelse på en rekke gjengrelaterte aktiviteter som i 

størst grad knyttes til slåsskamper med rivaliserende gjenger. Å gjøre joda er avgjørende for 

gjengens eksistens: Somos Jodis porque hacemos joda (Vi er Jodis fordi vi lager kødd). 

Identitet handler i følge Richard Jenkins (2004) om både intern og ekstern identifisering, og 

gjennom vektlegging av likhet og ulikhet. Samtidig som gjengfellesskapet konstrueres og 

forsterkes gjennom en vektlegging av ulikhet i konflikten med rivaliserende gjenger, 

konstrueres også gjengidentiteten til Los Jodis gjennom bruk av symbolikk knyttet til 

forestillinger om familie og slektskap i Andes. Da framstilles gjengidentiteten som tilnærmet 

primær identitet og noe som ligger inne i hver enkelt: Ser Jodi está en tú corazón (Å være 

Jodi ligger i hjertet ditt).   

Denne tosidige identitetskonstruksjonen er sentral for å forstå relasjonen mellom 

kjønnsidentitet og gjengidentitet. Gjengens idealer henger tett sammen med maskuline 

idealer slik disse framstår i det bolivianske militæret, som alle guttene er innom for å avtjene 

verneplikten. Gjengidentiteten knyttes i stor grad til den maskuline identiteten, og guttene 

kan sies å være markører for gjengen. Jentene har en mer ambivalent rolle i gjengen og kan i 

større grad bevege seg mellom gjengene og være venner og kjærester med gutter fra andre 

gjenger.
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Forord 

Jeg har valgt å kalle denne avhandlingen Å leve på kanten. Livet i Los Jodis er på mange 

måter et liv på kanten. Hele El Alto by er en by på kanten – geografisk ligger byen helt ute 

på kanten ned mot La Paz by, og det er en kilometers høydeforskjell mellom El Alto og de 

laveste delene av La Paz. Sosialt regnes også byen som en utkant til den ”virkelige” byen. El 

Alto er en by av migranter fra landsbygda, og sånn sett ligger byen på kanten mellom det 

urbane La Paz og de rurale lokalsamfunnene på den andinske høysletta (altiplanoet). Men 

livet i gjengen er også et liv på kant med loven. Det blir til tider oppfattet som et liv på 

kanten av samfunnet. Og ikke minst så er det et liv som i stor grad leves på kantene – 

grensene – mot andre gjenger. Et viktig poeng i avhandlingen min er at fellesskapet og 

gjengidentiteten i Los Jodis blir styrket av den kontinuerlige vektleggingen av gjengens 

grenser. Disse grensene er ikke statiske. Det er flytende sosiale og territorielle grenser som 

er levende og et resultat av kontinuerlig samhandling. Et viktig grunnlag for gjengens 

eksistens er at de må forsvare sine territorielle grenser mot andre gjenger, men samtidig kan 

jentene bevege seg mellom gjengene. Dette blir også en bevegelse på kanten. Los Jodis lever 

på kanten, men denne kanten må ikke forstås som en skarp skillelinje. 

Det er en spesiell følelse å skrive disse ordene, for det betyr at jeg snart er i mål.... Jeg må 

innrømme at jeg er stolt av meg selv akkurat nå, men til tross for lange, ensomme kvelder på 

lesesalen det siste året har jeg mange å takke for at jeg kan sende avhandlingen min i trykken 

nå.   

Aller først en takk til Redd Barnas forskningsstipend, som ga meg økonomisk støtte til å 

gjennomføre feltarbeidet i El Alto, og en stor takk til min veileder, Sarah Lund.  

Jeg vil også takke alle ved organisasjonen CEADL – Centro de Estudios y Apoyo al 

Desarrollo Local – i El Alto. Dere var til mye større støtte for meg, både menneskelig og 

faglig, enn dere noen gang var klar over! En egen takk, og mine kjærligste hilsener, går til 

våre "familier" i Ciudad Satelite og Pura Pura. Til dere i Ciudad Satelite: Takk for at dere 
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tok Nicolas og meg inn i huset og hjemmet deres. Takk for varm kakao på døra på kalde 

kvelder, koselige søndagsmiddager, pass av Nicolas når jeg måtte i butikken, gode råd og 

tips om hvordan jeg skulle ordne praktiske ting, og ikke minst – takk for vennskapet deres! 

Til familien vår i Pura Pura: Takk for at dere tok dere så godt av Nicolas. Vicky, du er den 

beste dagmamma Nicolas kunne hatt! Takket være deg kunne jeg alltid være trygg på at 

Nicolas hadde det bra, og uten deg hadde jeg aldri kunnet gjennomføre feltarbeidet mitt.  

Til alle Jodis: Takk for at dere lot meg henge med dere, og for at dere åpnet opp og lot meg 

ta del i hva det er å være en Jodi. Jeg håper jeg viser meg tilliten verdig! En helt spesiell 

hilsen til Adrian og Edys mamma: Du er et fantastisk menneske, og du skal ikke la noen få 

fortelle deg noe annet! Husk at din sterke søstersolidaritet også skal omfatte deg selv. Takk 

også til alle i LMDC som jeg ble kjent med helt på tampen. Og takk til Jodi-hunden Erico 

for at du aldri bet meg, selv om jeg vet at du hadde lyst. 

Takk også til alle dere her i Norge som, direkte eller indirekte, har inspirert, motivert, 

korrigert og diskutert meg videre i denne prosessen fra den startet for mange år siden. Tusen 

takk til Maria Trønsdal, som leste gjennom teksten helt i sluttfasen. En spesiell hilsen til Odd 

Kjetil Valen; Du har satt varige avtrykk etter deg i El Alto, og uten din unike evne til å nå 

inn til folk, skape tillit og vise omsorg ville jeg aldri blitt tatt i mot slik jeg ble. Og tusen 

takk for lån av bilder! En hilsen også til alle snart-antropologene på pauserommet i 6. etg. 

Takk for alle faglige innspill underveis. Jeg kommer til å savne våre samtaler og diskusjoner. 

Lykke til alle sammen!  Takk til deg, mamma, for at du alltid er der for Nicolas og meg, og 

takk også til Bjørn for at Nicolas og jeg alltid kan få fylt opp mage og hjerte hos dere i 

Tønsberg!  

Og til min kjære Nicolas – Takk for at du, selv i den mest hektiske innspurten, hele tiden har 

minnet meg på at verden er så mye mer enn en hovedoppgave, og at det noen ganger er mye 

viktigere å være sjørøver enn å bli sosialantropolog.   



1. Innledning 

En dag satt jeg og spiste lunsj i kontorene til organisasjonen CEADL i El Alto. Som vanlig 

stod tv-en høyt på slik at vi skulle få med oss nyhetene. Ett av nyhetsinnslagene var fra El 

Alto, og hadde tittelen “Sniffer voldtatt og drept” (Clefera muere violada). Det handlet om en 

seksten år gammel jente som var funnet drept i nærheten av der vi var. Jenta var navnløs, men 

vi fikk et nærbilde av den forslåtte, halvnakne kroppen hennes. Noen timer senere møtte jeg 

noen av guttene fra gjengen min, og de fortalte meg at jenta som var drept hadde vært med i 

deres rivalgjeng. Noen av dem hadde kjent henne ganske godt. Politiet kom til gjengen min 

dagen etter og spurte noen spørsmål, men saken ble så vidt jeg vet aldri løst. Det meste tydet 

på at hun var blitt voldtatt og drept av noen av guttene i sin egen gjeng. Da jeg noen uker 

senere hadde et intervju med politiet i El Alto spurte jeg om jenta. Den høytstående 

politimannen jeg snakket med var overraskende ærlig, og slo allerede da fast at de nok ikke 

ville løse saken. Realiteten er at de dør som dyr her i El Alto, sa han. Når vi slår fast at det 

dreier seg om et eller annet gatebarn, en vagabond, som ikke har noen, og ikke noen som 

klager, så blir det bare slik..... Han løftet hendene med håndflatene i været, for å signalisere at 

ingenting skjedde. Det var bare fire-fem år siden det samme hadde skjedd med en av jentene i 

Los Jodis, så jeg visste at han ga en reell beskrivelse av virkeligheten. Etter at jentas døde 

kropp var blitt funnet av noen naboer hadde politiet kommet og stilt noen spørsmål. Noen av 

guttene var blitt tatt inn til avhør og sluppet fri igjen, og så hadde ingen sett noe mer til politiet. 

Saken ble henlagt, og ingen ble noen gang dømt for å ha voldtatt og drept den unge jenta. Selv 

om de fleste i Los Jodis visste hvem som hadde gjort det ville ingen fortelle det til politiet da 

de spurte.   

Hvordan kan man forstå disse hendelsene? Hvordan kan man forstå at gutter voldtar og 

dreper en jente i sin egen gjeng? Hvordan kan man forstå at de andre i gjengen beskytter de 

som har gjort det? Og hvorfor er gutter og jenter med i gjenger når slike ting kan skje? I 

skremmebildene som skapes av gjenger gjennom massemedia verden over blir 

gjengmedlemmer ofte portrettert som upersonifiserte roboter som handler blindt etter en 

brutal gjengkodeks. Demoniseringen av gjenger og gjengmedlemmer legitimerer en 

hardhendt og noen ganger rettsstridig behandling av gjengungdommer i mange land verden 

over. Men skremmebildene er ikke et riktig bilde av virkeligheten slik jeg har sett den i El 

Alto.   



 2 

                                                

Denne avhandlingen handler om en ungdomsgjeng i El Alto by i Bolivia. Voldtekt og drap 

er ikke hverdagen til medlemmene av Los Jodis. Ungdommene i Los Jodis er ikke 

annerledes enn andre ungdommer. De går på skolen, de krangler med foreldre og søsken, de 

forelsker seg, de vasker klær. Og de er med i en gjeng. Det er hverdagen deres. Jeg tror at vi 

ved å se på hverdagen til gjengen kanskje også kan forstå mer av det som ikke er 

hverdagslige hendelser, men som også er en del av den totale virkeligheten til gjenger.  

I avhandlingen ser jeg på hvordan gjengen konstrueres som fellesskap, og hvordan gjengen 

er arena for utøving av kjønnsidentiteter og gjengidentitet. Slik håper jeg å kunne bidra til en 

økt forståelse for hvorfor ungdom er med i gjenger og hva gjengen betyr for medlemmene.    

Da jeg begynte på feltarbeidet mitt så jeg for meg at jeg skulle studere jentene i gjengen, 

men etter hvert ble det tydelig for meg at jeg måtte se på gjengen som helhet. I 

utgangspunktet skyldes endringen av fokuset mitt et praktisk problem jeg fikk, nemlig at det 

var få jenter som var aktive i gjengen da jeg begynte på feltarbeidet mitt. Etter hvert innså 

jeg imidlertid at det å analysere gjengen ut fra et jenteperspektiv, og i stor grad behandle 

guttene som en forholdsvis statisk motpart, ikke ville fungere. Kjønn er en relasjon, og både 

guttene og jentene utøver kjønnsidentitet i gjengen som en kontinuerlig og relasjonell 

prosess, og som en integrert del av gjengidentiteten. I løpet av feltarbeidet og den påfølgende 

dataanalysen har jeg sett at det er nødvendig å se på gjengen som fellesskap for å kunne si 

noe om enkeltpersonene som er i gjengen. Det å være jente i gjengen henger tett sammen 

med det å være gutt i gjengen og omvendt. Mitt opprinnelige fokus på jentene gjenspeiles i 

store deler av avhandlingen blant annet gjennom en overvekt av empiriske eksempler knyttet 

til jentene, men jeg har hele tiden vurdert at eksemplene kan sies å være dekkende for både 

gutter og jenters erfaringer der jeg bruker dem slik. Jeg tror derfor at jeg her presenterer en 

liten del av hvordan livet i gjengen er for både Los og Las Jodis1. Samtidig som det 

opprinnelige fokuset på jentene og på kjønnsrelasjoner har ført til at jeg så ting som jeg 

 

1 Los og las er bestemt form flertall hankjønn (los) og hunkjønn (las) på spansk. Jeg vil videre i avhandlingen omtale 
gjengen som helhet som Los Jodis. Denne formen kan oppleves som en usynliggjøring av kvinner, og feministisk bevisste 
spansktalende foretrekker ofte å tydeliggjøre at begge kjønn er inkludert ved å skrive los/las eller l@s. For 
lesevennlighetens skyld velger jeg å ikke gjøre det her.  



 3 

ellers kunne gått glipp av, har det naturlig nok også ført til at jeg overså ting som jeg ville 

sett om utgangspunktet mitt hadde vært et annet. Dette gjelder all forskning. Fokuset avgjør 

hva du ser. Det viktige er å være bevisst på hvilket fokus og hvilken posisjon du har slik at 

du konstant reflekterer over egne data og tolkninger.        

Metode, posisjonering og etiske vurderinger 

Det empiriske materialet som avhandlingen min bygger på er innhentet under feltarbeid i El 

Alto by i perioden oktober 2004 til mars 2005.  

Kontakt med gjengen 

Før ankomst til El Alto hadde jeg vært i indirekte kontakt med gjengen via 

ungdomsorganisasjonen CEADL (Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local) som har 

et samarbeid med gjengen. Dette samarbeidet startet opp i kjølvannet av et feltarbeid blant 

flere gjenger i El Alto i år 2000 utført av en annen nordmann, som er en venn og tidligere 

kollega av meg. Han hadde kommet i god kontakt med gjengene, og var sentral i å sette 

gjengene i kontakt med organisasjonen CEADL, som han kjente gjennom et 

bistandssamarbeid mellom CEADL og en norsk bistandsorganisasjon. Siden år 2000 har 

CEADL jobbet med Los Jodis.  

CEADL er en paraplyorganisasjon for ulike ungdomsorganisasjoner og – grupper, og de 

behandler Los Jodis likt med de andre gruppene som er en del av organisasjonen. Dette 

innebærer at medlemmer av Los Jodis får tilbud om å delta på kurs, seminarer og 

ekskursjoner i regi av CEADL og andre, at de får bruke lokalene og utstyr på CEADL (som 

datamaskiner), og at de tilbringer tid i kaféen. CEADLs ansatte følger også opp flere av 

ungdommene individuelt og hjelper ofte til i praktiske og økonomiske spørsmål og med 

medisinsk hjelp etter slåsskamper.   
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Jeg kjenner CEADL gjennom mitt arbeid i en norsk bistandsorganisasjon og har besøkt 

organisasjonen flere ganger, både gjennom jobben og privat. CEADL hadde på forhånd spurt 

Los Jodis om det var greit at jeg kom. Dette ble første gang tatt opp med dem i 2002, og jeg 

hadde planlagt feltarbeid høsten 2003. Dette ble utsatt på grunn av jobb og graviditet, og 

feltarbeidet ble ikke gjennomført før et år senere. Til tross for at jeg hadde fått en slags 

forhåndsgodkjenning fra gjengen og visste at de ventet meg, var jeg spent på hvordan det 

ville arte seg. Da jeg ankom El Alto valgte jeg å vente på CEADL til Los Jodis selv kom og 

kontaktet meg. Jeg snakket med noen Jodis som var innom, og etter ti dager kom fire av 

guttene fra gjengen og spurte om jeg ville bli med ned på plazaen. Blant dem var Rodrigo, 

som da fungerte som en leder i denne undergruppen av gjengen, og det var han som 

presenterte meg for de andre i gjengen.  

Uten den gode relasjonen mellom CEADL og Los Jodis ville min kontakt med gjengen tatt 

mye lenger tid, og jeg er usikker på i hvilken grad jeg ville klart å gjennomføre feltarbeidet 

mitt i det hele tatt. Det å bli assosiert med en organisasjon kan være både positivt og 

negativt, og min relasjon til CEADL var i stor grad med på å posisjonere meg i forhold til 

Los Jodis. Jeg vurderte dette nøye på forhånd. Noe som var viktig for meg var at jeg hadde 

fått inntrykk av at CEADL forholder seg til Los Jodis på gjengens egne premisser og ikke 

som en plass der gjengmedlemmene føler de må oppfylle noen spesielle kriterier eller være 

slik eller sånn. Dette fikk jeg bekreftet gjennom min egen kontakt med gjengen. CEADL og 

ansatte i organisasjonen blir omtalt i svært positive ordelag i gjengen. CEADL er den eneste 

offentlige arenaen der Jodis åpent kan utøve gjengidentiteten sin.  

En kveld hadde noen av guttene i gjengen min tatt med seg noen fra en av de andre 

subgruppene i Los Jodis til CEADL sine kontorer for å møte meg. De hadde ikke vært der før, 

og var skeptiske til om det var greit at vi oppholdt oss i kaféen. Rodrigo slo fast at Dette er vår 

plass. Her kan vi alltid være. Vi var tolv stykker til sammen, og laget oss til et langbord i 

kaféen. Direktøren i CEADL tilbydde alle en sandwich og et glass saft. På grunn av 

regnskapsregler må alle signere på et skjema for å bekrefte at de har mottatt maten. På 

skjemaet er det satt av plass til navn, identitetsnummer og organisasjonstilknytning. Guttene 

fra den andre subgruppen så spørrende på Rodrigo for hva de skulle fylle ut der, og han slo 

fast: Vi er jo Jodis. Skriv Jodi. De trodde åpenbart at han tullet, og ville ikke fylle ut skjemaet 
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før de andre hadde gjort det. Noen av guttene skrev sitt gjengnavn i logostil der navnet skulle 

stå, noe som førte til enda mer usikker latter fra de andre guttene.  

CEADL har hatt kontakt med flere andre gjenger i tillegg til Los Jodis, men Los Jodis er de 

som i størst grad bruker organisasjonen. Dette har ført til at CEADL blir forbundet med Los 

Jodis av den rivaliserende gjengen Los Hijos de nadie. Ved to tilfeller har organisasjonens 

lokaler blitt angrepet med stein av medlemmer av Los Hijos.      

Innhenting av data 

Jeg oppholdt meg sammen med Los Jodis nesten hver ettermiddag og tidlig kveld gjennom 

hele feltperioden, i hvert fall i ukedagene. Mesteparten av tiden oppholdt vi oss på plazaen 

der gjengen møtes eller på la rockola, som er en spillehall noen kvartaler derfra. Vi var også 

noe på CEADLs kontorer. Noen dager var det bare en to-tre stykker som var der, mens det 

andre dager kunne være opp mot femten gjengmedlemmer som samlet seg. Jeg deltok også 

på en bursdagsfest til en av guttene i gjengen, på Los Jodis sitt tiårsjubileum, på en 

overnattingsekskursjon med medlemmer fra Los Jodis og gjengen LMDC, og på en 

"pilegrimsferd" ned mot La Paz by i forbindelse med fasten.  

Mesteparten av dataene mine er basert på deltakende observasjon og uformelle samtaler og 

intervjuer, både individuelt og i grupper. Jeg har også noen få formelle ustrukturerte 

intervjuer med jenter i gjengen og med politiet i El Alto, og en rekke uformelle samtaler med 

privatpersoner og personer tilknyttet ulike organisasjoner i El Alto og La Paz. I 

avhandlingen bruker jeg kursiv for å gjengi utsagnsdata. Noe av dette er hentet fra intervjuer 

som ble tatt opp på bånd, mens jeg andre steder bruker utsagn slik de framkommer i 

feltnotatene mine.   

I begynnelsen av feltarbeidet innhentet jeg de fleste dataene gjennom direkte observasjon og 

uformelle og ustrukturerte intervjuer som i stor grad ble ledet av en eller flere av guttene i 

gjengen: Hva mer vil du vite? og som innhentet intervjuobjekter blant de andre i gjengen: 

Kom hit og fortell om hvordan jentene organiserer seg! Kom hit og fortell om slåsskampen 
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du var i forrige uke! Mange etterlyste spørreskjemaer (som de hadde kjennskap til fra 

CEADL), og kunne ikke forstå hvorfor jeg ville oppholde meg sammen med dem uten ”å 

gjøre noe” over så lang tid. Noen av guttene var de første ukene opptatt av at de skulle 

arrangere slåsskamper slik at jeg kunne ta bilder og oppleve hvordan vi er i gjengen. Blant 

annet foreslo de at vi kunne ordne en bil og kjøre inn på området til den rivaliserende 

gjengen, slik at jeg kunne sitte trygt i bilen og ta bilder mens de slåss. Jeg fikk avslått alle 

slike tilbud, og etter hvert ble vi vant til hverandres nærvær og de godtok at jeg bare ’hang 

med dem’ og stilte spørsmål som sikkert var både irriterende og dumme til tider. 

I tillegg til uformelle intervjuer og samtaler la jeg vekt på å observere samhandlingen i 

gjengen. Jeg la mest vekt på samhandlingen mellom gutter og jenter, det vil si hva de 

snakket om, hvordan de snakket sammen og kroppslig kommunikasjon. I tillegg til samværet 

med Los Jodis oppholdt jeg meg også daglig på CEADL sine kontorer. Der fikk jeg også 

mye informasjon, både om situasjonen i El Alto og informasjon om gjengliv fra de som selv 

hadde gjengerfaring.  

Jeg har også innhentet data gjennom bruk av sekundærkilder, spesielt bøker, studier og 

forskningsarbeider. De fleste gjengstudier er fra USA, og jeg har supplert disse med en rekke 

antropologiske studier fra Andesregionen for å kontekstualisere både tematisk og geografisk. 

Jeg har også fått tilgang på en spørreundersøkelse som CEADL fikk gjennomført blant 

medlemmer av Los Jodis og andre gjenger og grupperinger i år 2002. Jeg bruker ikke data 

herfra direkte i analysen min, men jeg brukte denne noen ganger som utgangspunkt for å ta 

opp vanskelige temaer med gjengmedlemmene, for eksempel om seksualisert vold i gjengen. 

De fleste gjengstudier er sosiologiske studier, som ofte er basert på intervjuer med 

gjengmedlemmer. Jeg mener at antropologien har mye å bidra med når det gjelder 

gjengstudier, spesielt for å belyse relasjonen mellom diskurs og sosial praksis. Jeg vil hevde 

at jeg ikke hadde kunnet innhente de samme dataene fra gjengen om jeg hadde brukt andre 

metoder enn langvarig deltagende observasjon kombinert med gjentatte uformelle intervjuer.    
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Barn i felten 

Det å være på feltarbeid alene med et lite barn setter naturlig nok visse begrensninger på 

feltarbeidet. For det første valgte jeg å bosette meg i en annen bydel enn der jeg utførte 

feltarbeidet, hos en familie som jeg kjente så vidt fra før og som bor i den mest velstående 

delen av El Alto. Jeg befant meg dermed ikke i felten hele døgnet, og hadde cirka en 

halvtimes busstur hver vei for å komme meg fra hjemmet vårt til området til Los Jodis. 

Hadde jeg ikke hatt med sønnen min ville jeg prøvd å finne en plass å bo mye nærmere 

felten. Samtidig gjorde jeg feltarbeid i det som kan kalles en gatebasert gruppe, og 

forskningsobjektet mitt kan sies å være gjengen som sådan og livet i gjengen. Jeg mener 

derfor at valget mitt av bosted ikke var avgjørende for hvilke data jeg fikk inn, men det er 

klart at jeg lettere kunne tilbrakt mer tid sammen med gjengen hadde vi bodd nærmere.  

Jeg hadde ikke med meg min sønn så veldig mange ganger til gjengen. Dette var ikke knyttet 

til sikkerhet, men til det faktum at jeg ikke greide å jobbe i noe særlig grad med sønnen min 

til stede. Han var ikke fornøyd med å bare henge på magen min og se seg rundt men ville 

ned og krype og utforske ting på egen hånd, noe som gjorde det vanskelig for meg å 

konsentrere meg om andre ting. Jeg valgte derfor å ikke ha ham med noe særlig, men han var 

likevel viktig i å posisjonere meg i forhold til gjengen.  

Pat Caplan har påpekt at hvorvidt du på feltarbeid er singel eller gift, ung eller gammel, og 

med eller uten barn har avgjørende betydning for hvordan informantene vil relatere seg til 

deg (i Gutmann 1997: 840). Min status under feltarbeidet som gift kvinne med barn påvirket 

hvordan jeg ble ansett av de ulike medlemmene i gjengen, og i hvilken grad jeg kom i 

kontakt med dem. De jeg lettest kom i kontakt med var jenter som selv var gift/samboer og 

hadde barn. Selv om det var en aldersforskjell mellom oss følte jeg at denne spilte mindre 

rolle, og i våre samtaler kom det ofte opp henvisninger til forskjeller mellom oss, som 

inkluderte meg, og de andre jentene som ikke hadde barn. Det at min daværende ektemann 

var boliviansk hadde kanskje også betydning for at jeg ble ansett for å ha mye til felles med 

dem. Min alder (28 år) gjorde at jeg var eldre enn alle i Los Jodis, men det var ikke min 
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alder men min status som gift og mor som i størst grad posisjonerte meg i forhold til 

gjengen, i tillegg til at jeg ble assosiert med organisasjonen CEADL.    

Når det er sagt er det ingen tvil om at jeg ble ansett for å være annerledes, og var annerledes. 

Jeg er en hvit, europeisk jente, og var dermed også synlig forskjellig fra de andre i gjengen. I 

El Alto er det få hvite mennesker2, og min fysiske forskjellighet var svært tydelig og kan 

sies å være en konstant påminnelse om at jeg var forskjellig. Likevel var det selvsagt ikke 

bare utseendemessig jeg var forskjellig. Selv om jeg etter hvert følte meg mer og mer 

innenfor i form av å være godtatt og forstå mer, var jeg hele tiden i en slags mellomposisjon, 

både innenfor og utenfor på samme tid. Denne mellomposisjonen kan sies å være noe av det 

som kjennetegner antropologisk forskning. Jeg tror at kombinasjonen mellom 

kroppsliggjorte egenlevde erfaringer innenfor og analytisk distanse utenfor er nøkkelen for å 

få til god antropologisk forskning. Det er en vanskelig balanse mellom å være subjekt i egen 

forskning og ha analytisk distanse, og dette kan sies å være antropologens evige utfordring 

(Robben 1995: 84).  

Etiske vurderinger  

Det er flere etiske utfordringer knyttet til å gjennomføre feltarbeid og publisere analysen, og 

det å gjøre feltarbeid i en ungdomsgjeng gjør det nødvendig å foreta mange etiske 

vurderinger underveis. Jeg har i hele prosessen forholdt meg til gjeldende forskningsetiske 

retningslinjer slik disse er nedfelt i ”Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, 

jus og humaniora” (NESH 1999).  

Samtykke og personvern 

Jeg innhentet muntlig samtykke fra Los Jodis om at jeg kunne gjøre feltarbeid hos gjengen 

og skrive en hovedfagsavhandling basert på data innhentet under feltarbeidet. Selv om selve 

 

2 En dag ble jeg spurt av en av jentene i gjengen om jeg hadde fått besøk av søsteren min, fordi hun hadde sett en annen 
hvit jente i La ceja (sentrum av El Alto). Da jeg fortalte om dette under en lunsj i CEADL ble alle sittende og diskutere 
hvem den hvite jenta kunne ha vært basert på hvilke organisasjoner de visste hadde besøk rundt denne tiden. 



 9 

avgjørelsen trolig ble tatt av lederne i gjengen bekreftet alle jeg snakket med at det var greit 

at jeg var der, og jeg la vekt på å forklare alle i gjengen hva jeg ønsket å gjøre og hvorfor. 

Siden flere i gjengen var under 16 år burde jeg i utgangspunktet innhentet samtykke fra 

deres foreldre. Dette lot seg ikke gjøre, da det store flertallet av foreldre er uvitende om at 

deres barn er med i en gjeng. Mange barn og unge i El Alto er med i en gjeng, og det er en 

bred fordømmelse av gjenger blant foreldre og andre voksne. Jeg mener at det er viktig å få 

kunnskap om gjenger, og håper at min avhandling vil kunne være et bidrag til økt forståelse 

av unge som er med i gjenger og slik på sikt gagne barn og unge i El Alto. Jeg mener den 

spesielle situasjonen i gjengen rettferdiggjør at jeg gjennomførte feltarbeid uten at det var 

mulig å få samtykke fra foreldrene. 

Når jeg snakket med gjengen om forskningen min la jeg mye vekt på konfidensialitet og på 

at jeg ville anonymisere hver enkelt i avhandlingen min. Spesielt guttene i gjengen reagerte 

på dette, og insisterte på at jeg måtte bruke deres gjengnavn i avhandlingen. De var også 

fullstendig avvisende til at jeg skulle skrive om gjengen under et annet navn. En av dem sa 

det slik: Vi går alltid og skriver det på veggene. Vi vil ha det i en bok! Da kan alle vite om 

Los Jodis! For dem var det viktig at gjengnavnet ble inkludert, og jeg lovte å gjøre dette. 

Dette har jeg fulgt. Jeg har derfor valgt å ikke spesifisere eksakt hvor i El Alto gjengen 

holder til. Når det gjelder enkeltpersoners navn og gjengnavn (kallenavn) er alle endret slik 

at ingen skal kunne bli gjenkjent ut fra navnet. Jeg har valgt å erstatte alle navnene med 

vanlige spanske navn eller vanlige forkortelser for navn. Dessverre forsvinner det 

deskriptive og innovative aspektet ved gjengnavnene på denne måten, men jeg mener at 

anonymitet er viktigere. Noen personer er likevel gjenkjennbare i teksten basert på deres 

unike posisjon i gjengen. I den spanske oversettelsen av avhandlingen vil jeg utelukke 

empiriske eksempler som lett kan tilbakeføres til én konkret person. Ut fra 

personvernhensyn har jeg også latt være å ha med personbilder i avhandlingen. Dette var en 

vanskelig avveining. Å se bilder av noen er med på å menneskeliggjøre dem og gjøre dem 

virkelige. Det er viktig for meg at gjengmedlemmer i El Alto ses som de virkelige 

menneskene de er i motsetning til skremmebildet som skapes av gjenger. Likevel har jeg 

valgt å ikke ta med bilder der gjengmedlemmenes ansikter er synlige, og håper at jeg 
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gjennom teksten klarer å formidle Los Jodis som de komplekse og virkelige menneskene de 

er.       

Vold og kriminalitet 

Jeg hadde på forhånd tenkt mye på hvordan jeg skulle forholde meg til Los Jodis kriminelle 

aktiviteter, som overfallsran og slåsskamper med andre gjenger. Det var flere hensyn jeg 

følte jeg måtte ta. Jeg var selvsagt opptatt av min egen sikkerhet, både fysisk og juridisk. Jeg 

følte også et moralsk ansvar for å ikke være deltagende i at andre mennesker ble utsatt for 

vold og skade, og jeg var opptatt av at jeg ikke skulle sitte med informasjon som kunne 

skade noen i gjengen, spesielt i forhold til politiet og det juridiske systemet. Jeg informerte 

gjengen i starten av feltarbeidet om at jeg ikke ville delta i ulovlige aktiviteter, og at jeg ikke 

ønsket å vite om det på forhånd dersom konkrete aktiviteter var planlagt. I praksis 

planlegges sjelden konkrete aktiviteter i plenum i gjengen, og dette var derfor ikke så 

vanskelig å følge. I den grad ran og overfall skjer er det mindre grupper av 

gjengmedlemmene som gjør det, ofte mer eller mindre spontant, og det er ikke i regi av 

gjengen som sådan. Flere ganger gikk mindre grupper av gjengen opp i den rivaliserende 

gjengen sitt område for å hevne tidligere slåsskamper eller lignende, men det var som oftest 

spontane turer som ikke blir planlagt i detalj da man ikke vet hvorvidt man vil møte på noen 

fra den andre gjengen.  

Det er selvsagt umulig å forutse hva som vil skje til en hver tid, og selv om jeg prøvde å ta 

mine forhåndsregler så kunne jeg risikert å komme opp i svært vanskelige situasjoner. 

Heldigvis gjorde jeg ikke det i juridisk forstand. Personlig derimot kan informasjon være 

vanskelig å inneha, og det kan være vanskelig å forholde seg til mennesker som du innehar 

informasjon om. For min del var dette til tider en utfordring knyttet til utøvere av 

seksualisert vold innad i gjengen, noe jeg skriver mer om i kapittel 7. Her går jeg også 

nærmere inn på etiske spørsmål knyttet til voldsforskning.  
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Relevant forskning om gjenger og gjengliv 

Selv om det ikke er skrevet mye om gjenger i Bolivia, faller min avhandling inn i en lang 

samfunnsvitenskapelig tradisjon. Gjenger og gjengrelatert vold har vært viet mye interesse, 

spesielt i USA, over de siste hundre årene, både i media og i akademia. Denne interessen 

kan, i følge Decker og Van Winkle (1996:2), sies å ha hatt fire ”topper”: Først på 1890-

tallet, så på 1920-tallet, på 1960-tallet, og den siste toppen så vi på 1980- og 1990-tallet. 

Decker og Van Winkle peker på at endringer i fire sosiale og demografiske faktorer kan 

knyttes til interessen for gjenger i hver av disse periodene. Disse faktorene er immigrasjon, 

urbanisering, etnisitet og fattigdom (ibid). I andre regioner har den akademiske interessen for 

gjenger vært økende de siste tiårene, og i Europa er den spesielt knyttet til framveksten av 

ungdomsgjenger der en høy andel av medlemmene har innvandrerbakgrunn (se f.eks. bidrag 

i Klein m.fl. 2001). 

Mye av den sosialantropologiske forskningen på gjenger har fokusert på gjenger som 

subkulturer og vært opptatt av sosial organisering. Gjengforskning er et eget tema innen 

kriminologi, noe som gjenspeiler at det meste av forskning på gjenger har blitt utført av 

kriminologer og sosiologer. Frederic Thrasher regnes som pioneren innen gjengforskning, og 

hans bok The Gang fra 1927 regnes som det første store akademiske verket innen 

gjengforskning. Boken var basert på en studie av over tusen gjenger i Chicago. Thrasher 

mente at gjenger utviklet seg fra spontane ungdomsgrupper som fikk styrket samholdet 

gjennom konflikt med andre, og han delte denne utviklingsprosessen inn i tre stadier. Han 

var opptatt av at gjenger fylte et tomrom som var skapt av svake sosiale institusjoner 

(familie og skole), og at gjenger ikke ville oppstå i et lokalsamfunn som hadde sterke 

mellommenneskelige bånd mellom naboer (Curry og Decker 1998: 31-32). Hans sosiale 

teori om hvorfor gjenger utviklet seg i spesielle områder har vært et viktig utgangspunkt for 

senere gjengforskere. 

I 1943 kom William Whyte ut med sin monografi om gjengliv i Boston: Street Corner 

Society. Den har vært viktig for videre forskning på gjenger, ikke minst på grunn av de 
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detaljerte beskrivelsene av personlig samhandling mellom gruppens medlemmer (Curry og 

Decker 1996:32). Samtidig gir Whyte også en grundig beskrivelse av hvordan en gruppe 

unge italienskamerikanske menn opplever diskriminering og fremmedgjøring i samfunnet, 

og peker slik på strukturelle årsaker til gjengens framvekst. De fleste gjengforskere i USA 

og Europa er enige om at gjenger som oftest oppstår i økonomisk fattige nabolag, med en 

stor andel etniske minoritetsgrupper som opplever sosial marginalisering og diskriminering.  

Whytes beskrivelse av italienskamerikanske unge menn i Boston på 1940-tallet har store 

likheter med det bildet Philippe Bourgois gir oss av puertorikanske unge menn i New York 

på 1990-tallet (Bourgois 2003), som jeg vil komme tilbake til nedenfor. Whytes informant 

Doc sier det sånn i Whytes konklusjon: 

You don’t know how it feels to grow up in a district like this. You go to the first grade – 
Miss O’Rourke. Second grade – Miss Casey. Third grade – Miss Chalmers. Fourth 
grade – Miss Mooney. And so on. At the fire station it is the same. None of them are 
Italians. [...] In the settlement houses, none of the people with authority are Italians. [...] 
When the Italian boy sees that none of his own people have the good jobs, why should 
he think he is as good as the Irish or the Yankees? It makes him feel inferior. (Whyte 
1981: 276) 

Jenter i gjengen 

Før 1980-tallet var det liten akademisk interesse for jenters deltakelse i gjengvirksomhet 

(Curry og Decker 1998:96), en trend som kan sies å ha startet med gjengforskningspioneren 

Frederic M. Thrasher som slo fast at jenter ikke deltar aktivt i gjenger og at deres eneste 

rolle innad i gjengene er som objekter som blir seksuelt utnyttet og manipulert av mannlige 

gjengmedlemmer. I tillegg la han vekt på at den viktigste rollen kvinner spiller i forhold til 

gjengene er som ”ødeleggere” av gjengen, ved å oppfordre mannlige gjengmedlemmer til å 

gifte seg og få seg en jobb (Curry og Decker 1998:101-103). Esbensen, Deschenes og 

Winfree (1999: 28 og 31) peker på at kvinnelige gjengmedlemmer har blitt oversett av 

forskere eller skildret ut fra stereotype oppfatninger som enten ”tomboys” (guttejenter) eller 

sexobjekter, og at jentene kun har blitt skildret gjennom guttenes øyne. Anne Campbell 

hevder at det i forskningen har vært en generell tendens til å minimalisere og fordreie rollen 
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til kvinnelige gjengmedlemmer, og at denne tendensen er resultatet av kjønnsbaserte 

fordommer fra mannlige forskere som beskriver jenters deltakelse ut fra gutters synspunkt 

(Campbell 1990, gjengitt i Joe og Chesney-Lind 1995:412). Campbells bok The girls in the 

gang (1984) markerte et vendepunkt i gjengstudier ved å vise jenters aktive deltakelse i 

gjenger. Det hadde blitt publisert noen studier tidligere som hadde forsøkt å rette søkelyset 

på jenter i gjenger (som Miller 1973, Brown 1977 og Quicker 1983, referert til i Curry og 

Decker 1998:105), men ingen av disse fikk så mye oppmerksomhet som Campbells 

monografi. Ut over 1990-tallet så vi et økende akademisk fokus på jenter i gjenger (Curry og 

Decker 1998), for eksempel Jody Millers One of the Guys (2001), som på et bredt 

datagrunnlag gir et bilde av livet i gjengen slik jentene selv forteller om det.  

I begynnelsen av feltarbeidet opplevde jeg at noen av jentene distanserte seg fra gjengen, og 

sa at de bare hang sammen med guttene, og vi er bare venner, mens de etter hvert, da de 

hadde fått mer tillit til meg, viste tydelig, og sa direkte, at de identifiserte seg som en Jodi. 

Også blant jentene i gjengen LMDC, som jeg kom i kontakt med ganske sent i feltarbeidet, 

opplevde jeg i begynnelsen at flere av dem i var opptatt av å fortelle meg at de ikke var en 

gjeng. Vi bare møtes i helgene og går ut og danser sammen, fortalte flere til meg da vi først 

møttes. Jeg opplevde ikke at noen av guttene forsøkte å nedtone gjengtilknytningen sin, og i 

begynnelsen opplevde jeg mer en tendens til at guttene overdrev gjengaktivitetene, 

tilsynelatende for å imponere meg. Denne forskjellen kan henge sammen med at guttene og 

jentene har ulike roller i gjengen og at gjengen spiller ulike roller for gutter og jenter, men 

det kan også henge sammen med at det er mer stigmatiserende for jenter enn for gutter å 

være med i gjenger. Moore og Hagedorn (1999) viser i artikkelen ”What happens to Girls in 

the Gang?” at det er store forskjeller på hvordan gjengjenter og gjenggutter oppfattes, også 

internt i gjengen. I en studie blant chicanogjenger, altså gjenger bestående av ungdommer 

med meksikansk bakgrunn, i Los Angeles, finner Moore og Hagedorn at jentene i gjengene 

hadde en annen familiebakgrunn enn guttene. Guttene hadde en mer tradisjonell 

arbeiderklassebakgrunn, mens jentene i større grad kom fra ”underklassefamilier3” og fra 

 

3 Moore og Hagedorn bruker også anførselstegn når de skriver ”underclass”. 
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voldelige familier (1999:178). Moore og Hagedorn begrunner dette med at det var mer 

akseptabelt for gutter å være ute på gata, og at det derfor vil være jenter med en spesiell type 

bakgrunn som blir med i gjenger.  

Moore og Hagedorn (1999) peker også på at tradisjonelle meksikanskamerikanske 

kjønnsnormer ofte skiller mellom ”good” og ”bad” girls, og enhver jente som blir med i en 

gjeng vil bli definert som en ”bad girl” (ibid:179). Dette synet finnes også innen gjengen:  

”Gang boys usually didn’t consider themselves to be deviant just because they were in a 
gang, but many of them did consider the girls who joined a gang to be deviant. This was 
particularly true for the rowdier girls who fought, drank, or used drugs heavily” (ibid).   

Moore og Hagedorn sammenligner funnene sine fra Los Angeles med forskning de gjorde 

blant afroamerikanske gjenger og chicano-gjenger i Milwaukee, Wisconsin, og de finner 

markerte forskjeller mellom afroamerikanske jenter og jenter med latinobakgrunn4 når det 

gjelder forventede kjønnsroller for kvinner. Jentene med latinobakgrunn anser seg selv som 

mye mer avhengig av en mann for å oppdra barna sine og sikre framtiden sin. De er også 

mer negative til gjenger som helhet enn afroamerikanske jenter, noe Moore og Hagedorn 

mener kan tyde på at gjengdeltakelse kan ha større konsekvenser for latinojenter enn for 

afroamerikanske jenter (ibid: 185–186). 

Basert på mine data er det ikke grunn til å tro at det er nevneverdige kjønnsforskjeller i 

gjengen når det gjelder sosioøkonomisk familiebakgrunn. Gutter og jenter har ulike roller i 

familien og blir pålagt ulikt ansvar, og at det er her kjønnsforskjellene ligger, altså i de 

generelle kjønnsrollemønstrene. Når det gjelder holdningen til at jenter som er med i gjenger 

er avvikere, fortalte flere av jentene at guttene, når de ble kjærester, ønsket at jentene skulle 

slutte å henge med gjengen, samtidig som de fleste av guttene var opptatt av at de ønsket å 

ha jenter med i gjengen og at jentene generelt burde være mer aktive. Disse ulike synene på 

 

4 Meksikansk bakgrunn i Los Angeles, og hovedsakelig puertorikansk bakgrunn i Milwaukee. 
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kjæresten versus de andre jentene i gjengen viser at dette er mer komplisert enn av gutter 

anser det som negativt for jenter å være med i gjenger. Det er heller ikke bare guttene som 

endrer seg når de blir kjærester. Lederen for ungdomsorganisasjonen CEADL kommenterte 

hvordan jentene også endret holdning etter at de fikk kjæreste slik: Jentene i Los Jodis er de 

tøffeste, de banker opp de tøffeste guttene og er ikke redd for noen. Men så snart de blir 

sammen med en av guttene så tar de opp de tradisjonelle kjønnsrollene her [i Bolivia], og 

lar seg bli banket opp av typen sin. Jeg håper å belyse noe av kompleksiteten i disse 

relasjonene gjennom denne avhandlingen. 

Til tross for at det har vært et økende akademisk fokus på jenters gjengdeltakelse de siste ti-

femten årene, vil jeg samtidig peke på at disse studiene i all hovedsak har hatt empirisk 

bakgrunn fra USA. Det finnes få gjengstudier fra andre regioner, og når de finnes er det 

sjelden å finne et jentefokus i dem. I boken The Eurogang Paradox (Klein m.fl. 2001) ble 

europeiske gjengforskere fra mange land invitert til å bidra med artikler basert på sin 

forskning, og her er kjønnsperspektivet, med svært få unntak, helt fraværende. 

Forhåpentligvis må vi ikke vente i nye femti år før den europeiske gjengforskningen 

oppdager jentene i gjengen. 

”The Eurogang paradox” 

Gjengforskning har i stor grad fokusert på gjenger i storbyer i USA. Lenge ble det påstått at 

gjenger var et særegent fenomen for USA og at beskrivelsen av gjenger i USA ikke stemte 

overens med hvordan gjenglignende grupperinger var andre steder, for eksempel i Europa. 

Dermed har det ofte vært benektet at det finnes gjenger i Europa, fordi gjengmønstrene ikke 

stemmer med bildet fra USA om gjenger som er svært strukturerte, enhetlige og voldelige. 

Malcolm Klein påpeker at gjenger i USA heller ikke passer inn i det stereotype bildet som 

har blitt skapt og kaller dette the Eurogang paradox (Klein mfl. 2001). Han slår fast at 

“[m]aybe we’ll learn that if American gangs really don’t fit their stereotypes, then gang-like 

groups elsewhere shold be more carefully scrutinized as well” (Klein 2001:7).  
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Det er ikke bare myndighetspersoner og forskere som har stereotypiske forestillinger av 

hvordan gjenger er. De siste tiårene har populærkultur fra USA, spesielt filmer og hip hop-

musikk, gjort elementer fra gjengliv og det Bourgois kaller ”inner-city street culture” eller 

”street culture of resistance” (2003) til en del av amerikansk, og dermed også internasjonal, 

populærkultur. Bourgois definerer street culture som ”a complex and conflictual web of 

beliefs, symbols, modes of interaction, values, and ideologies that have emerged in 

opposition to exclusion from mainstream society” (Bourgois 2003:8), og han påpeker det 

ironiske i at elementer fra denne motstandskulturen gjennom mote, musikk, film og tv har 

blitt plukket opp og kommersialisert av storsamfunnet, og reprodusert som populærkultur 

(ibid). Mange har vist hvordan gjenger har tatt opp elementer fra andre gjenger slik disse har 

blitt framstilt gjennom populærkulturen, både i USA (se for eksempel Decker og Van 

Winkle 1996 og Miller 2001) og i Europa (se f. eks Klein m.fl. 2001). Inger-Lise Lien viser 

at også ungdomsgjenger i Oslo forteller at de lar seg inspirere av gjengfilmer fra USA (Lien 

2001), og det var det samme jeg observerte hos Los Jodis i Bolivia. Populærkulturelle 

uttrykk kan sies å simultant representere og forme virkeligheten for gjengmedlemmer, både i 

El Alto og andre steder. Jeg kommer tilbake til relasjonen mellom Los Jodis og denne 

globaliserte gjengkulturen i kapittel 4. 

Antropologiens bidrag til gjengforskning 

Både i Norge, Bolivia og USA viser media til tider stor interesse for gjenger. Dessverre har 

journalistiske beskrivelser en tendens til å sensasjonalisere og bygge opp under samfunnets 

fordommer og gjengens egne myter, og bidrar slik til å spre mer frykt enn forståelse. Spesielt 

i USA har det versert vandrehistorier, spredt gjennom media og populærkultur, om hvilke 

krav som stilles i gjengen. De senere årene har slike historier i stor grad omhandlet de 

mellomamerikanske gjengene. Rykter om at man må drepe noen, helst i sin nærmeste 

familie, som initieringsrituale eller for å kunne gå ut av gjengen har versert i ulike versjoner 

i media både i USA og land i Mellom-Amerika, og er med på å skape et skremmebilde av 

gjengmedlemmer som brutale og umenneskelige. Selv om det finnes svært få – om noen – 

eksempler på at slike drap har funnet sted, har disse ideene også spredt seg til 

gjengmedlemmene. Mytene blir dermed en del av gjengens forestilling om seg selv, og 
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brukes både for å skape samhold internt i gjengen og frykt utad. Det fører til at 

gjengmedlemmer ofte gjengir disse forestillingene til forskere og journalister uten at det 

faktisk reflekterer en levd virkelighet i gjengen. Samtidig blir slike mytiske forestillinger en 

del av gjengmedlemmenes sosiale virkelighet og er med på å konstruere gjengen som 

fellesskap. Decker og Van Winkle (1996) intervjuet både forhenværende og aktive 

gjengmedlemmer i USA, og fant enorme forskjeller i deres framstillinger av hvorvidt det er 

mulig å forlate gjengen. De aktive medlemmene var enstemmige i at det å forlate gjengen 

kun var mulig gjennom et stort offer. De vanligste svarene var at man måtte bli ”beaten out” 

eller skyte en av sine foreldre for å kunne gå ut av gjengen. Den store majoriteten av de 

forhenværende gjengmedlemmene fortalte imidlertid at de ”bare hadde sluttet”, og ingen 

hadde blitt møtt med krav om å skyte noen. Decker og Van Winkle slår fast at ”In fact, the 

disjuncture between the experiences of ex-gang members and the beliefs expressed by active 

gang members could hardly be greater” (1996: 170). Denne diskrepansen mellom ‘saying’ 

og ‘doing’ er en av grunnene til at jeg mener vi trenger mer etnografisk basert forskning på 

gjenger. Dette handler selvsagt ikke om at vi skal ”avsløre” noen. Normer og regler i 

gjengen er ikke utbetydelige selv om det ikke alltid handles i tråd med dem. Antropologiske 

metoder kan gi oss en dypere innsikt i relasjonen mellom forestillingen om gjengen og 

gjengen som levd erfaring. Myndigheter i mange land bruker skremmebildene av gjengene 

som begrunnelse for en hard politikk mot aktive – og påståtte – gjengmedlemmer som går på 

bekostning av ungdommers rettssikkerhet og menneskerettigheter. Også derfor er det viktig 

å bidra til å nyansere bildet av gjengene og gjengmedlemmer.     

Antropologien bør se nærmere på gjenger ikke for å erstatte bidragene fra andre fagretninger 

men for å komplettere dem. Vi trenger gode etnografisk baserte studier for å forstå 

kompleksiteten i gjengmedlemmers liv, og hvilken påvirkning gjengene har for 

medlemmene og andre som bor i nabolaget. Et eksempel på en god, etnografisk studie er 

Philippe Bourgois’ In Search of Respect (2003). Bourgois har gjennomført langvarige 

feltarbeid i East Harlem i New York og gir et godt innblikk i livet i bydelen der han bodde. 

Til tross for at hans informanter nå er narkotikalangere og ikke gjengmedlemmer gir han 

leseren mye innsikt i det han kaller ”street culture”, som også gjengvirksomhet er en del av. 

Hans monografi gjengir mye utsagnsdata men han har også gode observasjonsdata til å 
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komplettere bildet med, og kan dermed gi en tykkere beskrivelse, for å bruke Clifford Geertz 

sitt begrep. Det samme kan sies om Mark S. Fleishers Dead End Kids (2000), som også 

følger noen få informanter over lenger tid og dermed kan gi oss et fullere bilde av 

gjengmedlemmer som hele mennesker. 

Både Bourgois og Fleischer har et sterkt politisk engasjement og bruker bøkene sine for å 

vise det de mener er det amerikanske samfunnets svik mot unge mennesker. Det personlige 

engasjementet har vært tydelig i mye av forskning som har blitt publisert om gjenger i USA 

de siste hundre årene, som jeg også viste til hos Whyte (1981). Sånn sett vil mye av denne 

antropologien kunne klassifiseres som ”action anthropology”, som er en gren innenfor såkalt 

anvendt antropologi. Aksjonsantropologi handler om å bruke sin antropologiske kunnskap 

for å forsøke å oppnå politiske mål for å bekjempe umiddelbare trusler mot 

befolkningsgrupper (Barnard og Spencer 2002:594). 

Ungdom som aktører 

Det finnes ingen internasjonalt godkjente definisjoner på hvem som regnes som ungdom, og 

ungdom er, i likhet med ’barn’ og voksen’, kulturelle konstruksjoner (Wulff 1995:6). FN 

definerer personer som er i alderen 15–24 år som ungdommer (Merkle 2003:206 n.7), mens 

det fra offentlig hold i Bolivia skilles mellom barn, tenåringer (adolescentes) og ungdom 

(jóvenes). Sistnevnte er personer i aldersgruppen 19–24 (ibid). I følge politiet i El Alto 

regner de personer som barn opp til de fyller 14 år, tenåringer når de er mellom 14–18 år, og 

så som ungdom når de er over 19 (intervju 22. februar 2005). Jeg vil hevde at begrepet 

’ungdom’ som kulturell konstruksjon i El Alto er mer omfattende enn den offentlige 
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definisjonen, og i dagligtalen brukes ungdom som en samlebetegnelse på personer mellom 

10–12 år og til de er opp i 20-årene5. Det er også slik jeg bruker det i denne avhandlingen.  

Mye forskning baserer seg på et tradisjonelt sosialiseringsbilde der barn og unge har en 

tendens til å ses på som ufullstendige voksne som ikke er ”virkelige, hele personer som har 

skjønt hva livet faktisk dreier seg om, som hovedsakelig er det ansvar og de strabaser som 

voksenlivet bringer med seg. I følge dette synet vet de mindre enn voksne, i motsetning til at 

de vet noe annet, som har å gjøre med deres særegne situasjon og omgivelser” (Wulff 1995: 

10, min oversettelse). Barn og unge har tradisjonelt blitt ansett for å være passive deltakere i 

en verden som de voksne har konstruert. De siste tiårs studier av barn og ungdom baserer 

seg imidlertid i økende grad på teorier om sosial handling, og viser at barn og unge, i likhet 

med andre aktører i samfunnet, er aktivt med på å forme seg selv og sine liv. Wulff bruker 

Anthony Giddens’ definisjon av aktørers handling (agency): “the stream of actual or 

contemplated casual interventions of corporeal beings in the ongoing process of events-in-

the-world” (Giddens 1976, gjengitt i Wulff 1995:8). Giddens knytter selv agency til praksis, 

og er også opptatt av den gjensidige avhengigheten mellom aktørers handlinger og struktur. 

Strukturer har en tosidighet i seg, gjennom at sosial struktur er både form for og innhold i 

systemets praksiser (ibid:9).  

Allison James (1995:45) viser til et begrepsparadigme i studier av barndom som har blitt 

utviklet fra 1970-tallet og framover. En viktig trekk ved dette paradigmet er at det 

understreker den deltakende rollen som barn og unge har i å forme sine daglige erfaringer og 

utfallet av sin egen kategoristatus. Dette innebærer en avvisning av det passive 

funksjonalistiske synet på roller/modeller, og understreker at unge mennesker er aktive i 

konstruksjonen og bestemmelsen av sine egne sosiale liv, av livene til dem som omgir dem, 

og samfunnene de lever i (ibid). De utøver med andre ord agency. Det er imidlertid viktig å 

holde på det gjensidige påvirkningsforholdet mellom agency og strukturer. Zygmunt 

 

5 Begrepet joven brukes også ofte når bolivianere snakker til til mannlige kelnere, uavhengig av deres alder. Slik jeg ser det 
henger dette sammen med at kelnere, i likhet med hushjelper, ofte er indianere, og en slik tiltale viser en paternalistisk 
holdning til indianere. Indianske kvinner, spesielt de som jobber som hushjelper, blir ofte omtalt som mujercita (diminutiv 
av kvinne) eller tiltalt som waway, som betyr mitt barn på quechua.   



 20 

Baumann (1992, referert til i Wulff 1995:9) har knyttet agency-begrepet til habitat, og påstår 

dermed at ungdom velger ut fra hva som er tilgjengelig i deres omgivelser når de former sin 

identitet. Dette er i seg selv en begrensning på deres agency, og et eksempel på et perspektiv 

som viser gjensidigheten mellom handlende mennesker (aktører) og struktur. Når det gjelder 

ungdom er det viktig å ikke overfokusere på deres handlinger som brudd med og opprør mot 

voksensamfunnets normer, men også se på ungdom ut fra deres eget perspektiv. I denne 

avhandlingen viser jeg for eksempel hvordan Los Jodis simultant drar veksler på 

tradisjonelle andinske forestillinger om fellesskap og familie og elementer fra en mer 

globalisert gjengkultur for å konstruere sitt eget fellesskap.  

Hva er en gjeng? 

På bakgrunn av vanskelighetene rundt begrepet ’gjeng’ har jeg valgt å sette av plass her til 

en grundigere diskusjon av begrepet og hvorfor Los Jodis, i følge mitt syn, kan betraktes 

som en gjeng. Aller først vil jeg påpeke at ordet ’gjeng’ (pandilla på spansk) kan sies å være 

et etisk begrep i El Alto. Blant gjengene i El Alto er de vanligste emiske begrepene for å 

snakke om ’gjenger’ mara eller gruppe (grupo). Selv om innholdet i gjengbegrepet hadde en 

viss variasjon fra person til person, med noen forskjeller mellom kjønnene, og også var 

kontekstavhengig ut fra når og hvordan vi snakket om det, så ville de fleste i Los Jodis 

karakterisere seg som en mara, i betydningen en gjeng.  

Mara er et begrep som kommer fra Mellom-Amerika, og har blitt internasjonalt kjent de 

siste årene etter at det har blitt skrevet en del om de beryktede gjengene Mara Salvatrucha 

(MS-13) og M-18 i USA og i Mellom-Amerika. Jeg vet ikke når gjengene i El Alto begynte 

å bruke dette begrepet, men ingen jeg snakket med i Los Jodis nevnte noen gang gjengene i 

Mellom-Amerika. En av mine informanter fortalte meg, i en samtale om ord og uttrykk på 

aymara, at ordet mara var et ord de hadde tatt fra aymara. Noen få av informantene brukte 

også begrepet pandilla for å snakke om ”gjenger” i samtale med meg, etter at jeg hadde 

brukt begrepet først. Da jeg startet på feltarbeidet var det dette begrepet jeg brukte, da dette 

blir brukt i gjengforskning og av politiet og media. Jeg oppdaget imidlertid raskt at dette 
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ikke var i tråd med gjengens egen terminologi, og flere, spesielt jentene, viste tydelig 

motvilje mot å bruke begrepet pandilla. Jeg opplevde flere ganger at de understreket at – Vi 

er ikke en pandilla, det er ikke sånn, samtidig som de, i samme samtale, kunne omtale seg 

selv som en mara, og for eksempel si at Vi gjør joda sammen med andre maras.  

Å bli definert som en pandillero [gjengmedlem] oppleves som stigmatiserende, og passer 

ikke med bildet de fleste i Los Jodis har av seg selv, verken som gruppe eller som person. 

Merkelapper som gjeng og gjengmedlem kan oppfattes som identifiseringer som pådyttes 

utenfra, og som kan oppleves negativt. Jeg har valgt å bruke disse begrepene i avhandlingen 

til tross for dette, fordi jeg ikke finner et norsk ord som bedre gjengir det emiske 

gjengbegrepet6. Jeg synes at å bruke begreper som jeg har hørt brukes av gjenger i Norge, 

som for eksempel ’klikk’, er problematisk fordi jeg ikke uten videre kan gå ut fra at begrepet 

brukes på samme måte i Oslo og i El Alto. Samtidig er ’gjeng’ et etablert ord innen 

akademisk forskning på gjenger, og jeg mener derfor det er hensiktsmessig å bruke det også 

av den grunn. Jeg har derfor valgt å bruke gjeng og gjengmedlem både som emisk og etisk 

begrep i denne avhandlingen, med det forbehold som er nevnt.  

Definisjon av gjeng 

De som er med i Los Jodis er ikke bare medlemmer i samme gjeng, de er også venner7. 

Dette innebærer at de gjør ting sammen på lik linje med andre vennegjenger: De henger på 

spillehallen La rockola og hører på musikk sammen, de feirer bursdagen sin med kake og 

fest, de sitter og prater om løst og fast, de klager over teite foreldre og masete søsken, de 

skulker skolen sammen, de blir kjærester, de krangler om kjærestene sine osv. Hva er det så 

som skiller Los Jodis fra en hvilken som helst annen gruppe av venner i El Alto? 

 

6 Når avhandlingen skal oversettes til spansk vil jeg i større grad bruke begrepet mara.  
7 Eric Wolf (1977) skiller mellom to typer vennskap: Emosjonelt/ekspressivt og instrumentelt. Det emosjonelle vennskapet 
er en relasjon mellom et ego og en alter der begge får oppfylt sine følelsesmessige behov gjennom den andre. Han hevder at 
vi bør forvente å finne slike emosjonelle vennskap i sosiale situasjoner der individet inngår i grupper som lokalsamfunn 
(communities) og ættelinjer og der den sosiale strukturen hindrer sosial og geografisk mobilitet. Vennskapet innebærer ikke 
i seg selv noen endring i hvordan ressursene er fordelt (Wolf 1977: 172). Når jeg snakker om vennskap i avhandlingen min 
er det i tråd med det Wolf kaller emosjonelle vennskap.  
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Det er ikke enighet blant forskere om hvordan man skal definere en gjeng. Curry og Decker 

(1998:2-5) peker på flere elementer som inngår i en gjengdefinisjon. Det første elementet er 

at det må være en gruppe individer, altså mer enn én person8. Det andre elementet er bruk av 

symboler for å markere tilhørighet til en spesifikk gjeng. Slike symboler kan være i form av 

for eksempel klær, håndtrykk eller tatoveringer. Som et annet element peker Curry og 

Decker på en ytterligere kommunisering av gjengmedlemskap9. Dette innebærer både verbal 

og ikkeverbal kommunikasjon, som spesielle ord og uttrykk, gester og graffiti. En gjeng må 

også ha en viss varighet, og en territoriell tilknytning. Når det gjelder den territorielle 

tilknytningen hevder Curry og Decker at flere gjengdefinisjoner ikke inneholder dette 

elementet, fordi noen gjenger, spesielt asiatiske gjenger i USA, ikke gjør krav på noe eget 

territorium samtidig som de oppfyller de andre kriteriene til å bli definert som en gjeng. De 

fleste gjengdefinisjoner utelater derfor territoriell tilhørighet, til tross for at de fleste gjenger 

gjør territorielle krav og anser et område som ”sitt”, der de har enerett på f. eks 

narkotikaomsetning. Som siste element nevner Curry og Decker at en gjeng må være 

innblandet i kriminell virksomhet. De hevder at dette er et helt nødvendig element i en 

definisjon, som er nødvendig for å skille gjenger fra andre grupperinger som akademiske 

klubber, idrettsforeninger og andre organisasjoner som fyller de øvrige kriteriene i 

definisjonen. ”Rather – what distinguishes a gang from other groups is its involvement in 

crime” (ibid:5).  

Jody Miller (2001) refererer til Malcolm Kleins definisjon av gjenger, som i følge Miller 

trolig er den mest innflytelsesrike gjengdefinisjonen (2001:65). Klein definerer 

gategjenger10 som ungdomsgrupper som: 

 

8 Iflg Curry & Decker opererer politiet i Los Angeles med en gjengdefinisjon som slår fast at det må være minst to 
medlemmer for å kunne defineres som en gjeng. Samtidig slår de fast at en gjeng ytterst sjelden vil ha så få som to 
medlemmer, og som oftest vil det være atskillig flere enn to medlemmer (1998:3).  
9 Curry og Decker gjør oppmerksom på at de selvsagt anser symboler for å være en form for kommunikasjon, men velger 
likevel å foreta et skille mellom symboler og kommunikasjon (1998:3). 
10 Curry og Decker understreker også at de begrenser seg til det som Klein kaller gategjenger, for å vise at de ekskluderer 
hatgrupper som Ku Klux Klan, organiserte kriminelle grupper som Cosa Nostra, og antistatlige grupperinger som Michigan 
Militia (1998:6). 
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”a) Generelt anses av andre i nabolaget for å være en distinkt gruppering, b) Anser seg 
selv som en distinkt gruppe (nesten bestandig med et gruppenavn), c) Har vært involvert 
i et tilstrekkelig antall [illegale]11 hendelser til å fremkalle en konsekvent negativ 
respons fra nabolagets innbyggere og/eller myndigheter som opprettholder lov og 
orden” (Klein, gjengitt i Miller 2001: 65, min oversettelse) 

Miller hevder at dette siste punktet, altså tilknytningen til kriminell aktivitet, trolig er det 

mest omdiskuterte innen gjengforskning (ibid:65). Hun gjengir Martin Shorts kritikk, som 

går ut på at det å inkludere kriminell aktivitet i en definisjon overskygger de andre aspektene 

ved en gjeng. Videre er det ikke et nødvendig element for å ekskludere andre 

ungdomsgrupper, fordi disse gruppene vil falle utenfor definisjonen dersom vi inkluderer 

kriterier om selvnominering og mangelen på voksen ledelse (ibid). Short peker også på at det 

å bruke kriminell aktivitet som et definerende element kan bli et tautologisk problem, fordi 

en da ender opp med at ”et mulig resultat av gjenger (kriminalitet) blir del av definisjonen” 

(ibid:226, min oversettelse). Selv om Miller selv hevder å omgå denne debatten ved å bruke 

sine informanters selvdefinering som kriterium på hva som er en gjeng (ibid: 65), sier hun 

likefullt et annet sted at kriminell aktivitet er grunnleggende i en gjeng: ”[...] there is 

nonetheless consistent evidence that serious criminal involvement is a feature that 

distinguishes gangs from other groups of youths” (ibid:2).  

Los Jodis som gjeng. – Somos Jodis porque hacemos joda (Vi er Jodis 
fordi vi lager kødd) 

Som vi har sett er de ulike definisjonsforslagene ganske like, og uenighetene ligger mest 

rundt hvorvidt man skal inkludere kriminell aktivitet og territoriell tilhørighet. Når det 

gjelder Los Jodis vil jeg hevde at de kan defineres som en gjeng ut fra en kombinasjon av de 

overnevnte definisjonene. Los Jodis består av en gruppe ungdommer, de har eksistert i over 

ti år, de har symbolske representasjoner på medlemskap gjennom blant annet et eget 

håndtrykk og spesielle initieringsritualer, de kommuniserer sitt gjengmedlemskap gjennom 

for eksempel klesmåte og graffiti, de har et territorium som de anser som ”sitt” og som de 

 

11 Klamme i Millers gjengivelse. 
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kjemper mot rivaliserende gjenger for å ha kontroll over, de anser seg selv som en distinkt 

gruppering, og anses også slik av andre gjenger og politiet12. I tillegg er medlemmer av Los 

Jodis involvert i kriminelle aktiviteter som ran og vold. 

Det desidert viktigste elementet for å definere hvorvidt Los Jodis er en gjeng eller ikke, er i 

hvilken grad de selv definerer seg som en gjeng. Som jeg sier i avsnittet over, er 

medlemmene av Los Jodis selv tydelige på at de er en avgrenset gjeng. Men hvilke kriterier 

bruker Los Jodis selv for å definere hva som er en gjeng, og hvorfor de selv er en gjeng? Her 

vil jeg hevde at det viktigste begrepet å forstå er ”å lage kødd” – hacer joda. Hacer joda er 

en samlebetegnelse på en rekke gjengrelaterte aktiviteter som gjengmedlemmene gjør, og så 

vidt jeg så blir uttrykket brukt av alle gjenger i El Alto til å beskrive de samme, eller 

lignende aktiviteter13. Både på direkte spørsmål, og i indirekte sammenhenger definerte 

mine informanter seg som en gjeng – fordi vi lager kødd. I praksis handler det å lage kødd 

som oftest om relasjonen til andre gjenger, og ”kødd” er ofte en slåsskamp mellom gjengene. 

Da gjengene (Los Jodis og gjengen de er i allianse med, LMDC) gikk på en av de nattlige 

pilegrimsvandringene ned til La Paz i forbindelse med fasten, og alle i gjengen forventet og 

fryktet at den rivaliserende gjengen Los Hijos skulle ligge i bakhold og prøve å ta dem slik 

de hadde gjort uka før, uttrykte en av de ledende jentene i LMDC flere ganger skuffelse over 

at ingenting skjedde: Jeg vil se kødd! Når Los Jodis skulle lage kødd, var det stort sett å 

provosere fram en konfrontasjon med en annen gjeng ved å tagge på vegger som ligger på 

territoriet til andre gjenger, og å oppsøke steder der de andre henger, for å slåss med dem 

eller skremme dem bort. Selv om det å lage kødd stort sett handlet om konfrontasjoner med 

andre gjenger, blir uttrykket også brukt om andre aktiviteter gjengmedlemmene gjør i 

 

12 På politiets oversikt over gjenger i El Alto per 31. desember 2004 (Policia Nacional: 2004) står Los Jodis oppført med 
følgende karakteristikker, i tillegg til navn og møtested: Kjønn: Blandet gjeng, Alder: 16-20 år, Antall medlemmer: Over 
40, Våpen: Kniv, Substanser som konsumeres: Alkohol og sniffing, Modus operandi: Ran/overfall (atracadores) (de andre 
kategoriene her er Overfall (agresores), utpressere, gruppeslåsskamper, gjengslåsskamper), Utdanning: Barneskole, 
ungdomsskole, Opphav: Øko-sosialt  (samtlige 68 gjenger på listen stod oppført med økososialt opphav). 
13 Det er forskjell på hvilke aktiviteter de ulike gjengene gjør. For eksempel er en gjeng, hvis leder ble knivstukket og drept 
to måneder før feltarbeidet mitt begynte, beryktet for at de driver organisert stjeling av matpengene til barn på skolene i 
nabolaget der de holder til. Jeg vil gå ut fra at de også ville beskrive disse ransaktivitetene som å lage kødd, men har ikke 
fått bekreftet dette da gjengen var i oppløsning under mitt feltarbeid. 
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gruppe, som å drikke seg full sammen og gå ut og finne noen å rane eller bråke med. Det er 

som oftest alkohol med i bildet.  

Navnet Los Jodis kommer også av verbet joder. Det er også andre gjenger i El Alto som 

bruker joder i navnet, for eksempel gjengen Gadejo, som står for Ganas De Joder (lyst til å 

lage kødd). Mitt inntrykk er at dette uttrykket er felles gjengsjargong både i La Paz og El 

Alto, og at det er et sentralt begrep for å forstå gjengen som fellesskap. Gjennom å lage kødd 

vedlikeholdes og styrkes de symbolske og fysiske (territorielle) grensene rundt gjengen. 

Dette er et viktig poeng i avhandlingen min.  

Presentasjon av Los Jodis 

Los Jodis er en ungdomsgjeng som holder til i den vestlige delen av El Alto by14, i et 

område som deles i to av en hovedvei (avenida) som fører ut av byen. Gjengen har eksistert i 

rundt ti år, og feiret tiårsjubileum med en stor fest i januar 200515 (se figur 9 i vedlegg). Los 

Jodis er en blandet gjeng, med både kvinnelige og mannlige medlemmer. Alle medlemmene 

bor i nabolaget, selv om dette kan være et ganske løst begrep i El Alto by. 

Inndeling 

Gjengen består av tre subgrupper, som totalt utgjør rundt hundre personer. Subgruppene har 

en viss aldersinndeling, selv om denne ikke er absolutt, og hver av gruppene har et eget 

tilholdssted (en plaza) som ligger på forskjellige steder innenfor det store sammenhengende 

territoriet som anses som Jodis-territorium. Alle tre gruppene kaller seg Los Jodis og 

identifiserer seg med å være en Jodi, og hele gruppen har én og samme leder. Hver 

 

14 Jeg vil i hele avhandlingen bruke etnografisk presens.  
15 Feiringen skulle egentlig vært i desember 2004, noe som tilsier at gjengen ble etablert i desember 1994. Dette stemmer 
ikke med informasjon fra noen av mine informanter, som hadde vært med i andre gjenger sju-åtte år tidligere og som kom 
med kommentarer om at Los Jodis ikke hadde eksistert på den tiden. Dette kan skyldes at Los Jodis i starten var en liten 
vennegjeng mer enn en gjeng og derfor ikke så kjent blant andre, eller at noen av informantene husker feil. Det kan også 
skyldes at historien har blitt omskrevet underveis i gjengens eksistens.  
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subgruppe har i tillegg en eller flere som anses for å ha en ledende rolle i gjengen.  

Inndelingen i undergruppene er grovt sett slik:  

• En gruppe med de eldste gjengmedlemmene – los antiguos, som holder til på en 

plaza lenger nede16 (motsatt retning av avenidaen), og kalles derfor også ”de der 

nede” – los de abajo- av de andre i gjengen når de snakker om dem. De fleste av 

medlemmene er over 20 år, og er de som har vært med lengst i gjengen. 

• En gruppe som holder til på en plaza nær avenidaen, på vestsida. Internt i gjengen 

kalles de ofte ”de der oppe” – los de arriba. Aldersmessig ligger de fleste av 

medlemmene her midt i mellom de to andre gruppene. De består av ungdom mellom 

14 og 26 år, men mesteparten av jentene er mellom 14 – 17 og guttene mellom 15–

20.  

• En gruppe som holder til på en plaza som ligger øst for avenidaen, og internt i 

gjengen kalles de ofte ”de på motsatt side” – los del frente. Disse er stort sett de 

yngste medlemmene, under 16 år. 

Hovedbolken av feltarbeidet mitt er gjort i én av gruppene – los de arriba. Når jeg snakker 

om ”gjengen” uten å spesifisere nærmere, er det denne gruppen jeg snakker om. I følge dem 

selv var de rundt 40 medlemmer. Basert på mine observasjoner i løpet av feltarbeidet vil jeg 

si at de var rundt 25 aktive medlemmer. Med aktive mener jeg de som hang sammen med 

gjengen minst én dag i uken. 

Tidligere hadde hele gjengen vært samlet i én gruppe, men de ble oppdelt for noen år siden. I 

følge Sandra skjedde dette fordi de eldste begynte å gjøre joda mot oss. En av jentene ble 

voldtatt og drept, en av guttene ble knivstukket, og det var flere som ble banket opp, noe 

som resulterte i at de yngre trakk seg unna og dannet en egen gruppe. Den aller yngste 

gruppen har kommet til senere. 

 

16 El Alto by er helt flat, og betegnelsene ’oppe’ og ’nede’ henviser derfor ikke til høydeforskjeller. I tråd med andinsk 
dualisme er det vanlig i tradisjonelle samfunn å dele inn i to halvdeler (moieties), en inndeling som også kan brukes om 
ulike fysiske deler av lokalsamfunnet (Gelles 1995). 
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I følge Cottle og Ruíz (1992) er det vanlig i El Alto at gjenger deler seg inn i to grupper, der 

de eldste, det vil si de over 25 år, utgjør en egen gruppe – la plana mayor –, og de yngste, 

mellom 15 og 20–21 år, utgjør la plana menor. Horowitz beskriver også hvordan gjengen 

The Lions i Chicago tidlig på 1970-tallet hadde en klar aldersinndeling i gjengen, der hver 

aldersgruppe bestod av rundt 15- 40 medlemmer (Horowitz 1983, referert til i Decker og 

Van Winkle 1996). I følge Rodgers (1999) er det vanlig at gjengene deler seg inn i 

aldersspesifikke undergrupper i Nicaraguas hovedstad Managua. Den vanligste 

aldersinndelingen i gjengene i Managua er 7-12 år, 13–17 år og 18–22 år, og den yngste 

gruppen er en ”læringsgruppe” som gis opplæring av de andre, blant annet i grunnleggende 

gatekamp. Den mellomste gruppen er mest involvert i intergjengkamper, og den eldste 

gruppen er involvert i ”hardere” kriminelle aktiviteter. Undergruppene opererer i stor grad 

hver for seg, med mindre området er under angrep eller det er andre spesielle situasjoner der 

det er en fordel å være samlet. Gjengene kan dele seg inn i geografiske undergrupper 

innenfor gjengens samlede territorium og derfra operere som separate enheter, men det er en 

generell regel om at de ulike undergruppene ikke slåss mot hverandre.  

Til tross for at gjengene i Managua har yngre medlemmer enn hva jeg fant hos Los Jodis er 

det mange likheter i organisasjonsstruktur. De ulike subgruppene i Los Jodis oppholder seg 

stort sett for seg selv, men går sammen dersom det er store slåsskamper mot rivaliserende 

gjenger, eller i spesielle tilfeller som i ”pilegrimsferdene”. Den mellomste aldersgruppen kan 

sies å være mer involvert i slåsskamper med rivaliserende gjenger, og virker generelt mest 

opptatt av denne delen av gjengaktivitetene. Generelt kan jeg si at jo eldre medlemmene er, 

jo mindre vekt legger de på rivaliseringen med andre gjenger. Jeg fant derimot ingenting 

som skulle tilsi at den yngste gruppen er en ”opplæringsgruppe”, og medlemmene her er 

heller ikke så unge som den yngste gruppen som Rodgers skriver om.  

Selv om alle identifiserer seg med å være en Jodi, ligger den sterkeste gruppetilhørigheten i 

det daglige i undergruppen, som er den (venne)gjengen medlemmene oppholder seg aller 

mest sammen med. Noen av de eldre guttene i ”min” subgruppe oppholder seg en del 

sammen med den eldste gjengen, men de fleste i gruppen ”min” holder seg unna de eldste 

dersom de kan. Flere av mine informanter sa rett ut til meg at de unngikk de eldste fordi de 
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ofte ble banket opp av dem når de var fulle, eller måtte gi dem pengene sine. Når noen 

henger sammen med los antiguos er det stort sett for å drikke sammen med dem, og så 

kommer de opp på plazaen til sin egen gjeng når de er fulle. Det skjer også noen ganger at 

det kommer noen gutter fra den yngste gruppen, som holder til på andre siden av avenidaen, 

for å henge ut sammen med gjengen, men dette er langt sjeldnere. Det virker som om det er 

lettere tilgang på alkohol blant medlemmene av den eldste gjengen, det vil si at det er lettere 

tilgang på penger17. I følge mine informanter driver de eldste guttene med mer ran og 

stjeling enn de selv gjør, samt at flere av dem har jobber. De eldste i gjengen forlanger også 

å få penger av de yngste når de treffer dem.   

Konflikt og allianser 

Los Jodis har en hovedrival, som er gjengen Los Hijos de nadie (Ingens barn). Los Hijos de 

nadie holder til på andre siden av hovedveien, og har de siste årene presset Los Jodis bort fra 

deler av dette området. Los Jodis er spesielt opptatt av ett område – el complejo – som 

tidligere tilhørte dem, men som nå er overtatt av Los Hijos. El complejo er en stor åpen plass 

som er omringet av ulike barer, internettkaféer, kopibutikker og andre småskalabedrifter. Det 

er derfor en vanlig plass å henge ut, spesielt for å drikke på barene, men for Los Jodis 

innebærer dette nå en risiko fordi de lett kan gjenkjennes som Jodis-medlemmer av noen fra 

Los Hijos og dermed stå i fare for å bli banket opp og ranet. En av guttene i gjengen, José, 

nevnte det å kunne gå og drikke i fred på barene rundt el complejo som en av hovedgrunnene 

til at han ville ut av Los Jodis, fordi han nå alltid står i fare for å bli angrepet dersom han går 

dit sammen med venner (som ikke er gjengmedlemmer). I slike tilfeller bruker han å si at 

han ikke lenger er med i Los Jodis, men det er ikke alltid de tror på ham og da blir det 

slåssing. Gjengen diskuterer stadig vekk viktigheten av at de tar tilbake kontrollen over el 

complejo. Noen ganger blir det diskutert i fullt alvor, men som oftest er det mer på spøk, og 

 

17 Guttenes daglige bekymring er å få tak i penger til å kjøpe alkohol for. Stort sett kjøper de inn små plastflasker av ren 
sprit (som ellers stort sett brukes til rengjøring og i religiøse ritualer), som koster 1 boliviano (tilsvarer rundt 80 norske øre) 
for den minste, på 100 cl, og 5 bolivianos for den største, som inneholder 500 cl. Alkoholen selges over disk i de små 
dagligvarebutikkene i området, og jeg hørte aldri om at noen stilte spørsmål til guttene rundt salget av alkoholen. 
Alkoholen blandes med vann, eller, dersom det er penger, med vann og saftpulver. Se kapittel fem og sju for en grundigere 
diskusjon av gjengens forhold til alkohol.   
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det er et av de vanligste svarene på det daglige - Hva skal vi finne på-spørsmålet: - Det vi 

gjør hver dag; Ta tilbake el complejo. 

Los Jodis er for tiden i en allianse med gjengen LMDC18. Los Hijos er også i allianse med 

flere andre gjenger, blant annet Granizada (Haglskuren) og Tortugas (Skilpaddene), noe som 

Los Jodis peker på som en av grunnene til at Los Hijos klarte å ta over el complejo. En 

allianse innebærer at man har en avtale om ikke å slåss seg i mellom og at man stiller opp og 

slåss sammen mot andre gjenger når det er nødvendig. Alliansene mellom gjengene inngås 

mellom lederne og de ledende medlemmene, og er relativt langvarige, dog skjøre. Det er 

alltid en frykt i gjengen for at en gjeng du er i allianse med skal ”selge deg ut” til en av 

fiendene, for eksempel ved å lure deg i et bakhold. Alliansene endres innimellom. For 

eksempel hadde Los Jodis og LMDC vært fiender inntil for rundt et år siden. Ganske kort 

etter at jeg ankom var det en episode der noen Jodis ble banket opp av noen fra LMDC. Det 

ble da mange diskusjoner i gjengen om hva som skulle gjøres. Noen mente at dette betydde 

at avtalen mellom gjengene var brutt, men til slutt ble det avgjort at det ikke skulle gjøres 

noe fordi det var for viktig å beholde alliansen siden Los Hijos nå var så sterke. Rodrigo 

forklarte at det som hadde skjedd skyldtes at guttene fra LMDC ikke hadde fått med seg at 

de var i en allianse nå, og at det dermed var en misforståelse. 

Lojalitet 

Frykten for å bli ”solgt ut”, altså sviktet, er noe som stadig vekk taes opp innad i gjengen. 

Spesielt jentene er utsatt for å bli kalt svikere. De kan i mye større grad enn guttene vandre 

fritt mellom gjengene selv om det er kjent at de tilhører én gjeng. Det er en balansegang for 

jentene, for de har ofte en viktig rolle i å lure gutter fra andre gjenger i bakhold19 eller lure 

informasjon fra andre gjenger, samtidig som det lett kan bli snakket om at de ”selger” 

gjengen ut. I gjengens diskurs er det å være en sviker det verste man kan være. Anklagen om 

 

18 Er en forkortelse for ”Gjengen fra skolen” – La mara del colegio.  
19 Decker og Van Winkle (1996) forteller også om at flere gjenger i St Louis brukte kvinnelige gjengmedlemmer til å lure 
rivaliserende gjengmedlemmer inn i bakhold. 
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å være sviker henger blant annet sammen med territoriell tilknytning, og det er større skepsis 

til de jentene som ikke bor på Jodis-territorium. Flere av jentene i Los Jodis bor og går på en 

skole som ligger i Los Hijos sitt territorium (og hvor for øvrig Los Jodis’ leder jobber som 

lærer). Disse er mer utsatt for anklager om illojalitet. 

En dag stod en av guttene, som også gikk på denne skolen, og klaget over at Nora og 

venninnene hennes hang for mye sammen med Hijos-gutter på skolen. De er sammen med dem 

hele tiden i skolegården. Og da jeg spurte Nora i går hvorfor de var så mye sammen med dem 

og hva de gjorde med dem, svarte hun bare at de snakket! Og da jeg ville vite hva de snakket 

om, sa hun bare ”Ting”. Vi får jo aldri vite noe fra dem likevel. De selger oss ut. Vi må passe 

oss for dem! De andre guttene sa at de ikke trodde det var noe, men Betty, som selv går på 

skolen som ligger ved plazaen til Los Jodis, og bor rett rundt hjørnet, begynte å skjenne på 

dem: Det er slik det blir når dere drar jenter der oppe fra. Hvorfor kan dere ikke bare holde 

dere til skolen her, og finne jenter der?!? Her er massevis av jenter å ta av her nede!   

Til tross for det store fokuset på lojalitet og at nesten alle hevder at det å svikte gjengen, 

altså være en forræder, vil føre til at du blir banket opp og kastet ut av gjengen, hørte jeg 

aldri om noe konkret eksempel der noen var blitt kastet ut av gjengen. Dersom noen vil 

slutte å være i gjengen, eller eventuelt blir med i en annen gjeng, er det ingen sanksjoner fra 

gjengen på dette. En av de eldre jentene i gjengen ble for rundt ett år siden samboer og fikk 

barn med en av guttene i rivalgjengen Los Hijos. Jeg hørte likevel aldri noen, verken gutter 

eller jenter, si et stygt ord om henne på grunn av dette. Hun er tvert i mot en av de jentene 

som flere av guttene snakker om med mye respekt. Hun oppholder seg nå svært lite sammen 

med gjengen, både fordi hun har barn og må jobbe for å forsørge barnet (og kjæresten, som 

ikke jobber), og fordi kjæresten hennes er svært sjalu og nekter henne å gå noe særlig ut.  

Skolelærer, avholdsmann og gjengleder 

Som nevnt ovenfor, har Los Jodis én leder – jefe, som anses som leder for alle Jodis. Jhony 

er 24 år, og har vært leder for Los Jodis i flere år. Han er nå på vei ut av gjengen, og selv om 

alle andre i gjengen sier at han fremdeles er lederen snakker han selv ofte om seg selv som 

leder i fortid. Han sier ofte at gjengen må velge seg en ny leder nå, da han selv ikke er så 
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mye med lenger, og det kan gå lang tid mellom hver gang han dukker opp blant gjengen på 

plazaen min. Han oppholder seg oftere blant den eldste gjengen, men er der likevel ikke 

spesielt ofte lenger. Likevel har han god kontakt med gjengen, og virker alltid godt informert 

om hva som skjer.  

Jhony er gift og er utdannet lærer. Han jobber nå som lærer på en skole like ved, i territoriet 

til Los Hijos. Mange av elevene hans er, i følge ham selv, medlemmer av Los Hijos, og dette 

er en av grunnene til at det er vanskelig for ham å være med og gjøre joda sammen med de 

andre Jodis. Han forklarer selv at han ikke er så bekymret for elevene sine, men at han er 

bekymret for foreldrene på skolen. Dersom de ser ham slåss eller henge sammen med Los 

Jodis er han redd for å miste jobben, og derfor ønsker han ikke lenger å bli med opp på Los 

Hijos sitt territorium for å gjøre joda. I tillegg har han lite tid til å henge sammen med 

gjengen nå som han både har egen familie og er i full jobb. 

Jhony nyter stor respekt blant alle i gjengen. Han beveger seg rundt i gjengen med en 

naturlig autoritet, og alle viser ham respekt og lytter når han snakker. Dersom det er større 

konflikter i gjengen er det Jhony som går inn og avgjør hvem som har rett, og flere av 

jentene forteller at de har klaget til Jhony i tilfeller der en eller flere av guttene har vært 

voldelige eller behandlet dem dårlig. Selv om jeg aldri hørte om at noen ble sanksjonert i 

slike tilfeller, ville hans innblanding, iflg. jentene, føre til at guttene ikke gjorde det igjen.  

Som leder tar Jhony også ofte initiativet til å organisere for eksempel pengeinnsamlinger for 

å få en av guttene ut av fengsel eller lignende. Hans avgjørelser blir ikke åpent bestridt, men 

blir noen ganger passivt ignorert etter at han har gått. I følge flere i gjengen skjedde dette 

aldri tidligere, da Jhony var mer til stede, men mange i gjengen føler at de egentlig ikke har 

en jefe nå, og han selv snakker som sagt også ofte om da han var leder, altså i fortid. Likevel 

tar han lederrollen når han er til stede, og ingen bestrider det. Det har vært noen som har gått 

inn og begynt å ta over lederrollen i gjengen, ved at de har autoritet og har tatt avgjørelser, 

men de to guttene det gjelder har begge forsvunnet helt eller delvis ut av gjengen. Den ene 

har reist bort for å jobbe, og den andre, Rodrigo, var en slags lederfigur for min subgruppe 
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da jeg begynte feltarbeidet mitt i oktober, men gikk inn i militæret i januar20 og forsvant 

dermed fra gjengens daglige liv. Det er mulig at han ved hjemkomst fra året i militæret etter 

hvert vil bli den nye lederen for hele gjengen. Samtidig blir det snakket om at to av de andre 

guttene har en intern kamp om å bli den nye lederen, men dette fikk jeg aldri bekreftet fra 

verken dem eller Jhony. Det å bli leder for hele gjengen innebærer å bli akseptert også at de 

to andre subgruppene, inkludert de eldste, og det kan bli vanskeligere for gutter fra min 

subgruppe.   

Det finnes ingen klare regler i Los Jodis om hvordan man blir leder, og de følger ikke et 

arvtagersystem der en eventuell ny leder må utfordre og overvinne den gamle lederen. En 

leder må ha en naturlig autoritet, som innebærer å ha mange egenskaper som settes høyt i 

gjengen. Egenskapene som det snakkes om, og som jeg også kunne observere at ble satt høyt 

i gjengen, er for eksempel å være god til å slåss og dermed bli fryktet av rivaliserende 

gjenger, lojalitet til gjengen, å være modig og å tåle smerte. Jhony påstås å være en av de 

desidert flinkeste til å slåss i gjengen. Samtidig er det også andre egenskaper som de 

lederpersonene jeg møtte innehar, og som er mer diffuse og henger sammen med å være 

populær. I en gjeng bestående av ungdommer er det ikke så overraskende om utseende betyr 

mye, sammen med personlig karisma, humor osv. Både Jhony og Rodrigo er utseendemessig 

kjekke gutter som er populære hos jentene.  

Medlemmene i gjengen understreker ofte at de alle er likeverdige, og at de egentlig ikke har 

noen ledere når Jhony ikke er der, fordi alle bestemmer like mye. Cohen (1985:35) peker på 

at mange fellesskap kan ha en tilsynelatende likhet. Fellesskapet vektlegger intern likhet for 

å styrke samholdet, men dette, som han kaller pragmatisk egalitet, blir et symbolsk aspekt i 

grupperelasjonene. I Los Jodis sitt eksempel vil jeg si at autoritet utøves uten de store fakter. 

Dette gjør det også mulig for gjengen å hevde at ingen av dem er ledere nå, noe som også 

 

20 Det er obligatorisk for alle bolivianske menn å gjennomføre ett års militærtjeneste, men i praksis er det et sterkt klasse- 
og etnisk skille når det gjelder hvem som gjennomfører tjenesten. Se kapittel 6 om militærtjenesten og dens relasjon til 
maskuline idealer i gjengen. 
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gjør fellesskapet sterkere ved at alle kan føle at de er like viktige. Samtidig er det daglige 

eksempler på at lederskap utøves, som i eksemplet her: 

En dag stod vi og hang ved plazaen. Noen av guttene var fulle. Rodrigo var der, og han var 

edru. En gruppe på seks-sju gutter i tenårene spilte ball på banen ved siden av der vi satt, og en 

av dem sparket ballen så den kom bort til oss. Jorge, som var full, tok ballen og løp sjanglende 

inn på banen med den i hendene og skrek at han var på det ene laget. Spillerne sa ingenting og 

stod stille, mens Jorge selv slapp ballen og sparket den i retning av det ene målet men slik at 

den havnet langt bort fra banen. Han ble forbanna og sa han skulle skjære opp ballen når de 

hentet den, for det var en drittball. Han spurte hvem av dem som eide drittballen, og de trakk 

seg alle litt unna ham og så nølende opp på resten av gjengen. Rodrigo hadde stått stille og sett 

på, sammen med oss andre, men nå så han rett på Jorge og sa at vi skulle stikke derfra. Jorge 

prøvde seg på en spak protest og sa at han spilte fotball, men Rodrigo slo fast at vi skulle på La 

Rockola, og alle begynte å gå oppover. Jorge kom sjanglende etter oss og mumlet lavt at det 

var en drittball, og at han skulle knuse trynet på de drittungene som hadde en slik jævla ball. 

Ingen svarte noe, og få minutter etter var episoden tilsynelatende glemt.  

Her viser Rodrigo sin autoritet og makt i en webersk definisjon av makt, ved at han får Jorge 

til å gjøre noe han ellers ikke ville gjort. Rodrigo lederrolle er ikke noe det snakkes om, i 

motsetning til Jhonys lederrolle, som er uttalt og klar, men som har mindre praktisk 

betydning i gjengen siden han sjelden er til stede. Slik sett kan vi si at Jhonys lederrolle har 

mer symbolsk enn praktisk betydning for gjengen i det hverdagslige, men han er med på å ta 

viktige avgjørelser som angår gjengen. På ”pilegrimsvandringen” i forbindelse med fasten 

var det han som sammen med LMDC-lederen Javier tok de viktigste strategiske avgjørelsene 

(se kapittel 7). 

Jhony beskriver sin rolle som jefe som å være en farsfigur for gjengen, og sammenligner ofte 

den rollen han vil spille for gjengmedlemmene med den rollen hans far har spilt for ham. 

Blant annet fortalte han meg flere ganger om hvor mye vekt hans far hadde lagt på at han 

skulle ta seg en utdannelse, og at Jhony selv derfor maser på de andre i gjengen om at de må 

fullføre skolen og ta seg en utdannelse, fordi han har sett hvor viktig det er. Det er 

sannsynlig at Jhony legger mer vekt på å mase på de andre i gjengen til å ta utdanning og 
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finne seg en jobb nå som han selv er på vei ut av gjengen, for han snakker ofte om at guttene 

må ta seg sammen og bli voksne, for de kan ikke bare henge rundt og gjøre ingenting hele 

livet. Han mener altså tydelig at gjenglivet er noe man vokser fra. 

Jhony er avholdsmann, og mener at det er viktig for en jefe å holde seg edru, både for å 

passe på seg selv og ikke minst for å passe på de andre i gjengen. Han er også påpasselig 

med at de andre i gjengen ikke er altfor fulle når de skal ut og slåss i de mer organiserte 

gjengslåsskampene. Synes han en av dem er for full, nekter han dem å delta i slagsmålet. En 

gjengleder for en annen gjeng i El Alto, Los terribles, ble knivdrept noen måneder før 

feltarbeidet mitt begynte. Om dette sa Jhony: Han var sikkert full. Han likte å drikke, han 

var alltid full. Han var ikke forsiktig. Som jefe kan jeg ikke drikke, jeg må alltid passe meg, 

og jeg må passe på de andre. Han var ute og festet, og derfor ble han drept.    

 Jhony hadde, som del av lærerutdanningen sin, tilbrakt ett års praksis ute på landsbygda21, 

og de hadde da bodd flere lærere sammen i samme hus. Han hadde vært den eneste som ikke 

drakk, mens de andre likte å ta seg en fest i helgene. Han fortalte at han ble mobbet av de 

andre fordi han var avholdsmann, og de hadde ertet han med at han ikke var en skikkelig 

mann som ikke drakk. Jeg klarer ikke å dy meg for å tenke på hva de andre lærerne ville ha 

sagt dersom han hadde fortalt dem at han faktisk var gjengleder for en ungdomsgjeng i El 

Alto. Samtidig sier det mye om Jhonys personlighet og selvtillit at han ikke mistet 

beherskelsen eller følte behov for å ta igjen, men heller holdt seg for seg selv og lot være å si 

noe. Ingen av de andre som var med i Los Jodis er avholdsmennesker, tvert i mot utgjør 

alkohol en stor del av det daglige livet i gjengen, spesielt for guttene. Rodrigo drikker 

sammen med de andre, men jeg så ham aldri så full at han mistet kontrollen, i motsetning til 

alle de andre guttene.  

 

21 Dette kalles å “gjøre provinstjeneste” (hacer provincia), og innebærer ett års praksis ved en rural skole etter at den 
teoretiske utdanningen er ferdig. Du får ikke selv velge hvor du vil gjøre praksisen din, men det kan tas hensyn til 
familieforhold og annet når du får tildelt praksissted. 
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Gjengens livssyklus 

Los Jodis har vært en gjeng i over ti år. Akkurat nå er gjengen mindre aktiv enn de påstår å 

ha vært tidligere, da vi gjorde kødd hele tiden, alle var redde for oss, vi knuste Los Hijos 

hele tida. Det er vanskelig å anslå i hvilken grad dette stemmer. Når det gjelder antall 

medlemmer, virker det som om det har vært ganske stabilt de siste årene. I følge flere av 

informantene mine har antallet gutter som er med i gjengen økt de siste årene, slik at de er 

flere nå enn før – men vi var galnere før. Vi var bare cirka sju, og de var femten, med likevel 

var de redde for oss. Vi banka dem, skikkelig! Når det gjelder jenter, har det vært et 

generasjonsskifte de siste to årene, der flere av de som kalles ”de gamle jentene” – las 

antiguas – har sluttet, eller i hvert fall ikke kommer noe særlig, og mange av de nye er 

ganske ferske i gjengen, de er yngre, og identifiserer seg mindre med Los Jodis. Samtidig så 

jeg også en utvikling i løpet av feltarbeidet, der noen av jentene etter hvert begynte å spille 

en annen, og mer aktiv, rolle i gjengen enn i begynnelsen. Flere av guttene er opptatt av at 

jentene må organisere seg bedre, og dette ble tatt opp ofte med jentene. 

Når det gjelder hvorvidt Los Jodis var involvert i mer gjengslåssing før er det som sagt 

vanskelig for meg å si noe sikkert om dette. Det er imidlertid ingen tvil om at det å miste 

kontrollen over el complejo var symbolsk viktig for Los Jodis, og gjør at de føler seg 

svakere nå enn tidligere. De er også mindre aktive når det gjelder tagging nå enn før. Før jul 

uttrykte mange også bekymring for at det kunne bli vanskelig å holde stand mot angrepene 

fra Los Hijos når seks-sju av de mest sentrale guttene, deriblant Rodrigo, som på mange 

måter fungerte som en slags leder i gjengen, skulle inn i militæret i januar. Spesielt noen av 

de yngre kommenterte at de kunne komme til å miste kontrollen over plazaen der de henger 

til daglig og at gjengen dermed ville forsvinne. Dette ble imidlertid bare blåst bort av de 

eldre guttene og jentene, som slo tydelig fast at noen forsvinner inn i militæret hvert år men 

samtidig kommer jo også noen ut, og at Los Jodis aldri ville bli jaget bort fra plazaen sin.  
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Avhandlingens oppbygging 

Jeg vil understreke at det er viktig å ikke se på gjengen er noe helt annet og radikalt 

forskjellig fra resten av samfunnet. I avhandlingen forsøker jeg å legge vekt på likheter og 

forskjeller mellom Los Jodis og samfunnet rundt dem, fordi jeg mener at gjengen hele tiden 

konstrueres og forsterkes i dette samspillet. Jeg tror vi vil miste deler av forståelsen om vi 

overfokuserer på enten likhet eller forskjell. Jeg er opptatt av å vise at gjenglivet til Los 

Jodis ikke er noe løsrevet og autonomt men at også gjengkulturen er en del av det større 

samfunnet, og at det hele tiden er kontakt og påvirkning – strømmer som går fram og tilbake 

– og som i tur påvirker både gjengliv og samfunnsliv. Som Decker og Van Winkle 

(1996:273) sier det;”gang culture cannot be understood apart from the larger culture within 

which it exists”. Jeg vil prøve å vise dette gjennom avhandlingen. Los Jodis konstruerer et 

fellesskap der de drar veksler på andinske tradisjoner og forestillinger samtidig som de også 

tar opp og tilpasser noen elementer fra det jeg har valgt å kalle en globalisert gjengkultur 

som formidles gjennom populærkulturelle uttrykk som film og musikk. Dette må ikke forstås 

som et enhetlig uttrykk med én mening, men mer som en felles referanseramme som gis 

mening gjennom lokal handling og samhandling.     

All sosial identitet konstrueres kontinuerlig gjennom samhandling, og prosessen med å 

identifisere seg selv (og andre) handler om sammenligning på grunnlag av forestillinger om 

likhet og forskjell (Jenkins 2004). Gjengidentiteten er en av flere identiteter som 

ungdommene i Los Jodis har. Gjengen skiller seg fra andre ungdomsfellesskap gjennom 

måten fellesskapet blir kontinuerlig konstruert og forsterket gjennom vektleggingen av intern 

likhet og ekstern ulikhet – altså en kontinuerlig bevissthet rundt grenser. Dette skjer i alle 

grupper og fellesskap, men mitt poeng i denne avhandlingen er at dette skjer oftere i gjengen 

fordi bevisstheten om grensene er til stede hele tiden, og de blir kontinuerlig aktivert i 

samhandling internt og eksternt. Denne grenseaktiveringen skjer gjennom den konstante 

eksterne trusselen fra andre gjenger, politi og naboer og gjennom en intern vektlegging av 

fellesskapet som fiktiv familie. Dermed blir gjengidentiteten så mye sterkere enn andre 

identiteter. Det er dette gjengforskeren Malcolm Klein peker på når han slår fast at 
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”gategjenger, i all hovedsak, er kvalitativt forskjellig fra andre ungdomsgrupper” (Klein 

2001:10, uthevelse i original, min oversettelse). Klein ser ut til å knytte negative verdier til 

den sterke fellesskapsfølelsen i gjengene, og hevder at ”[t]he gang is a group gone haywire, 

feeding on itself” (ibid), og peker på at dette er det som blir oversett og som gjør at ulike 

programmer for å bekjempe gjenger mislykkes. ”Gjengen kan fordreie, pervertere og 

transformere handlingene våre inn i meninger som øker deres identitet og samhold. Dette er 

en skadelig prosess” (ibid, min oversettelse). Dessverre ser Klein i mine øyne ut til å falle i 

samme fellen som de han kritiserer, ved å karakterisere fellesskapet i gjengene på et ensidig 

negativ måte og som et problem. Mitt poeng er ikke å romantisere erfaringene ungdom gjør 

seg i gjenger, men jeg mener det er viktig at vi ser på gjenger med samme åpenhet som vi 

gjør når det gjelder andre typer fellesskap.   

Aktørperspektivet er viktig, og jeg ønsker å vise at medlemmene i Los Jodis er aktive 

deltakere i å forme sine egne liv og samfunnet rundt seg. Dette skjer likevel innenfor de 

rammene og strukturene som ligger der, både økonomiske, sosiale, politiske, etniske, 

kjønnsmessige osv. Disse strukturene i samfunnet er med på å styre ikke bare hvilke 

muligheter vi faktisk har, men også hvilke muligheter vi ser at vi kan ha, og hva vi ønsker 

oss og drømmer om. 

Kapittelinndeling 

Denne avhandlingen har en grovinndeling i tre deler. I første del, som omfatter kapittel to og 

tre, kontekstualiserer jeg innholdet i de neste kapitlene. I kapittel 2 vil jeg gi en beskrivelse 

av Andesregionen og El Alto by og si noe om gjengmedlemmenes liv utenfor gjengen. Los 

Jodis er ikke bare gjengmedlemmer. De er også mødre, studenter, arbeidstakere, sønner, 

søsken og venner. Gjengen er dermed bare én av de sosiale arenaene som de beveger seg i. 

Metodisk skiller denne delen seg fra resten av avhandlingen, siden jeg her i stor grad baserer 

meg på deskriptive data og skriftlige kilder for å gi et bilde av gjengmedlemmenes liv 

utenfor gjengen.  
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I kapittel 3 går jeg videre med presentasjonen av El Alto, og diskuterer noen faktorer som 

kan være med på å forklare ungdommers valg om å bli med i gjenger. Jeg tar her 

utgangspunkt i en analytisk inndeling i faktorer som ’drar’ og ’dytter’ ungdommer inn i 

gjenger, og sier også noe om strukturelle årsaker som kan forklare gjengers eksistens og 

enkeltpersoners valg om å bli med i dem. Jeg vil her gjengi noen av faktorene som 

medlemmer i Los Jodis pekte på i samtaler og intervjuer med meg. Det er viktig å huske på 

at deres fortellinger av hvordan og hvorfor de ble med i gjengen er fortalt i dag, og dermed 

er preget av hvordan de i dag husker hva som har skjedd. Når vi husker tilbake er det alltid 

en tolkning som er preget av hvor vi står i dag. Mitt poeng med å inkludere dette kapittelet er 

å si noe om de strukturelle årsakene, men jeg mener også at gjengmedlemmenes syn på 

hvorfor de ble med i gjengen sier noe om deres liv i gjengen i dag.  

I den neste delen av avhandlingen, som omfatter kapittel 4 og 5, diskuterer jeg hvordan 

gjengen konstrueres som et sosialt fellesskap. I kapittel 4 går jeg nærmere inn på hvilken 

mening det gir å være med i Los Jodis, og hvordan gjengen konstrueres som fellesskap, blant 

annet gjennom en vektlegging av gjengen som symbolsk slektskap. Anthony Cohens (1985) 

teori om ’community’ og Richard Jenkins’ (2004) teori om ’identitet’ er sentrale i 

avhandlingen min, og jeg gir her en presentasjon av teoriene og hvordan jeg mener de er 

relevante for konstruksjonen av Los Jodis som fellesskap. I dette kapittelet går jeg også inn 

på det jeg kaller en globalisert gjengkultur, og hvordan globale forestillinger og gjenger og 

gjengliv gir mening lokalt i El Alto. I kapittel 5 gir jeg en beskrivelse og analyse av gjengens 

initieringsritual, som kalles dåpen. Her bruker jeg van Gennep (1999 [1908]) sin teori om 

overgangsritualer (rites de passage). Gjennom analysen ønsker jeg å vise at 

initieringsritualet er med på å bygge opp under den kollektive identiteten som Jodi gjennom 

å fokusere på og bygge opp de symbolske grensene mellom gjengen og andre. 

Initieringsritualet har mye til felles med den kristne dåpen og henter mye symbolikk fra 

forestillinger om familie og slektskap.  

I avhandlingens tredje og siste del går jeg dypere inn i gjengen som fellesskap, og ser på 

relasjonen mellom kjønnsidentitet og gjengidentitet. I kapittel 6 ønsker jeg å vise at 

maskulinitetskonstruksjonen i gjengen har store likheter med den militariserte 
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maskuliniteten (Gill 1997) som guttene tar del i når de gjennomfører førstegangstjeneste i 

militæret. Dette er en felles erfaring alle guttene gjør seg. Jeg hevder her at gjengidentiteten 

er svært sammenfallende med den maskuline identiteten, og at gutter derfor blir markører for 

gjengen i større grad enn jenter. Jentene kan i større grad velge mellom ulike 

femininitetskonstruksjoner i gjengen, og kan også bevege seg mellom gjengene i større grad 

enn guttene. I avhandlingens siste kapittel diskuterer jeg noen aspekter ved vold i gjengen. 

Jeg vil her ta for meg den ritualiserte volden mellom gjengene og vold innad i gjengen. Jeg 

vil se spesielt på seksualisert vold i gjengen, og se denne i sammenheng med forestillingen 

om gjengen som en fiktiv familie. 

Avslutningsvis har jeg en kort konkluderende kommentar til avhandlingen.  
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2. Geografisk lokalisering og livet utenfor gjengen 

Andesregionen og Bolivia 

El Alto by ligger i det bolivianske høylandet, som befinner seg i Andesregionen (se kart over 

Bolivia, figur 1). Regionen omfatter Bolivia, Peru og Ecuador. Grunnen til at disse tre 

landene gjerne regnes som en egen etnografisk region er at de har noen felles særtrekk. 

Andesregionen har også en del til felles med land i Mellom-Amerika, spesielt Guatemala og 

Mexico. Samtidig har Andes som etnografisk region mye til felles også med resten av Latin-

Amerika.  

Andesregionen har fått navnet sitt etter Andesfjellene, som strekker seg fra Chile i sør opp til 

Colombia i nord. Under inkaene (år 1438–1533) ble omtrent hele dette området samlet i 

inkaimperiet, som ble styrt fra hovedstaden Cuzco (i dagens Peru). Inkaene brukte bevisst 

språket som et redskap for å forene de ulike folkeslagene de rådet over, og introduserte 

quechua til gruppene de erobret. Da de spanske erobrerne kom til området på 1500-tallet ble 

spansk språk påtvunget befolkningen (Skar 1996:303).  

Språk og etnisitet 

Først midt på 1990-tallet fikk Bolivia en utdanningsreform som sikrer alle innbyggerne rett 

til tospråklig utdanning og undervisning på sitt eget morsmål, men med for små midler til 

undervisningsmateriell og lærerveiledning har tospråklig undervisning i liten grad blitt 

gjennomført også etter dette. Under folketellingen i Bolivia i 2001 oppgav 20,8 % av 
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befolkningen fra fire år og oppover at de har quechua som morsmål22, mens 13,6 % har 

aymara som morsmål. I La Paz fylke, hvor El Alto by ligger, er tallene henholdsvis 3,5 % 

med quechua som morsmål, mens hele 38,4 % har aymara som morsmål. Det neste 

urfolksspråket i størrelse er guaraní, som er morsmålet til ca 0,6 %, stort sett i lavlandet. Til 

sammenligning oppgir 63,5 % av befolkningen at de har spansk som morsmål (alle tall fra 

INE 2001). Aymara og quechua er altså de desidert største urfolksspråkene i Bolivia.    

Peru, Ecuador og Bolivia skiller seg ut i Latin-Amerika på grunn av sin høye andel urfolk. I 

følge Lund Skar er rundt 40 % av befolkningen i Ecuador og 50 % av befolkningen i Peru 

indianere (Skar 1996:302). Den bolivianske revolusjonen i 1952 endret på mange måter 

indianernes status i forhold til det offentlige Bolivia23, og de gikk fra å være indios 

(opprinnelig ’inder’, på samme måte som indian på engelsk) til å bli campesinos (bønder). 

Dermed ble det å være ’indiansk’ uløselig knyttet til bondeyrket, noe som har medført store 

diskusjoner rundt hvorvidt for eksempel en urban akademiker fortsatt kan være aymara. 

Dette er et svært interessant tema når det gjelder urban antropologi i Bolivia, og er nært 

koblet til problemstillinger rundt blant annet migrasjon, ungdom og identitet.  

På 1990-tallet skjedde det viktige ting i Bolivia i forhold til urfolks rettigheter, blant annet 

gjennom nye lover om eiendomsrettigheter og utdanning. Mobiliseringene i forkant og 

etterkant av 1992-markeringen av 500 års indiansk motstand var viktige her. De indianske 

 

22 ’Morsmål’ er et vanskelig begrep, og erstattes ofte med ’hjemmespråk’ eller ’førstespråk’, som ikke nødvendigvis er 
mindre kompliserte å bruke. Alle disse begrepene tar utgangspunkt i at individer har ett språk som de føler er mer ’sitt’ enn 
andre. Dette er ikke alltid tilfellet, da mange mennesker bruker ulike språk i ulike kontekster, og det er ikke alltid 
’hjemmet’ som er den viktigste arenaen for identitetskonstruksjon. Det er uansett aldri den eneste. Dette betyr at spansk 
kan være ditt ’førstespråk’ i jobb- og studiesammenheng og aymara kan være ditt ’førstespråk’ i hjemmet, uten at det ene 
eller det andre er ’mer deg’. Med disse forbeholdene bruker jeg likevel begrepet ’morsmål’ videre i avhandlingen, fordi 
dette begrepet brukes i dagligtalen i El Alto og i folketellingen Censo 2001.   
23 Det er viktig å understreke at dette ikke nødvendigvis innebærer en endring i menneskers måte å se på seg selv. Mange 
landsbyer i Bolivia har hatt liten kontakt med statsapparatet, og urbane diskusjoner om hva ’de’ er eller skal være har da 
ikke nødvendigvis hatt noen praktiske implikasjoner for noen av dem det gjelder. Det har til tider vært stor avstand mellom 
mange rurale områder og den urbant styrte nasjonale politikken, og sistnevnte har ikke nødvendigvis hatt, eller blitt 
opplevd som å ha, noen store implikasjoner for folk på landsbygda. I en scene i filmen La Nacion Clandestina (Sanjínés 
1989) ser vi hvordan en venstreradikal student prøver å få hjelp hos et eldre aymaraektepar som er ute og gjeter dyra sine. 
Dette er under et av Bolivias mange militærdiktatur og studenten har rømt fra militæret, som er like bak ham. Han prøver 
febrilsk å få hjelp fra ekteparet til å skjule seg, men de kan ikke spansk og han kan ikke aymara, og de skjønner ikke hva 
han ønsker. ”Det er jo for dere vi gjør dette!” brøler han, men da de fremdeles ikke skjønner hva han vil, snerrer han fram 
”Jævla indianere [Indios de mierda]” før han løper av sted. Kort tid etter blir han innhentet av militæret og skutt.    
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mobiliseringene har ført til en økende bevissthet rundt egen indiansk identitet, og flere og 

flere bolivianere omtaler seg nå, og krever å bli omtalt, som indígenas (urfolk) i stedet for 

campesinos. Denne retorikken har vært viktig i politiske prosesser i Bolivia, blant annet i 

forkant av de nasjonale valgene i 2002 og 2005. 

Ved folketellingen i Bolivia i 2001 fant man ut at 62 % av befolkningen over 15 år anså seg 

selv som å tilhøre en indiansk gruppe. I La Paz fylke, hvor El Alto by ligger, var 

urfolksandelen av befolkningen over 15 år hele 78 %. Av disse var rundt 88 % aymara og 10 

% quechua (INE 2001). Etnisk identitet er, som andre personlige identiteter, noe som er 

flytende og situasjonsavhengig og ikke objektivt og uforanderlig. Dette gjør det vanskelig å 

måle, og stiller spesielle krav til metode. I sin folketelling i 2001, som ble gjennomført med 

personlige intervjuer basert på et standardisert spørreskjema, valgte bolivianske myndigheter 

å bruke selvadskripsjon som kriterium for etnisk tilhørighet. Dette var likevel ikke 

uproblematisk, og i følge avisa La Razón var dette det spørsmålet i den omfattende 

folketellingen som folk hadde flest spørsmål til på forhånd (www.bolivia.com/noticias). Det 

har også vært en debatt omkring dette i ettertid, da spørsmålet i folketellingen ikke nevnte 

’mestiso’ som en egen gruppe24. Noen hevder at mange av de som i folketellingen 

identifiserte seg som å tilhøre en urfolksgruppe ville valgt mestiso om det hadde vært et 

alternativ, basert på andre undersøkelser der urfolksandelen i Bolivia har vært under 50 % 

(Barragán 2006:109). Dette er selvfølgelig også et politisk spørsmål, blant annet knyttet til 

urfolksrettigheter. Spørsmålet om størrelsen på de ulike etniske gruppene i landet ble spesielt 

viktig i forbindelse med diskusjoner i slutten av 2004 om hvilke kriterier som skulle brukes 

for å fordele plassene til den grunnlovsskrivende forsamlingen (Asamblea Constituyente). 

Etnisitet var en av variablene som ble nevnt25. 

 

24 Spørsmålet var nummer 49 i folketellingen, som alle bolivianske innbyggere over 15 år måtte svare på, og ordlyden var: 
Anser De Dem for å tilhøre noen av de følgende opprinnelige- eller urfolksgruppene? De sju svaralternativene var: 
Quechua, aymara, guaraní, chiquitano, mojeño, annen urfolksgruppe eller ingen. 
25 I forbindelse med dette var det blant annet en debatt mellom Xavier Albó og Roberto Laserna i tidsskriftet Pulso. Disse 
innleggene kan finnes på Roberto Laserna sin webside: www.geocitites.com/laserna_r/  
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El Alto – Byen på kanten 

El Alto by ligger på det bolivianske altiplanoet i La Paz fylke, på rundt 4100 meters høyde 

over havet. Byen var først en forstad til nabobyen, regjeringssetet La Paz (se kart over El 

Alto og La Paz, figur 2). El Alto ble adskilt som egen kommune i 1985 og fikk bystatus i 

1988 (Albó 2006: 331–332). Både El Alto og La Paz har siden den gang vokst, og byene 

ligger tett inntil hverandre: El Alto på toppen av ravinekløften, og La Paz nedi kløften og 

langs sidene oppover. I La Paz by er det rundt en kilometers høydeforskjell mellom de 

høyeste og de laveste delene av byen, og det er ikke bare temperaturen som skiller bydelene 

fra hverandre. Grovt sett kan en si at jo lavere en kommer ned i byen La Paz, jo høyere er 

folks inntekt og formue. Som Kjartan Fløgstad påpeker i sin bok Sudamericana, ligger La 

Paz så høyt at de rike faktisk har flyttet nedover og ikke oppover, slik de vanligvis gjør i 

andre byer (2000: 244).  

På høysletta over La Paz by ligger El Alto. Den internasjonale flyplassen ligger som en stor, 

åpen plass midt i byen, som stadig sprer seg lenger og lenger ut over høysletta. De fleste 

gater og nabolag i byen er resultatet av tilfeldig bygging heller enn byplanlegging, og svært 

mange hus er uferdige konstruksjoner, der folk bor i den ferdige delen og håper på å få 

penger nok til å fullføre huset etter hvert. Boligskatten er også lavere for uferdige hus (Albó 

2006: 334). Bortsett fra de asfalterte hovedgatene er de fleste gater og veier i El Alto en 

blanding av sand, leire og grus, fulle av hull og støv. Folk flest forflytter seg til fots eller 

med en av de hundrevis av minibusser som transporterer folk på kryss og tvers gjennom 

byen i et evig tutende og ropende virvar. Privatbiler og drosjer er nesten ikke å se, bortsett 

fra de som kjører gjennom El Alto på vei mellom flyplassen og La Paz sentrum. I bydelen 

rundt knutepunktet La Ceja, hvor hovedveiene møtes og går over i autopistaen som går ned 

til La Paz, snegler trafikken seg fram opp i det som for besøkende oppleves som fullstendig 

kaos. Mange gater er nesten ugjennomtrengelige på grunn av minibussene, som stopper hvor 

de vil for å sette av og ta opp passasjerer, og selgere. Flere deler av byen er kontinuerlige 

marked, der mange gater i alle retninger er fulle av salgsboder og tøystykker på bakken med 
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produkter til salgs overalt, men også andre steder er gatene fulle av mer tilfeldige selgere 

som tilbyr sine produkter.   

El Alto er en ung by på mange måter. I følge folketellingen fra 2001 er over 60 % av 

innbyggerne under 25 år, og over 80 % er under 40 år (INE 2004:235). I folketellingen fra 

2001 ble det registrert 647.350 innbyggere i El Alto, og i følge det bolivianske 

statistikkbyrået INE hadde byen i 2006 rundt 800 000 innbyggere. I følge INEs prognoser vil 

El Alto i løpet av 2007 forbigå La Paz når det gjelder befolkningstall (INE - udatert).  

 El Alto kan betegnes som den eneste indianske storbyen i Bolivia. I følge folketellingen i 

2001 anser 81,3 % av innbyggerne over 15 år seg som urfolk (INE 2004:255). Av disse er 

over 90 % aymara, og nesten 8 % quechua (ibid). Byen er en migrantby, der nesten samtlige 

innbyggerne over 25 år og også mange av de yngre innbyggerne er førstegenerasjons 

migranter fra ulike landsbyer på altiplanoet. Flere studier fra Andes legger vekt på at det ofte 

er en tett flyt av varer og tjenester mellom rurale og urbane strøk, og at de urbane 

nettverkene ofte inkluderer relasjoner med slektninger i rurale strøk (se for eksempel Skar 

1994). I flere studier fra La Paz og El Alto by, blant annet av Albó, Greaves og Sandóval 

(referert til i Guaygua, Riveros og Quisbert 2000:110) legges det vekt på at kontakten 

mellom urbane og rurale slektninger er jevn, og at mange familier26 har hus begge steder 

med en familie som bor adskilt eller noen familiemedlemmer som pendler jevnlig mellom de 

to stedene. Dette innebærer at ungdom i El Alto ofte har en kontakt med rurale områder. 

Xavier Albó beskriver El Alto som ”et ledd mellom den mest urbane verdenen i La Paz og 

[den] rurale periferien” (Albó 2006:348, min oversettelse). Urbanisering og migrasjon er et 

sentralt tema i andinsk antropologi, spesielt knyttet til urbaniseringsprosesser og etnisk 

identitet, og de siste årene har spesielt Bolivia vært fokus for studier rundt nye urbane former 

og urfolk27.  

 

26 Jeg mener her familie i betydning den nærmeste familien, som betyr foreldre, deres barn og eventuelt barns ektefeller 
og/eller barn.  
27 Se for eksempel ulike bidrag til temanummer om Indigenous Peoples and New Urbanisms i Journal of Latin American 
Anthropology (Guss 2006). 
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Årlig inntekt per capita i El Alto er rundt 650 nordamerikanske dollar, som er betydelig 

under landsgjennomsnittet på 890 dollar (Calderón og Szmukler i Merkle 2003:206). El Alto 

ses fremdeles i stor grad på som en fattig forstad til den virkelige byen, både av paceños og 

andre bolivianere, inkludert noen alteños28. I dagligtale i La Paz omtales El Alto by ofte som 

en marginal eller folkelig bydel, eller barrio marginal/popular på spansk29. Goldstein 

(1997) skriver om begrepet barrio marginal fra Cochabamba, og sier at det ofte brukes om 

en ”særskilt kategori av det urbane rom: Det ligger i byens periferi, er en illegal bosetning, 

området har blitt okkupert uten hensyn til kommunens legale krav til bosetninger, og det 

mangler grunnleggende bytjenester som kloakk, asfalterte gater og innlagt vann” (1997:201, 

min oversettelse). Han slår videre fast at innbyggerne i marginale bydeler selv ses på som 

marginale av innbyggerne i mer velstående områder og de lokale myndighetene, som 

”tilskriver disse menneskene et aspekt av tilbakeståendehet, umodenhet, og en nesten 

primitiv eller usivilisert natur, som deres geografiske posisjon i den urbane periferien påstås 

å reflektere” (Goldstein 1997:203, min oversettelse). Spesielt er det deres tette tilknytning til 

det som anses som rural, altså indiansk, kultur som anses for å dra dem ytterligere ut i den 

sosiale periferien (ibid). Marginal henviser her altså både på geografisk, sosial og 

økonomisk marginalitet.   

Byen som symbol 

De siste årene har El Alto blitt et symbol for indiansk motstand og kamp i Bolivia. De 

politiske bevegelsene i El Alto de siste årene, spesielt ledet av den sterke 

nabolagsforeningen Fejuve30 og dens leder fram til han ble minister i Evo Morales regjering 

 

28 En alteño/alteña er betegnelsen for en mann/kvinne fra El Alto og en paceño/paceña er betegnelsen for en mann/kvinne 
fra La Paz by, eventuelt fra La Paz fylke. Jeg vil her bruke det utelukkende om mennesker fra La Paz by, siden også El 
Alto er en del av La Paz fylke. For enkelhets skyld vil jeg i resten av avhandlingen bruke bare alteño og paceño for å 
omtale både kvinner og menn. 
29 Barragán (2006:124) skriver for eksempel følgende om markedskvinner i La Paz og hvilke indikatorer de bruker for å 
identifisere hvem som tilhører middelklassen: ”Andre parametre som brukes mindre hyppig er utdanning og bydel. De 
nevner bydeler [sic] som for de velstående klasser heller utgjør fattige bydeler, som Miraflores og El Alto)” [”Otros 
parámetros menos frecuentes son la educación y el barrio. Se citan barrios que para las clases acomodadas constituyen 
más bien barrios populares (Miraflores, El Alto).”] Mitt inntrykk er også at Miraflores anses av mange som en relativt 
velstående bydel i La Paz, men det er en annen diskusjon. 
30 Federación de las juntas vecinales – Føderasjonen av nabolagsforeninger 
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i januar 2006, Abel Mamani, har ført til at mange hevder at El Alto har tatt over den 

politiske lederrollen som Cochabamba by ble kjent for etter den såkalte Guerra del Agua 

(Vannkrigen) i 2000. I oktober 2003 ble minst 60 mennesker drept i El Alto i sammenstøt 

mellom demonstranter og militæret. Konfliktene endte med at president Gonzalo Sanchez de 

Lozada trakk seg fra presidentembetet og flyktet fra landet. Massakrene, organiseringen og 

det økte fokuset på El Alto har ført til framveksten av en sterk alteño-identitet og stolthet 

over byen. Holdningen til El Alto i nabobyen og i resten av Bolivia er i stor grad 

sammenfallende med holdningene til urfolk i Bolivia, og i den politiske retorikken i El Alto 

knyttes det å være alteño svært ofte opp til det å være indiansk, spesielt aymara. Den 

voksende stoltheten over å være alteño må ses i sammenheng med den voksende etniske 

bevisstheten blant urfolk i Bolivia. 

Etter at rådhuset (la alcaldía) i El Alto ble brent ned under opptøyene i oktober 2003 ble 

følgende skilt satt opp: Ya lo habíamos advertido. El hombre aymara es mejor que el sistema 

(Det var det vi sa; aymara-mannen [mennesket] er bedre enn systemet). Selv om 

urfolksandelen i La Paz også er høy (61,6 % i folketellingen fra 2001 i følge INE 2004: 99) 

er det likevel de etniske motsetningene som ligger under og preger diskursen når byene 

settes opp mot hverandre. Xavier Albó beskriver det slik: 

Den tydelige fysiske adskillelsen som La Ceja31 markerer og den adskilte 
administrasjonen står som markører på forskjellen mellom de to byene, med en (falsk) 
sosial imaginær konstruksjon som ser aymaraene øverst og de hvite [criollos] nederst, 
geografisk sett, men paceños øverst og alteños nederst, økonomisk og sosialt sett. De 
sosialt laveste bydelene befinner seg, og framfor alt fortsetter å spre seg utover, på de 
altiplaniske høyder, og de sosialt høyeste [bydelene] flykter til og gjemmer seg i det 
nederste dypet i gropen (Albó 2006: 332, min oversettelse).  

 

31 Albó bruker her begrepet La Ceja for å omtale hele den 20 kilometer lange kanten mellom El Alto og La Paz. I 
avhandlingen min bruker jeg Ceja for å beskrive bydelen og knutepunktet midt i El Alto, som er den andre måten ordet 
begrepet brukes på (Albó 2006: 348 n.2). 
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Selv om El Alto er en raskt voksende by og er i ferd med å bli et viktig politisk og 

økonomisk knutepunkt for regionen, er det fremdeles La Paz som regnes som ”byen” i 

området. De fleste alteños omtaler La Paz som ’byen’32, og det er ikke uvanlig å møte folk i 

La Paz som tar det som en fornærmelse å bli spurt om de kommer fra El Alto. Som hvit, ung 

kvinne – gringa- møtte jeg mye overraskelse og delvis bestyrtelse blant mennesker jeg kom i 

snakk med på busser og andre offentlige steder i La Paz over at jeg bodde i El Alto, og 

spesielt dersom jeg hadde min sønn med meg, eller det kom fram i samtalen at jeg hadde et 

lite barn. Flere sa rett ut at jeg var uansvarlig som bodde i El Alto med et lite barn, og mine 

argumenter om at det allerede bor hundretusenvis av barn i El Alto ble sjelden ansett som 

særlig gode, eller relevante. 

De færreste i La Paz vet hvor mange innbyggere El Alto har, eller hvordan byen er 

geografisk inndelt33. Svært få paceños har oppholdt seg i El Alto, annet enn i transitt på vei 

til et annet sted med buss eller eventuelt fly fra den internasjonale flyplassen som ligger i El 

Alto og selv drosjesjåfører i La Paz er ofte svært lite kjent i nabobyen. Selv om det er stor 

mobilitet mellom de to byene, med en jevn strøm av busser som går i et evig kaos for å 

forflytte de svært mange alteños som jobber eller studerer i La Paz, og de (mange færre) 

paceños som jobber i El Alto, er det også mange ungdommer i El Alto som aldri har vært i 

regjeringssetet. Mange ungdommer i El Alto har vokst opp i byen, en knapp halvtime fra 

regjeringssetet, og har likevel aldri bevegd seg ned til La Paz for å se presidentpalasset, San 

Francisco-katedralen eller andre kjennemerker i byen. Til tross for den store mobiliteten, 

med minst hundre tusen mennesker som forflytter seg daglig (Albó 2006: 332), og den 

fysiske nærheten mellom byene, er likevel ideen om byene som to adskilte byer svært 

levende. 

 

32 I følge Albó (2006:332) blir La Paz oftere og oftere omtalt som la hoyada [gropen, hullet] i dagligtalen, spesielt i El 
Alto, så dette er kanskje i endring. Under mitt feltarbeid ble La Paz stort sett omtalt som la ciudad [byen] i dagligtalen i El 
Alto. 
33 Når det gjelder den geografiske inndelingen må det imidlertid påpekes at den heller ikke for alteños er lett å holde styr 
på, siden byen er i stadig vekst og nye beboerområder – urbanizaciones – kontinuerlig opprettes og innlemmes i byen. 
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Forholdet mellom de to byene kan ses på som et symbol på forholdet mellom urfolk og den 

politiske, økonomiske og sosiale eliten eller ”makten” i Bolivia, for denne relasjonen innehar 

mange av elementene som finnes i den etnopolitiske diskursen i Bolivia. For eksempel 

brukes mye av den samme symbolikken her, med ulike fortegn blant alteños og paceños. 

Historien om den indianske helten Tupak Katari, som i 1781 beleiret La Paz i flere måneder 

og skapte akutt mat- og vannmangel blant de spanske koloniherrene i byen, har de siste 

årene blitt aktualisert ved flere tilfeller der veiene har blitt blokkerte i El Alto. Historien og 

legenden brukes både av alteños, som et eksempel på stolte og kampvillige indianere, og av 

paceños, for å vise at indianere kan være blodtørstige og barbariske mennesker. 

Her generaliserer jeg selvsagt. Det finnes selvfølgelig mange i El Alto som selv er negative 

til store deler av byen sin, ikke minst i bydelen jeg bodde i, som er en av de mest velstående 

bydelene, og det finnes mennesker i La Paz som aldri ville snakket slik om El Alto. Den 

reelle forskjellen mellom de høyesteliggende områdene i La Paz og El Alto er svært små, og 

La Paz har også en stor indiansk befolkning. Poenget mitt her er at El Alto som by har blitt 

et symbol for indiansk kamp og frigjøring i Bolivia, og dette symbolet anerkjennes både av 

de som støtter de revolusjonære folkebevegelsene i Bolivia, og de som ikke gjør det. Dette 

ser vi gjennom et økt fokus på byen av eksterne aktører, både myndigheter og 

organisasjoner. De nordamerikanske myndighetenes bistandsaktør USAID etablerte som 

følge av opptøyene og presidentens avgang i 2003 et nytt program i Bolivia, som ligger 

under Office of Transition Initiatives. El Alto er her et prioritert område, og i følge USAID 

har de i perioden mars 2004 til april 2006 hatt over 300.000 av byens totalt 800.000 

innbyggere som deltakere på programmets aktiviteter (USAID 2006). Programmet har som 

mål å ”redusere politiske spenninger og støtte demokratiske prosesser for å skape rom for 

demokratisk kontinuitet” (USAID 2005, min oversettelse). I El Alto jobber USAID spesifikt 

med å ”støtte konstruktiv deltakelse fra ungdom og sosiale organisasjoner” (USAID 2006, 

min oversettelse), altså de samme gruppene som var mest aktive i demonstrasjonene og 

kampen i oktober 2003.   
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Livet utenfor gjengen 

Selv om selve feltarbeidet mitt foregikk på gjengens arenaer og hovedfokuset i avhandlingen 

min er livet i gjengen, ønsker jeg å understreke at livet i gjengen bare ett aspekt ved 

gjengmedlemmenes hverdag. I tillegg til å være Jodis er de også elever, studenter, 

arbeidstakere, døtre, sønner, søsken, mødre, fedre, kjærester, naboer, venner osv. Hvor stor 

plass gjengen tar opp i livet til hver enkelt Jodi avhenger av deres deltakelse på andre sosiale 

arenaer, som i familien, jobb og skole. Her ser det ut til å være markerte forskjeller mellom 

kjønnene, der gjengidentiteten generelt er mer omfattende for guttene enn for jentene. 

Samtidig er det viktig å minne om at ulike sosiale arenaer ikke trenger å være helt adskilte. 

Flere i Los Jodis har søsken som også er med i gjengen, noen har kjærester i gjengen, og 

mange av jentene i gjengen går også på skole sammen og var venninner før de ble med i Los 

Jodis. Los Jodis kan i stor grad sies å være en vennegruppe i tillegg til å være en gjeng (noe 

jeg vil tro gjelder de aller fleste ungdomsgjenger, fordi ungdom som tilbringer hele eller 

store deler av fritida sammen ofte vil regne seg som venner). Noen av Los Jodis er nærere 

venner enn andre, og tilbringer en del tid sammen i grupper på to eller tre. Mens noen av Los 

Jodis forteller at de også henger med venner utenfor gjengen, virker det som om andre har 

mest vennekontakt med andre Jodis.    

Jeg vil i denne delen av avhandlingen min snakke om livet utenfor gjengen innenfor to andre 

viktige arenaer: Hjem/familie og arbeid/skole. Denne delen er i stor grad basert på 

utsagnsdata fra medlemmene i Los Jodis, mine egne observasjoner, og sekundærkilder som 

bøker og artikler basert på tidligere forskning om Andes-regionen generelt og El Alto og La 

Paz spesielt. Jeg førte ingen systematisk statistikk over familiesituasjonen til hver enkelt 

informant. Det jeg gjengir her er det informantene mine selv valgte å fortelle om situasjonen 

deres utenfor gjengen og deres deltakelse i hjemmet, på skolen og i en eventuell jobb, og det 

jeg ble fortalt av andre eller observerte selv. Det var i mange tilfeller ikke mulig for meg å få 

verifisert deres påstander, f. eks om i hvilken grad de bidro økonomisk hjemme, og det har 

derfor vært viktig for meg at det jeg har funnet i stor grad stemmer overens med funn i andre 

studier fra La Paz og El Alto.        
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Alle i Los Jodis har sine individuelle historier. Mange av Los Jodis kan likevel kjenne seg 

igjen i deler av Sandras historie, selv om den er bare hennes: 

Sandras historie 

Sandra er 21 år. Hun er mor til to gutter, på henholdsvis seks og ett år, og er samboer med 

Gustavo på 19 år, som er far til den yngste gutten. Sandra har vært med i Los Jodis i seks år, 

og er den av de aktive jentene som har vært med lengst – hun er en av las antiguas34 (de 

gamle). Hun ble med i sin første gjeng da hun var rundt 13 år, og har vært med i mange 

gjenger, blant annet var hun en periode med i Los Hijos de nadie, som er Los Jodis sin 

hovedrival.  

Sandra er født i El Alto av migrantforeldre fra landsbygda. Sandras mor, doña Sofia, er en 

kvinne med pollera, dvs. at hun går kledd i det som regnes for å være de tradisjonelle 

indianske klærne med bowlerhatt og skjørt med flere lag (pollera)35. Doña Sofia er den eldste 

av sju søsken, og kom til El Alto/La Paz36 som ung kvinne for å finne jobb. Hun jobbet først 

som hushjelp nede i La Paz, og senere som gatefeier. De siste årene har hun jobbet som portner 

(portera) på en skole i El Alto, en jobb hun i følge Sandra fikk fordi hun var med i det 

politiske partiet MNR som satt med makten da. Sandra jobber i dag sammen med moren med å 

selge godteri og snacks på skolen. Doña Sofia har fem barn, og Sandra er den nest eldste. En 

av sønnene er psykisk utviklingshemmet og har vært en del syk, noe som har gjort at Doña 

Sofia har måttet gå mye fra sykehus til sykehus for å prøve å skaffe medisinsk hjelp til ham, og 

det er en stor bekymring for henne. Doña Sofia har vært gift, med faren til barna hennes. Mens 

de var gift reiste han mye til en liten by som ligger noen timers kjøretur fra El Alto, for å jobbe 

der, og det viste seg at han der bodde sammen med en annen kvinne som han også hadde barn 

med. Sandra fant ut dette ved en tilfeldighet da hun ti år gammel var med faren på en tur, og 

han ba henne om ikke å si noe til moren. Dette var svært vanskelig for Sandra, som ikke ønsket 

å såre moren. Hun fortalte det til storebroren, som hadde et tett forhold til faren, og han ble 

rasende på Sandra og hevdet at hun løy om farens andre familie. Sannheten kom imidlertid for 

 

34 Betegnelsen los/las antiguas (de gamle) brukes i gjengen om de som er eldst og har vært med lengst i gjengen.   
35 Dette regnes som tradisjonelle indianske klær til tross for at de har sin opprinnelse i europeiske klær fra 1700-tallet. Klær 
er en viktig etnisk markør blant kvinner i Bolivia. Se Gill (1993) eller Spedding (1997) for mer om skillet mellom kvinner 
de vestido (i drakt, altså vestlige klær) versus kvinner de pollera i La Paz, og se Salazar de la Torre (1998) for en 
grundigere innføring i den historiske bakgrunnen til polleraen og skillet mellom pollera og vestido i El Alto. 
36 El Alto fikk erklært som selvstendig bykommune i 1985.  



 51

                                                

en dag, og ikke så lenge etter forlot ektemannen Doña Sofia og barna i El Alto. Han bor i dag i 

den andre byen sammen med den andre familien sin37. Han har ikke hatt noe kontakt med 

familien i El Alto siden han reiste fra dem, og har ikke bidratt økonomisk. Doña Sofia har 

forsørget alle sine fem barn alene, og har de siste seks årene også i stor grad tatt seg av Sandras 

eldste sønn, som bor hos henne. 

Sandra har et konfliktfylt forhold til den eldre broren, som er rundt tre år eldre enn henne. Som 

eldste mann i huset har han tatt på seg oppdragerrollen for Sandra og de andre søsknene, og 

Sandra forteller om mye vold fra brorens side for å ”oppdra” henne. Da Sandra var 16 år rømte 

hun hjemmefra etter at broren hadde banket henne opp fordi hun hadde latt en venninne krysse 

hovedveien38 med Sandras ett år gamle sønn i armene.  

Doña Sofia har, som mange migranter i El Alto, fremdeles tett kontakt med lokalsamfunnet 

hun kommer fra, og reiser dit ofte. Hun har en liten jordlapp der, og dyrker der noen 

grønnsaker til eget forbruk. Hennes mor bodde der inntil hun døde i januar 2005. Dette førte til 

konflikt mellom Doña Sofia og de andre søsknene, fordi hun ikke hadde penger til å bidra til 

begravelsen. I følge Sandra førte bestemorens død til at Sandra og moren kom nærmere 

hverandre enn de hadde vært på mange år, fordi de stod sammen både i sorgen og i krangelen 

med resten av familien.  

Sandra ble mor første gang da hun var 15 år gammel, men sier selv at hun ikke tok seg godt av 

sønnen de første årene og overlot ham til moren. Barnefaren ønsket ikke å ha noe med dem å 

gjøre, og har aldri bidratt økonomisk eller på annen måte, og de ser ham aldri. Sønnen, som nå 

er seks år, bor fremdeles hos sin bestemor Doña Sofia, men i dag ser Sandra ham ofte, og hun 

prøver å gi moren penger til mat og klær til ham når hun kan. 

 

37 Det er ikke helt uvanlig at menn har to parallelle familieliv, slik Sandras far hadde det, og sannheten kommer ofte fram i 
arveoppgjør når mannen dør. Canessa (1997:243) forteller at det i landsbyen Pocobaya nord i La Paz gikk rykter om at en 
av mennene hadde ”et annet hus og familie i La Paz” (min oversettelse). Dette er en av usikkerhetene som mange kvinner 
lever med når ektemannen er mye ute og reiser, for kommunikasjonsmulighetene er såpass dårlige at det kan være mulig å 
leve slike dobbeltliv uten å bli avslørt.  
38 For å krysse avenidaen må du se deg godt for og løpe sikksakk mellom alle bilene, minibussene og lastebilene som kjører 
i to-tre felt hver vei og som kontinuerlig (og gjerne uten noe forvarsel) svinger ut og inn av veikanten for å ta på og slippe 
av passasjerer, snakke med noen kjente, fylle bensin, kjøpe seg noe i en butikk eller bytte dekk. Det finnes overganger 
(pasarelas) som man kan bruke for å krysse veien trygt,  men de fleste foretrekker å krysse veien akkurat der de befinner 
seg.   
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For ett år siden ble Sandra og Gustavo foreldre til en liten gutt, og det er Sandra som forsørger 

den lille familien. Mens Sandra jobber med å lage og selge små matsnacks og godteri på 

skolen der moren jobber, er Gustavo stort sett arbeidsledig. Han har hatt noen få kortvarige 

jobber som han har mistet fordi han har latt være å møte opp, og han tilbringer store deler av 

tida si sammen med guttene i Los Jodis. I følge Sandra har han blitt bedre de siste månedene, 

for nå hjelper han henne mer med jobben og med å ta seg av sønnen, og han slår henne ikke 

like ofte. Gustavo har slått Sandra jevnlig siden de flyttet sammen, og bare når han er full. Da 

Sandra var gravid fikk de begge jobber i organisasjonen CEADL, som portner og renholder; en 

jobb som innebærer at man får bo i en liten leilighet i bygningen. I følge direktøren på CEADL 

var dette noe de gjorde for å ta vare på Sandra, for å passe på at Gustavo behandlet henne bra 

og gi henne mulighet til å gå på kveldsskole og fullføre bachiller-graden (tilsvarende examen 

artium), noe hun gjorde med gode karakterer. Også Gustavo ble ordnet plass på kveldsskole, 

men han møtte ikke opp og droppet ut etter kort tid.  

Selv om lønnen ikke var all verden (Sandra fikk 300 bolivianos i måneden) så hadde de plass å 

bo, sikker inntekt, og venner rundt seg, og Sandra ser tilbake på tiden her som en veldig bra tid 

for henne. Dessverre begynte Gustavo å drikke mer og mer, og han angrep Sandra og banket 

henne opp flere ganger, både mens hun var gravid og etter at barnet var født. Da hun var 

gravid slo han blant annet en stol over ryggen på henne så hardt at den knakk, og da sønnen 

var to-tre måneder gammel angrep han og slo både Sandra og sønnen under en konsert i 

lokalene. Andre ungdommer måtte bryte inn og fysisk holde igjen Gustavo mens Sandra og 

barnet kom seg i sikkerhet i andre etasje. De ansvarlige i CEADL tilbød så Sandra å bli boende 

der og ta jobben alene, men krevde at Gustavo flyttet ut. De ville ikke ta ansvar for at han slo 

både henne og barnet i deres lokaler, og de hadde gjentatte ganger forsøkt å megle og få ham 

til å love å slutte å slå, uten at det hadde ført til noen endringer fra Gustavos side. Men Sandra 

ville ikke gå fra Gustavo, og det endte med at hele den lille familien flyttet ut av lokalene til 

CEADL. De leide et rom hos en tante av Sandra, der de senere ble kastet ut fordi de skyldte tre 

måneders husleie.  
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Hjem og familie 

Nesten samtlige av ungdommene i Los Jodis bor hjemme hos foreldrene og inngår i deres 

husholdning39, uavhengig av om de jobber eller går på skole. De fleste forteller at de kun bor 

sammen med søsken og (en eller begge) foreldre/steforeldre, mens noen få har en utvidet 

familie med for eksempel tante, søskenbarn, besteforeldre eller søskens ektefelle og barn 

også boende hos seg, enten midlertidig eller på permanent basis. Mange i gjengen vokser 

opp med bare mor i huset, enten fordi far er død eller fordi han har flyttet ut. Det er ikke 

uvanlig i El Alto at fedre etter et samlivsbrudd med barnas mor også mister all kontakt med 

barna. En av guttene fortalte meg at hans far nå bor sammen med sin nye familie bare noen 

kvartaler fra huset til barna og hans tidligere kone, uten at det har vært noen form for kontakt 

mellom dem siden han flyttet ut. Mange av familiene i området flyttet til El Alto etter den 

store privatiseringen av gruvene på 1980-tallet, som førte til at mange gruvearbeidere ble 

arbeidsledige. Gruvearbeid er tungt arbeid som medfører store helseplager og ofte dødelige 

lungesykdommer og andre senskader, og mange av gruvearbeiderne dør i ung alder, noe som 

også er med på å forklare fraværet av fedre i mange husholdninger i bydelen.  

I tillegg er kontakten med det gamle lokalsamfunnet – la comunidad – viktig for migranter 

fra landsbygda. Det er vanlig å ha bolig begge stedene, og mange voksne deler tiden sin 

mellom El Alto og sin comunidad40. Spesielt er det viktig å delta i å dyrke jorda, både sin 

egen åkerlapp og den kollektive jorden, og å delta i viktige høytider og feiringer. Med 

bakgrunn i feltarbeid fra det bolivianske høylandet beskriver Canessa (1998) hvordan de 

som   

 

39 Det finnes ikke noen godkjent universell definisjon av husholdning i antropologien (Sanjek 2002:285). Jeg velger likevel 
å bruke begrepet her, i betydningen en ”enhet hvis medlemmer deler bolig og konsum” (Koch 2006:48, min oversettelse). 
Litt forenklet kan vi si at noen utgjør en husholdning dersom de bor sammen og har felles mat og andre produkter knyttet til 
hjemmet. 
40 Dette er vanlig også andre steder i Bolivia, og det er en av grunnene til at det knyttes en del usikkerhet til de urbane 
versus rurale befolkningstallene fra folketellingene, nå sist i 2001. Fordelingen mellom urbane og rurale innbyggere vil 
variere ut fra når på året folketellingen foretas, i forhold til for eksempel jordbrukssyklus og helligdager som det er vanlig å 
tilbringe i sin comunidad. Dette blir også et politisk spørsmål, siden befolkningstallene er med på å avgjøre størrelsen på 
offentlige tilskudd til hver enkelt kommune. 
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tilsynelatende har flyttet permanent fra landsbyen returnerer for å så og høste jorda, og 
dermed opprettholde medlemskapet i lokalsamfunnet. Dette gir dem små økonomiske 
fordeler, men deres forhold til jorda er klart en viktig del av en identitet de ønsker å 
opprettholde [...]. Å bryte disse relasjonene med jorda og med lokalsamfunnet gjennom 
en permanent migrasjon er å gjennomføre en radikal identitetsendring: Fra å være en 
jaqui til å bli en q’ara (Canessa 1998: 232, min oversettelse). 

Dette skillet oppfattes ofte som et etnisk skille mellom indiansk (jaqui) og hvit (q’ara), men 

i artikkelen viser Canessa hvordan hans informanter i det bolivianske høylandet konstruerer 

sin idé om menneskehet ut fra hva folk gjør, og ikke ut fra en idé om essensielle forskjeller 

mellom ’indianere’ og andre. For Canessas informanter er du indiansk i betydning ’folk’ 

eller ’en av oss’ – jaqui – dersom du jobber på jorda og deltar i lokalsamfunnets liv, mens du 

blir en av de andre – q’ara – dersom du ikke gjør det. Dette kan ses i sammenheng med 

gjengens selvnominering basert på at de deler en aktivitet: Vi er Jodis fordi vi lager kødd. 

Det viser at også gjengen definerer fellesskapet ut fra deltakelse i en aktivitet, som jeg vil 

diskutere nærmere i kapittel 4.  

Canessa konkluderer med at det å være ’indiansk’, både som emisk og etisk begrep, er så 

knyttet opp til en livsstil på landsbygda at identiteten ikke overlever en forflytning til byen, 

og at dette forklarer hvorfor migranter anstrenger seg så hardt for å holde fram med å dyrke 

jorda og delta på ritualer og fester i lokalsamfunnet de kommer fra. Selv om de anses som 

’indianere’ av andre i byen, vil de ikke lenger anses som jaqui av folk i sitt eget 

lokalsamfunn om de slutter å delta aktivt (Canessa 1998:241–242). Dette er et viktig aspekt 

for å forstå hvorfor relasjonene opprettholdes, selv etter at folk har bodd mange tiår i byen. 

Et annet aspekt er det økonomiske. Selv om migrantene i Canessas lokalsamfunn ikke fikk 

noe særlig økonomisk utbytte av dyrkingen i lokalsamfunnet, finnes det likevel mange i El 

Alto som får viktige inntekter fra å dyrke grønnsaker og andre produkter i lokalsamfunnet de 

kommer fra, som de så selger i større eller mindre kvanta i byen.   
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Flere i gjengen forteller at familien eier huset de bor i, mens andre leier husene, enten 

gjennom månedsleie eller det bolivianske depositumsystemet anticrético41. Noen forteller at 

deres foreldre eier huset sammen med en eller flere tanter/onkler eller besteforeldre. Det 

vanligste da er at hver enkelt ”kjernefamilie” har sin separate fysiske del i huset, og separat 

husholdning. Koch (2006:50) peker på at det er vanlig med separate husholdninger når 

nyetablerte par deler bolig med foreldrene til den ene, med bakgrunn i feltarbeid i en bydel 

som ligger langs autopistaen (hovedveien) mellom La Paz og El Alto. Dette innebærer at 

hver enkelt familieenhet, bygd opp rundt et par, lager mat for seg selv, vasker egne klær, 

gjør sitt eget husarbeid og administrerer egne penger (ibid).  

Det er noen få av Los Jodis som har etablert en egen familie og bor sammen med samboer og 

barn, men det å etablere egen familie innebærer ofte, spesielt for jentenes del, at kontakten 

med gjengen svekkes eller forsvinner helt. Disse regnes da fremdeles som en del av gjengen, 

selv om de aldri dukker opp. En av jentene i Los Jodis hadde blitt samboer og fått barn med 

en fra den rivaliserende gjengen Los Hijos. De leide et rom ganske nært plazaen til Los 

Jodis, og alle telte henne med når de snakket om hvem som var med i Los Jodis, men hun 

var ikke sammen med Los Jodis en eneste gang i løpet av de seks månedene jeg gjorde 

feltarbeid. Den eneste kontakten hun hadde med gjengen var når de møttes tilfeldig på gata. 

De andre fortalte at kjæresten hennes var svært sjalu og slo henne ofte, og at hun derfor ikke 

kunne gå noe særlig ut, i tillegg til at hun måtte jobbe hardt for at familien skulle overleve 

økonomisk. Samboeren jobbet ikke, og hang fremdeles mye ut med Los Hijos. Det er 

økonomisk vanskelig for ungdom å bo for seg selv, spesielt når man også skal ta vare på ett 

eller flere barn. Spesielt melkepulver regnes som en stor utgift, og brukes ofte av jentene 

 

41 Dette innebærer at man betaler et visst beløp som depositum når man flytter inn i huset, og så betaler man ikke husleie 
mens man bor der. Minimums botid er 12 måneder, men mange bor å årevis i samme hus eller leilighet på anticrético. Når 
man flytter ut skal man så få tilbake det samme beløpet man betalte inn. Dette er en juridisk nedfelt ordning i Bolivia, som i 
realiteten fungerer som et rentefritt lån til huseier som betaling for at man får bo i huset. Mange får vanskeligheter med å få 
tilbake pengene når de flytter ut, og det er ikke uvanlig med langvarige konflikter med utgangspunkt i anticrético-avtaler.  
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selv som eksempel på hva de trenger penger til42. Til tross for at husleien for et rom eller en 

liten leilighet i dette området kan være relativt lav, også ut fra bolivianske urbane standarder, 

er det ofte svært vanskelig for de unge parene å klare å betale den på toppen av de andre 

utgiftene de har. Sandra og Gustavo, som bodde sammen med sin ettårige sønn i et rom som 

de leide av en tante, ble kastet ut i mars fordi de skyldte tre måneders husleie. Husleien de 

betalte for rommet var 60 bs i måneden43 (tilsvarende ca 45 norske kroner).  

Det er vanlig for ungdom i El Alto å bo hjemme hos foreldrene, eventuelt andre nære 

slektninger som man har vokst opp hos, til man selv etablerer familie, dvs. gifter seg eller 

”slår seg sammen” med noen (juntarse). Det er ikke vanlig for ungdom, verken gutter eller 

jenter, å flytte hjemmefra uten at de flytter sammen med en kjæreste, og selv da er det ikke 

uvanlig at det nyetablerte paret blir boende hos foreldrene til den ene parten. I rurale 

områder i den bolivianske Andesregionen er virilokalitet normen, mens det i urbane områder 

er like vanlig at unge par bor hos kvinnens foreldre (Koch 2006:50). De i Los Jodis som 

hadde flyttet sammen med en kjæreste hadde alle gjort det fordi de hadde fått barn sammen 

eller ventet barn, og de hadde alle praktisert neolokalitet, altså flyttet for seg selv. Dette fant 

jeg også i den andre gjengen jeg fikk kontakt med mot slutten av feltarbeidet; LMDC. Der 

var flere av jentene i gjengen eldre enn hos Los Jodis, så det gjaldt flere i LMDC enn i Los 

Jodis. Man kan spekulere i hvorfor ingen av dem hadde valgt – eller fått muligheten – til å 

bli boende hos familien til den ene; om det skyldes dårlig familieøkonomi og liten plass, 

eller om relasjonen til foreldrene er mer anstrengt enn hos andre. Jeg har imidlertid ingen 

data på hvor vanlig det er for ungdom i denne bydelen å bli boende hos foreldrene etter at de 

har ”slått seg sammen”, så jeg har ikke noe grunnlag for å si om medlemmene av Los Jodis 

og LMDC her skiller seg ut fra ikke-gjengungdom. Flere av jentene i LMDC fortalte meg at 

de har fått en mye bedre relasjon til moren etter at de selv fikk barn (og flyttet ut hjemmefra, 

 

42 Melkepulver er dyrt, og utgjør en stor del av utgiftene til småbarnsfamilier i El Alto. Jeg har ingen eksakte tall fra El Alto 
på hvor stor andel av husholdningsutgiftene som går til melk, men Scheper-Hughes hevder i sin bok Death without 
Weeping at hennes informanter i en favela i det nordøstlige Brasil bruker rundt en femtedel av familienes ukentlige 
inntekter på melkepulver til barna, og at melkepulver er det absolutt dyreste enkeltproduktet de kjøper (1992:318). Utgifter 
til melkepulver avhenger naturlig nok av antall barn, men selv med bare ett barn blir kostnadene betydelige sett i lys av 
jentenes totale inntekter. 
43 Til sammenligning betalte jeg 100 US dollar, tilsvarende ca 600 bolivianos, per måned for den romslige 2-roms 
leiligheten jeg leide i bydelen Ciudad Satelite, som regnes for å være den ”fineste” bydelen i El Alto.  
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selv om ingen knyttet forbedringen i forholdet til det faktum at de nå ikke lenger delte 

bolig). Da Sandra og Gustavo ble kastet ut fra rommet de leide flyttet de inn til Gustavos 

mor for å bo der mens de leter etter noe nytt. De hadde også bodd der en kortere periode 

tidligere da de hadde stått uten husly. Dette viser at det er foreldrene som stiller opp med 

husrom i krisesituasjoner.  

Både guttene og jentene i Los Jodis som bor hjemme forteller at de har ansvaret for noe 

husarbeid, men jentene har den største arbeidsbyrden. Mens guttene stort sett har ansvaret 

for å vaske egne klær og mindre ryddeoppgaver samt litt barnepass av mindre søsken, har 

jentene et større ansvar for matlaging, generelt renhold og pass av yngre søsken. Det kan 

virke som om guttene i større grad ”hjelper til litt her og der” i en mer uforpliktende form, 

mens jentene har selvstendig ansvar for arbeid i hjemmet. Dette er i tråd med hva Guaygua 

m.fl. (2000:60) fant: At det i stor grad er jentene i El Alto som gjør mesteparten av 

husarbeidet, og passer på de yngre søsknene. De eneste gangene en gutt i Los Jodis oppgir 

husarbeid som grunn til at han må gå hjem eller ikke kan komme på plazaen dagen etter er 

det knyttet til at han selv ikke har rene klær og må vaske klær, mens jentene forteller om at 

de må skynde seg hjem for å lage middag, passe småsøsken eller gjøre andre oppgaver for 

hele familien. Noen av guttene forteller imidlertid om at de også gjør andre ting, som f. eks å 

lage mat, og jeg opplevde aldri at noen, verken gutter eller jenter, uttalte seg nedlatende om 

gutter som gjorde husarbeid eller påpekte at det er ”jentearbeid”. Koch (2000:56) skriver at 

det blant beboerne i hennes bydel i La Paz var forventet at menn, når de var hjemme, hjalp 

til med arbeid i hjemmet, og at det ikke er uvanlig å se ektepar vaske klær sammen søndager. 

Kvinnene har imidlertid hovedansvaret for alt arbeid i hjemmet, uavhengig av om de selv 

jobber.  

Vold hjemme 

Fysiske avstraffelser i hjemmet er vanlig, og historier eller kommentarer fra både guttene og 

jentene om vold hjemme dukker ofte opp, for eksempel hvor mye juling en av guttene fikk 

da han kom full hjem dagen før eller at en av jentene ble slått av moren fordi risen ble brent. 

Det er spesielt foreldrene som straffer barna fysisk, men noen ganger er det også eldre 
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søsken (som i Sandras tilfelle). Det er vanlig i El Alto at eldre søsken tar på seg rollen som 

”andre foreldre” allerede fra ganske ung alder, og i familien godtas det at de eldre søsknene 

straffer de yngre fysisk (Guaygua m.fl. 2000:58–59). I følge Guaygua m.fl. (2000:48) er 

jenter i El Alto mer utsatt for fysisk vold fra foreldrenes side enn gutter. Dette stemmer med 

mine funn blant Los Jodis, men det er mulig at det også henger sammen med alder, siden det 

ikke er så mange eldre jenter i gjengen nå. Det virker imidlertid som om det kan være slik at 

jenter, også eldre, i større grad blir fysisk straffet enn guttene. De eldste guttene fortalte ofte 

at de ikke ble slått lenger, og noen fortalte også konkrete historier der de selv hadde slått 

tilbake eller truet faren (ingen fortalte om at de hadde slått eller truet moren), og at de etter 

det ikke hadde blitt fysisk straffet, i hvert fall av faren. Noen av dem som fortalte at de ikke 

lenger ble fysisk straffet hjemme, kunne senere fortelle at de hadde fått en ørefik eller et slag 

av moren fordi de hadde gjort noe galt. De regner da tydeligvis ikke dette som fysisk 

avstraffelse, sannsynligvis fordi det ikke påførte de samme skader som de hadde blitt påført 

tidligere av faren. Dette kan også være med på å forklare forskjeller mellom kjønnene på 

hyppigheten av vold.  

Det kan også se ut til å være forskjeller mellom kjønnene i årsaken til at de ble fysisk 

straffet: De fleste historiene fra gutter om fysisk avstraffelse hjemme henger sammen med 

livet i gjengen: At de har kommet hjem full, vært i slåsskamp og fått tydelige blåmerker og 

sår, eller at de ikke har kommet hjem på noen dager fordi de har vært i politiarresten eller på 

fylla (eller begge deler). Når jentene forteller om fysisk vold hjemme er det ofte knyttet til 

deres utøvelse av pliktene som døtre: At de ikke har gjort noe de lovet å gjøre hjemme, at de 

har gjort noe feil (f. eks ødelagt maten, som er en gjenganger), at de har kranglet med eller 

slåss med småsøsken eller at de har svart foreldrene i en frekk tone og ikke vist dem respekt. 

Noen jenter forteller også om at foreldrene ikke liker at de ”er på gata”, og at de har blitt 

straffet dersom noen, f. eks søsken eller naboer, har klaget til foreldrene over at de har sett 

dem ”på gata”, dvs. på plazaen eller andre plasser, ofte sammen med gjengen. Guaygua mfl. 

(2000:49) forteller at foreldre i El Alto ofte er bekymret for at deres barn oppholder seg på 

gata, som de knytter til negative ting som ”dårlige venner, overfall, voldtekter, fyll” (ibid, 

min oversettelse). Spesielt for jenter er det negativt å oppholde seg på ”gata”, fordi jenter og 

kvinner hører hjemme i hjemmet. Canessa (1997:236) viser til kvinnenes ansvar for hjemmet 
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i Andes-området, og at kvinnene knyttes til hjemmet mens menn bare ses på som 

midlertidige gjester. Han siterer et aymaraordtak som Carter og Mamani har gjengitt: ”mens 

kvinnen er nøkkelen til huset, er mannen ikke mer enn en besøkende” (ibid, min 

oversettelse).   

Ingen, verken gutter eller jenter, uttrykte noen gang at det var galt av foreldre å slå barn i 

utgangspunktet. Noen ganger kan det klages over at en enkeltepisode var urettferdig, noe 

som understreker at det finnes situasjoner der volden anses for å være rettferdig, altså 

legitim. Dette er i tråd med Guaygua m.fl. (2000:53) sin konklusjon om at ”mens samfunnet 

identifiserer og peker på ekteskapelig vold, er det nesten ingen som stiller spørsmål ved 

foreldrenes rett til å disiplinere og straffe barna sine som de selv vil” (min oversettelse). 

Dette er også i tråd med Harveys (1994) funn fra de peruanske Andesfjellene, om at 

maktbruk mot barn (fra de kan snakke skikkelig, dvs. fra 4-5 års alderen) anses som 

fullstendig legitimt, og ikke blir stilt spørsmål ved eller bestridt (1994:69–70)44. Hun hevder 

at volden er et uttrykk for et hierarkisk respektforhold, og å utfordre legitimiteten til denne 

volden vil være det samme som å utfordre hele slektskapsrelasjonen (ibid). Denne 

legitimiteten av vold som markering av hierarki og respekt på, både mellom foreldre og barn 

og i ekteskapet (som jeg vil komme tilbake til) er viktig for å kunne forstå legitimiteten av 

vold innenfor gjengen.  

”Asfaltindianere i storbyjungelen”45? Etnisitet og språk  

Ungdommene i Los Jodis er i stor grad, i likhet med det store flertallet av unge i El Alto, 

barn av migranter fra indianske lokalsamfunn på landsbygda. Jeg vil hevde at språk er en 

viktig etnisk markør i Bolivia, og en persons forhold til språk kan si noe om hvordan han 

eller hun ser på seg selv i forhold til etnisk identitet. De fleste av Los Jodis forteller at deres 

foreldre snakker aymara, noen få quechua, men selv sier samtlige at deres førstespråk er 

 

44 Dette betyr ikke at vold mot barn er universelt i Andes. Olivia Harris (1994:45) hevder for eksempel at det blant Laymi i 
Nord-Potosí ikke er vanlig med fysiske avstraffelser av barn, og at de fleste synes det er galt å slå barn. 
45 Dette uttrykket har jeg tatt fra en artikkel skrevet av Andreas Tveteraas i SAIHs blad Perspektiv 1998/99, og det er også 
brukt som en overskrift i Berget (2004). 
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spansk. Dette er i tråd med funnene fra tidligere studier om språk i El Alto og La Paz, som 

viser at barn som blir født i byen av aymara (eller quechua-) – snakkende foreldre vokser 

opp med spansk som førstespråk, da foreldrene selv ofte har valgt å snakke spansk til barna 

(Guaygua m.fl. 2000:104). Til tross for at aymara, quechua og guaraní er erklært offisielle 

språk i Bolivia sammen med spansk, er det fremdeles spansk som anses for å være det 

viktigste språket å kunne. ”Å beherske spansk språk er en forutsetning for sosial mobilitet 

oppover, og derfor ønsker ikke foreldrene [i El Alto] at barna deres snakker aymara, men 

foretrekker at de snakker spansk” (Guaygua mfl. 2000: 104, min oversettelse). I 

folketellingen i 2001 oppga hele 96 prosent av befolkningen i El Alto at de snakker spansk 

mens 48 prosent snakker aymara og 5 prosent quechua (Albó 2006:335). 

Canessa (1997: 241) skriver, med utgangspunkt i landsbyen Pocobaya i det nordlige La Paz, 

at ”det spanske språket ses ikke bare på som en døråpner til den metropolitanske kulturen; 

men tvert i mot som en svært viktig representasjon av denne” (min oversettelse). Da det midt 

på 1990-tallet ble vedtatt en utdanningsreform som la vekt på retten til 

morsmålsundervisning og tospråklig undervisning, var det massive protester fra indianske 

foreldre på landsbygda over hele Bolivia. De hevdet at dette bare var et nytt forsøk fra eliten 

på å holde urfolksgruppene unna maktposisjonene, fordi barna nå ikke ville lære spansk og 

dermed ikke ville kunne innta viktige posisjoner i samfunnet når de ble voksne. Dette henger 

sammen med sammenhengen mellom språk og makt i Bolivia. Canessa (1997:242) forteller 

om Don Andrés i den aymarasnakkende landsbyen Pocobaya. Don Andrés var en 

framgangsrik mann som ønsket å flytte til den større byen Sorata, blant annet fordi de der 

var mer ”siviliserte” med bakgrunn i at de snakket spansk. Canessa konkluderer med at 

”begrepet ’sivilisasjon’ er svært knyttet til nærheten til den spanskættede metropolitanske 
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kulturen, og det er ikke tilfeldig at maktrelasjonene i landet løper parallelt med dette”46 (min 

oversettelse).  

Dette er noe av bakgrunnen for at myndighetenes nye lov om tospråklig utdanning ble møtt 

med sinne og frustrasjon blant urfolk på landsbygda. Argumentene fra myndighetene og 

fagpersoner om at barn faktisk lærer begge språkene bedre med en tospråklig pedagogikk ble 

i liten grad formidlet til foreldrene i distriktene, og ble uansett møtt med skepsis. Fremdeles 

er det stor motstand mot den tospråklige delen av utdanningsreformen, blant annet ut fra en 

frykt for at barna ikke vil lære seg spansk. Mange har også uttrykt at ”Barna våre kan jo 

aymara/quechua – de burde heller lære engelsk på skolen”.  Denne skepsisen har for øvrig 

vært utbredt også i urfolksgrupper og etniske minoriteter i andre land ved innføring av 

morsmålsundervisning og en tospråklig pedagogikk. Blant annet hadde mange samiske 

foreldre den samme skepsisen til tospråklig undervisning for samiske barn i Norge da den 

ble innført (personlig kommunikasjon med Ole-Henrik Magga, august 2005).  

Som del av en voksende urfolkspolitisk bevisstgjøring i Bolivia er urfolksspråkene blitt mer 

synlige i det offentlige liv, også i andre sammenhenger enn det rent ’folkloriske’ knyttet til 

sang og dans. Som nevnt ovenfor ble det midt på 1990-tallet vedtatt en utdanningsreform 

som, i hvert fall på papiret, legger vekt på styrking av de ulike språkene i landet. Etter de 

nasjonale valgene i 2002 opplevde Bolivia for første gang at urfolksrepresentanter i 

kongressen, som hadde økt i antall fra forrige valgperiode, insisterte på å holde innlegg på 

sine egne språk, noe som inntil da hadde vært helt uhørt. I den nye regjeringen i Bolivia, som 

inntrådte i januar 2006, er det for første gang et flertall av regjeringsmedlemmene som 

snakker et (eller flere) urfolksspråk, inkludert president Evo Morales selv, og flere offentlige 

taler blir nå holdt på andre språk enn spansk. Urfolksspråkene inntar også andre offentlige 

 

46 Canessa snakker her om maktrelasjoner både mellom etniske grupper, og ikke minst mellom kjønnene, og knytter 
pocobayeños sine forestillinger om språk og ”sivilisasjon” til de faktiske maktrelasjonene mellom kvinner og menn. Språk 
er det som definerer menneskene, og det knyttes til intelligens. Menn i Pocobaya må forlate landsbyen oftere for å søke 
arbeid, mens kvinnene kan utføre sine oppgaver i selve Pocobaya. Menn får dermed oftere kjennskap til spansk språk, noe 
som blir viktig i maktrelasjonen mellom kjønnene (Canessa 1997: 241). Dette er også del av en større diskusjon om at 
kvinner anses for mer indianske enn menn (se f.eks Marisol de la Cadena 1991: ”Las mujeres son más indias: Etnicidad y 
Género en una Comunidad del Cusco” i Revista Andina 9 (1)), som igjen henger sammen med mer generelle diskusjoner 
om forholdet mellom kjønn og dikotomien natur-kultur.  
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arenaer: Mark Goodale (2006) forteller om ungdom i El Alto som rapper på aymara (se også 

New York Times 2005), og de siste årene har studenter levert inn både masteravhandlinger 

og doktorgradsavhandlinger på quechua og aymara. Nylig har Microsoft laget programvare 

på quechua, på forespørsel fra den peruanske regjeringen. Det blir interessant å se om det 

etter hvert også dukker opp software på aymara, og i hvilken grad for eksempel skolevesenet 

i Bolivia tar i bruk disse nye verktøyene.  

Blant medlemmene i Los Jodis varierer det i hvilken grad de snakker og forstår foreldrenes 

språk, eller i hvilken grad de sier at de gjør det. Noen sier at de snakker det ganske godt, og 

noen forstår ikke noe i det hele tatt, men de fleste mener at de i ulik grad skjønner aymara 

(eller quechua) men ikke snakker det selv. Dette er helt i tråd med det Guaygua m.fl. (2000: 

103) skriver om ungdom generelt i El Alto: ”Entiendo pero no hablo” [Jeg forstår men jeg 

snakker det ikke]. I følge Xavier Albó (1995, referert til i Guaygua m.fl. 2000:104) kan man 

dermed si at de har en passiv tospråklighet, mens de som klarer å uttrykke seg, godt eller 

dårlig, på begge språk har en aktiv tospråklighet.  

Jeg opplevde at flere i gjengen syntes det var vanskelig å snakke om sine språkkunnskaper, 

og når vi snakket om språk og flere var til stede skjedde det flere ganger at noen fortalte at 

de ikke kunne aymara mens vennene ropte opp og sa at Joda, det kan du! Jeg hørte jo at du 

snakket med den-og-den i går, eller at noen kunne fortelle meg at de snakket aymara, mens 

de andre da høylydt hevdet at Du bare lyger! Du skjønte jo ingenting da du ble snakket til på 

aymara av den-og-den. Si noe da! Ved ett tilfelle opplevde jeg at en av guttene, som 

tidligere hadde sagt til meg på tomannshånd at han ikke kunne noe aymara siden hans mor 

ikke snakket det, oversatte en hissig krangel som foregikk på aymara mellom to kvinner på 

plazaen til meg, tilsynelatende uten å tenke over at det. Da jeg så kommenterte at Jeg visste 

ikke at du kunne aymara så han uforstående på meg og svarte Nei, jeg kan ikke det. Hjemme 

hos meg snakker vi ikke aymara.  

Jeg tolket først disse episodene knyttet til den lave anerkjennelsen urfolksspråk har og skam 

overfor vennene over å kunne språkene, alternativt skam overfor den interesserte, europeiske 
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antropologistudenten over å ikke kunne språkene da de visste at jeg selv hadde veldig lyst til 

å lære aymara (og var veldig stolt over de få glosene jeg hadde lært på quechua da jeg bodde 

i Cochabamba noen år tidligere). Det er alltid mange ting som spiller inn på en person sitt 

valg om å kommunisere eller underkommunisere sitt kjennskap, eller mangel på sådan, til et 

språk. Selv om jeg tror at negative holdninger til urfolksspråk i Bolivia hadde en 

innvirkning, i hvert fall i forhold til flere av informantene, så tror jeg også at det, for å kunne 

få et fullstendig bilde av forholdet til språk, ville være viktig å finne ut hva som menes med 

å kunne et språk, altså hva de legger i å forstå et språk, kunne et språk, og snakke et språk. 

Det er viktig å være bevisst på at språk blir spesielt viktig når det knyttes til etnisitet, slik 

situasjonen er i Bolivia, men det er like viktig å være bevisst på at ulike aktører forholder 

seg ulikt til politiske diskurser og forhandling av identitet.  

Medlemmene av Los Jodis er generelt lite opptatt av politikk og samfunnsliv, og det er 

sjelden politiske saker diskuteres i gjengen. I den grad politiske spørsmål tas opp er det ofte 

på aktiviteter knyttet til organisasjonen CEADL. Det var også de som først fortalte meg at 

under urolighetene i oktober 2003 så slo Los Jodis seg på et tidspunkt sammen med 

rivalgjengen Loss Hijos de nadie for å organisere blokaden av avenidaen. Flere i Los Jodis 

bekreftet dette for meg da jeg spurte dem, men mente at det ikke var noen stor sak. Det var 

en spesiell tid. Vi gjorde slik at presidenten måtte rømme, forklarte Rodrigo meg. 

Situasjonen hadde vært så alvorlig at gjengenes konflikt måtte legges på is, men det fikk 

ingen konsekvenser for deres videre samhandling etter at urolighetene var over. Vi ble enige 

om at vi måtte jobbe sammen, men etterpå var alt som før. Den spesielle situasjonen i El 

Alto i oktober 2003 kan sammenlignes med situasjonen i Los Angeles, USA etter Rodney 

King-rettssaken i 199247. Det var da mye snakk om at de to gjengene Crip og Blood hadde 

inngått en våpenhvile for å delta i opptøyene og markere motstand mot rasismen i byen 

(Decker og Van Winkle 1996:94). 

 

47 Rodney King er en afroamerikansk mann som ble banket opp av politiet i Los Angeles under en arrestasjon. Episoden ble 
filmet, og filmen ble hyppig vist på tv. Politiet hevdet at volden var nødvendig fordi King hadde angrepet dem, og 
politibetjentene ble frikjent i rettssaken mot dem. Frikjennelsen i retten førte til store opptøyer blant svarte i Los Angeles, 
som mente at King hadde blitt utsatt for rasistisk motivert politivold og at denne saken viste hvor utbredt rasismen er.   
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Det manglende politiske engasjementet var tydelig på jubileumsfesten for Los Jodis, da en 

colombiansk rapper som var på besøk hos CEADL deltok. Han tok mikrofonen og rappet 

noen politiske tekster om politisk vold, militarisering og undertrykking i Colombia. Da 

Jorge, som er den mest ivrige rapperen i Los Jodis, skulle gjøre Jodis-bidraget, bidro han 

med en lang tirade av skjellsord om trusler rettet mot Los Hijos de nadie. Den colombianske 

rapperen og partneren hans holdt senere en workshop for Los Jodis i regi av CEADL, om rap 

og hvordan man skal jobbe med raptekster og bruke rap som politisk verktøy. I følge 

CEADL hadde dette vært en stor suksess, og de av Los Jodis som snakket om det etterpå sa 

at det hadde vært morsomt, men var egentlig mest opptatt av at de hadde røyket marihuana 

sammen med de colombianske rapperne. Los Jodis er mer opptatt av rappere fra USA som 

har musikkvideoer med sterke gjengrelaterte symboler, som de føler handler om dem selv, 

enn av politisk bevisst rap om urettferdighet, diskriminering og politisk motivert vold. Her 

står de rapinteresserte Jodis i sterk kontrast til de politisk bevisste rapperne i El Alto som 

oppholder seg på kultursenteret Wayna Tambo som bruker musikken blant annet for å 

formidle stolthet over sin aymarabakgrunn (se New York Times 2005 og Goodale 2006). 

Som nevnt ovenfor er det i stor grad foreldrene som er opptatt av at barna deres skal legge av 

seg aymaraspråket, samtidig som det finnes sterke politiske urfolksbevegelser som kjemper 

for å styrke urfolksspråkene i Bolivia. Dette faller utenfor fokuset i min studie, men kan 

være viktig å ha med som et bakteppe. Når det gjelder konflikten mellom foreldre og barn er 

det også viktig å unngå forenklinger av typen ”foreldrene opprettholder tradisjonelle 

verdier” og ”barna knytter til seg urbane verdier”. Bucholtz (2002:531) peker på flere 

antropologiske studier (hun nevner Gable 2000, Rasmussen 2000, Rea 1998 og Sharp 1995) 

som har vist at skillene ungdom-eldre, moderne-tradisjonell og konflikt-enighet er utydelige 

og tvetydige.  

Selv om Los Jodis ikke er uttalt bevisste om etnopolitiske spørsmål er det likevel noe som 

dominerer deres hverdag. Foreldrenes synlige ’indianskhet’, gjennom sine språkproblemer 

på spansk og mødrenes tradisjonelle polleras, kan føre til økt avstand mellom ungdommer 

og foreldre. Ungdommer opplever at foreldrene ikke kan hjelpe dem eller ordne opp når de 

har problemer med statlige og kommunale institusjoner, samtidig som det å ta avstand fra 
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foreldrene også kan være en måte å ta avstand fra sin egen etnisitet for å unngå 

diskriminering. De fleste over 30 år i El Alto er migranter fra landsbygda, og mange av dem 

utsettes for diskriminering grunnet språk og etnisk bakgrunn i sin kontakt med f. eks skole, 

politi og helsevesen. Dette gjør at de kan ha problemer med å for eksempel få gjennom en 

klagesak til skolen eller kommunestyret. Når politiet i El Alto sier at mange 

gjengungdommer som blir drept ikke får saken etterforsket skikkelig fordi de er ”gatebarn” 

som ikke har familie stemmer ikke dette alltid. Noen gjenger knyttet til spesielle deler av det 

sentrale El Alto består av barn og ungdommer som lever på gata48, men disse utgjør et 

mindretall av byens gjengmedlemmer. Når gjengrelaterte dødsfall likevel ikke etterforskes 

skyldes det ikke at de ikke har familie eller slektninger, men at disse ikke har økonomisk og 

sosial kapital49 til å få sine krav og ønsker gjennom, både i politiet og i media. Dette 

innebærer ofte manglende kunnskap om sine rettigheter og om hvordan systemet fungerer, 

noe som igjen gjør det lett å bli utnyttet. Det samme skjer med medlemmer av Los Jodis, 

som ofte bruker direktøren og andre ansatte på CEADL til å hjelpe seg i forhold til å 

oppsøke medisinsk hjelp, juridiske spørsmål eller spørsmål knyttet til f. eks skolen.  

En dag kom en av guttene i Los Jodis, Julio, til CEADL-kontoret med et stygt kutt i hodet 

etter å ha blitt slått med en kjetting i en slåsskamp med Los Hijos dagen før. Etter å ha sett 

på kuttet fulgte en av de ansatte ham til en lege, som sydde 18 sting. Julio fikk så noen 

penger for å kjøpe smertestillende på et apotek etter anvisning fra legen, og kom tilbake til 

kontoret med to tabletter. Legen hadde sagt at de kostet en bolivianos hver, og han burde 

dermed ha fått seks, men på apoteket hadde de sagt at han tok feil og at de kostet tre 

bolivianos. Da direktøren for CEADL gikk tilbake til apoteket sa de først at de hadde gitt 

Julio seks tabletter og at han sikkert hadde solgt de andre, men da han viste dem kvitteringen 

innrømte de til slutt at han bare hadde fått to tabletter men at han ”hadde misforstått dem” og 

 

48 Og heller ikke de som lever på gata er helt uten foreldre og familie, men det varierer i hvilken grad de har kontakt med 
dem. Begrepet ’gatebarn’ er et vagt og derfor lite passende begrep som i praksis dekker en hel gruppe barn som oppholder 
seg ’på gata’, enten det er en faktisk gate eller et marked, en plaza eller lignende. Noen av dem tilbringer dagen på gata 
mens de sover hjemme hos foreldrene eller hos andre slektninger, noen bor på gata i perioder, og noen bor der mer 
permanent.    
49 Jeg mener her ’sosial kapital’ slik Pierre Bourdieu bruker begrepet, som en forening av økonomisk kapital og kulturell 
kapital, eller en aktivisering av kulturell kapital (Fuglerud 2006). 
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at de hadde prøvd å forklare ham at han fikk seks tabletter men at han ”bare ville ha to”. 

Julio ville senere ikke snakke om dette, og av andre i gjengen fikk jeg senere høre at 

apoteket hadde prøvd å lure Julio og at han hadde satt dem på plass. Dette er bare et lite 

eksempel på hvordan økonomisk fattige mennesker daglig blir utnyttet i El Alto. Politiets 

varierende krav om ”løsepenger” for arresterte gjengmedlemmer, under dekning av at det er 

kausjon, er et annet eksempel som Los Jodis opplever relativt ofte. Det blir aldri gjort noe 

papirarbeid om disse kausjonspengene, og det finnes ikke noe system for hvilke beløp som 

kreves inn. Beløpene som politiet krever er tilfeldig satt, og går nedover dersom de ikke 

klarer å stille med alle pengene. Når gjengen ikke klarer å skaffe penger slippes likevel den 

arresterte ut etter noen dager. Los Jodis mener selv at systemet fungerer slik, og når jeg 

spurte om de ikke trodde at politiet stakk pengene i egen lomme og egentlig lurte dem så var 

de svært tvilende til det.  

Samtidig som de tilsynelatende ikke ser på situasjoner de selv opplever som diskriminering, 

snakkes det oftere i gjengen om episoder som moren har vært oppe der hun har møtt 

diskriminering, f. eks Sandras mor som ble sendt fra sykehus til sykehus med sin syke sønn 

før hun fikk hjelp, porque mi mamá es de pollera [fordi mammaen min bruker pollera], som 

Sandra sa, og problemer med Totos skolegang som moren ikke hadde klart å ordne og de 

måtte få hjelp fra CEADL, fordi a ellos sí escuchan, porque saben [de hører på dem, fordi de 

vet]. Det kan være at det er lettere å påpeke foreldrenes problemer med å få gjennomslag for 

sine ønsker og krav i den offentlige verden fordi mange i gjengen har tatt en symbolsk 

avstand fra foreldrene ved å erklære at deres lojalitet ligger i gjengen. Når Los Jodis selv 

opplever det samme så overser og ignorerer de det.     

Skole og jobb 

Nesten alle jentene som er mest aktive i gjengen i dag går på skolen. Mange av dem går på 

en skole som ligger i territoriet til Los Hijos, og hvor det også er flere Hijos-medlemmer 

som er elever. Dette kan noen ganger føre til konflikter i Los Jodis, fordi det blir anklager 

om at de omgås for mye noen av Hijos-guttene på skolen. Noen av jentene var ferdige med 

siste år på skolen i desember, og en av dem begynte på politiskolen over jul. Noen av las 
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antiguas jobber, noe som er noe av grunnen til at de ikke lenger er så mye sammen med 

gjengen, og to av jentene går på universitetet. Jentene forteller også ofte om at de hjelper 

mødrene i deres jobber, enten med å forberede produkter til salg (f. eks mat eller klær) eller 

hjelpe til i butikken/salgsstanden eller lignende, i tillegg til å ha hovedansvaret for husarbeid 

og barnepass i hjemmet i foreldrenes fravær. I følge Fernández’ sin studie (fra 1989, referert 

til i Criales 1994:106) er hele 97 % av kvinnene i El Alto i jobb utenfor hjemmet, 

hovedsakelig innenfor tre typer aktiviteter; handel (45 %), tjenesteytende yrker (36 %) og 

industriarbeid (10 %). Mesteparten av dette arbeidet foregår i den uformelle sektoren. Fay 

(2005: 55–56) viser til studier som peker på at kvinner i urbane områder i Bolivia nå må 

jobbe lengre dager enn før for å kompensere for nedgangen i ektefellenes inntekt som følge 

av den vanskelige økonomiske situasjonen i landet.   

Av guttene er de fleste arbeidsledige, eller tar diverse strøjobber, ofte for slektninger eller 

venner av familien, for eksempel ved å hjelpe en onkel som er bygningsarbeider. De fleste 

av guttene har droppet ut av skolen uten å fullføre graden som bachiller (en 12-årig 

skolegang tilsvarende examen artium). Noen få av guttene går fremdeles på skolen, eller er 

innskrevet ved voksenopplæringsinstitusjoner, men de ser ut til å nedprioritere skolen foran 

andre aktiviteter sammen med vennene. I løpet av seks måneder så jeg ingen av guttene i 

skoleuniform, mens de av jentene som gikk på skolen stort sett dukket opp i skoleklærne når 

de kom på plazaen på ettermiddagen50. De av jentene som går på skolen var påpasselige med 

at de andre jentene møter opp på skolen, og maser ofte på dem som skulker. Maria, som 

henger mye sammen med guttene på plazaen i stedet for å gå på skolen, fikk høre det av de 

andre jentene, som skjente på henne, og truet med å sladre på henne til søstera om hun ikke 

skjerpet seg og begynte å gå på skolen igjen. Maria prøvde selv ved flere anledninger å lyge 

til de andre jentene og si at hun hadde vært på skolen, da hun ikke gikk på samme skole som 

de fleste av dem, men ble avslørt av at hun enten ikke hadde på seg uniform eller av en 

 

50 Dette har selvsagt også noe med mote og kjønn å gjøre. Guttene var tydelig mer bevisste på å kle seg som 
”gjengmedlemmer”, og de ville derfor prioritere å få byttet klær før de kom på plazaen. Guttene har også mer frihet 
hjemmefra til å tilbringe mer tid sammen med gjengen, mens tiden rett etter skolen for mange av jentene var nesten den 
eneste tiden de kunne tilbringe i gjengen, og dersom de gikk hjem for å skifte klær ville de ofte ikke få muligheten til å gå 
ut igjen. 



 68 

                                                

annen jente fra skolen. Til slutt droppet Maria helt ut av skolen, og snart etter forsvant hun 

fra Los Jodis. I følge noen av de andre jentene hadde foreldrene sendt henne til Cochabamba 

for å bo med en slektning. 

Det er ofte svært lite kommunikasjon mellom hjem og skole i El Alto51. Foreldrene er 

dermed ofte uvitende om at barna deres ikke går på skolen, helt fram til de stryker og må 

gjenta et skoleår. Dette skyldes blant annet at kommunikasjon generelt er en utfordring i El 

Alto. Svært få har innlagt telefon hjemme, og selv om det er et økende antall av bolivianere 

som har mobiltelefon gjelder dette fremdeles i liten grad Los Jodis52. De navnløse gatene 

uten gatenummer gjør at den eneste posten som kommer fram er til de få som leier en 

postboks, noe som stort sett bare organisasjoner og institusjoner gjør. Folk flytter hyppig, 

noe som kan gjøre det vanskelig å finne igjen familier, og selv om en spesielt interessert 

lærer skulle oppsøke familiens hus og banke på døra, er sannsynligheten for å finne 

foreldrene hjemme ganske liten, da de fleste jobber lange dager eller reiser bort i lengre 

perioder, for å lete etter jobb andre steder eller for å dyrke jorda i hjembygda. Dette gjør at 

den beste måten for skolen å kommunisere med foreldrene på er gjennom barna, ved å sende 

med dem skriftlige eller muntlige beskjeder. Dette gir barna selv store muligheter til å 

manipulere informasjonen, noe som også blir lettere når foreldrene ikke kjenner så godt til 

skolesystemet. Sammenlignet med andre urbane områder i Bolivia har El Alto den høyeste 

prosentandelen av voksne som ikke kan lese og skrive (Ströbele-Gregor i Merkle 2003: 206). 

Nesten én av fem voksne kvinner i El Alto kan ikke lese og skrive (18,9 % av kvinnene og 

4,4 % av mennene), og nesten like mange av kvinnene har ikke selv noen skolegang (17,2 % 

mot 8,15 % av mennene)(alle tall er fra Estrategia Social Municipal 1996, sitert i Sánchez 

2001). Dette kan være med på å vanskeliggjøre skriftlig kommunikasjon, og foreldrenes 

manglende kjennskap til skolesystemet kan også gjøre det vanskeligere for dem å følge opp 

 

51 Jeg snakker her om de som går på offentlig skole. Situasjonen virker annerledes for de som går på private skoler, for 
eksempel barna i huset der jeg bodde, men dette gjaldt ingen i Los Jodis. 
52 Mobiltelefonbruken i Bolivia er i rask endring, etter som prisene går ned og mobiler blir mer tilgjengelige for en større 
del av befolkningen. Mens det for bare noen år siden var bare de rikeste blant ungdommene som hadde råd til egen telefon 
blir det nå stadig vanligere. Blant ungdommene som jobber i CEADL har nesten samtlige egne mobiltelefoner, mens det 
blant Los Jodis ikke er noen som har egne mobiltelefoner mer enn i korte perioder (telefoner som de har lånt eller stjelt). 
Det er grunn til å tro at denne situasjonen vil endre seg ganske raskt også blant Los Jodis.   
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barnas skolegang. Flere i Los Jodis ga inntrykk av at det i stor grad var eldre søsken mer enn 

foreldrene som fulgte opp skolegangen deres, slik tilfellet var med både Sandra og Gabi (se 

over). Selv om foreldrene ofte understreket at skolegang var viktig, både for gutter og jenter, 

viste deg seg ofte at foreldrene til syvende og sist ikke hadde sagt noe særlig da barna til 

slutt ga opp skolen helt. Skolegang innebærer kostnader for familien, også ved offentlige 

skoler, og for mange foreldre kan denne kostnaden være tung å bære. Samtidig kan ungdom 

som ikke går på skolen i større grad bidra når det gjelder arbeid hjemme, foreldrenes jobb 

(spesielt mødrene, som ofte jobber med produksjon og salg i småskala), eller med hjelp til 

slektninger og venner.  

Noen av guttene, dvs. de som er mellom 18 og 19 år, er i militærtjeneste, og er derfor bare i 

gjengen når de har helgepermisjon fra militæret. For de av guttene som er i militæret kan 

relasjonen til gjengen være vanskelig, og flere fortalte meg at de hadde bedt om å bli plassert 

i en militærleir som lå ganske langt fra El Alto, for ikke, å være så mye hjemme og treffe 

gjengen. Når de var på perm og var sammen med gjengen var presset stort for å være med og 

drikke og gjøre joda, noe som innebar en risiko for å ikke komme seg tilbake til 

militærleiren i tide. Joaquin, som var stasjonert ved Titicacasjøen, havnet en helg i 

fyllearresten etter å ha drukket seg svært full og vært med på en større slåsskamp med Los 

Hijos de nadie. Guttene prøvde å skrape sammen penger for å få ham ut av arresten, men de 

klarte ikke å få inn alle pengene som politiet ba om (først rundt 80 bolivianos, som tilsvarer 

rundt 60 kroner), og til slutt drakk de opp de pengene de hadde samlet inn, og Joaquin ble 

sittende over to dager i arresten før politiet slapp ham ut uten å motta penger. Heldigvis ble 

han ikke straffet så altfor hardt da han endelig dukket opp igjen i militærleiren etter 

”tjuvpermen” sin (se senere i avhandlingen om fysisk vold i militæret).  

Generelt kan en si at guttene forteller om en mye større grad av kontroll over egen tid enn 

hva jentene gjør, spesielt de av guttene som har vært i militæret. Dette kan henge sammen 

med alder, da jentene generelt er yngre enn guttene, men også de yngste av guttene forteller 

at foreldrene i mindre grad legger seg opp i hva de gjør. Nesten alle guttene som hadde 

gjennomført militærtjeneste forteller at foreldrene etter det lot dem være i fred, og slutta å 

plage dem. En av guttene forklarte det med at nå vet pappa at jeg kan slå tilbake, og dermed 
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har han slutta å plage meg fordi jeg kommer sent hjem eller er full, mens de fleste bare 

fortalte at foreldrene, spesielt mødrene, var så fornøyde med at de hadde gjennomført 

militærtjenesten at de sluttet å plage dem med mas om at de måtte hjelpe til og ikke henge ut 

på gatene. Lesley Gill (1997) har sett på hvordan maskulinitet konstrueres i det bolivianske 

militæret, og denne ’militariserte maskuliniteten’ som hun beskriver har mye til felles med 

maskulinitetskonstruksjonen i gjengen. I kapittel 6 går jeg nærmere inn på dette, men nå vil 

jeg nøye meg med å påpeke at det i El Alto (som i Norge) knyttes en del forventninger til at 

gutter blir til menn i militæret. Menn har mer frihet enn gutter, og det er derfor ikke så rart at 

guttene som har gjennomført militærtjenesten blir ansett for å være voksne av foreldrene, 

som dermed slutter å legge seg opp i hva guttene gjør. Jeg kan ikke si med sikkerhet at dette 

ikke skjedde, men de fleste blant disse eldste guttene påstod iherdig at foreldrene nå i stor 

grad lot dem være i fred.  

Som nevnt ovenfor er foreldrene ofte ikke så mye hjemme, knyttet til lange arbeidsdager 

(spesielt for mødrene), reiser til andre steder for å lete etter jobb (spesielt for fedrene), og 

reiser hjem til lokalsamfunnet de kommer fra for å dyrke jorda og delta på lokale fester og 

markeringer (for begge foreldrene, ofte i følge med barna). Foreldrene vil dermed ofte ikke 

ha oversikt over barnas hverdag, og det er mange sfærer i barnas liv som foreldrene ikke har 

oversikt eller kontroll over. Gjengen er en av disse, men som vi har sett kan også skolen sies 

å være det. Arbeidsledigheten i El Alto er stor, og det er ikke lett å skaffe seg jobb. I følge en 

rapport utarbeidet for USAID (2004) uteksamineres det hvert år 12 000 bachilleres (tilsvarer 

examen artium) i El Alto, og bare 2000 av disse finner seg jobb eller studerer videre på 

universitetet (USAID 2004: iii). Jeg går ut fra at de her mener jobb i formell sektor, så tallet 

sier ikke nødvendigvis noe om hvor mange som går fullstendig arbeidsledige. Det gir likevel 

et visst inntrykk av situasjonen ungdom møter etter endt skolegang, og det er enda 

vanskeligere for de som ikke har fullført grunnskolen.  

Sosiale nettverk 

De av Los Jodis som jobber eller har jobbet forteller ofte at de jobber for en onkel eller 

slektning, for eksempel i byggebransjen, eller at de skaffet seg jobben gjennom nettverk av 
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slektninger og bekjente. Mange antropologer har lagt vekt på betydningen av sosiale 

nettverk – compadrazgo – i Andesregionen, og sosiale nettverk synes å være avgjørende for 

å skaffe seg jobb og inntekt i El Alto. Compadrazgo er en form for fiktivt slektskap der 

sosiale og politiske bånd knyttes gjennom fadderskap. Tradisjonen med compadrazgo har sitt 

utgangspunkt i katolske dåpsritualer. I sin studie fra 1950 skiller Mintz og Wolf mellom 

horisontale og vertikale fadderskap, der førstnevnte knytter forbindelser innen samme 

sosiale klasse mens sistnevnte innebærer at velstående individer blir faddere for barn fra 

fattigere familier (Archetti og Stølen 1996: 264). Mens horisontale fadderskap kan sies å 

være mekanismer for å styrke klassesolidariteten, kan de vertikale være en strategi for de 

fattige for å sikre seg noen privilegier, mens arbeidsgiveren sikrer seg politisk støtte og 

lojalitet fra arbeiderne (ibid).  

I følge Koch (2006:47) blir særlig urbane nettverk ofte knyttet til økonomisk overlevelse. 

Lomnitz skrev om hvordan nettverk var viktige for overlevelse blant slumbeboere i Mexico 

by på 1970-tallet, og i Bolivia har Silvia Rivera Cusicanqui bekreftet det samme i sin studie 

av kvinnelige selgere i La Paz og El Alto på 1990-tallet (ibid). Nettverk i Andesregionen 

regnes for å være spesielt sterke. Paulson skriver at: ”Støttenettverk finnes ikke bare i 

Andes... Men de andinske nettverkene er unike, fordi de er plassert innenfor en ideologi av 

sosiale relasjoner med dype moralske og materielle forpliktelser” (gjengitt i Koch 2006:47, 

min oversettelse). Resiprositet er svært viktig innenfor compadrazgo-systemet, og gudbarna, 

spesielt når de er unge og ugifte, forventes å hjelpe sine faddere (padrinos) med arbeid når 

det er nødvendig (Koch 2006:47).  

Blant Los Jodis hørte jeg lite snakk om padrinos, men det refereres ofte til tanter og onkler 

når det var snakk om hvem som hjalp dem å skaffe jobb, låne foreldrene penger eller støtte 

familien på andre måter. Dette er i tråd med hva Koch (2006:52) finner i La Paz: Hun hevder 

at det i hennes bydel Alto Munaypata ofte var svært lite eller ingen kontakt mellom padrinos 

og ahijados (fadderbarna i en compadrazgo-relasjon). Dette skyldes både geografisk avstand 

og sosial avstand. Koch påpeker at vertikal compadrazgo er mest vanlig i byene, i 

motsetning til rurale områder der horisontale compadrazgo-relasjoner er vanligst.  
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Uavhengig av compadrazgo-relasjoner er det imidlertid tydelig at både gutter og jenter i Los 

Jodis bidrar med arbeid innenfor de sosiale nettverkene de inngår i, spesielt til tanter og 

onkler, og disse nettverkene er viktige når det gjelder å finne seg en betalende jobb senere. 

Interessen for å finne seg en betalende jobb blant mange av Los Jodis er imidlertid ikke alltid 

overveldende. Det skjedde ganske ofte at en av guttene fortalte at noen han kjente hadde 

ordnet ham en jobb eller anbefalt ham for sjefen på en fabrikk eller en byggeplass, og at han 

skulle stikke innom og avtale nærmere. Senere kunne han fortelle at han ikke hadde fått 

jobben, mens det skulle vise seg at han aldri hadde dukket opp. Mange av guttene uttrykte 

ambivalens i forhold til det å skulle ha en fast jobb. En av dem uttrykte det slik: Dersom du 

ikke kommer en dag, så kødder de med deg, det er jævlig. Du kan ikke være borte én eneste 

dag, de driter i hvorfor du ikke kommer, de bare lager kødd for deg. I sin studie av 

skopussere i La Paz, hvor flere av dem tilhører gjenger i El Alto, viser også Leirvik (2003) 

til denne ambivalensen. Hennes informanter trekker fram fordelene ved å jobbe som 

skopusser slik: “I tillegg trenger de ikke på samme måte å underlegge seg forhold de 

eksempelvis ville møtt på en fabrikk, og har således til dels en friere arbeidstid. Slik benytter 

de seg av de muligheter det å være skopusser gir når det gjelder arbeidstid og det å slippe å 

forholde seg til en fast arbeidsgiver. På den annen side, er de ikke sikret inntekt som 

skopusser” (Leirvik 2003: 116).  

Av de i Los Jodis som hadde egen jobb, fortalte ingen at de bidro med faste beløp hjemme. I 

følge dem selv brukte de sine egne inntekter selv, og ba foreldrene om penger dersom de 

trengte noe ut over det de selv tjente. En av guttene og noen av jentene fortalte at de brukte 

penger på å kjøpe skolesaker eller småting til småsøsken, men ingen fortalte at de bidro med 

penger inn i hjemmets husholdningskasse. Dette er i tråd med hva Koch (2006: 51) finner i 

La Paz, at ugifte barn med egen inntekt bare bidrar med mindre summer inn i husholdningen, 

og at dette skjer på tilfeldig basis når spesielle behov oppstår i familien. De fleste i gjengen 

reagerte med stor forundring på mine spørsmål om de betalte husleie hjemme når de hadde 

egen inntekt, da ideen om at barn skal betale for å bo hos sine foreldre var helt absurd. Dette 

opplevde jeg også da jeg diskuterte barn-foreldrerelasjoner med eldre personer i El Alto. 

Barn forventes ikke å bidra med penger inn i husholdningen, uavhengig av hvor dårlig 

økonomi familien har. Det barn forventes å bidra med er arbeid og respekt.  
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Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg gitt en kort beskrivelse av El Alto by og en beskrivelse av noen 

aspekter ved gjengmedlemmenes liv utenfor gjengen. Jeg mener at El Alto by har blitt et 

symbol på den folkelige motstanden som har preget Bolivia de siste årene. Dette henger 

sammen med at relasjonen mellom nabobyen La Paz og El Alto er preget av forestillinger 

om det rurale og det urbane, og ikke minst det indianske og det ikke-indianske. 

Det er viktig å huske på at gjengidentiteten til Los Jodis bare er en av flere identiteter de har. 

Jeg har i dette kapittelet beskrevet noen aspekter av livet utenfor gjengen innenfor to 

områder: Hjem og familie og Skole og jobb. Her har vi blant annet sett at guttene ofte har 

mer fritid enn jentene, både fordi jentene har mer ansvar i hjemmet og i familien, og fordi 

flere av dem går på skole enn guttene. Guttene har dermed mer tid til å henge ut i gjengen, 

og dette kan være med på å forklare at guttene generelt har mer aktive og deltakende roller i 

gjengen. Anne Campbell (gjengitt i Decker og Van Winkle 1996:19) påpeker at dette også 

var et fenomen hos gjengene hun gjorde feltarbeid hos i New York i USA: Jentene hadde et 

større liv utenfor gjengen enn det guttene hadde, ofte på grunn av jentenes ansvar i familien. 

Forpliktelsene rundt husarbeid, barnepass av yngre søsken og pass av egne barn falt 

disproporsjonalt på kvinnelige gjengmedlemmers skuldre, og Campbell konkluderer med at 

disse forpliktelsene på en måte kan sies å beskytte jentene mot å involvere seg dypere i 

gjengen.   
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3. Hvorfor bli med i gjengen? 

Mye forskning på gjenger og gjengmedlemmer fokuserer på hva som gjør at gjenger oppstår 

og hva som påvirker ungdommers beslutning om å bli med i en gjeng. De fleste 

gjengforskere i USA og Europa påpeker at gjenger hyppigst oppstår i økonomisk fattige 

nabolag, med en stor andel etniske minoritetsgrupper som opplever sosial marginalisering og 

diskriminering. I USA er slike nabolag ofte i bykjernene, såkalte inner city bydeler, mens det 

i Europa er en tendens til at sosialt og økonomisk marginaliserte grupper bosetter seg i 

nabolag i utkantene eller forstedene til byene der boligene er billigere (Klein 2001: 9). El 

Alto er preget av stor økonomisk fattigdom, høy arbeidsledighet og begrenset tilgang til 

infrastruktur og sosiale tjenester, og dette preger livet til de fleste som bor her på ulike 

måter. Som nevnt i forrige kapittel anses El Alto fremdeles som den fattige forstaden til La 

Paz. 

El Alto passer inn i bildet når det gjelder hvor ungdomsgjenger dukker opp. Samtidig er det 

viktig å se på at bildet alltid er mer komplekst. I La Paz finnes det i følge politiet mellom 25 

og 40 ungdomsgjenger i de rike bydelene sør – la zona sur – i byen (La Razón 2006 a og c). 

I år 2000 ble det mye medieoppmerksomhet rundt avsløringen av disse gjengene, som ble 

døpt ”Pappaguttene” [Los hijitos de papá] av politi og media. Flere av de som var kommet i 

politiets søkelys på grunn av gjengkriminalitet var sønner av velstående politikere og 

diplomater som brukte sin politiske og økonomiske innflytelse for å prøve å unngå at 

guttene53 ble straffet i rettssystemet. Flere av guttene ble sendt til utlandet for å studere og 

”få orden på livet sitt”. Gjengmedlemmer i El Alto diskuterte dette heftig da det skjedde, og 

reagerte sterkt på forskjellsbehandlingen mellom ’pappaguttene’ og gjenggutter fra fattigere 

bydeler (personlig kommunikasjon med Odd Kjetil Valen).  

 

53 Jeg hørte aldri noe om at jenter var nevnt i forbindelse med disse gjengene, og ingen jenter var tiltalt. Politiet i El Alto og 
La Paz har i stor grad ignorert jenters gjengdeltakelse, så det trenger ikke bety at Los hijitos de papá var rene guttegjenger. 
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Gjenger i økonomisk bedrestilte bydeler i La Paz er ikke et nytt fenomen, verken i Bolivia 

eller ellers. I Norge var for eksempel den såkalte Frognerbanden aktiv på 1950-tallet (Lien 

2001:166). De første gjengene som dukket opp i La Paz på slutten av 1960-tallet dukket opp 

i bydelen Miraflores, der de fleste beboerne kan sies å tilhøre en øvre middelklasse. De var 

inspirert av motorsykkelgjenger fra filmer fra USA, og flere av dem kjørte egne sykler, noe 

som viser at de kom fra økonomisk velstående familier (Revista OH 2006). Det kan dermed 

se ut til at de har noe til felles med mange av dagens ungdomsgjenger i la zona sur i La Paz, 

som er kjent for å møtes på plazaer i bilene sine for å henge ut, drikke alkohol og spille 

musikk.    

Til tross for at det finnes ungdomsgjenger i nabolag som ikke er preget av økonomisk 

fattigdom, og det kan argumenteres for at både forskere og myndigheter overfokuserer på 

gjengaktiviteter i fattige nabolag, tyder likevel det meste på at gjenger i all hovedsak oppstår 

blant ungdom som føler seg sosialt og økonomisk marginalisert og som bor i områder preget 

av høy arbeidsledighet. Det er ikke slik at noen etniske grupper er mer eller mindre 

tilbøyelige til å forme gjenger, men grupper som føler seg sosialt, økonomisk eller politisk 

marginaliserte og avviste er mer sårbare for gjengdannelse (Klein m.fl. 2001:135). I USA 

var det tidlig på nittenhundretallet mange gjenger som bestod av europeiske innvandrere; 

irske, polske, svenske, tyske og italienske. Vi vet at mange av de nyankomne 

innvandrergruppene ofte ble møtt med sterke fordommer og diskriminering (se f. eks 

Bourgois 2003:57–59 om rasismen mot italienske innvandrere i New York rundt 

århundreskiftet 1800–1900), på samme måte som mange ungdommer med innvandrer- eller 

flyktningbakgrunn møter negative fordommer og strukturell diskriminering i Europa i dag. I 

USA består i dag mesteparten av gjengene av ungdom med afroamerikansk eller 

latinamerikansk bakgrunn mens det i Europa er ungdom med innvandrer- eller 

flyktningbakgrunn som utgjør flertallet av gjengmedlemmene54 (Klein 2001: 8). Basert på 

forskning i Oslo slår Inger-Lise Lien (2001:173) fast at generell pessimisme for fremtiden og 

 

54 Mange forskere i USA har imidlertid hevdet at svarte og latino ungdommer ofte blir stemplet som gjengmedlemmer uten 
at det er grunn til det, mens hvite gjengmedlemmer blir ignorert av både forskere og myndigheter (se f.eks Siegel 2001). 
Det er derfor svært sannsynlig at den etniske fordelingen er jevnere enn det som kommer fram i rapporter og statistikk, og 
dette kan også være tilfellet i andre land enn USA.  
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mangel på lovlige karrierealternativ for gutter med innvandrerbakgrunn er viktige faktorer 

for å forklare både dannelsen av gjenger og enkeltindividers valg om å bli med i en gjeng. 

Gjenggutter i Oslo har liten tro på at de vil få seg en god jobb. De forventer å bli 

diskriminert i det norske samfunnet, og har liten tillit til voksne, både foreldre og lærere. 

Framtidspessimismen de føler blir gjort om til gangsterdrømmer (Lien 2001:172).  

Jeg skal ikke gå nærmere inn på disse strukturelle årsakene eller prøve å forklare eksistensen 

av gjenger i El Alto, da dette faller utenfor det valgte fokuset i avhandlingen min. Det er 

imidlertid viktig å ha de strukturelle forklaringsmodellene med i tankene når jeg nå går 

videre og ser på hvilke individuelle faktorer som kan være med på å forklare hvorfor 

ungdommer velger å bli med i Los Jodis.  

Push og pull-faktorer 

Det pekes ofte på at årsakene som kan forklare ungdommers gjengdeltakelse analytisk kan 

deles inn i to grupper: Såkalte push og pull faktorer (Curry og Decker 1998:62, Miller 

2001:35). Skillet innebærer en vurdering av hvorvidt man blir ’dradd’ (pulled) inn i gjengen 

fordi man blir tiltrukket av det som gjengen har å tilby, eller om man blir ’dyttet’ (pushed) 

inn i gjengen ut av en frykt for fysiske konsekvenser om man ikke gjør det eller anser seg 

selv som maktesløs overfor fristelsene i gjenglivet (Curry og Decker 1998:62). I følge Curry 

og Decker støtter ”det meste av tilgjengelige bevis [..] opp under synet at individer blir dratt 

mot gjengene på grunn av det de ser på som positive trekk ved gjengmedlemskap” (ibid, min 

oversettelse). Jeg tror det kan være fruktbart å benytte et slikt skille mellom faktorer som 

’drar’ og ’dytter’ som et analytisk redskap for å lettere skille ut enkeltfaktorer og slik få en 

bredere forståelse av sammenhenger. Samtidig er det viktig å være bevisst på at det ofte – 

eller alltid – er mer komplekst og at det kan være vanskelig å avgjøre om en situasjon er med 

på å ’dra’ eller å ’dytte’. Ofte henger de to sammen.  

Curry og Decker (1998:62-63) nevner følgende faktorer som ’drar’ ungdom mot gjenger: 

Vennskap og det å tilbringe tid med venner, økonomiske vinningsmotiver og at gjengen kan 



 77

være en kilde til kulturell stolthet og identifisering. Når det gjelder de negative aspektene, 

altså hva som ’dytter’ ungdom inn i gjenger, peker de på behov for beskyttelse mot vold fra 

rivaliserende gjenger eller andre og frykt for konsekvenser ved å ikke bli medlem. Jody 

Miller (2001:35) finner i sin forskning tre gjennomgående trekk når det gjelder ungdoms 

livssituasjon som hun mener kan bidra til å forklare deres gjengdeltakelse. Miller skriver 

spesifikt om unge jenter, men jeg vil hevde at hennes argumenter også kan belyse aspekter 

ved gutters gjengdeltakelse. Det første Miller peker på er nabolagskonteksten som jentene 

bor i og jentenes møter med gjenger gjennom vennenettverk. Det andre hun viser til er 

seriøse familieproblemer i jentenes hjem, som rusmisbruk og vold, som fører til at jentene 

unngår hjemmet, har liten oppfølging hjemmefra og blir ’dyttet’ til å søke å få dekket sosiale 

og følelsesmessige behov annetsteds. Det siste hun peker på er sterk påvirkning fra 

gjenginvolverte familiemedlemmer, spesielt søsken og søskenbarn (fettere og kusiner). 

Miller understreker at alle gjengjenter hun intervjuet hadde sin egen individuelle vei inn i 

gjengen, men at en eller flere av disse tre faktorene var medvirkende i alles erfaringer.  

Det å være i en gjeng handler også om spenning, og å finne noe å gjøre i en kjedelig 

hverdag. Det er ikke så mange fritidsaktiviteter for ungdom i El Alto, og det er få steder de 

kan oppholde seg bortsett fra utendørs (plazaer og lignende), spillehaller (som la rockola) og 

barer og diskoteker. På plazaen kommer det daglige kommentarer om – Det er ingenting å 

finne på, og – Her skjer ingenting. Det å gjøre joda er også en måte å få ting til å skje. Joe og 

Chesney-Lind (1995:419) peker også på at mangel på fritidstilbud til ungdommer i fattige 

nabolag er en medvirkende faktor i gjengdannelse: ”Simply put, being poor means being 

bored”. 

Sandras historie 

Sandra forteller følgende om hvordan hun ble med i gjenger fra hun var rundt 13 år gammel:  

Jeg var med i ulike grupper, fra jeg var tretten år, fordi hjemme hos meg så hadde jeg ikke 

noen far som passet på meg og ga meg omsorg. Jeg har til og med hengt med gjenger i La 

Ceja [der de verste gjengene holder til], men jeg har aldri sniffet lim eller tatt dop eller noe 

sånt. Fra jeg var tretten år var jeg i en gruppe som jeg grunnla; Los rompecorazones 
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[Hjerteknuserne]. Vi var bare jenter, de var fra 14, 13, 11 år, der var også noen som var over 

15–16 år. Vi oppholdt oss her, bak skolen der, vi studerte alle der, vi var rundt 20 stykker, og 

vi gjorde joda. Før var det en gruppe med jenter – Las chuquis - og de styrte hele området her, 

og derfor starta jeg min egen gruppe. Etterpå forandra vi navn, til Hunky forever, da var vi 

nesten 30 personer; jenter, bare jenter. Vi gikk til diskotekene, alle med svarte, vide bukser, vi 

gikk alltid ut for å danse. Men så forsvant vi alle hver til vårt. Jeg var med i Los Hijos de 

nadie, i ett år. I løpet av den tiden – da fantes ikke Los Jodis ennå – så var det en gruppe med 

bare jenter, som kalte seg Jodas, de var bare jenter, feite alle sammen. Fra Los Hijos så var 

det jeg og to andre jenter, vi gjorde alltid joda sammen. Det var der jeg lærte å gjøre joda. Jeg 

kledde meg alltid slik, i jakker som var mye videre enn denne, grønn, med ei stor hette og caps, 

og med vide bukser og joggesko, akkurat som en gutt. Vi gikk ned på plazaen til La Granizada 

for å tagge, bare vi jentene, for at de ikke skulle merke noe. 

Sandra trakk seg ut av Los Hijos etter flere episoder med politiet og voldsepisoder med andre 

gjenger. En av jentene i Los Hijos ble stygt banket opp av en av guttene fra La Granizada og 

etter det forsvant hun, uten at noen vet hvor hun ble av. Sandras storebror straffet henne fysisk 

hver gang noe skjedde, som at politiet eller andre kom på døra, men i følge Sandra var det 

morens bønn om at hun måtte slutte å henge med disse ”vennene sine” og heller gå på skolen 

som var avgjørende for at hun til slutt trakk seg ut av gjengen. Det tok imidlertid ikke lang tid 

før Sandra begynte å henge med en annen gjeng, nemlig Los Jodis:  

Da jeg var 15 år begynte jeg å jobbe, og så begynte jeg å bli kjent med noen fra Los Jodis. 

Noen av jentene jeg hadde gått i klasse med på skolen var med i den gruppen, og de spurte 

meg om ikke jeg også ville være med. – I hvilken gruppe er du, spurte jeg, - Er du virkelig med 

i Los Jodis? Det vises jo ikke på deg. – Nei, jeg går bare slik, sa hun. Hun var nemlig helt 

normalt kledd. Senere så sa hun til meg: - Bli med, det skal være en fest, og jeg ble med på 

festen, og der ble jeg kjent med alle Jodis. De begynte å plage meg, de maste på meg og flørta 

med meg. De sa: - Kom ned på plazaen, kom ned, kom igjen da. Så sa jeg: - Nei, jeg kjenner til 

dere, og de sa: - Ja, vi er Los Jodis. På den tiden pleide de å stjele mye sko, de rana mye, for 

eksempel jakker og joggesko. Så begynte jeg å henge ut med dem, jeg var sammen med dem, 

og slik begynte det. Jeg ble døpt, og helt til nå så har jeg fulgt dem. 

Jeg vet ikke helt hvorfor jeg begynte å henge med dem. De vant min tillit, noen av dem støttet 

meg mye, ikke alle, men noen. Jhony har også støttet meg, han var som en bror, han var leder 

da også. Jeg var alltid i trøbbel på den tida, jeg gikk ikke på skolen. Jeg hadde mye trøbbel 
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med broren min, vi krangla alltid, helt siden jeg var liten så har han alltid slått meg. Jeg måtte 

alltid gjøre alt, og han hjalp aldri til, og hvis jeg ikke gjorde det han sa så slo han meg.  

Faktorer i El Alto 

Jeg skal nå gå videre og se på hvilke faktorer medlemmene i Los Jodis nevner for å forklare 

hvorfor de selv ble med i gjengen, og se disse i sammenheng med de ovennevnte faktorene 

som Miller og Curry/Decker peker på. Den første kommentaren jeg fikk når jeg spurte 

individuelle Jodis om de kunne si noe om hvorfor de begynte å henge med gjengen var svært 

ofte en variant av: Jeg vet ikke, de er vennene mine.  

Jeg har tidligere påpekt at Los Jodis også er en vennegjeng, og jeg mener dette er svært 

relevant for å forstå ungdommers deltakelse i gjenger. Det psykososiale behovet for 

vennskap og det å tilhøre og henge ut med en vennegjeng er en svært viktig motivasjon blant 

ungdommer generelt, og flere forskere peker på at dette er viktig for å forstå ungdommers 

ønske om å bli med i gjenger (Miller 2001:41). I følge Vigil er ungdommers vennegrupper 

(peer groups) viktige for å veilede ungdommer gjennom identitetskriser som oppstår på 

grunn av de følelsesmessige, fysiske og psykiske endringene de går gjennom i 

ungdomstiden, og dette er viktig for å forstå gjengmedlemskap (Vigil 1988: 441).  

Ønsket om vennskap og tilhørighet er noe av det viktigste som ’drar’ ungdom mot gjengen, 

og her skiller ikke gjengen seg fra andre ungdomsvennegrupper. Poenget mitt i denne 

avhandlingen er at der gjengen skiller seg fra andre ungdomsfellesskap er gjennom måten 

fellesskapet blir kontinuerlig konstruert og forsterket gjennom vektleggingen av intern likhet 

og ekstern ulikhet – altså en kontinuerlig bevissthet rundt grenser. Men gjengungdommer er 

ikke helt unike, eller ulike andre ungdommer. Ungdommer blir tiltrukket av gjengen av 

samme grunn som de blir tiltrukket av andre vennegrupper: Ønske om tilhørighet, 

anerkjennelse og vennskap. Mange av Los Jodis har også kommet inn i gjengen samtidig 

med andre som de var venner med i utgangspunktet, og sånn sett har gjengen som fellesskap 

tatt opp i seg mindre vennefellesskap. Dette gjelder for eksempel flere av de nye jentene, 

som var et venninnefellesskap på 4-5 stykker som ble med i gjengen samtidig. Da 
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feltarbeidet mitt begynte var de alltid minst to, ofte tre, som hang sammen med gjengen, men 

etter hvert som månedene gikk inntok Nora en annen rolle i gjengen og begynte å henge ut 

uten at venninnene var med. Hun deltok også på noen av pilegrimsvandringene ned til La 

Paz i forbindelse med fasten, som eneste jente fra sin opprinnelige venninnegjeng.  

Vennskap og tilhørighet 

Mange av de som er med i Los Jodis, både av guttene og jentene, er eller har vært blant de 

”tøffeste” og mest populære i sin klasse eller blant vennene, ut fra det de selv og andre sier. 

Med ’populær’ mener jeg at de oppfattes som å ha mange venner, å ha en lederrolle blant 

vennene og er attraktive som potensielle kjærester for det motsatte kjønn. Det at ’populære’ 

ungdommer er med i gjengen er også er med på å gjøre gjengen mer attraktiv for andre. 

Blant jentene er det flere som har kommet med i gjengen gjennom å ha vært kjæreste med en 

av guttene, eller venninne til en som har vært kjæreste, og jeg vil gå ut fra at flere har begynt 

å henge med gjengen fordi de har vært forelska i noen i gjengen.  

Noen i gjengen er søsken, men jeg tror ikke dette er en avgjørende faktor for å forklare 

personers valg om å bli med i gjengen, slik tilfellet var hos mange av jentene som Miller 

skriver om (se over). Siden Los Jodis er en relativt ung gjeng er det naturlig nok ingen i 

gjengen som har foreldre som er med i gjengen – eller en annen gjeng heller, for den saks 

skyld. Som nevnt blir søskenrelasjoner underkommunisert i gjengsammenheng, noe som kan 

henge sammen med at det legges vekt på at gjengen er som en familie.  

Noen gjengforskere (f. eks Miller 2001, Moore og Vigil i Curry og Decker 1998:124) peker 

på at gjengen blir spesielt viktig for ungdommer som har svake eller dårlige relasjoner til 

den nærmeste familien, og som kommer fra hjem med problemer som rus og vold. Som jeg 

allerede har nevnt, finner jeg ingenting som tyder på at ungdommene som er med i Los Jodis 

skiller seg nevneverdig fra andre ungdommer i bydelen når det gjelder sosioøkonomisk 

bakgrunn, eller at vold skal være mer utbredt i familiene til Los Jodis enn i andre familier i 

El Alto. Samtidig har mange i gjengen en svak oppfølging hjemmefra, ofte knyttet til at 

foreldrene ikke er til stede. Svært mange av Los Jodis har ikke fedre, enten fordi de er døde 
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eller fordi de har flyttet fra familien og ikke har noen kontakt. Kvinnene i El Alto jobber ofte 

svært lange dager, og kan være borte fra hjemme fra tidlig morgen til sen kveld. Det er 

likevel forskjell mellom guttene og jentene, og jentene forteller om en mye tettere 

oppfølging hjemmefra enn det guttene gjør, noe som gjør at familien i mye større grad 

begrenser tiden de kan tilbringe med gjengen.   

Mange i gjengen forteller at de har få voksenpersoner som de har gode relasjoner til, og dette 

er noe guttene snakker spesielt om når de er fulle. En kveld etter en fest var en av guttene 

sint og lei seg, noe som i utgangspunktet var knyttet til en forelskelse, men da han brøt ut i 

krampegråt hikstet han fram: Jeg har ingen far, og mora mi er ikke glad i meg! Dette er en 

ganske typisk uttalelse for flere av guttenes utbrudd når de er fulle, der de viser en sårhet 

som de ikke gir uttrykk for når de er edru. Jhonys syn på seg selv som ’far’ til de andre 

ungdommene i gjengen henger sammen med dette. Han har selv en far som han ser veldig 

opp til, og som han mener har vært uvurderlig spesielt i sin støtte til utdanningen han har 

tatt, og det er denne faderlige støtten han sier at han som gjengleder ønsker å gi videre til 

gjengen sin. Mange Jodis understreker at gjengen har vært der for dem når deres egen 

familie ikke var det, spesielt knyttet til problemer de har hatt med foreldre og søsken. På 

dette grunnlaget slår de, i likhet med hovedpersonene i filmen Sangre por sangre, fast at 

Dere er familien min, og gjengen blir et emosjonelt fellesskap med store likhetstrekk med 

familiefellesskapet. Dette er et viktig utgangspunkt for å forstå hvorfor bruken av 

familiemetaforen i gjengen har så sterk betydning, noe jeg vil komme tilbake til i neste 

kapittel.  

Ideen om familien som et fellesskap der alle stiller opp for alle og gir hverandre støtte og 

omsorg er en idé som står sterkt i El Alto. Denne ideen om familieenheten blir formidlet 

blant annet av kirkene (både den katolske og de evangelistiske), av filmer, såpeoperaer 

[telenovelas], nyhetsinnslag, reklame, debattprogrammer o.l. på tv og radio og av 

myndigheter og organisasjoner fra sivilt samfunn som fokuserer på familiens fellesskap og 

foreldres ansvar for barna gjennom kampanjer, boards o.l. Når ungdommene føler at deres 

egen familie ikke lever opp til denne ideen, endrer ikke ideen innhold men form: De tyr til 

gjengen for å få oppfylt de emosjonelle og sosiale ønskene de knytter til familien som idé, og 
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kan i denne prosessen ta symbolsk avstand fra sin egen familie, for eksempel gjennom 

dåpsritualet eller å velge et gjengnavn som viser at de alle er ’foreldreløse’: Los Hijos de 

nadie (Ingens barn).  

Anerkjennelse og respekt  

Gjengmedlemskap gir også anerkjennelse til medlemmene, både internt i gjengen og fra 

andre rundt gjengen. Med anerkjennelse mener jeg her anerkjennelse som oppfattes positivt 

av Los Jodis, ikke bare anerkjennelse i form av en ekstern identifisering som en gruppe. Når 

Los Jodis oppholder seg på plazaen eller på la rockola viker som oftest andre ungdommer 

som ikke er med i gjengen unna, og dette tolkes av Los Jodis som respekt.  

Da vi gikk inn på la rockola stod en 4-5 gutter og 2-3 jenter og hang ved jukeboksen. Noen av 

jentene hadde skoleuniform, og guttene gikk i ”vanlige” (ikke-sagge) bukser og jakker. De 

hadde satt på en eller annen chicha cumbia- sang [populærmusikk] på jukeboksen. Alle så opp 

da vi kom inn. Rodrigo og Gabi gikk først, og vi andre bak. Rodrigo gikk rett bort og stilte seg 

ved stolpen ved jukeboksen. Han så ikke på de som allerede stod der. En av guttene gikk bort 

til Rodrigo og hilste på ham, kalte ham hermano [bror]. Rodrigo svarte bare Que tal [uformell 

hilsen, tilsvarer ”Hva skjer”]. De brukte ikke Jodis-håndtrykket. Gutten ble stående litt foran 

Rodrigo uten at de sa noe, og så mumlet han noe og gikk. De andre ungdommene fulgte etter. 

Rodrigo fikk en mynt av Jorge, uten å si noe, og gikk bort og satte på en hip hop-sang på 

spansk. Alle guttene kunne hele teksten.  

Eksemplet over er fra en vanlig dag, og det viser at det å være en Jodi gir anerkjennelse fra 

andre ungdommer i nabolaget ved at de viker unna og slik viser gruppen respekt. Mange av 

de andre ungdommene ser ut til å være redde for Los Jodis, og når Los Jodis kommer er det 

ofte noen andre som går. Plazaen som Los Jodis henger på har en liten fotballbane, som 

brukes av mange ungdommer på ettermiddagene. Noen ganger hopper en av Los Jodis inn på 

banen, prøver å ta ballen eller roter til spillet for de som spiller. Når dette skjer later de som 

spiller som ingenting, og ofte pakker de sammen og går derfra så fort de har fått ballen sin 

tilbake. En gang vi stod og hang på plazaen kom en full mann i 30-årene sjanglende, og han 

hoppet inn på fotballbanen og ville spille med guttene som spilte fotball. De stoppet da 
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spillet umiddelbart og stilte seg i en ring rundt mannen og ba ham pelle seg vekk. Dette var 

mange av de samme guttene som i lignende situasjoner med en av Los Jodis aldri hadde tatt 

til motmæle. Mannen var alene, og var ikke fra nabolaget.  

Trygghet 

Om jeg skal følge inndelingen i faktorer som drar og dytter, er ønsket om vennskap, 

tilhørighet og anerkjennelse faktorer som drar. Samtidig henger dette, ikke minst 

anerkjennelse, også sammen med en faktor som dytter ungdommer til å bli med i gjengen, 

nemlig frykten for å bli utsatt for vold. Faren for å bli utsatt for overfallsran er stor mange 

steder i El Alto og La Paz, inkludert i bydelen der Los Jodis holder til. Los Jodis selv utfører 

noen av disse overfallene, men dette er i liten grad organisert og ofte er det en del av en 

slåsskamp med andre gjenger. Jeg vil hevde at økonomisk vinning i seg selv ikke er en 

relevant faktor for å forklare hvorfor ungdommer blir med i Los Jodis.  

Ungdommer som er ute alene på kveldstid er spesielt utsatt for overfallsran og blir frastjålet 

jakker, sko og eventuelle penger og mobiltelefoner. Ranene kan være brutale. I løpet av mitt 

halvår i El Alto ble tre av guttene som jobber på CEADL utsatt for overfallsran rett ved sine 

hjem på kveldstid (to i El Alto og en i La Paz). En av guttene mistet bevisstheten da ranerne 

kom bakfra og strammet en streng rundt halsen hans, og våknet opp uten sko og jakke. En 

annen ble knivstukket, men klarte å komme seg inn døren hjemme før de fikk tatt noe, og 

den tredje ble slått og sparket og mistet lommeboka. Moren til en av guttene som deltar i 

CEADLs dansegruppe ble knivdrept tidlig en morgen. Hun ble frastjålet skoene sine, som 

sannsynligvis var motivet for drapet. Frykten for å bli overfalt er altså en reell frykt. Spesielt 

gutter er utsatt, fordi jenter i liten grad er ute alene på kveldstid. Når gutter og jenter er ute 

sammen passer guttene på at jentene blir fulgt hjem og ikke går alene. Når jeg var sammen 

med Los Jodis på kveldstid passet de alltid på at noen fulgte med til avenidaen og ventet 

sammen med meg til det kom en minibuss som jeg kunne ta. Overfallene skjer ofte i eget 

nabolag, og det å bli med i en nabolagsbasert gjeng gir en viss trygghet for å unngå overfall.   
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Noen Jodis forteller at det var flere aktive gjenger på skolen deres, som blant annet ranet og 

truet elever, og dette medvirket til at de ble med i Los Jodis. Gjengenes tilknytning til 

skolene kan vi blant annet se i navnet til LMDC, som nå er i allianse med Los Jodis. 

Forkortelsen står for La Mara Del Colegio som betyr Gjengen fra skolen eller Skolens gjeng. 

Når flere gjenger er aktive på en skole kan elever føle seg presset til å bli med i en gjeng, på 

samme måte som flere aktive gjenger i ett nabolag kan presse ungdommer til å søke trygghet 

hos en av gjengene. Siden gjengene er territorielt baserte vil en persons bosted være en 

viktig faktor i hvilken gjeng han eller hun vil søke til, men også hvem andre som er med i 

gjengen er viktig. Mange i Los Jodis begynte å henge med gjengen samtidig med vennene 

sine. 

Det paradoksale med at ungdommer blir med i gjenger for å oppnå trygghet er at 

gjengmedlemskap i seg selv innebærer en fare for å bli utsatt for vold. Det å bli identifisert 

som en Jodi kan sette deg i fare om du befinner deg på området til Los Hijos, noe José 

forteller når han sier at han ønsker å slutte å henge med Los Jodis fordi han er lei av å ikke 

kunne gå og drikke øl sammen med andre kamerater uten å bli truet eller angrepet av Los 

Hijos. De jevnlige slåsskampene mellom medlemmer fra Los Jodis og Los Hijos fører til 

skader, og de andre i Los Jodis kan også være en trussel, spesielt de som tilhører la plana 

mayor. For jentene kan gjengen innebære en økt risiko for å bli utsatt for seksualisert vold. 

Gjengmedlemskap øker også sjansen for å bli utsatt for vold fra politiet, i jentenes tilfelle 

seksualisert vold. De fugleskremselslignende halmfigurene som henger i lyktestolper over 

hele El Alto viser også en annen fare ved å være gjengmedlem: Faren for å bli utsatt for vold 

og lynsjinger fra naboer. Her er beskrivelse av en slik lynsjing fra en boliviansk avis. 

Noen dager før lynsjingen ble en drosjesjåfør drept av en gjeng som stjal motorsykkeldrosjen 

hans. Når naboene nå får vite at politiet har arrestert en gutt på en stjålet motorsykkel i en 

naboby, bestemmer de seg for å ta saken i egne hender. I det politiet kommer med gutten til 

politistasjonen blir de møtt av en rasende mobb som truer de fem betjentene til å overlevere 

ham. Gutten tvinges til å bære et kors fram til midten på byens plaza før han blir bundet fast til 

en stolpe. Korset har noen tatt fra drosjesjåførens grav, og det brukes, sammen med steiner og 

kjepper, til å slå gutten i hjel. Etter lynsjingen dumper de rasende naboene den døde kroppen 

foran inngangen til politistasjonen. Gutten het Marcelino, og ble seksten år (La Razón 2006 b). 
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De siste årene har dette skjedd i økende grad over hele Bolivia, spesielt i områdene rundt 

byene Cochabamba og Santa Cruz55. Jody Miller (2001:58) kommenterer det tilsynelatende 

paradokset ved at jenter søker til gjenger for å få trygghet samtidig som det å være i en gjeng 

gir en økt fare for å bli utsatt for vold. Hun forklarer det med at gjengvold er strukturert 

vold, at den er forutsigbar. Selv om et gjengmedlem ikke alltid vet når det vil bryte ut 

alvorlig vold mellom gjengen og en annen gjeng er det likevel en forutsigbarhet i volden og i 

hvilke situasjoner og steder det er sannsynlig at vold oppstår. Hun peker på at jentene, når de 

velger å bli med i en gjeng, kan sies å bytte usikkerhet mot sikkerhet. Jeg tror denne 

analysen i like stor grad kan gjelde gutter, og at det kan være med på å forklare valget om å 

bli med i gjenger i områder preget av vold og usikkerhet. Ved å bli med i en gjeng kan 

medlemmene føle at de selv har mer kontroll over faremomentene og volden de utsettes for. 

Oppsummering 

Jeg har nå sagt noe generelt om hvordan gjenger oppstår, og sett på faktorer som kan være 

med på å forklare hvorfor ungdommer i El Alto velger å bli med i en gjeng. De generelle 

faktorene jeg mener best kan forklare de individuelle valgene om å bli med i Los Jodis er 

ønsket om vennskap, tilhørighet og anerkjennelse, som er med på å ’dra’ ungdommer mot 

Los Jodis. Aktive gjenger og trusselen om vold i nabolaget og på skolen fungerer som 

faktorer som ’dytter’ ungdommer inn i Los Jodis. Jeg ønsker i denne avhandlingen å vise at 

gjengen er et spesielt fellesskap, noe som er en viktig faktor for å forstå hvorfor ungdom blir 

dratt mot gjengen. Dette sterke fellesskapet blir en kontrast til det som de ikke opplever i 

familien, enten periodevis eller mer permanent. Fellesskapet er en viktig motivasjonsfaktor 

for å bli med i gjengen i utgangspunktet, i tillegg til å være en forklaringsfaktor på hvorfor 

medlemmene forblir i gjengen. Jeg skal i neste kapittel forklare mer konkret hvordan 

gjengen konstrueres som et symbolsk fellesskap. 

 

55 I følge Albó (2006:337) skjer det ikke like mange lynsjinger i El Alto som i urbane perifere områder i Cochabamba og 
Santa Cruz, noe som kan skyldes den sterke stillingen som nabolagsforeningene har i El Alto. Se for øvrig Goldstein (2004) 
om lynsjinger i Cochabamba. 
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4. Å være eller ikke være  

Jeg vil her se nærmere på hva det innebærer å være en Jodi, altså hvilken mening det gir 

medlemmene, og hvordan fellesskapet skapes gjennom vektleggingen av grenser. Gjenglivet 

er i stor grad et liv på kanten, der grensene stadig aktiveres. Jeg tar her utgangspunkt i 

Anthony Cohens (1985) teori om ’community’ og Richard Jenkins (2004) teori om 

’identitet’. Disse teoriene baserer seg eksplisitt på bidrag fra andre teoretikere, spesielt Barth 

(1969) sin teori om at det er grensene som definerer etniske grupper, og Andersons (1991) 

teori om imagined communities.  

Gjengidentitet hos Los Jodis konstrueres på to ulike, og tilsynelatende motsigende måter: På 

den ene siden vektlegges intern likhet og at det å være Jodi er noe som ligger inne i hver 

enkelt – noe som ligger i hjertet ditt. Gjengmedlemskapet framstilles som en fiktiv familie 

gjennom bruk av symbolikk knyttet til familie og slektskap. På den andre siden blir gjengen 

som fellesskap skapt og styrket gjennom aktivering av grensene mot andre, spesielt gjennom 

at medlemmene deltar i å gjøre joda.  

Fellesskap og identitet 

Jeg vil her argumentere for at gjengen kan forstås som en ’community’, og at deres 

individuelle og kollektive identitet som Jodis kan forstås som en midlertidig form for 

’primær identitet’ (Jenkins 2004). Denne er framtredende i deres gjenghverdag, og blir så 

sterk fordi den simultant konstrueres gjennom en delt praksis som markerer grenser mot 

andre (å lage kødd) og en vektlegging av symbolikk knyttet til gjengen som et symbolsk 

familiefellesskap. Jeg vil videre argumentere for at Los Jodis og de andre gjengene i El Alto 

deler en felles symbolsk virkelighet, som gjør meningsfull samhandling mellom dem mulig. 

De kan dermed ses på som medlemmer av ett og samme forestilte fellesskap (Anderson 

1991). Før jeg går videre vil jeg foreta en beskrivelse av teoriene jeg bruker.  
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Jeg vil forholde meg til begrepet ’community’ i tråd med nyere perspektiver som vektlegger 

det symbolske fellesskapet og ikke lokalsamfunnet som fysisk sted: 

A useful new approach can be found in the suggestion that neither past nor present 
communities should necessarily be regarded as concrete, physical entities situated in 
particular places, but rather as cultural constructions that provide important symbolic as 
well as practical frameworks of life (Olwig 2002: 125). 

Jeg vil videre følge Signe Howell (2002:84), og oversette begrepet ’community’ til det 

norske begrepet ’fellesskap’. Anthony Cohen (1985) definerer fellesskap [community] slik: 

A reasonable interpretation of the word’s use would seem to imply two related 
suggestions: that the members of a group of people (a) have something in common with 
each other, which (b) distinguishes them in a significant way from the members of other 
putative groups (Cohen 1985: 12). 

Howell understreker videre at et gitt fellesskap, for å være en gyldig sosiokulturell kategori, 

også må anses av andre for å være det (2002: 87). Hun understreker at denne gjensidige 

aksepten er et resultat av en forståelse som er forhandlet fram gjennom samhandling, og 

trenger ikke være noe absolutt. Både Howell og Cohen bygger her videre på Fredrik Barths 

essay fra 1969, om etniske grupper og grenser. Barth påpeker her det som den gang var et 

banebrytende poeng, nemlig at det ikke er fraværet av relasjoner over grensene som er 

avgjørende for (etniske) forskjeller mellom grupper, men at sosial samhandling og gjensidig 

aksept ofte er selve fundamentet som sosiale systemer bygger på (Barth 1969:10). Gruppen 

blir ikke definert ut fra objektive egenskaper som gruppen har, men fra gruppens grenser: 

”The critical focus of investigation from this point of view becomes the ethnic boundary that 

defines the group, not the cultural stuff that it encloses” (ibid: 15, kursiv i orginaltekst).   

I tråd med dette legger Cohen (1985:12) også vekt på at ideen om fellesskap er noe 

relasjonelt, som innebærer ideer om både likhet og forskjell. Man føler seg som en del av et 
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adskilt fellesskap fordi det er noe de innenfor fellesskapet har felles, og som skiller dem fra 

andre som er utenfor fellesskapet. Som Barth før ham legger Cohen i dette essayet56 større 

vekt på grensene mot andre fellesskap enn på ”the cultural stuff” innenfor grensene, og 

understreker at “the use of the word [community] is only occasioned by the desire or need to 

express such a distinction” (Cohen 1985:12). Howell (2002) kritiserer denne tilnærmingen 

fordi den i stor grad ignorerer likheten. ”[S]urely it is of interest to turn the argument round 

and say that just as boundaries create distinction, they may equally create unity, conformity, 

and a sense of belonging within the boundaries” (Howell 2002: 86)57.  

Richard Jenkins (2004) bygger videre på både Barth og Cohen i sin teori om identitet, men 

inkorporerer Howells syn og viser tydeligere at identitet handler om både likhet og forskjell 

samtidig, og at disse bare kan ses sammen. Han understreker at man ut fra et sosiologisk 

perspektiv egentlig burde snakke om identifisering heller enn identitet, for å tydeliggjøre det 

prosessuelle ved identiteter og unngå essensialisering og reifisering (2004:5). Identitet 

handler om intern og ekstern identifisering. Forenklet kan en si at det ’interne’ innebærer 

hvordan jeg ser på meg, mens hvordan du ser på meg blir ’eksternt’. Det er et kontinuerlig 

samspill mellom disse, for identitet er aldri unilateral (Jenkins 2002:19). Jenkins definerer 

identitet som  

en måte for å vite hvem som er hvem (uten det kan vi ikke vite hva som er hva). Det er 
den systematiske etableringen og betydningen av relasjoner av likhet og forskjell, 
mellom individer, mellom kollektiver, og mellom individer og kollektiver (Jenkins 
2004: 5, min oversettelse). 

Jenkins ønsker ikke å bruke begrepet ’sosial identitet’, fordi all identitet per definisjon er 

sosial (2004: 4), og han hevder at individuell og kollektiv identitet baserer seg på de samme 

mekanismene (ibid:16). Den viktigste forskjellen mellom individuell og kollektiv identitet er 

 

56 Cohen har senere tatt avstand fra deler av essayet sitt fra 1985, se f.eks Cohen (2002), eller Jenkins (2004:110) for mer 
om dette.  
57 Cohen selv sier i sin epilog i samme bok at kritikken som Howell kommer med er nettopp noe av det han selv har funnet 
problematisk med sin opprinnelige teori, og som er en av grunnene til at han har gått tilbake på deler av den (Cohen 
2002:166) 
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at førstnevnte i større grad vektlegger forskjell mens sistnevnte vektlegger likhet, men dette 

er kun snakk om ulik vektlegging. De er begge basert på et samspill mellom de to. Samtidig 

er det også et kontinuerlig samspill mellom individuell og kollektiv identitet – ”for who we 

are is always singular and plural” (ibid:5, kursiv i originaltekst).   

Individuell identitetsutforming har sine røtter i de tidlige sosialiseringsprosessene (ibid:19). 

Cohen peker på at selv om alle identiteter er prosessuelle og mulige å endre, så er noen 

identiteter mer robuste og motstandsdyktige mot endring enn andre. Han kaller disse 

primære identiteter, og peker på ”selvet, menneskehet, kjønn, og, i noen tilfeller, slektskap 

og etnisitet” (ibid, min oversettelse) som eksempler på slike primære identiteter. I tillegg til 

å være identiteter som har dype røtter i et individs spedbarnsstadium og tidlige barndom, er 

disse identitetene også sterkt kroppsliggjorte (embodied) og har store konsekvenser 

(consequential).     

Jodi som individuell og kollektiv identitet 

Som vi så i kapittel to har alle medlemmene i Los Jodis flere andre identiteter i tillegg til å 

være Jodi, og gjengen utgjør bare ett av flere sosiale felt de oppholder seg i. Med bakgrunn i 

nevnte teorier vil jeg likevel hevde at Jodis-identiteten er svært framtredende i 

gjengmedlemmenes hverdag, og at den derfor kvalifiserer til å kunne kalles en form for 

primær identitet¸ til tross for at den ikke er sosialisert inn i tidlig barndom. Malcolm Klein 

peker også på noe lignende når han sier at gjengidentiteten for mange blir en ’master 

identity’ (Klein 2001:10).  

Psykososial forklaringsmodell 

James Diego Vigil (1988) beskriver hvordan ungdommer ofte blir med i gjenger når de er i 

et ungdommelig ’psykososialt moratorium’, som er et stadium mellom barndom og voksen 

da jevnaldrende [peers] spiller en spesielt viktig rolle i å veilede selvidentifiseringen 

(1988:421). Dette begrepet er utarbeidet av Erikson (Vigil 1988 og Kerpelman og Pittman 
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2001), og går ut på at ungdomstiden er en slags selvidentifiseringsfase hvor man ”prøver ut” 

ulike identiteter (Kerpelman og Pittman 2001:491). Rolleforvirring og tvetydighet, spesielt 

når det gjelder alders – og kjønnsroller er, i følge Vigil, vanlig i denne ungdomsfasen av 

ego-utviklingen, og gruppeoppførsel og gjengrollene blir da spesielt viktige (Vigil 1988: 423 

og 430). Vigil tar utgangspunkt i at et individs identitet kan ses på i form av fire aspekter ved 

selvet: Idealselvet, det fryktede selvet, selvet man utgir seg for å være, og det virkelige 

selvet (den man tror man er). Det å få disse identitetene til å gå sammen innebærer ofte å 

maksimere avstanden mellom det fryktede og det virkelige selvet, og minimere avstanden 

mellom idealselvet og det virkelige selvet (ibid:425). Gjengen, eller nabolagsgruppen, blir et 

substitutt for omsorgsgivere som har feilet, og ungdom tjener på å identifisere seg med 

gruppens ego-ideal, som tilbyr normer og mønster for følelsesmessig stabilitet, vennskap og 

sosial samhandling og beskyttelse. Spesielle psykologiske behov for omsorg, beskyttelse og 

rådgivning blir dekket av gjengen (ibid:433). Det som skjer kan, i følge Vigil, beskrives 

gjennom Eriksons teori om ungdommens ’psykososiale moratorium’, der tanker om  

ens eget selv (ego) ideal blir suspendert (enten midlertidig eller permanent, avhengig av 
gjengmedlemmet) i det gjengen tar over og dominerer selvidentifiseringen (spesielt ved 
å tilby avstand til det fryktede selvet). På noen måter blir gruppens ego-ideal en type 
høyere definisjon av selvet, for en person må overgi en viss uavhengighet for å sikre 
gruppesolidariteten (Vigil 1988:433, min oversettelse). 

Vigil bruker Freuds begrep ’primærgruppe’ for å forklare hvordan gruppen overtar plassen 

som ego-ideal. En primærgruppe er ”et antall individer som har satt ett og samme mål som 

sitt ego-ideal, og dermed identifiserer seg med hverandre i sitt ego” (Freud, sitert i Vigil 

1988:434, min oversettelse). Vigil viser blant annet til terminologien man bruker om 

hverandre i gjenger, som f. eks carnal (bror) og homeboys (fra samme nabolag, samme 

”hjem”), som gir sterke indikatorer om et fiktivt slektskap, og som reflekterer det sterke 

emosjonelle fellesskapet som gjengen er. Han mener dermed at gjengen kan anses for å være 

en ’primærgruppe’ slik Freud bruker begrepet (Vigil 1988:433). Jeg mener at Vigil peker på 

noe viktig når det gjelder ungdommers spesielle psykososiale behov for tilhørighet og 

fellesskap, og hans teori kan være med på å forklare hvorfor Jodis-identiteten blir så 
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avgjørende for gjengmedlemmene med utgangspunkt i at de er ungdommer. Samtidig mener 

jeg Vigils teori kan se ut til å legge for mye vekt på den interne likheten i gjengen, og 

dermed overser individuelle variasjoner innad i gjengen. Det kan se ut til at han i for stor 

grad vektlegger at de individuelle medlemmene gir avkall på sin ”uavhengighet”, og i for 

liten grad åpner for det som Anthony Cohen (1985) peker på, nemlig det at selv om mange 

sier de samme tingene så betyr det ikke automatisk at de legger samme mening i det.  

Intern og ekstern identifisering 

Identiteten som Jodi er svært kroppsliggjort, gjennom klær, håndtrykk og måte å stå og gå 

på, og har også store konsekvenser for hvordan medlemmene handler og hvordan de ser på 

den sosiale verden rundt seg. Jeg vil hevde at Jodis-identiteten er så viktig fordi den 

identiteten blir aktualisert i forhold til mange av samhandlingssituasjonene som 

gjengmedlemmene befinner seg i til daglig. Gjengidentiteten blir aktualisert i samhandling 

med medlemmer av egen gjeng, medlemmer av andre gjenger, politiet, andre ungdommer, 

voksne i nabolaget og ulike organisasjoner som jobber med gjenger (samt 

antropologistudenter på feltarbeid). Gjengidentiteten er sterk og overskyggende i forhold til 

mange andre identiteter som ungdommene har. 

Vi er som en familie - Intern identifisering i gjengen 

Om vi følger ideen om likhet og forskjell, og, som Richards sier det, indre og ytre 

identifisering, kan vi si at den indre identifiseringen i gjengen, altså vektleggingen av likhet, 

har store likheter med familie- og slektsrelasjoner. Vektleggingen av Jodis-fellesskapet som 

et symbolsk slektskap er med på å styrke Jodis-identiteten i forhold til andre identiteter. 

Under en samtale ganske tidlig i feltarbeidet mitt snakket jeg med noen av jentene om 

hvorfor det ikke var så viktig for dem å kle seg i ”gateklær” slik som guttene gjorde. – Ser 

Jodi está en tú corazón [Det å være Jodi ligger i hjertet ditt], forklarte Gabi. – Det viktige er 

ikke det du har på utsiden, men den du er inne i deg. Flere nikket samtykkende da hun sa 

det.  
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Som vi skal se i neste kapittel gis Jodis-medlemmene nye navn i initieringsritualet, slik man 

får i en familie, og det kreves en lojalitet til gjengen som er sammenlignbar med den lojalitet 

som forventes innad i familien. Utsagn som Vi er som en familie og Her tar vi vare på 

hverandre er vanlige for å beskrive gjengen, og gjenglederen Jhony nevner ofte at han ser på 

seg selv som en far for de andre i gjengen. Dette betyr naturligvis ikke at gjengen er entydig 

modellert etter familie og slektskap, men det lånes symbolikk fra familiesfæren for å forklare 

samholdet i gjengen, og slik også styrke dette.  

Gjengen blir også ofte satt opp som en motsetning til egen familie. Sandra forteller at 

gjengen var der for henne når familien ikke var det, og at gjengen har fungert som søsken og 

lederen som en far for henne. Det samme sies av mange i gjengen. Noen i gjengen er 

biologiske søsken, men dette vektlegges lite i samvær i gjengen. Det biologiske slektskapet 

blir sjelden nevnt i gjengen, og det tok ganske lang tid ut i feltarbeidet mitt før det kom opp i 

en tilfeldig sammenheng at den-og-den var søsken. Noen av guttene ble irriterte når jeg 

spurte dem om broren foran de andre i gjengen. Etter en flere dagers fyllekule ble tre av 

guttene arrestert etter å ha vært i slåsskamp med noen av Los Hijos. En av guttene var Pablo, 

som er lillebroren til Vicente. To dager senere var de ikke løslatt ennå, og vi visste ingenting 

om dem. Jeg visste av erfaring at Vicente ikke likte å bli spurt om broren sin, men syntes at 

situasjonen nå var spesiell. Noen av guttene hadde tidligere samme dag vært på 

politistasjonen for å spørre etter kameratene, og hadde fått beskjed om at de ikke visste noe 

om dem og at de aldri hadde blitt arrestert. Jeg spurte derfor Vicente om han var bekymret 

for lillebroren, og han blåste det bort med et trekk på skuldrene og et ubekymret Nah. – Men 

han er jo broren din, sa jeg, og ble møtt av et irritert svar: Her er vi alle brødre58! før han 

demonstrativt gikk og stilte seg en annen plass. Hans irriterte svar ble overhørt av de andre 

og førte til at flere av de andre begynte å forklare at de alle var søsken i gjengen, og at alle 

 

58 Han brukte det spanske ordet hermanos, som kan bety både søsken og brødre. 
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derfor var like bekymret for alle59. Familiemetaforen blir ofte brukt i gjengen for å overtale 

noen til å gjøre noe, eller, som her, for å forklare andre hvordan gjengen fungerer. Det 

spesielle i dette tilfellet var at de andre nå brukte den biologiske søskenrelasjonen mellom 

Pablo og Vicente som utgangspunkt, og sa at gjengrelasjonen mellom de to er viktigere enn 

det at de er biologiske søsken. En av guttene sa til meg at Vicente hadde blitt sur på meg 

fordi jeg hadde spurt om hans bror, mens Pablo faktisk var alles bror, og de to andre 

arresterte guttene var også Vicente sine brødre. Det er jo det vi har sagt til deg [før]: Alle vi 

Jodis er søsken!  

Nedtoningen av biologisk slektskap kan tyde på at den biologiske familierelasjonen kan bli 

en trussel mot gjengen, fordi den kan medføre kryssende lojaliteter. Det er derfor viktig for 

Vicente at hans biologiske søskenforhold til Pablo ikke vektlegges, slik at det ikke blir stilt 

spørsmål ved hans lojalitet til gjengen. Det er viktig å huske på at søsken ofte kan ha 

motsetningsfylte relasjoner, ikke minst i ungdomstiden, og at ønsket om å bli for tett knyttet 

til broren sin kan ha mange årsaker som ikke nødvendigvis har noe med gjengen å gjøre. Jeg 

opplevde likevel aldri at noen av søskenparene uttrykte noen form for søskenkrangling, og 

tilsynelatende omgikk de hverandre på samme måte som de omgikk de andre medlemmene – 

når de var sammen med gjengen, vel og merke. Det biologiske slektskapet blir ikke trukket 

fram som noe negativt, det blir bare ikke lagt vekt på. 

Jeg mener at familieanalogien kan være god å bruke også for å forstå relasjonen mellom 

individuell og kollektiv identitet. Som Jenkins skriver, så er alle identiteter både kollektive 

og individuelle. I en familie hører alle til samme familien, samtidig som hver og en er egne 

personer med sine individuelle særtrekk. Du anses ikke automatisk for å bli mindre ’Hansen’ 

om du er mer ’Kari’, tvert i mot er det en utbredt oppfatning at disse to identitetene spiller 

 

59 De tre arresterte guttene ble løslatt senere samme kveld, og hadde heldigvis ikke blitt utsatt for noe særlig vold fra 
politiets side, bortsett fra at de hadde holdt Pablo fast og klippet håret hans fordi han hadde lang pannelugg. Det viste seg 
senere at Vicentes irritasjon også hang sammen med at han selv ikke hadde vært hjemme på flere dager. Han hadde ikke 
villet gå hjem mens broren var borte fordi han mente moren ville bli mindre bekymret for lillebroren om hun trodde de var 
sammen. Vicente var dermed irritert på lillebroren som hadde blitt arrestert fordi det blant annet førte til at han selv mistet 
svømmetreningen sin fordi utstyret lå hjemme. Svømmetreningen var viktig for Vicente, fordi svømmedyktighet, i følge 
ham, er et av kravene for å bli tatt opp på politiskolen, som er hans store drøm.           
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sammen, og har store muligheter for å utfylle og forsterke hverandre. Selvsagt er det 

forventet at Kari må oppføre seg i tråd med en del Hansen-forventninger (”her i huset gjør vi 

ikke sånn”), men det underbygger etter mitt syn sammenligningen med gjengen.  

Som Cohen (1985:15) påpeker, kan ’fellesskapet’ ses på som et symbol som har et stort 

spenn av ulike meninger knyttet til seg. Symbolet er imidlertid felles, og dermed kan mange 

ulike mennesker samles om det samme symbolet uten å være bevisste på, eller uten å 

tilkjennegi, de mange ulike meningene de knytter til det felles symbolet. Dermed kan de 

ulike medlemmene, både i en familie og i Los Jodis, for eksempel ha ulike meninger om 

hvorfor de handler som de gjør, men disse ulikhetene blir dekket over av en enighet om at 

”slik gjør vi det her”. Dermed kommer ulikhetene sjelden til overflaten, og store individuelle 

variasjoner kan dekkes over av tilsynelatende likhet. Jeg mener dette gir en bedre forklaring 

av samspillet mellom gjengen og individuelle gjengmedlemmer enn den Vigil (1988) 

presenterer. Tilsynelatende åpner ikke Vigil for individuelle variasjoner innenfor 

rolleutøvingen av gjengrollen. Han slår fast at når en ungdom blir med i gjengen så blir 

”oppførsel [..] diktert av rollen, og tenking blir en del av gruppementaliteten” (Vigil 

1988:437, min oversettelse), og går videre til å sitere Colman som sier at ”individet går tapt i 

union med andre” (i Vigil 1988:437, min oversettelse).  

Truede grenser - Ekstern identifisering 

I tillegg til, og i samspill med, den interne byggingen av fellesskap gjennom assosiasjoner til 

familie, slektskap og andinske sosiale nettverk, blir Jodis-identiteten også styrket gjennom at 

gjengens grenser stadig er under angrep, eller oppleves å være under angrep. Dette kan sies å 

være den ytre identifiseringen, som i større grad vektlegger forskjell. De fysiske grensene for 

gjengens territorium trues daglig av Los Hijos, som kommer inn på området for å tagge eller 

yppe til slåsskamper, og identiteten som Jodi, i kontrast til Los Hijos, blir dermed holdt 

konstant våken. Større og mindre slåsskamper oppstår flere ganger i uken, og spesielt 

guttene er dermed alltid på vakt etter representanter fra andre gjenger, spesielt Los Hijos. 

Bare det å være en Jodi utsetter guttene og noen av jentene for voldsfare på gata. Flere 

gjengforskere har pekt på at vold er svært viktig i gjenger, og at vold alltid er et 
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tilstedeværende element i gjenglivet, enten reell eller som trussel. Gjengmedlemmer snakker 

om intergjengvold mye oftere enn det skjer. Malcolm Klein kaller dette gjengens mytiske 

vold:  

Blant gjengmedlemmer snakkes det ofte om behovet for å beskytte gjengens territorium, 
mye oftere enn det utføres slike handlinger. Slik skapes en atmosfære av symbolsk 
årvåkenhet overfor trusselen fra eksterne inntrengere. Denne atmosfæren binder gjengen 
sammen, og forbereder gjengen på å bruke ekspressiv (og massiv) vold, som ofte henger 
sammen med å beskytte territoriet mot rivaliserende gjenger. [...]. Når slike handlinger 
faktisk utøves danner de grunnlaget for “legender”, den mytiske volden som Klein 
(1971) beskriver, som bidrar til å øke samholdet blant gjengmedlemmer (Decker og van 
Winkle 1996: 114, min oversettelse).  

Klein definerer, i følge Decker og van Winkle, mytisk vold som: ”gjenfortellingen eller 

utbroderingen av fortellinger om vold utøvd mot, eller under trussel fra, rivaliserende 

gjenger” (1971, gjengitt i Decker og van Winkle 1996: 270, min oversettelse). Denne 

symbolske bruken av vold styrker samholdet i gjengen, og er mulig på grunn av det Schröder 

og Schmidt (2001) kaller voldens performative kvalitet:  

Vold uten et publikum vil fremdeles etterlate døde mennesker, men er sosialt 
meningsløs. Voldelige handlinger er effektive på grunn av deres iscenesettelse av makt 
og legitimitet, sannsynligvis i enda større grad enn på grunn av deres faktiske fysiske 
resultater. [...] [V]old som performance utvider sin effektivitet over rom og tid, og får 
sendt en tydelig melding til den store majoritet som ikke blir fysisk rammet av den. Den 
performative kvaliteten gjør også vold til en hverdagslig opplevelse (med dets 
konsekvenser for samfunnet) uten at noen faktisk opplever fysisk smerte hver dag 
(Schröder og Schmidt 2001: 5-6, min oversettelse). 

Når grensene oppleves som truet hver dag vil bevisstheten om eget fellesskap holdes 

kontinuerlig oppe, og gjengen er selv aktivt med på å opprettholde opplevelsen av at 

grensene er truet gjennom blant annet gjenfortellingene om den mytiske volden, og 

framprovoseringen av reelle sammenstøt med Los Hijos.   
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De sosiale grensene rundt gjengen blir ikke bare aktualisert daglig i relasjon til andre 

gjenger. Grensene rundt ”oss” som gjengmedlemmer og resten av den sosiale verden i El 

Alto er også svært synlige. Gjengen identifiseres som en gjeng ut fra klærne de går i og at de 

henger sammen i en gruppe på plazaen, både av voksne naboer, andre ungdommer og ikke 

minst politiet. Mange nabolagsforeninger i El Alto har gått til kamp mot gjengene, og hengt 

opp skilt på plazaer og lignende om at det er en gjengfri sone60. Det har også vært arrangert 

nabodemonstrasjoner mot gjengvirksomhet i noen bydeler. Flere av mine informanter hadde 

blitt sendt ut av foreldrene for å delta i en slik demonstrasjon. Dette skyldes nok 

hovedsakelig at de fleste av foreldrene ikke vet at deres barn er med i en gjeng. De fleste 

utenforstående vil ofte ikke se forskjell på gjengene og vil kategorisere Los Jodis, Los Hijos 

og de andre gjengene i området i samme gruppe om de ser dem på gata. Dette beviser Cohen 

(1985:13) sitt argument om at grensene rundt et fellesskap i stor grad er symbolske, både i 

det at de innehar ulik mening for ulike mennesker, men også fordi de grensene som er 

synlige for noen er fullstendig usynlige for andre.  

Når en beveger seg ”nedover” skalaen blir de ”objektive” referansene til grensene mer 
og mer uklare, inntil de kan bli helt usynlige for de som står utenfor. Men samtidig blir 
disse grensene viktigere og viktigere for medlemmene, for de omhandler i økende grad 
intime områder i deres liv eller refererer til mer substansielle områder av deres identitet 
(Cohen 1985:13, min oversettelse). 

I forhold til utenforstående blir alle gjengene sett på som ett fellesskap, samtidig som det i 

stor grad er den interne antagonismen som opprettholder gjengene. Gjengen er selvfølgelig 

selv også bevisst på at de i forhold til utenforstående har et fellesskap med de andre 

gjengene. Når det er snakk om politiet i dagligtalen snakkes det ofte om ”vi i gjengene”, som 

blir et ’vi’ som inkluderer også rivalgjengene. De tar alle del i et symbolsk fellesskap, som 

gjør den sosiale samhandlingen mellom gjengene mulig.  

 

60 iAquí no se permite pandillas! (Her tillates ikke gjenger). Når du ferdes i El Alto blir du ofte slått av alle 
fugleskremselslignende figurene som hender i lyktestolper. Disse henges opp for å symbolisere at de vil lynsje alle som 
utfører kriminelle handlinger i nabolaget, og er ofte rettet mot ungdom og gjenger. Se også Kapittel 3 om lynsjinger.  
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Barth (1969:14) legger vekt på at det kulturelle innholdet i etniske dikotomier har to 

analytiske typer: (1) synlige signaler eller tegn for å åpent vise sin egen identitet (gjennom f. 

eks klær) og (2) grunnleggende verdiorienteringer, altså standarder man bruker for å 

bedømme egen og andres opptreden. ”Siden det å tilhøre en etnisk kategori innebærer å være 

en spesiell type person, å ha den grunnleggende identiteten, innebærer det også et krav om å 

bli dømt, og å selv dømme, ut fra de standarder som er relevant for den identiteten” (Barth 

1969:14, min oversettelse). Jeg mener at vi kan si at de ulike gjengene i El Alto (og La Paz) 

sånn sett tilhører det samme fellesskapet. Når guttene i Los Jodis synes det er helt legitimt av 

Jorge å banke opp en tenåring i La Paz fordi han ropte om hjelp da Jorge stjal jakka hans, 

begrunner de det med at han ”så ut som et gjengmedlem” [tenía la pinta]. Guttungen kledde 

seg som om han skulle være med i en gjeng, og dermed ble hans oppførsel dømt ut fra den 

standarden. I en gjeng roper du ikke om hjelp fra tilfeldige forbipasserende når du blir ranet, 

og guttungen brøt reglene. ”Er du med på leken må du tåle steken”.  

Det samme ble tydelig en dag Luis skulle vise meg skolen som noen av Jodis-jentene går på 

fordi jeg skulle treffe noen av dem. Denne skolen ligger inne i Los Hijos sitt område, og 

mange Hijos går på skolen. Før vi kunne gå insisterte Luis på at han måtte hjemom og skifte 

klær før vi kunne gå. Han var først kledd i sine vanlige klær, altså ”baggy” bukser og en stor 

t-skjorte, som er de klærne guttene bruker i gjengen. Han løp hjemom og kom tilbake i en 

smal dongeribukse og en collegegenser som var akkurat passelig. Han forklarte at han ikke 

kunne dukke opp der i ”gjengklær” fordi han da ville være der for å lage kødd, og dermed 

ville en slåsskamp med Los Hijos være uunngåelig. Ved å dukke opp i ”vanlige” klær 

signaliserte han at han ikke var der som Jodi, og han håpet da å kunne unngå bråk selv om 

det selvsagt ikke var noen garanti. Det hører med til historien at han løp raskt hjem etterpå 

for å skifte tilbake, fordi han følte seg ”utrolig teit” i de andre klærne og ikke ville at noen 

skulle se ham slik.  

‘Gjengen’ som globalisert populærkultur 

Forenklet kan vi si at gjengtilhørigheten er som ringer i et vann som sprer seg utover og 

inkluderer stadig større fellesskap. Innerst i kjernen har vi Los Jodis de arriba, som er en av 
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tre undergjenger. Beveger vi oss en ”ring” ut, kommer vi til Los Jodis samlet, altså hele 

gjengen. Går vi enda en ring ut, har vi dagens allianse, som er Los Jodis og LMDC. Så har vi 

alle gjengene i El Alto, som selv mener at de er forskjellige fra gjengene i La Paz, ”som alle 

har skytevåpen og dreper hverandre hele tiden”. Og til sist har vi alle gjengene, som også 

inkluderer gjenger andre steder. Denne ytterste ringen kan sammenlignes med Andersons 

nasjons-begrep i betydningen et forestilt fellesskap (1991), mens de innerste ringene kan ses 

på som community med tvetydigheten som ligger i det engelske ordet som refererer både til 

fellesskap og lokalsamfunn. Dette er selvsagt en grov forenkling både av nasjon/community-

begrepene, og av tilhørighetsringene som gjengen har. Jeg har blant annet ignorert 

kjønnsgruppene i gjengen og forskjellene mellom ulike typer gjenger. Likevel tror jeg at vi 

kan forstå noe om gjengen som fellesskap ved å bruke disse begrepene. 

’Gjengen’ som forestilt fellesskap 

Anthony Cohen påpeker at ’fellesskapet’ i seg selv kan være et symbol (1985:15). Jeg vil 

hevde at ’gjengen’ er et viktig symbol blant medlemmene i Los Jodis, og at det er et symbol 

som de deler med de andre gjengene i El Alto, og også med andre ungdomsgrupper i byen. 

’Gjengen’ kan defineres som en ’imagined community’ (Anderson 1991:6), ved at man føler 

en tilknytning til et gjengfellesskap, spesielt blant latinos, i USA slik disse framstilles i 

filmer, spesielt i filmen Sangre por Sangre (Hackford 1993). Dette er et ’forestilt fellesskap’ 

slik Anderson bruker begrepet, i den forstand at medlemmene ikke vil møte og bli kjent med 

de fleste av de andre medlemmene, men likevel føler et sterkt samhold. Dette forestilte 

fellesskapet blir en sosial virkelighet for medlemmene gjennom den daglige interaksjonen 

med andre medlemmer av fellesskapet (Amit 2002:8), og i El Alto betyr det samhandlingen 

som finner sted med gjengmedlemmer både av egen gjeng og de andre gjengene.  

I filmen Sangre por sangre treffer vi tre unge latino-gutter i East Los Angeles på 1970-tallet, 

og følger dem opp gjennom 1970- og 1980-tallet. Miklo, Paco og Cruzito er med i en 

nabolagsbasert gjeng når filmen begynner, men etter hvert blir fengselsgjenger 

hovedreferansen i filmen. Filmen blir hevdet å ligge ganske tett opp til virkeligheten, men 

blir også kritisert av andre for å overdrive gjengelementer basert på stereotyper. Etter 
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sigende skal den nabolagsbaserte ungdomsgjengen i filmen være basert på Sureños-gjengene 

(www.answers.org) og fengselsgjengen, som etter hvert tar full kontroll over fengselet ved å 

drepe de mest sentrale personene i både den hvite gjengen og den afroamerikanske gjengen, 

skal ha klare likhetstrekk med den meksikanske mafiaen (wikipedia). Filmen blir hyppig 

diskutert og vist til av medlemmene i Los Jodis, og er en film som flere – muligens alle – 

gjenger og andre ungdomsgrupper i El Alto har et forhold til og har blitt inspirert av 

(Guaygua m.fl. 2000:30). Mange steder i La Paz og El Alto kan du for eksempel se grafittien 

”S X S”, som står for sangre por sangre61. Filmen bygger opp under noen viktige symbolske 

verdier, som gjengen som familie, ekstrem lojalitet til gjengen og overlegen latino-

suverenitet gjennom uttalelser som ”la fuerza de la raza” – ”rasens styrke” – og hyppige 

henvisninger til aztekernes guddommelighet. Alle de tre hovedpersonene i filmen står 

ovenfor kryssende lojalitetskrav, og når valget står mellom familien og la familia, altså 

gjengen, velges ofte sistnevnte. I en av scenene ligger Cruzito hardt skadet på sykehuset 

etter at den rivaliserende gjengen har brukket ryggen hans. Paco blir hentet av de andre i 

gjengen for å bli med og hevne angrepet, og moren prøver å stoppe ham. ”De er mine brødre 

[carnales], de er min familie!” roper Paco. ”Jeg er moren din” svarer hun desperat, men han 

ser bare på henne og sier ”Vi er ingenting”, før han snur ryggen til og går (Hackford 1993, 

min oversettelse).   

Selv om filmen er fra Los Angeles er det mye i fortellingen som gjør at gjenggutter og – 

jenter i El Alto føler at filmen også snakker om dem. På det individuelle plan vil jeg hevde at 

mange av Los Jodis kan kjenne seg igjen i fraværende foreldre, vold fra foreldre og 

vektlegging av etnisitet. En av hovedpersonene i filmen, Miklo, har et dårlig forhold til 

foreldrene, som i stor grad er fraværende i hans liv. Filmen begynner med at Miklo har 

stukket av fra faren etter at faren har slått ham, og når han oppsøker moren så plasserer hun 

ham for å bo hos en tante. Dette er en virkelighet som mange av Los Jodis kan kjenne seg 

igjen i deler av. Etnisk identitet og det å bli godtatt er viktig i filmen, spesielt for Miklo som 

har en hvit far og en latina mor. Han føler seg latino men ser hvit ut, og må kjempe for å bli 

 

61 Se bilde i vedlegg (figur 7).  
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godtatt av andre latinos. Han sier blant annet: ”Jeg er hvit på utsiden men brun på innsiden. 

Helt inn til beinet!” (Hackford 1993, min oversettelse). Å være latino er altså noe man er 

inni seg, og ikke nødvendigvis noe man er utenpå. Dette er det samme som å være Jodi – det 

er noe som ligger inne i deg – i hjertet.  

La raza 

Mange i Los Jodis uttrykte glede ved å slå fast når vi snakket om USA at ”los latinos er i 

ferd med å ta over USA” og at ”los latinos er de tøffeste gjengene i USA”. Jeg vil påstå at 

Sangre por sangre er viktig i å styrke en stolthet over det å være latino eller de la raza blant 

gjengmedlemmer i El Alto. Motsetningen mellom hvit og latinamerikansk i Sangre por 

sangre kan lett overføres til motsetningen mellom indiansk og hvit (criollo) i Bolivia, fordi 

det handler om politisk og økonomisk marginalisering. Begrepet ’rase’ (la raza) brukes ofte 

i politiske diskurser i Bolivia, spesielt for å snakke om aymaraene eller indianernes moralske 

overlegenhet i forhold til korrupte og dårlige politikere eller andre maktmennesker. El Altos 

byvåpen har følgende inskripsjon: Desde la cumbre del mundo levantese la ciudad donde 

jamás se pondrá el sol de nuestra raza [Fra verdens topp reiser byen seg, der vår rases sol 

aldri skal gå ned]. I USA brukes også ordet raza i etnopolitisk sammenheng i organisasjoner 

og grupperinger som kjemper for rettigheter for mennesker med latinamerikansk bakgrunn62. 

Men dette er ikke bare etnopolitikk. For Los Jodis handler ikke fellesskapet de føler med 

guttene i filmen Sangre por sangre om latinos per se, men om grupper som oppfattes som 

marginaliserte, og for dem blir la raza og latinos et symbol på dem som kjemper for 

overlevelse. Los Jodis er svært opptatt av gjenger i andre land, og vil ha mest mulig 

informasjon om hvordan de gjør ting, og det er ikke den latinamerikanske bakgrunnen som 

er viktigst. Filmen er ikke det eneste populærkulturelle uttrykket som gjengene har felles, og 

 

62 Spesielt gjennom den frivillige organisasjonen National Council of La Raza. Organisasjonen er landsdekkende i USA, og 
ble grunnlagt i 1968. På sin hjemmeside skriver de at begrepet la raza ”has its origins in early 20th century Latin American 
literature and translates into English most closely as ”the people” or ”the Hispanic people of the New World”. The term 
was coined by Mexican scholar José Vasconcelos to reflect that the people of Latin America are a mixture of the world’s 
races, cultures, and religions” (NCLR nedlastet 20.02.2007). De understreker at det ikke kan oversettes med ordet rase 
(race på engelsk) – “In fact, the full term coined by Vasconcelos, “La Raza Cósmica”, meaning the ”cosmic people”, was 
developed to reflect not purity but the mixture inherent in the Hispanic people. This is an inclusive concept, meaning that 
Hispanics share with all other peoples of the world a common heSandrage and destiny” (ibid).  
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det jeg kaller en latino-stolthet står ikke i veien for at både Eminem, som hvit 

nordamerikaner, og 50 cent, som afroamerikaner, brukes av Los Jodis som referanser til 

deres egen gjengvirkelighet. 

Mark Goodale (2006) skriver om ungdomskultursenteret Wayna Tambo i El Alto, og hevder 

at rapperne der ”konstruerer nye former for kosmopolitanisme, som kombinerer en 

framvoksende urfolksbevissthet [indigeneity] med andre, mer globale former for 

inkludering” (2006:634, min oversettelse), og at de, når de synger ”¡estámos con la raza, 

yo!”, forutser ”en ny type sosiopolitisk samfunnsborgerskap, et nytt rammeverk for 

tilhørighet, der Bolivias utilfredse og marginaliserte blir brakt sammen med andre 

medlemmer av ’rasen’: Urbane afroamerikanere, nordafrikanske immigranter i Paris, 

maoriene på Aucklands glemte sørside” (ibid, min oversettelse). Han kaller så dette 

fellesskapet, eller ’rammeverket for tilhørighet’, for indigenous cosmopolitanism, og hevder 

at rapperne, gjennom å nekte å tre inn i de tradisjonelle kategoriene av boliviansk identitet, 

tar del i en ny, og i stor grad diskursiv, revolusjon i Bolivia (ibid:635). Goodale ønsker å 

vise at hip hop-generasjonen i Bolivia skaper nye diskursive kategorier for å forstå – og 

reposisjonere – politisk-økonomiske problemer i Bolivia gjennom å se utenfor landets 

grenser og se for seg former for global tilhørighet som drar veksler på bolivianske 

urfolksbilder [indigenous imaginary] men uten å ta hensyn til de tunge forventningene som 

ligger både på modernitet og tradisjonelle former for indigeneity.  

Delte symboler 

Slik jeg ser det er Sangre por sangre med på å bygge opp fellesskapsfølelsen innad i 

gjengen, samtidig som filmen er viktig for at gjengene får et felles symbolsk rammeverk. I 

filmen skildres den rivaliserende gategjengen, Los tres puntos, som de provoserende og 

umoralske. Det er de som kommer inn i Los vatos locos sitt nabolag for å tagge, og de 

opptrer i strid med moralske normer ved å angripe Cruzito og knekke ryggen hans mens han 

er alene sammen med kjæresten. Volden fra Los vatos locos blir skildret som rettferdig hevn. 

Det samme kan sies om fengselsgjengen La onda, som Miklo etter hvert blir leder for. Selv 

om han, gjennom svik og dobbeltspill, tar livet både av gjengens leder og av mange i den 
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afroamerikanske gjengen de har inngått en allianse med, blir dette rettferdiggjort med at det 

er til det beste for gjengen. Sviket mot hans egen jefe blir skildret som en tung avgjørelse 

som han måtte ta for å bevare gjengens interesser. Lojalitet og det å sette gjengens beste 

foran sitt eget beste er verdier som er viktige for Los Jodis, og filmen Sangre por sangre er 

viktig i å styrke disse verdiene i gjengen, samtidig som verdiene også blir sosialt virkelige 

for Los Jodis gjennom deres interaksjon i egen gjeng og med andre gjenger i El Alto.  

Filmen blir viktig fordi de, både som gruppe (gjeng) og individuelt finner gjenkjennende 

elementer i filmen. Filmen styrker både den interne og den eksterne identifiseringen, 

gjennom at Los Jodis identifiserer seg med gjengen i filmen, i hvert fall den gatebaserte 

gjengen, og samtidig identifiserer Los Hijos som den rivaliserende gjengen, som blant annet 

opptrer i strid med kodeksen. For eksempel kan guttene i Los Jodis noen ganger advare 

jentene om å holde seg litt tilbake og ikke være med på et raid opp til Los Hijos sitt 

territorium, fordi guttene i Los Hijos, i motsetning til Los Jodis, ikke respekterer jentene og 

de derfor ikke kan være trygge på at Los Hijos vil følge kodeksen som er at gutter slåss mot 

gutter og lar være å banke jenter. Det interessante er at alle gjengene i El Alto, eller i hvert 

fall de av dem som ser filmen, nok identifiserer seg på samme måte med den samme gjengen 

i filmen. Trolig har de også alle en oppfatning av at deres rivalgjeng ikke følger 

gjengkodeksen, i motsetning til dem selv. Når Sandra forteller om sin tid som medlem i Los 

Hijos de nadie forteller hun om hvordan deres rivalgjeng slo løs på jentene i Los Hijos.  

Filmen Sangre por sangre er altså viktig for å skape felles referanserammer for gjengene i El 

Alto, og det er ikke unikt at filmer har denne funksjonen. Decker og van Winkle (1996:88) 

forteller at filmen Colors var en viktig referanse for mange gjengmedlemmer i St Louis, og 

også Jody Miller (2001) forteller at gjengmedlemmer refererer hyppig til filmer, som 

Menace II Society, når de skal forklare hvordan gjengen fungerer. Miller (2001:71) ble i sin 

studie av gjengjenter i USA overrasket over hvor mange av dem som snappet opp 

informasjon om gjenger fra populærkultur. Flere forskere påpeker at elementer fra 

”gjengkultur” i USA har blitt spredt ut og tatt opp av et bredt spekter av ungdom, både i 

USA og andre steder (se f. eks Klein m.fl. 2001), og at gjenguttrykk har blitt 

kommersialisert, spesielt gjennom filmer og hip hop-musikk. Innen sistnevnte er spesielt det 
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som kalles ’gangsta-rap’ fullt av symboler og uttrykk som er knyttet til gjengvirksomhet. 

Denne globaliseringen av gjenguttrykk gjør at gjengungdommer ser ganske like ut enten du 

er i Oslo (Lien 2001), Los Angeles eller El Alto, og de kan også ofte være til forveksling lik 

annen ungdom i de samme byene, som også hører på den samme musikken og ser de samme 

filmene. 

Medlemmene av Los Jodis hører en god del på hip hop og rap, både på spansk og engelsk, 

og den aller første dagen jeg var sammen med gjengen satte Rodrigo, som da var fungerende 

leder for gjengen, på en musikkvideo med Eminem for, som han sa, å vise meg hvordan Los 

Jodis er. I denne musikkvideoen ser vi to gjenger som slåss, og selv om ingen av Los Jodis 

skjønner den engelske teksten så uttrykte flere av dem, både da og senere, at de følte at 

denne videoen ga et godt og riktig bilde av gjenglivet deres. Det visuelle blir spesielt viktig 

siden de ikke skjønner hva som blir sagt på engelsk, og musikkvideoer er dermed svært 

viktige i å globalisere symboler fra gjenglivet. Det er viktig å påpeke her at det ikke 

nødvendigvis er noe unikt for gjenger at populærkultur trekkes fram som referanser til deres 

egen sosiale virkelighet. Ungdom er storforbrukere av populærkultur, som filmer og musikk, 

og det er ikke noe særegent med gjengungdommer i dette henseende.     

Det at gjenger lar seg inspirere av populærkultur er heller ikke et nytt fenomen. På 1960- og 

70-tallet fokuserte den såkalte Birmingham-skolen på massemediers spredning i sine studier 

av ungdoms subkulturer, og i studier av de britiske forholdene ble introduksjonen av 

kommersielt fjernsyn midt på 1950-tallet sett på som et vannskille (Clarke m.fl. 1976:18). 

Men spredningen av populærkultur begrenset seg heller ikke da til Vesten. De første 

gjengene i La Paz dukket opp på slutten av 1960-tallet, i den relativt velstående bydelen 

Miraflores. I et avisintervju forteller Freddy Márquez, en av grunnleggerne av det som ble 

den kjente gjengen Los Marqueses, om hvordan de ble inspirert av motorsykkelgjenger fra 

nordamerikanske filmer som Nacidos para perder (The Born Losers) og En busca de mi 

destino (Easy Riders): ”Vi etterlignet gruppene fra filmene nesten helt perfekt” (Revista OH 

2006, min oversettelse). Jeg vil minne om at dette blir sagt rundt tretti år etterpå, og at det er 

grunn til å tro at det som Marquéz i dag kaller ”etterligning” ville blitt forklart på en annen 

måte av ham da gjengen var aktiv. Tilgangen på filmer fra USA var mye mer begrenset på 
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1960-tallet enn det er i dag i Bolivia, og det er derfor naturlig at det var middelklassen som 

lot seg inspirere av disse, siden det var de som hadde tilgang til kinofilmer. Det som er nytt 

med den globaliserte gjengkulturen i dag er den nesten allmenne tilgjengeligheten i urbane 

områder, av både videofilmer, filmer på tv, og musikkvideoer som spilles på rockolas og 

diskoteker. Slik kan ungdommer i El Alto og i den rike delen kjent som la zona Sur i La Paz 

ta del i det samme forestilte gjengfellesskapet, selv om de deler svært få fysiske arenaer. 

Som gjengmedlemmer møtes de hvert år i de jevnlige pilegrimsvandringene i fasten, og 

gjennom denne sosiale samhandlingen blir det forestilte fellesskapet gjort til en sosial 

virkelighet. Disse vandringene avsluttes i en kirke i bydelen Obrajes, som ligger i la zona 

Sur, og det er ofte sammenstøt mellom gjenger i området rundt kirken. Los Jodis har flest og 

hyppigst sammenstøt med Los Hijos og andre rivaliserende gjenger på veien ned mot La 

Paz, men noen ganger går de også sammen med flere gjenger fra El Alto for å samlet møte 

gjenger fra La Paz. Jeg vil komme tilbake til pilegrimsvandringene i kapittel 7.      

Det er viktig å påpeke at inspirasjonen fra gjenger i USA, slik disse blir framstilt i 

populærkultur, ikke betyr at gjengene i El Alto eller La Paz (eller Oslo eller New York) 

lager blåkopier av andres uttrykk. Når ungdom velger å låne eller kopiere uttrykk fra andre 

er det fordi disse uttrykkene har en mening for dem, altså at de er sosialt virkelige for dem. I 

følge W.I. Thomas er noe ’sosialt virkelig’ når vi tror det er det, og oppfører oss som om det 

er det (gjengitt i Jenkins 2004:82, 124,135). Som Marshall Sahlins skriver, så er det liten vits 

i å snakke om ’invented traditions”, altså ’oppfunnede tradisjoner’ per se, men vi må heller 

se på hvor meningene og særegenhetene ved de spesielle kulturelle uttrykkene kommer fra. 

”Vi kan like så godt snakke om tradisjonenes oppfinnsomhet” (Sahlins 1999: 408, min 

oversettelse og kursiv). Det er viktig å understreke at det som tilsynelatende er identiske 

kulturelle uttrykk blir tilpasset og gis nye former og meninger på forskjellige steder, blant 

forskjellige grupper og til ulike tider. Ingen av medlemmene av Los Jodis ville i dag sagt at 

de ”etterligner” for eksempel Sangre por sangre. De refererer til filmen og musikkvideoer 

for å eksemplifisere hva de gjør og tenker, ikke for å vise til sine inspirasjonskilder.   
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Å slutte å være en Jodi? 

Los Jodis har eksistert i over ti år, og i løpet av den tiden har mange sluttet å være i gjengen. 

Samtidig har noen av de eldre medlemmene vært med siden starten, og er fremdeles med, 

om enn i ulik grad. I følge politiet i El Alto63 slutter ungdommer å være med i gjenger når de 

er rundt 20 år, da de enten går ut av gjengen og ”får seg et bra liv” eller danner det politiet 

kaller ”kriminelle grupper”. Ut fra en slik inndeling vil politiet muligens definere gruppen av 

eldre Jodis (Los Jodis de abajo) som en kriminell gruppe, men den tette tilknytningen som er 

mellom Los Jodis de abajo og de to andre Jodis-gjengene viser at denne inndelingen mellom 

ungdomsgjeng og kriminell gruppe ikke nødvendigvis er fruktbar. Samtidig vil jeg peke på 

at det heller ikke går en klar grense mellom å være med i gjengen og å slutte i gjengen, og 

dette henger sammen med hvordan gjengidentiteten konstrueres som en tilnærmet primær 

identitet og et fiktivt familiefellesskap.  

Det å slutte i gjengen er en langvarig prosess, noe eksempelet med Luis viser: 

Luis 

Luis er 19 år. Hans far var en framtredende politiker i El Alto, og ble drept for mange år siden. 

I dag bor Luis bor sammen med moren og de to søstrene. Luis ble med i Los Jodis da han var 

rundt 13 år. Han var kjent for å være en av dem som drakk mest, og ble ofte nektet av lederen å 

være med på planlagte slåsskamper fordi han var for full. Han sluttet på skolen, og hang 

sammen med gjengen hver dag. Luis er en livlig og sjarmerende gutt, og var kjæreste med flere 

av jentene i gjengen, mange av dem eldre enn ham selv. Gjennom gjengen kom han i kontakt 

med en ungdomsorganisasjon, og han fikk god kontakt med flere av de ansatte der. Spesielt 

direktøren engasjerte seg personlig i Luis sitt liv, og presser på for å få ham til å fullføre 

skolen. Luis begynte å være mer og mer i organisasjonen gjennom å jobbe som frivillig i ulike 

grupper der, og sluttet etter hvert helt å henge med Los Jodis. I dag jobber han som kursleder 

om seksualitet og hiv/aids, og går på ettermiddagsskole i La Paz for å fullføre examen artium 

 

63 Intervju 22. februar 2005 med Mayor Hugo Ariaga i Avdelingen for mindreårige og familie i politiet i El Alto.  
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(bachillerato). Han er nå inne i det siste året, og ønsker å studere videre på universitetet når 

han er ferdig.  

Selv om han ser mange av Los Jodis daglig, gjennom at de kommer til organisasjonen og 

henger ut der, så oppsøker han så og si aldri gjengen på plazaen. Han forklarer selv at de ikke 

kan være venner nå, fordi han må holde seg edru og unna trøbbel. – Jeg er ferdig med gjengen 

nå, forteller han, og sier at han er glad for det, selv om han ofte savner dem. Han går fremdeles 

kledd i de samme klærne som han brukte da han var sammen med gjengen hver dag, og skiller 

seg slik ut fra de fleste andre guttene som jobber eller tilbringer mye tid i 

ungdomsorganisasjonen. I organisasjonen får han stadig mer ansvar og tillit, og har også fått 

mange gode venner. Flere i organisasjonen har påpekt overfor meg at Luis bidrar med det de 

ser på som positive sider ved hans gjengbakgrunn, nemlig en sterk lojalitet og vilje til alltid å 

stille opp og hjelpe de andre i organisasjonen når det trengs.   

Luis unngår i størst mulig grad å oppsøke gjengen, men når de treffes hilser de fremdeles 

hverandre med Jodis-håndtrykket og snakker som om han fremdeles skulle være sammen med 

dem daglig. Når han ikke er til stede snakkes det ikke så mye om ham i gjengen, men når han 

blir nevnt blir det ofte blåst bort av noen med en kommentar om at han har ”blitt en av dem i 

organisasjonen” som en motsetning til å være ”en av oss”. Da jeg bestemte meg for å bli med 

på en av pilegrimsvandringene i forbindelse med faste sammen med Los Jodis og LMDC, 

prøvde Luis å få meg fra det, og insisterte til slutt på å bli med for å passe på meg. Helt til siste 

stund ville han at vi skulle la være å gå, men da vi først kom dit tok Luis umiddelbart en 

lederrolle i organiseringen av vandringen og gikk i fremste rekke sammen med de andre 

lederne i gjengene. Da vi etter flere timers vandring, løping og spente følelser fikk bekreftet at 

Los Hijos faktisk ventet på oss lenger framme og den store slåsskampen var rett rundt hjørnet, 

var det min tur til å måtte overtale Luis til å bli med meg og gå derfra en annen vei. Til slutt 

forlot han motvillig resten av gruppen for å følge meg hjem. Dagen etter kom flere av Los 

Jodis til kontorene til CEADL, og Luis deltok i ivrige diskusjoner om hvordan natten før hadde 

vært og hvilke strategier de måtte legge opp for pilegrimsvandringen uken etter [jeg går 

nærmere inn på pilegrimsvandringen i kapittel 7]. 

Luis har fått mange venner på ettermiddagsskolen der han går. De fleste av dem bor i den rike 

delen sør i La Paz by (la zona Sur), og kommer fra økonomisk velstående familier. De fester 

ofte sammen, spesielt i helgene, men da alltid hjemme hos en av dem i La Paz eller ute på et 

diskotek. Ingen av dem har noen gang vært med Luis til El Alto, og ingen av dem vet at han 
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har vært med i en gjeng. Når de fester sammen drikkes det mye alkohol, og en fest går ofte 

over til å bli en todagers sammenhengende fyllekule. Luis prøver å unngå å ”havne på fylla” i 

ukedagene, og hans venner og kollegaer i ungdomsorganisasjonen holder et våkent øye med 

ham. De passer på at han tar bussen ned til La Paz for å gå på skolen hver dag, og tar 

alvorsprater med ham når de er redde for at han har begynt å drikke for mye. Når Luis har vært 

på flere dagers drikkerangel er de alltid bekymret for at han har begynt å henge med gjengen 

igjen, og Luis korrigerer dem sjelden ved å fortelle at han fester sammen med sine skolevenner 

fra La Paz og ikke med gjengen.  

Etter at Luis sluttet å henge med gjengen har han fått et mye nærmere forhold til moren sin, 

som er svært glad for at ”han har fått orden på livet sitt”. Han tar seg mye av sin lillesøster på 

fem år, og da moren ikke ønsket at hun skulle begynne på forskolen fordi hun ikke hadde tid til 

å hente og bringe henne og ikke hadde råd til det, insisterte Luis på at hun skulle gå fordi det 

var viktig å forberede seg til skolen og ha sosial omgang med andre barn. Han betaler alle 

utgiftene knyttet til lillesøsterens forskole, og henter henne på skolen hver dag. Hun ser ikke 

noe særlig til sin egen far (som ikke er Luis' far), og kaller ofte Luis for ’pappa’. 

Å gå ut av gjengen 

Siden Los Jodis ble etablert har mange sluttet i gjengen, dvs. de har sluttet å henge med 

gjengen. Det er ulike årsaker til det: Noen har flyttet, andre har bare sluttet å komme. Med 

unntak av de som flytter til et annet sted så er det vanligste at noen slutter som en gradvis 

prosess, der man kommer sjeldnere og sjeldnere før man til slutt ikke kommer lenger. Det å 

slutte i gjengen er en prosess på samme måte som det å bli medlem i gjengen er en prosess. 

Alle i gjengen opplever et krysspress og en lojalitetskonflikt mellom gjengen og de andre 

sosiale feltene i livet sitt, enten det er egen familie, jobb, skole, militæret, 

organisasjonsaktiviteter eller lignende. Jeg vil hevde at gjengmedlemmene slutter i gjengen 

når det ikke lenger er mulig å kombinere de kryssende lojalitetene. Dette kan ha 

sammenheng med mange personlige og eksterne omstendigheter, som ønske om å fullføre 

skolen, krav fra andre (jobb, familie, andre venner, kjæreste), at du har fått barn som du må 

forsørge, at du er ”lei” av å henge i gjengen, at du heller vil være sammen med andre enn 

gjengen, at du ikke lenger ser behovet for gjengens beskyttelse, at bestevennen din har flyttet 



 108 

osv. Ofte opptrer flere faktorer sammen, her som ellers i livet. I tillegg er det også snakk om 

interne omstendigheter, altså en person sine egne prioriteringer, hva som vektlegges, hva 

som anses for å være viktig osv. Som Jenkins (2004) påpeker når det gjelder identiteter, er 

det et evig samspill mellom det interne og det eksterne, og det pågår simultant og i gjensidig 

påvirkning. Det å få barn vil for eksempel påvirke hvordan du ser på deg selv og hva du 

mener er viktig, samtidig som det også påvirker hvordan andre ser på deg og forventer av 

deg. Flere i gjengen uttrykker et ønske om å slutte å henge med gjengen med begrunnelse i 

at det er viktig, når man kommer til et visst punkt, å ”ta seg sammen” og ta ansvar for livet 

sitt gjennom å få seg en jobb, studere og ta seg av familien sin. De fleste uttrykker også en 

viss ambivalens i forhold til hva gjengen representerer for dem, og peker på at gjengen også 

har negative effekter på livet deres, blant annet at gjengmedlemskapet utsetter dem for en 

høyere voldsrisiko og gjør det vanskeligere å holde på en jobb. På direkte spørsmål svarer 

ingen av jentene i Los Jodis at de håper deres døtre blir med i en gjeng, mens de er mer åpne 

for at deres sønner kan bli med i en gjeng, for gutter kan bedre å ta vare på seg selv, som 

Sandra sa. Guttene er også mest negative til at eventuelle døtre eller lillesøstre skulle bli med 

i en gjeng, mens noen uttrykte at det ville være kult å være i samme gjeng som sønnen sin 

(dette ble kun sagt av gutter som ikke selv har barn). Uansett motivasjoner og 

påvirkningsfaktorer vil jeg understreke at det å slutte i gjengen er en langvarig prosess som 

er vanskelig for den enkelte.  

Han er en av oss, men kommer ikke hit lenger 

Når Los Jodis snakker om hvem som er med i gjengen, nevner de mange som ikke har vært i 

gjengen på flere år. Selv en jente som hadde flyttet til en annen by for nærmere fire år siden 

ble hyppig omtalt og telt med, selv om ingen i gjengen har noen kontakt med henne nå. Hun 

var en av lederne blant jentene, og blir ofte brukt som trussel når jentene krangler seg i 

mellom som ”Bare vent til hun kommer tilbake!”. Også Gloria regnes som en Jodi, selv om 

hun har flyttet sammen med og fått barn med en av guttene fra rivalgjengen, og hun ikke har 

kontakt med noen i gjengen. Når det snakkes om de som ikke er med lenger snakkes det om 

folk som ”ikke kommer lenger” eller ”ikke kommer så ofte lenger” [ya no viene eller ya casi 
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no viene]. Det sies aldri om noen at de ”ikke er med lenger”. Det er en viktig forskjell her, 

som sier noe om hvilken forståelse man har av medlemskap.  

Fleischer (2000: 39-45) diskuterer hvordan gjengen Fremont Hustlers i Kansas City ser på 

’medlemskap’ og ’gjeng’, som han hevder er flytende ideer som ikke passer inn i statiske 

begreper. Fremont Hustlers har, i følge Fleischer, ingen initiering eller formelle regler om 

medlemskap, og ”[d]en sosiale grensen mellom The Fremont Hustlers – ungdomsgjengen – 

og utenforstående er åpen” (2000:39, min oversettelse). I diskusjonen som følger viser 

Fleischer at den ’åpne’ grensen ikke er så åpen likevel, men uansett er det viktig å ta med 

seg Fleischers advarsel mot å se på medlemskap i en gjeng som et spørsmål om enten-eller. 

Det å bli en av Los Jodis er en langvarig prosess som innebærer å tilbringe mye tid sammen 

før man eventuelt blir initiert i gjengen, noe jeg vil komme tilbake til i neste kapittel. 

Samtidig er det heller ikke nok å slå fast at den som henger ut med Los Jodis til daglig er den 

som regnes som en av gjengen. Selv om du slutter å være sammen med gjengen betyr det 

ikke at du slutter å identifisere deg med gjengen, og bli identifisert av gjengen som en av 

dem. Jeg tror ikke dette er typisk for Los Jodis. Fleischer viser også til at Fremont Hustlers 

regner avdøde medlemmer og medlemmer som er i fengsel med når de skal ramse opp hvem 

som er med i gjengen (2004:42). Både Jhony og Luis snakker om seg selv i gjengen i 

preteritum, som da jeg var leder og da jeg hang med Los Jodis. Likevel trer de inn i rollen 

som Jodi når det forventes eller omstendighetene tilsier det, og omtaler gjengen som ”vi” i 

samtaler. Jhony opptrådte med den største selvfølgelighet som leder og vert på Los Jodis sitt 

tiårsjubileum, og Luis tok straks en aktiv rolle i pilegrimsvandringen, selv om han i 

utgangspunktet var negativ til å gå dit. Selv når noen har tatt et aktivt valg om å ikke lenger 

være i gjengen, som Luis, eller omstendighetene gjør at man i praksis ikke kan treffe 

gjengen mer enn ytterst sporadisk og man anser at man på mange måter har ”vokst fra 

gjengen”, som Jhony og Sandra, så ser vi likevel at Jodi-identiteten blir aktivert i visse 

sammenhenger.    
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Dette henger dette sammen med at gjengidentiteten blant Los Jodis, når du først har blitt en 

av gjengen, anses for å være en form for primær identitet, nesten som en tilegnet status. 

Jodis anses for å være noe du er, ikke noe du gjør. Jeg vil igjen påpeke likhetene med 

slektskap, fordi jeg tror denne sammenligningen kan gjøre det lettere å forstå relasjonene 

mellom gjengen og medlemmene. Familien din vil, ideelt sett, alltid være der for deg, og du 

regnes fremdeles som en av familien selv om du har flyttet langt bort og ikke har kontakt 

lenger. Jeg tror dette kan hjelpe oss å forstå hvorfor en regnes – og regner seg – som Jodi 

selv lenge etter at en har sluttet å henge med gjengen, og kan også være med på å forklare 

hvorfor det å slutte å henge med gjengen er en så vanskelig avgjørelse å ta, og er en så 

langvarig prosess. Los Jodis’ egen måte å snakke om fellesskapet på, f. eks ved å 

understreke at Det å være Jodi ligger i hjertet ditt, er viktig for å forstå hvordan gjengen ser 

på fellesskap, samtidig som det også er en måte å skape og opprettholde dette fellesskapet 

på. Anthony Cohen  påpeker at det er gjennom å gjøre ting sammen at mennesker får en 

felles forståelse for ting og et delt symbolsk univers oppstår, og det er gjennom å snakke 

sammen om ’fellesskap’, noe som er en offentlig handling, at fellesskapets symbolske verdi 

produseres og gjenproduseres (i Jenkins 2004:114). Ritualer som f. eks dåpen hos Los Jodis, 

som jeg skal se nærmere på i neste kapittel, er også en måte å ”snakke om fellesskapet” på.    

Jodis forever? 

Los Jodis er en relativt ung gjeng, på bare litt over ti år, men likevel gammel nok til at vi kan 

slå fast at gjengmedlemskapet, i hvert fall for noen, er en forholdsvis langvarig status. Flere 

av de som helt eller delvis har sluttet å henge med gjengen anser seg – og anses – som Jodis 

fremdeles, noe som også viser at gjengidentiteten, når den først er oppnådd, anses for å være 

noe tilnærmet en tilegnet status, noe du bare er. Jeg har i dette kapittelet forsøkt å forstå 

følelsen av tilhørighet og fellesskap i Los Jodis ved å se på hvordan gjengen konstrueres som 

et symbolsk fellesskap blant annet gjennom å dra veksler på verdier knyttet til familie- eller 

slektsfellesskap. Jeg har tatt utgangspunkt i Richard Jenkins (2004) teori om identitet, og at 

individuell og kollektiv identitet, eller identifisering, i stor grad baserer seg på de samme 

premissene, men med ulik vektlegging av likhet og forskjell. 



 111

5. Å bli en Jodi 

Alle som er med i Los Jodis bor i nabolaget rundt hovedplazaen der de samles, eller ganske 

nært. Gjengen er altså territorielt basert, og beskyttelse av territoriet står sentralt i gjengens 

ideologi. Det å bli medlem av gjengen er en prosess, fra du blir introdusert for gjengen, og så 

dukker du opp stadig oftere, og blir invitert med stadig oftere, inntil du blir spurt om å la deg 

døpe og bli medlem. Forskning fra USA viser at det er vanlig å henge med en gjeng over en 

viss tid, ofte så mye som ett år, før en tar valget om å bli medlem (Miller 2001:35).  

Det å formelt bli en av gjengen er en bilateral beslutning – gjengen spør deg om du vil bli 

døpt, og du sier ja til å bli døpt. Men før denne faktiske hendelsen er det en prosess på begge 

sider, eller rettere sagt, hos alle involverte. Hvis vi følger Richard Jenkins’ teori om sosial 

identitet (2004), og hvordan identifisering skjer, er identitet (eller identifisering), både 

kollektiv og individuell, et resultat av et samspill mellom det interne og det eksterne. Det er 

ikke nok at den nye i gjengen anser seg for å være en Jodi; gjengen må også anse personen 

slik. Det at gjengen, eller lederne i gjengen, spør et nytt individ om hun eller han vil la seg 

døpe, er en bekreftelse på at han eller hun anses for å være en del av gjengen, eller i hvert 

fall fyller kravene for å kunne være med og potensielt er en del av gjengen. Dersom han eller 

hun aksepterer, er det også en bekreftelse på at vedkommende er enig i det, at han eller hun 

føler seg som en Jodi eller vil være en Jodi. Jeg vil derfor hevde at initieringsritualet er en 

bekreftelse og rituell markering av den nye Jodi-identiteten, og ikke en test eller ”ildprøve” 

for å se hvorvidt han eller hun er verdig til å være med. Jeg har ikke funnet noe eksempel, 

verken i løpet av eget feltarbeid eller i andre kilder, på at noen forteller om at et potensielt 

nytt medlem ble avvist av en gjeng fordi han eller hun feilet eller viste seg for svak under 

initieringen. Avgjørelsen om at han eller hun kvalifiserer til medlemskap blir tatt av gjengen 

før selve initieringsritualet. Vektleggingen fra gjengens side av at det faktisk er en 

”ildprøve” er med på å dramatisere og understreke verdien av medlemskap i gjengen, og er 

dermed viktig både for intern og ekstern identifisering (Jenkins 2004:157).  
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Alle guttene som var med i gjengen var fullverdige medlemmer, dvs. døpt, da jeg kom til 

gjengen, og det kom ikke med noen nye gutter i løpet av tiden jeg var der. Det kom heller 

ingen helt nye jenter med, bortsett fra meg, men flere av jentene var relativt nye og ble døpt i 

løpet av tiden jeg var der. Bestemmelsen om at de skulle få lov til, og ønsket, å døpe seg var 

imidlertid tatt før jeg kom, så jeg har ikke hatt sjansen til å følge den gjensidige 

identifiseringsprosessen fra starten av. Når det gjelder meg selv ble jeg tilbudt å døpe meg av 

Rodrigo, som på mange måter var fungerende leder for gjengen min på det tidspunktet, 

veldig tidlig i feltarbeidsperioden. Jeg er klar over at jeg kommer i en helt spesiell kategori. 

Likevel tror jeg at det tidlige tilbudet i stor grad skyldes to ting: Min norske venn, som 

hadde gjort feltarbeid i gjengen noen år tidligere, og relasjonen jeg har til organisasjonen 

CEADL på den ene siden, og det faktum at jeg ikke var så ”viktig” for guttene, fordi jeg 

hadde gitt uttrykk for at jeg i størst grad ønsket å forske på jentene i gjengen. Guttene, i 

hvert fall noen av dem, hadde nesten på forhånd gitt meg en form for aksept, i og med at jeg 

fikk lov til å henge med dem. Mot slutten av feltarbeidet ble jeg også spurt av jentene om jeg 

ville bli døpt. De kom da i en liten gruppe og hentet meg på kontoret til CEADL en 

formiddag, og vinket meg bort i et hjørne og spurte hviskende om jeg hadde lyst til å bli 

døpt. I motsetning til guttenes invitasjon tidlig i feltarbeidet opplevde jeg jentenes invitasjon 

som et tegn på at de hadde begynt å akseptere meg64. 

Alle som er med i Los Jodis skal altså være døpt, og så godt som alle er det. En av jentene, 

Rosa, har vært med i Los Jodis i over to år, men var fremdeles ikke døpt da jeg kom, og hun 

ble heller ikke døpt i løpet av oppholdet mitt. Hun skulle ha blitt døpt sammen med de 

jentene som hadde begynt samtidig som henne, men vil ikke la seg døpe fordi hun er redd 

for at det skal gjøre vondt. I det daglige livet i gjengen behandles Rosa likt med de andre i 

gjengen, og når temaet kommer opp er de andre jentene raske til å slå fast at det er som om 

hun skulle vært døpt og at hun er akkurat som oss. Rosa selv er tydelig ubekvem når temaet 

kommer opp og prøver ofte å tulle det vekk. Normen i gjengen er at alle som er med må 

 

64 Jeg takket imidlertid høflig nei, men var stolt over tilbudet. Selv om jeg opplevde at jeg fikk et stadig tettere forhold til 
gjengen og enkelte gjengmedlemmer, følte jeg ikke at det ville være riktig av meg å gjennomgå initeringsritualet, som de 
ville arrangere utelukkende for meg. Som Connerton (1989:44) sier det: ”because to enact a rite is always, in some sense, to 
assent to its meaning”, og jeg var ikke helt sikker på hva det ville innebære å bli døpt. 
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være døpt, og det er derfor viktig for de andre jentene å nedtone det faktum at Rosa ikke er 

døpt.  

Jeg skal nå gi en beskrivelse og analyse av gjengens initieringsritual; dåpen. I analysen vil 

jeg følge van Gennep (1999 [1908]) sin teori om overgangsritualer (rites de passage), og 

følge hans inndeling i ritualets tre faser. Fokuset for analysen er å se på hvordan 

initieringsritualet i gjengen er med på å bygge opp under den kollektive identiteten som Jodi 

ved å fokusere på og bygge opp bevissthet rundt grensene rundt gjengen. Jeg vil ta 

utgangspunkt i Richard Jenkins (2004) sin teori om sosial identitet, og se på hvordan 

dåpsritualet er sentralt for å styrke identifiseringen som en Jodi ved at det simultant 

fokuseres på interne likheter og eksterne ulikheter.  

Initieringsritualet: ’Dåpen’ (el bautizo) 

Initieringsritualet hos Los Jodis kalles ’dåpen’. Det konkrete innholdet i dåpsritualet er likt 

for gutter og jenter, og det er som oftest gutter som initierer gutter mens jentene blir initiert 

av andre jenter. Ideelt sett skal lederen for hele gjengen være den som døper guttene. Om det 

ikke er mulig er det viktig at den/de som utfører dåpen er av los antiguos, altså har vært med 

lenge i gjengen og har opparbeidet seg anerkjennelse der. Dette viser at den som utfører 

dåpen representerer en kontinuitet. 

Det er nesten alltid flere som blir døpt samtidig. De fleste i Los Jodis mener at gutter og 

jenter skal døpes i separate seremonier, men noen ganger har gutter og jenter blitt døpt 

samtidig. Mens jentene forteller at de stort sett er til stede under guttenes dåper, uttrykker 

mange av guttene at jentenes dåp er ”deres greie”, og det varierer i hvilken grad de deltar. 

Dåper er sjeldne begivenheter, noe som gjenspeiler at det er relativt sjelden at nye 

medlemmer kommer til. I løpet av det halvåret jeg var på feltarbeid skjedde det bare én 
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dåp65, av noen av de nyeste jentene, og det ble planlagt enda en (også av jentene) som aldri 

ble gjennomført.  

Dåpshandlingen går ut på at den eller de som skal døpes må ha med seg alkohol, og noen 

ganger en spraymalingboks. Alkoholen som brukes hyppigst er billig, ren alkohol som selges 

i de fleste småbutikker. Alkoholen er beregnet på å bruke til rensing, og er svært sterk. 

Prisen og alkoholstyrken gjør dette til den mest attraktive alkoholen for Los Jodis.  

Under dåpen må først den eller de som skal døpes stå for seg selv i en gruppe. Så blir de 

døpt enkeltvis, det vil si at de etter tur blir slått tre ganger med et belte på ryggen eller 

baksida av lårene, og må rope ut Jodis og det kallenavnet de har valgt til seg selv. Det er ofte 

samme person som døper alle sammen i én dåp, men det kan også variere. Den/de som 

utfører dåpen er ideelt sett lederen av gjengen, men i hans fravær må det være en av los 

antiguos. Så må den/de som blir døpt drikke alkohol, gjerne tre bombitas [små bomber] rett 

etter hverandre. Bombitas er alkohol blandet med saftpulver eller saft, og som selges i små 

gjennomsiktige plastposer. Det er veldig sterkt, og under denne delen av dåpen er det viktig 

at de ikke gir uttrykk for at de synes det er sterkt (ved å lage grimaser eller kaste opp). Etter 

at den som blir døpt har drukket sine bombitas alene, går alkoholflaska på rundgang mellom 

de som er til stede, som skåler med og drikker sammen med den som blir døpt. Dersom de 

bruker et glass så må han/hun som blir døpt drikke halvparten av glasset, og dersom de bare 

har flaska så må han/hun som døpes ta en slurk for hver skål og slurk de andre tar. Uansett 

hva man drikker er det viktig å skåle med lederen først, for så å skåle med nestlederne og de 

andre av los antiguos som er til stede, før man skåler med resten av gjengen. Avslutningsvis 

skal den/de som blir døpt ta med sprayboksen og gå inn på Los Hijos sitt territorium og 

tagge Los Jodis på veggene, gjerne sammen med sitt eget kallenavn.  

Dette er dåpsritualet slik de fleste beskriver det når de snakker om det som et generelt 

fenomen. Når de forteller fra sine egne spesifikke opplevelser ser vi imidlertid at dåpen er et 

 

65 Dessverre kunne jeg ikke delta på dåpen, og jeg har derfor bare utsagnsdata som grunnlag for denne analysen.  
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relativt fleksibelt rituale, og elementer kan legges til eller trekkes fra innenfor rammene av 

dåpen. For det første skjer det noen ganger at dåpen gjennomføres ved Titicaca-innsjøen, og 

da må de som døpes også kle av seg og dukke seg i vannet før de blir slått med beltet. Flere 

uttalte at det var slik dåpen egentlig skulle være, men at det av praktiske årsaker ikke alltid 

lot seg gjennomføre, mens andre mente at det bare var unntaksvis at nye Jodis ble døpt ved 

(og i) innsjøen. Titicaca-sjøen ligger flere timers busstur fra El Alto.  

Når det gjelder alkohol, er det slik at de som ikke drikker alkohol tar med seg store flasker 

med brus og skåler med de andre i dette (dette gjelder i all hovedsak jenter), eller så skåles 

det i brus med de som ikke drikker og i alkohol med resten. Noen ganger blir ytterligere 

voldselementer lagt til, som at den som blir døpt må gå gjennom det som kalles ”mørkt 

smug” (callejón oscuro). Da stiller de andre i gjengen seg opp i to rader og den som blir døpt 

må gå eller løpe gjennom ”tunnelen” mens han/hun mottar slag eller spark fra alle sammen. 

En av guttene fortalte at han og de som ble døpt samtidig med han måtte gå inn på Los Hijos 

sitt territorium og slåss med dem han møtte som del av dåpen. Ikke alle har valgt seg et 

kallenavn, og noen fortalte at de ikke hadde ropt noe som helst mens de ble døpt. De nyeste 

jentene som ble døpt under feltarbeidet mitt ble slått seks ganger hver med beltet, og ikke 

tre, slik jeg ble fortalt at det skulle være. I dette tilfellet hadde selve slagene vært rent 

symbolske. Elementet med sprayboksen ble ofte utelatt, og det var uenighet mellom flere i 

Los Jodis om dette i det hele tatt gjaldt jentene.   

Sandra var blitt døpt seks år tidligere, og sier dette om dåpen: 

Min dåp var brutal, med belte. Etterpå gjorde de “mørkt smug” med meg, bare jenter, 
de sparka meg her, her – fra alle kanter. Etter det måtte jeg drikke tre bombitas, i de 
små posene. Du må drikke tre av dem og du må holde ut. Etterpå drakk vi sammen, og 
de som ikke drakk måtte gi oss brus, og av den drakk de halvparten og så vi halvparten. 
Jeg fortalte det til dem her en dag [refererer til noen av de nye jentene i Los Jodis], og 
de ble helt sjokka. – Vi ville aldri gjøre det, sa de til meg. – Mamma kan slå meg, sa de. 
Mens vi – uuuuh- det var slik vi gjorde da.  
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Vi pleide å stikke til en plass der vi drakk, bare vi jentene, vi måtte la oss tatovere, og de 
som ikke hadde tatovering stod alltid i en gruppe for seg selv, mens vi stod på den andre 
siden og så avtalte vi oss i mellom å gjøre ting senere, å gjøre ting sammen. Hvis én var 
full, så passet en annen på henne, vi passet alltid på hverandre. Dersom én hadde med 
seg mat, så delte vi med alle sammen.  

I Sandras fortelling ser vi klart at dåpen markerte inngangen til det spesielle fellesskapet 

mellom jenter i gjengen. Jentene i Los Jodis var på den tiden en mer separat gruppe i Los 

Jodis, som kalte seg Las lady looks66. Gruppen ble senere ytterligere innskrenket ved at noen 

av jentene (de eldste) lot seg tatovere, og de som ikke var tatovert ble holdt utenfor.  

Dåpen som ritual 

Medlemmene av Los Jodis er stadig opptatt av å understreke fellesskapsfølelsen i gjengen, 

og frasen ”dere er familien min” kommer ofte opp, spesielt i beruset tilstand. Argumenter 

som legger vekt på familielikheten dukker også hyppig opp når noen skal overtales til å bli 

med på noe. Mange sier de at de, i hvert fall i perioder, er tettere knyttet til de andre 

medlemmene i Los Jodis enn de er til sine egne søsken, og det vektlegges ofte at Los Jodis 

stiller opp for én når en har problemer med sin egen familie. Los Jodis er som en familie 

fordi de oppfører seg som en familie: De stiller opp for deg når du har vanskeligheter, støtter 

deg i tunge stunder, deler det de har med deg og forsvarer deg når andre truer deg. 

Dåpsritualet er dermed viktig, for det er det som symboliserer at du blir en del av ”familien” 

– du blir en Jodi. Dette innebærer også en symbolsk avstandtagen fra medlemmenes 

biologiske familier. Dåpsritualet er også viktig for gjengen som helhet, fordi det bekrefter 

gjengens fellesskap og hierarki.  

 

66 Eventuelt Las lady luck. Ingen av jentene som var med nå kunne fortelle hva det betydde, og hun som hadde kommet på 
navnet er ikke lenger med, så jeg kan ikke med sikkerhet si om de het det ene eller det andre.  
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Ritualer og symboler 

David Kertzer parafraserer Victor Turner og foreslår å definere ritual som “action wrapped 

in a web of symbolism” (gjengitt i Mitchell 2002:490). Connerton (1989:44) bruker Lukes 

sin mer detaljerte definisjon på rituale, som er ”rule-governed activity of a symbolic 

character which draws the attention of its participants to objects of thought and feeling 

which they hold to be of special significance”. Lukes understreker i sin definisjon de faste 

rammene som er typisk for ritualer. Han sier også uttrykkelig at et ritual har symbolsk 

mening for alle deltakerne, og at symbolene – ”objects of thought and feeling” – er viktige. 

Jeg synes imidlertid at Lukes’ bruk av ordet ”objects” kan virke begrensende i forhold til å 

få tydeliggjort at symboler er mer enn bare fysiske objekter. Symboler kan, slik jeg tolker 

det, være nesten hva som helst. Turner (1964:20) forteller at han observerte følgende 

symboler i felt hos ndembuene:”objects, activities, relationships, events, gestures, and spatial 

units in a ritual situation”. I følge Turner (ibid) er symboler den minste enheten i ritualer. 

Symboler blir ofte definert som noe som representerer noe annet enn seg selv, eller ”a thing 

that stands for something else” (Barnard og Spencer 2002:625), men et symbol er mer enn 

det. Sherry Ortner peker på at et symbol er ”a vehicle for cultural meaning” (Ortner 

1973:1339), altså noe som er meningsbærende innenfor en gitt kulturell kontekst. Men 

symboler er ikke enhetlige meningsbærere, med én gitt mening. De er, med Victor Turners 

ord, ’multi-referential’ og ”pregnant with meaning” (Turner 1964:48).  

Anthony Cohen bygger videre på Turners argumenter om symbolers flertydighet ved å 

påpeke at symboler kan bety ulike ting for ulike mennesker i én og samme kontekst. Det som 

gjør symboler så kraftfulle er at de ikke innehar én entydig mening, men at de tvert i mot 

innehar kapasiteten til at de som bruker dem kan fylle dem med egen mening. Som Cohen 

sier: ”Symbols do not so much express meanings as give us the capacity to make meaning” 

(1985:15). I følge Cohen knyttes den mest tvetydige symbolikken til de sosiale kategoriene 

som er mest unnvikende og vanskelige å få tak på. Eksempler på slike kategorier kan for 

eksempel være kjærlighet, godhet, patriotisme, fred, rettferdighet osv. Det er nesten umulig å 

forklare i detalj hva disse kategoriene inneholder, men dette spekteret av meninger kan 

dekkes over i et vanlig akseptert symbol, nettopp fordi de som bruker det kan ilegge sine 
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egne meninger i det. Man deler symbolet, men ikke nødvendigvis meningen i det (Cohen 

1985:3). Det felles eierskapet til symbolene kan være så intenst at de som har dem felles er 

uvitende eller ubevisste om det faktum at det knyttes ulike meninger til symbolene internt i 

gruppen. Derfor kan to forelskede slå gjensidig fast at de ’elsker’ hverandre, uten at de ser 

behov for å gå nærmere inn på hvilken mening de legger i ordet (ibid:21). Symboler er, i 

følge Cohen, effektive nettopp fordi de er upresise.  

Til tross for at de åpenbart ikke er innholdsløse, så er deler av deres mening ’subjektiv’. 
De er derfor det ideelle media som mennesker kan bruke for å snakke et ‘felles’ språk, 
oppføre seg på tilsynelatende like måter, delta i de ‘samme’ ritualer, be til de ‘samme’ 
guder, bruke like klær osv, uten å underordne seg et ortodokst tyranni. Individualitet og 
fellesskap blir dermed mulig å forene. (Cohen 1985:21, min oversettelse)       

Med utgangspunkt i dette slår Cohen fast at symboler ikke bare er ”vehicles for cultural 

meaning” (eller meanings), men faktisk ”vehicles of [cultural] interpretations” (1985:17). 

All sosial samhandling er avhengig av tolking, og denne tolkingen muliggjøres gjennom de 

felles symbolene man har eierskap til. ”Så, når vi snakker om at mennesker tilegner seg 

kultur, eller lærer å være sosiale, mener vi at de tilegner seg de symboler som vil gjøre dem i 

stand til å være sosiale” (ibid:16, min oversettelse).   

Dåpen hos Los Jodis markerer enkeltindividers overgang til å bli en Jodi, og til å bli 

innlemmet i Jodi-fellesskapet. Men et rituale er ikke bare en instrumentell handling med 

fokus på enkeltindividers opplevelser, eller i dette tilfellet overgang til en annen sosial rolle 

eller tilstand. Ritualer er ekspressive og kommunikative, og viktige for hele gruppen som 

deltar eller som er til stede. Emile Durkheim var blant de første til å påpeke ritualers 

integrerende funksjon på fellesskapet, og hans teori om religion var et viktig utgangspunkt i 

videreutviklingen av andre teorier rundt ritualer gjennom forrige århundre. Det kollektive 

aspektet i ritualer blir understreket av blant andre Anthony Cohen: ”[R]itual bekrefter og 

styrker sosial identitet og menneskers følelse av sosialt ståsted: Det er et viktig middel for at 

mennesker kan oppleve fellesskap” (Cohen 1985:50, min oversettelse). Bruce Kapferer 

(1984) mener også at ritualet sier noe om den sosiale verden, og han er opptatt av hvordan 
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ritualer stimulerer deltakernes refleksjon over egne og andres handlinger og forståelser, og at 

ritualer også reflekterer tilbake på andre meningskontekster i den rituelle settingen eller i den 

sosiale og kulturelle verdenen utenfor ritualet (1984:180–181). Han peker på hvordan 

ritualer involverer og påvirker alle som er til stede, også de som tilsynelatende bare er 

tilskuere. Kapferer hevder at evnen til å reflektere over det som skjer krever en viss distanse 

til utøvelsen av ritualet, og hevder det er når tilskuerne er relativt distansert fra de sentrale 

hendelsene at de ”begynner å innse og forstå sine sosiale og kulturelle virkeligheter” 

(1984:106, min oversettelse). Med bakgrunn i dette kan vi slå fast at initieringsritualet – 

dåpen – er viktig for alle som er til stede fra gjengen, og at ritualet oppleves ulikt, og har ulik 

effekt, på de som blir døpt, den/de som utfører dåpen, og de som er tilskuere. 

Dåpen som overgangsrituale 

Dåpen hos Los Jodis kan anses for å være et overgangsrituale, en rite de passage (van 

Gennep 1999 [1908]), som er et rituale ”som ledsager skifte av sted, status, sosial posisjon 

og alder” (Gilhus 1999:9). For de nye medlemmene markerer dåpen deres overgang til å bli 

en del av Jodi-fellesskapet: Ved å bli døpt blir du en Jodi. En naturlig følge av det er at du 

samtidig slutter å være den du var før. 

Van Gennep (1999:26) deler overgangsritualer inn i tre undergrupper: Adskillelsesriter, 

terskelriter og integrasjonsriter, eller, sagt på en annen måte: Preliminale riter (adskillelse), 

liminale riter (terskel) og postliminale riter (integrasjon). Dette er både tre ulike typer riter 

og tre ulike aspekter ved én og samme rite. Jeg vil nå følge van Genneps inndeling i ulike 

faser for å analysere og prøve å si noe om dåpen som initieringsrituale i gjengen.   

Adskillelse 

Vi kan si at gjengen, når de er samlet, er adskilt fra resten av samfunnet nesten per 

definisjon. De er en eksklusiv gruppe, og oppholder seg på egne, adskilte fysiske steder. Når 

andre er til stede, f. eks andre barn eller unge som spiller ball på plazaen, står Los Jodis for 

seg selv og viser tydelig at de er en adskilt gruppe. Når det gjelder dåpen er det viktig at 

andre ikke er til stede. Helt i begynnelsen av dåpen må de som skal døpes stå for seg selv, 
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eller, om dåpen finner sted ved Titicaca-innsjøen, kle av seg og løpe ned og dykke seg i 

vannet. Her blir de som skal døpes, og som ennå ikke – i hvert fall ikke offisielt – er en del 

av Jodis-fellesskapet, adskilt og må stå for seg selv. Ved å være til stede her har de blitt 

adskilt fra resten av samfunnet, og nå blir de også adskilt fra gruppen som de skal bli en del 

av. Jeg vil hevde at denne adskillelsen også kan være med på å styrke fellesskapsfølelsen til 

de andre i gjengen. Når noen blir adskilt fra gjengen – de som ikke ennå er døpt – blir de 

som står igjen påminnet det faktum at de er en egen gruppe, adskilt fra andre. Grensene 

tydeliggjøres.  

Terskel 

Adskillelsesfasen glir over i terskelfasen. Alle som er til stede (gjengen) kan altså sies å 

være adskilt fra resten av samfunnet, men de som skal døpes er nå ytterligere adskilt fra 

gjengen, fordi de ennå ikke har blitt en del av den. De er i det som Turner (1999 [1964]) 

kaller liminalfasen. De er midt i mellom - “betwixt and between” – sitt tidligere fellesskap 

og det nye som de skal tre inn i.  

Renselse og soning 

Los Jodis kaller selv initieringsritualet sitt for en dåp – bautizo. Ordet kommer fra det greske 

baptein, som betyr å stupe, senke seg ned i, eller vaske (Meslin 1993:59), og er det samme 

ordet som den katolske kirken (og andre kristne kirker) bruker om sin dåp i spansktalende 

land, inkludert Bolivia. Det store flertallet av befolkningen i Bolivia (og El Alto) er 

katolikker67, og (den katolske) dåpen er viktig, både fordi den innlemmer barnet i det kristne 

fellesskapet og sikrer det Guds beskyttelse (Canessa 1998:237), men også fordi dåpen er 

grunnlaget for etableringen (eller forsterkingen) av viktige sosiale bånd gjennom 

 

67 Den romerskkatolske kirken er den offentlige religionen i Bolivia. I følge en undersøkelse gjennomført av Det nasjonale 
statistikkinstituttet INE i 2001 er 78% av innbyggerne katolske, 16% er protestanter eller evangelister, 3% tilhører andre 
kristne religioner, 2,5% utøver ingen religion, og under 0,2% tilhører andre, ikke-kristne religioner som islam, baha’i, 
jødedom, buddhisme og shinto. Prosentandelen katolikker versus protestanter er noe høyere i urbane enn i rurale strøk 
(U.S. Department of State 2006), og andelen protestanter/evangelister har økt de siste 10-20 årene grunnet en økende 
etablering av og en intens misjonsaktivitet fra en rekke evangelistiske trossfamfunn. For ikke så mange år siden var det 
anslått at mellom 95-98% av Bolivias befolkning var katolikker. Den økende evangelistiske aktiviteten er et fenomen som 
kan ses i mange latinamerikanske land. 
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compadrazgo-systemet som skaper livslange og viktige sosiale bånd mellom foreldrene og 

fadderne, og mellom fadderne og barnet (van den Berghe 2002:117).  

Los Jodis har ikke noe faddersystem i sin dåp, men når vi ser nærmere på dåpen hos Los 

Jodis ser vi likevel at ritualet har mange likheter med den kristne dåpen. Den kristne dåpen 

er en inngangsport til den kristne menigheten (Meslin 1993:62), og står også for renselse og 

gjenfødelse; døpevannet symboliserer både ”the water of death in which the old, sinful man 

is immersed and the water of life from which he emerges renewed” (ibid:61). Renselse er 

altså en viktig del av den kristne dåpen. Vann er det mest brukte elementet i rituelle renselser 

(Preston 1993:96), men botsøvelser i form av fysisk smerte i ulike varianter er også vanlige 

elementer i renselsesritualer i mange religioner verden over (ibid). Innenfor katolisismen 

kjenner vi til flere former for fysiske botsøvelser som benyttes av ulike grupperinger 

innenfor kirken. Som nevnt bruker Los Jodis noen ganger å reise til Titicaca-innsjøen for å 

gjennomføre dåpen, og de som blir døpt må da kle av seg og dykke hele kroppen i vannet før 

de blir tildelt slagene med beltet. Innsjøen er svært viktig i andinsk mytologi, både for 

quechuaer og aymaraer. Montes skriver: ”Som universets sentrum, opprinnelse og ende var 

Titicaca-innsjøen det helligste stedet i Andes” (1999:124, min oversettelse). Vi kan dermed 

si at Los Jodis her forsterker elementet fra den katolske dåpen (dåp i vann) med at vannet i 

dette tilfellet ikke er velsignet av en prest (vievann) men derimot er det hellige vannet i 

andinsk mytologi – selveste El lago. Vannet i Titicaca-innsjøen er i tillegg svært kaldt, og 

det er en svært kald fornøyelse å bade seg her. Når dåpen ikke skjer ved innsjøen men 

derimot i byen er vannet helt utelatt, og renselsen skjer utelukkende i form av fysisk smerte 

ved at den som blir døpt blir slått tre ganger med et belte, eventuelt også må gå eller løpe 

gjennom det ”mørke smuget” og ta i mot slag eller spark fra de andre i gjengen, og bevise 

sin evne til å tåle alkohol ved å drikke bombitas uten å lage for store grimaser eller kaste 

opp.   

Det at de blir slått av gjengen (representert ved én, eventuelt flere, av los antiguos), og det at 

de drikker alene, uten å skåle med eller tilby drikke til de andre, viser at de nå befinner seg i 

en kontekst som er noe utenom det vanlige – i en liminalfase. Måten de drikker på nå står i 

skarp kontrast til hvordan de drikker sammen med gjengen i siste fase av dåpsritualet, som er 
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mer i tråd med hvordan det drikkes alkohol til vanlig (se under Integrasjon for en nærmere 

beskrivelse av det seremonielle aspektet ved drikking i Andes). Det at drikkingen av de tre 

bombitas skjer uten at noen andre blir tilbudt eller skålt med understreker det spesielle i 

situasjonen, og kontrasten til den påfølgende felles drikkingen med alle i gjengen er stor. Å 

drikke uten å tilby de andre å smake anses for å være svært upassende, og selv om alkohol 

ofte er et knapt gode i gjengen og det blir investert mye i å få tak i det, opplevde jeg aldri at 

noen satt og drakk uten å tilby andre av flaska si. Selv om de normative reglene for 

alkoholinntak i gjengen varierer ut fra situasjon, og det er stor forskjell på en fest og det å 

sitte på plazaen og drikke en hverdag, er det uansett uhørt å drikke alene på den måten som 

den/de som blir døpt gjør det. Drikkingen i denne fasen er tatt ut av sin vanlige sosiale 

kontekst, og er mer som en test – en soning eller botsøvelse – enn drikking. Den som drikker 

må ikke vise at han/hun synes drikken er sterk – du må aguantar [holde ut] uten å klage, på 

samme måte som du må holde ut slagene uten å tilkjennegi at det gjør vondt.  

Flere gjengforskere forteller om initieringsritualer i gjenger i USA, og vi kan se en del 

likheter mellom disse og initieringsritualet til Los Jodis. Både vold og alkohol (eller andre 

rusmidler) brukes hyppig i initieringsritualer i gjenger i USA (se f. eks Miller 2001, Curry 

og Decker 1998 og Decker og van Winkle 1996). Den vanligste måten å bli initiert i en 

gjeng på er ved å bli ’beaten in’, altså slått inn i gjengen (Curry og Decker 1998:66), på 

ulike måter. Det som Los Jodis kaller ’mørkt smug’ kalles ofte “walk the line” (Miller 

2001:76–77) eller “the gauntlet” (Curry og Decker 1998:66), og blir av flere beskrevet som 

en relativt vanlig måte å initiere på. Flere forteller også om et visst antall slag. Som nevnt 

ovenfor er det også flere gjenger i USA hvor medlemmene får egne gjengnavn som del av 

initieringen. Det er altså flere likhetstrekk i initieringsritualene til Los Jodis og gjenger andre 

steder i verden.   

I en kristen dåp er det den menneskelige synden som skal renses bort, og gjøres bot for. Men 

hva er det som skal renses bort i dåpsritualet til Los Jodis? Når de blir bedt om å forklare 

disse elementene i dåpen forklarer Los Jodis at den som blir døpt må vise at han eller hun er 

verdig til å bli en Jodi – fordi vi drikker og slåss mye her, og du må vise at du også kan. Den 

emiske forklaringen legger altså stor vekt på det å holde ut – aguantar, og vise seg verdig, 
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og at dåpen dermed i stor grad er en ”ildprøve”. Los Jodis anser seg som sterkere og mer i 

stand til å tåle vold og alkohol enn andre i El Alto. Gjengen er tøff, og du må være tøff for å 

være med. – Vi er tøffere enn de andre! Flere forklarer navnet sitt – Los Jodis – på denne 

måten: Fordi vi er Jodidos [jævlige], i tillegg til å si at ”Vi lager kødd (hacemos joda)”. Jeg 

vil derfor hevde at sonings- og renselseselementene i dåpsritualet (volden, dykkingen i den 

iskalde innsjøen og drikkingen av bombitas) er med på å markere adskillelsen fra å ”bare” 

være et medlem av sin biologiske familie og det vanlige samfunnet til å vise seg verdig til å 

bli en del av Jodis-fellesskapet. Det å tåle vold og være god til å slåss gir anerkjennelse og 

respekt innad i gjengen. Det er viktig å vise at man ikke er redd for smerte, og ikke er redd 

for å slåss. Dette gjelder både for gutter og jenter.  

Gjennom dåpen blir gjengen markert som et eksklusivt fellesskap, som bare de utvalgte kan 

ta del i. Mens medlemmene i gjengen understreker at de er som en familie, og at det å være 

Jodi ligger i hjertet – altså beskriver det å være Jodi som en tilskreven status68, noe du bare 

er – så kan tilsynelatende dåpsritualet peke på det ervervede ved statusen, at det er noe du 

må vise deg verdig til å bli. Initieringsritualet er likevel ikke en reell ”ildprøve”, for selve 

utvelgelsen har allerede skjedd i forkant. Gjennom å tilby dåpen har gjengen allerede 

bekreftet at de nye medlemmene har det som trengs for å bli en Jodi, og dåpen er en 

bekreftelse på den nye statusen. Alle statuser – både de som anses som tilskrevne og 

ervervede – trenger sosial bekreftelse69 (Jenkins 2004). Derfor er det slett ikke uvanlig å ha 

rituelle bekreftelser av statuser som anses for å være tilskrevne, selv om dette kan synes 

paradoksalt. Richard Jenkins (2004:150) understreker at slike initieringsritualer har følgende 

til felles: En overgang – og bekreftelse på denne overgangen – fra iboende medlemskap til 

 

68 Jeg bruker her betegnelsene ’tilskreven’ og ’ervervet’ status om statuser, i betydningen ’sosiale roller’, som anses for å 
være henholdsvis medfødte og oppnådde. Vi vet at dette skillet ikke nødvendigvis er fruktbart å bruke som et analytisk 
skille, fordi alle statuser innebærer sosiale tolkninger, og det er, om enn i ulik grad, alltid åpninger for manipulasjon og 
endring. Selv en – i utgangspunktet – tydelig tilskreven status som kjønn kan manipuleres, både kirurgisk og sosialt.   
69 Richard Jenkins (2004:149) hevder at det i stor grad er prosedyrene som skiller menneskers inntreden i organisasjoner 
som baserer seg på henholdsvis tilskrevne og ervervede statuser. Når det gjelder inntreden i organisasjonelle identiteter som 
baserer seg på tilskreven status er det snakk om ’bekreftelse’, mens det er snakk om ’rasjonalisering’, en begrunnelse,  når 
det gjelder medlemsskap basert på ervervet status. Videre kobler Jenkins bekreftelse og rasjonalisering til Webers teorier 
om legitim makt. Mens bekreftelse springer ut fra en tradisjonell forståelse av legitimitet, baserer rasjonalisering seg på en 
rasjonell-legal legitimitet. Jeg vil understreke at Jenkins her bruker ’organisasjoner’ som sosiologisk begrep, med 
betydningen ’organised and task-oriented collectivities’, altså grupper (2004:23).    
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faktisk medlemskap, og et element av ritualisert initiering. Han peker på at rituell 

bekreftelse, eller gjenbekreftelse, er av stor betydning når det gjelder tilskrevne statuser, 

eller ’tilskreven identifisering’ (2004:152). ”It may actually be fundamental: identity – as 

interactional construct – can never be essential or primordial, so it has to be made to seem 

so. We have to be made to feel ’we’” (ibid).  

Bekreftelse av hierarki 

Den rituelle volden kan imidlertid ikke bare forklares som en markering av gjengen som en 

særegen gruppe, og som en forberedelse på volden de nye medlemmene vil møte som 

gjengmedlemmer. Jeg tror også det er viktig å se på hvem som gjør hva. Det er ikke uten 

betydning at det er lederen eller en annen av los antiguos som utfører dåpen, dvs. den rituelle 

volden, og at de bruker et belte til å slå med.  

Medlemmene i gjengen understreker ofte at de alle er likeverdige, og at de egentlig ikke har 

noen ledere fordi alle bestemmer like mye. Denne egalitetsdiskursen er et eksempel på det 

som Cohen (1985:35) kaller pragmatic egalitarianism. Han påpeker at det er viktig å skille 

mellom egalitet som ideologi, som retorikk og som pragmatisme, og at ingen av disse bør tas 

for å være en beskrivelse av faktiske sosiale relasjoner (ibid:33). Fellesskap har ofte en 

tilsynelatende likhet, som kan skjule en differensiert virkelighet, fordi noen omstendigheter 

gjør det passende eller ønskelig å opptre som om de er likeverdige. Spesielt i gruppens 

presentasjon utad kan deres enhet bli styrket av å vektlegge intern likhet. Pragmatisk egalitet 

kan slik bli et retorisk uttrykk for integriteten i et fellesskap, og et sterkt symbolsk aspekt 

ved sosiale prosesser i et fellesskap (ibid:35). Når alle er enige om sine roller kan ulike 

oppgaver forklares med at hvem som helst kan gjøre det, men hun gjør det tilfeldigvis, men 

det er i tilfeller der autoritet blir utfordret at egalitetsdiskursen i gjengen slår sprekker. Det er 

nemlig ikke hvem som helst av de eksisterende medlemmene som kan slå de nye 

medlemmene med beltet. Dette var tydelig i Sandra sin rasende reaksjon da noen av de nye 

jentene fortalte at Ana hadde døpt dem uka før: Hvorfor har hun døpt dere, når det var jeg 

som døpte henne?! Hun hadde ikke noe med å døpe dere – hun går rundt og tror at hun er 

lederen her! Det er ikke en gang nok å være én av los antiguos, du må ha opparbeidet deg 
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nok autoritet til at din rolle i dåpen ikke blir utfordret. Dette er en relasjonell autoritet, for 

det avhenger av hvem andre som er til stede. Ideelt sett skal lederen for hele gjengen være 

den som står for dåpen av guttene, mens det er mer komplisert når det gjelder jentene siden 

de ikke har én leder70. For øyeblikket er det også mer komplisert for guttene, siden det ikke 

er enighet om hvem som skal bli ny leder. Ingen gutter ble døpt under mitt feltarbeid, så jeg 

vet ikke hvem som ville utført dåpen dersom de skulle døpt noen nye nå.   

Det er altså ikke tilfeldig hvem som utfører den rituelle volden. Jeg vil også påpeke at det 

heller ikke er tilfeldig at det er et belte som brukes. Dersom den rituelle volden utelukkende 

er en ”ildprøve” for å teste om de nye er tøffe nok for livet i gjengen, eller et forsøk på å 

forberede dem på volden de vil oppleve som gjengmedlemmer, er ikke et belte det mest 

logiske å bruke. Los Jodis bruker en del slagvåpen når de slåss mot andre gjenger, men det 

er alltid kjettinger, kjepper eller stenger. Den rituelle volden i dåpsritualet skiller seg dermed 

ut fra volden de vil møte når de slåss sammen med gjengen. I følge Camilla Rindstedt 

(2001:201) er lærbeltet et symbol på farskap i det peruanske Andes. Menn bruker bukser, og 

dermed er blir beltet et symbol på far, som er husets overhode. Rindstedt knytter ikke dette 

til vold mot barn, men vi vet fra mange steder at fars belte – eller trusselen om det – hyppig 

brukes for å straffe barn. Når los/las antiguos bruker beltet på de nye medlemmene markerer 

de dermed sin udiskutable autoritet innad i gjengen, og styrker samtidig ideen om gjengen 

som et symbolsk familiefellesskap. 

Victor Turner (1999:136) viser til at det i overgangsritualer ofte er ”en total autoritet og en 

total underkastelse” i relasjonen mellom ’neofytter’ (i dette tilfellet de som blir døpt) og 

’læremestere’ (de som utfører dåpen). Han forklarer denne maktrelasjonen med at de eldre i 

dette tilfellet symboliserer hele fellesskapet, og at underkastelsen dermed symboliserer å 

underkaste seg ’det felles beste’ (ibid, kursiv i originaltekst). Neofyttene viser gjennom sin 

underkastelse at de setter fellesskapets beste over sine personlige ønsker. Denne forklaringen 

 

70 Sandra har en spesiell anerkjennelse i gjengen, og får mye respekt både blant gutter og jenter. Hun er kjent for å være 
spesielt tøff og god til å slåss, og det fortelles at hun har banket opp flere av guttene. Hun har i tillegg til å døpe flere av 
jentene også døpt en av guttene i gjengen. Det er sjelden at ei jente døper en gutt (dette var ett av to tilfeller jeg fikk høre 
om). 
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kan også gi mening når vi ser på dåpsritualet hos Los Jodis. For å være en Jodi må du være 

villig til å sette din personlige sikkerhet til side og slåss for gjengen, og lojalitet til gjengen 

er en svært viktig verdi. Dette står ikke i motsetning til hva jeg peker på ovenfor, om at 

dåpsritualet etter min mening også er med på å styrke de eksisterende maktrelasjonene i 

gjengen. Lydighet til los antiguos er en viktig del av å sette gjengens behov foran sine egne. 

Skal vi følge familieteorien ytterligere kan vi si det slik: I en familie skal et barn ikke stille 

spørsmål ved foreldrenes autoritet, fordi det ligger implisitt – og noen ganger eksplisitt – at 

foreldrene handler til det beste for hele familien. 

Integrasjon 

Inndelingen i adskillelse, terskel og integrasjon kan, som nevnt, være både en inndeling i 

type ritualer, og i faser i ett og samme ritual. Jeg har her brukt van Genneps faseinndeling 

for å systematisere analysen av initieringsritualet, fordi jeg mener de kan være ’gode å tenke 

med’, men vil igjen understreke at det ikke er snakk om fullstendig adskilte faser og at 

inndelingen ikke er entydig og klar. Hele dåpsritualet kan ses på som en integrasjonsrite, i 

følge Van Gennep, men jeg vil nå se på den siste fasen av dåpsritualet hvor jeg mener de 

mest integrerende elementene kommer inn. 

Kallenavn 

Samtidig med at slagene med beltet tildeles, roper den som blir døpt ut sitt kallenavn og 

navnet på gjengen. I følge Meslin (1993:61) har hver detalj i det kristne dåpsritualet som 

formål å symbolisere gjenfødelse til et nytt liv i Jesus Kristus, inkludert det at den døpte ofte 

får et navn, eller et nytt, kristent navn. Selv om en dåp ikke nødvendigvis har sammenheng 

med navngiving, så vil jeg hevde at det er en gjengs oppfatning, både blant katolikker i 

Bolivia og protestanter i Norge, at det er ved barnedåpen barna formelt får navn, og veldig 

mange knytter (den kristne) dåpen først og fremst til navngivingsritualet. Også i Los Jodis 

får de som initieres inn i gjengen nye navn (kallenavn) i dåpsritualet. Alle velger sine egne 

kallenavn, og noen velger kallenavn som de har hatt over lenger tid, men det er likevel dåpen 

som formelt etablerer navnet i gjengen. Dåpen fungerer altså også som en navngivingsrite, i 

likhet med den vanlige oppfatningen om den kristne (barne)dåpen. I følge van Gennep 
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(1999:56) skjer det to ting når et barn får navn: ”for det første blir barnet et individ; for det 

andre blir det integrert i samfunnet”, og navngivingen er dermed en integrasjonsrite (ibid). 

Jeg har ikke sett at gjenger andre steder, som i USA, kaller initieringsritualet sitt for en 

”dåp”, men det er likevel ganske vanlig at initieringsritualet (som ofte kalles ”being jumped 

in”, ”beaten in” eller lignende) også inkluderer at de får et kallenavn (Rymes 2000:163). Det 

å få et eget Jodi-navn innebærer en erkjennelse av at personen er endret gjennom dåpen: 

Man er ikke den samme personen som man var før. Ved å rope ut sitt nye kallenavn sammen 

med Jodis under døpingen (slagene) viser den døpte at han eller hun vil gå inn i fellesskapet 

som en ny person, ’gjenfødt’ som en Jodi. Samtidig tar man avstand fra sitt tidligere navn, 

som den biologiske familien har gitt, og det nye navnet blir slik også en symbolsk markering 

av avstand fra sin biologiske familie.  

Alle skal selv velge seg et kallenavn som de får i dåpen, og selv om navnene varierer kan vi 

se noen generelle forskjeller mellom guttene og jentene. Mens guttene ofte velger navn som 

har assosiasjoner til alkohol, røyking, slåssing og andre elementer i gjengen eller i deres 

personlighet, velger jentene, i hvert fall de yngste av dem, oftere navn som Sol, Stjerne, 

Prinsesse og lignende. Noen av kallenavnene er kallenavn som personen allerede hadde fra 

før, f. eks vanlige kallenavn/forkortelser av døpenavnene deres71.   

Kallenavn er ikke noe særegent ved Los Jodis. Jeg vil hevde at bruk av kallenavn, spesielt 

blant ungdom, er svært vanlig i El Alto, og kanskje hele Bolivia72. I tillegg til kallenavn som 

er derivert ut fra personers egennavn er det også en omfattende bruk av kallenavn som tar 

utgangspunkt i personlige egenskaper (basert på fysiske trekk, personlighetstrekk, 

egenskaper knyttet til familien, spesielle hendelser osv). Ofte er kallenavnene svært kreative, 

med intrikate årsaksforkaringer, og mange kallenavn er på grensen til å være fornærmelser. 

 

71 I Bolivia har mange navn sine faste kallenavn/forkortelser, som i stor grad gjelder for alle som har det navnet, uavhengig 
av alder og stilling. Eksempler på slike navn er José (Pepe), Rosario (Charo), Alberto (Beto) og Luis (Lucho). Noen navn 
forkortes også ofte, uten at det er en generell regel. For eksempel er tidligere president Gonzalo Sanchez de Lozada 
vanligvis omtalt bare som ’Goni’.   
72 Som sosiologistudent i Cochabamba i 2000 gjorde jeg og noen medstudenter et minifeltarbeid i faget Andinsk 
antropologi som resulterte i en presentasjon av en komparativ studie av bruk av kallenavn i det urbane Cochabamba og et 
ruralt lokalsamfunn. Jeg vil påstå at funnene derfra i stor grad er overførbare til El Alto. 
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Dette er i tråd med mye humor generelt, som ofte involverer bruken av kreative, og dermed 

morsomme, fornærmelser (Harvey 1991:14)73. Selv om flertallet av befolkningen i El Alto 

er aymarasnakkende, brukes ofte quechua (og noen ganger engelsk) i kallenavn, noen ganger 

i kombinasjon med spanske ord74. Kallenavn er, naturlig nok, situasjonsavhengige, og noen 

har ulike kallenavn i ulike sammenhenger. Noen ganger kan en person ha ulike kallenavn 

blant ulike venner, og ett kallenavn som bare brukes av familien. Det varierer i hvilken grad 

personen selv omfavner kallenavnet ved for eksempel å omtale seg selv ved navnet, og dette 

har naturlig nok også konsekvenser for i hvilken grad kallenavnet brukes i forskjellige 

sosiale kontekster. For noen følger kallenavnene en gjennom livet (spesielt de som har 

kallenavn derivert av personens eget navn), mens kallenavnene for andre er tidsspesifikke. 

Det som er spesielt med kallenavnene i Los Jodis er at det er personen selv som bestemmer 

sitt eget kallenavn til dåpen. Det varierer i hvilken grad navnet blir etablert i gjengen, dvs. at 

den som har valgt navnet konsekvent blir tiltalt med det navnet. For noen i gjengen har 

gjengnavnet blitt etablert, mens andre enten blir kalt med sitt døpenavn, eller med et annet 

kallenavn som de andre har satt på dem. Det er noen forskjeller mellom kjønnene når det 

gjelder kallenavn: Flere gutter enn jenter har kallenavn som brukes daglig i gjengen, og av 

de jentene som er aktive i dag brukes ikke det selvvalgte Jodis-navnet på noen av dem i det 

daglige. De fleste vet hva Jodis-navnet på de ulike er når de blir spurt, men de omtaler ikke 

personen med det navnet.  

Luis, som er på vei ut av gjengen, er opptatt av at folk på kontoret kaller ham døpenavnet sitt 

og ikke gjengnavnet. Han ber spesifikt folk på kontoret om å kalle seg Luis, og han liker 

 

73 For mer om humor i Andes se Isbell og Roncalla Fernandez (1977), i tillegg til Harvey (1991). Slik humor brukes ikke 
bare i forhold til andre mennesker. For eksempel blir Jesus-figuren på korset tilsynelatende latterliggjort og fornærmet 
gjennom sanger (coplas) som del av tilbedelsen under den årlige Santa Vera Cruz-feiringen i Cochabamba. Alle disse 
eksemplene er fra quechuasnakkende grupper i Bolivia og Peru. Jeg har ikke funnet litteratur om humor blant aymaraer i 
Andes, men mener å ha erfart at f.eks Harveys konklusjoner er gyldige også for El Alto. Dette er imidlertid ikke noe jeg har 
sett spesielt på, og jeg kan ikke utelukke muligheten for at det finnes forskjeller i hvordan humor brukes på henholdsvis 
quechua og aymara i Andes-regionen basert på for eksempel lingvistiske forskjeller i språket. 
74 Se Harvey (1991) for eksempel på hvordan hennes tospråklige informanter i alkoholpåvirket tilstand bruker både spansk 
og quechua for å lage humor i en imitert (spøkefull) seremoni, ved for eksempel å gjøre morsomme ordspill ut av den 
fonetiske likheten mellom ordene huevo [egg, brukes også om testikkel] og vuelo [flytur] på spansk, og Hispaña [Spania] 
og hisp’aya [å urinere] på quechua.  
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ikke å bli tiltalt med gjengnavnet sitt på kontoret. Når han er sammen med noen fra gjengen 

er det derimot bare gjengnavnet som brukes, og da bruker han det selv også, f. eks når han 

presenterer seg i telefonen. Dette viser hvordan navn blir situasjonsavhengige og knyttes til 

spesifikke identiteter. Som Jodi har han ett navn, og som ungdomsarbeider, sønn og elev har 

han et annet navn. Navn er dermed svært viktig i identifiseringen, og det å få et nytt navn i 

gjengen markerer at en person er en del av gjengfellesskapet. 

Å drikke sammen 

Når slagene og drikkingen av bombitas er over, drikker de nydøpte medlemmene sammen 

med hele gjengen. Om vi skal følge dåpsmetaforen, er det også vanlig med nattverd i 

katolske barnedåper. Samtidig er det å spise og drikke sammen en vanlig måte å etablere og 

opprettholde fellesskap på i mange samfunn. Også i Andes er det knyttet stor betydning til 

det å spise og drikke sammen, og det å drikke alkohol sammen anses for å ha en svært 

integrerende funksjon (Harvey 1991:1). Det er blitt viet spesielt mye akademisk 

oppmerksomhet til alkohol og beruselse i Andes. Penelope Harvey siterer Heath på at 

”praktisk talt alle etnografier har en henvisning til drikking og fyll” (i Harvey 1991:1, min 

oversettelse). Alkohol er mer framtredende i den hverdagslige samhandlingen i gjengen enn 

ellers i El Alto, og drikkingen har en sterkt integrerende funksjon: ”drinking sessions [...] 

emphasise sharing and social interaction and generate a sense of ideal social cohesion” 

(Harvey 1994b: 211).    

Det er som nevnt stor kontrast mellom den ensomme drikkingen av bombitas i terskelfasen, 

og drikkingen som skjer i gjengen som fellesskap i siste del av dåpen, der den/de som er 

døpt skåler med alle som er til stede etter tur: Først lederen, om han er til stede, og så de 

andre av los og las antiguos/as, før det skåles med resten av gjengen. Denne måten å drikke 

på er i tråd med hvordan drikking vanligvis skjer i Andes. Catherine Allen (2002:117–122) 

beskriver hvordan alkohol skal konsumeres i landsbyen Sonqo i de peruanske Andesfjellene, 

og mange av elementene hun påpeker vil jeg hevde også gjelder for den andinske delen av 

Bolivia, slik jeg kjenner den. Alkoholinntak varierer betraktelig fra sted til sted i Andes 

(Allen nevner tre faktorer som påvirker variasjonen, nemlig hvilken høyde et lokalsamfunn 
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befinner seg på, velstanden i lokalsamfunnet, og hvor inkorporert lokalsamfunnet er i 

pengeøkonomien), men holdningen til alkohol og beruselse kan likevel sies å ha mange 

generelle fellestrekk i regionen. Som Allen påpeker er det svært viktig å drikke i henhold til 

foreskrevne seremonielle regler (2002:118). Allen understreker at det å drikke i aller høyeste 

grad er en felles prosess, og ”the act of sharing takes on central importance” (ibid). Penelope 

Harvey (1991) slår også fast at: 

Det å drikke kan utgjøre en handling av deling og samarbeid som gjør at 
lokalsamfunnet/fellesskapet [community] skapes og ivaretas, at fellesskapsidentiteten 
dannes, at lokale utviklingsprosjekter blir gjennomført og at fortsatt støtte fra 
overnaturlige makter sikres. Det å avslå en drikk kan implisere mangel på tillit og en 
fornektelse av gjensidig respekt og hengivenhet (Harvey 1991:1–2, min oversettelse). 

Rekkefølgen skålingen og drikkingen skjer i sier også noe om hierarkiet i gruppen (Allen 

2002:118). Ved å skåle og drikke med lederen først og så de andre nedover i rekkene viser 

det nye medlemmet respekt for makthierarkiet i gjengen, og er samtidig med på å 

opprettholde disse. Det å drikke sammen i denne siste fasen av initieringsritualet er viktig for 

å skape og opprettholde fellesskapet, og inkorporere de nye medlemmene som fullverdige 

Jodis. Det er altså et sterkt integrerende aspekt ved denne kollektive drikkingen, som 

samtidig også tydeliggjør og forsterker den hierarkiske rangeringen i gjengen. 

Tagging  

Det siste elementet i initieringsritualet er knyttet til spraymalingsboksen som de som blir 

døpt skal ha med i tillegg til alkohol. I likhet med andre gjenger i El Alto, markerer Los 

Jodis territoriet sitt gjennom bruk av graffiti. Når de går ut og tagger (grafitear) skriver de 

navnet på gjengen og som oftest også navnene på de individuelle medlemmene som er med 

på taggingen. Taggingen er en viktig del av kampen mot andre gjenger, og det å tagge på 

andres territorium er en viktig del av å markere sin styrke. Dette ser vi også andre steder, f. 

eks i USA, der graffiti også brukes av gjenger for å markere territorium. Det er også vanlig i 

USA å ødelegge andre gjengers graffiti ved å skrive RIP (Rest In Peace) over deres 

gjenglogo eller individuelle medlemmers navn, som en drapstrussel, men dette så jeg aldri 
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noe til i El Alto. Det som ikke er så uvanlig er å se en gjenglogo som er strøket over, men 

dette gjøres når noen har tatt kontroll over andres område eller når andre har tagget på en 

annens område. Det å tagge på andres territorium er ikke en ufarlig aktivitet. Dersom de 

oppdager deg vil du bli angrepet, og ikke få slåsskamper mellom gjengene har utgangspunkt 

i at noen blir tatt i å tagge på andres område. All gjengtaggingen i El Alto skjer innenfor 

rammene av en kamp om territorium. Det å tagge i områder som ikke er en del av eget 

territorium eller områder som er omstridte er ikke tillagt noen betydning, så all tagging 

konsentreres til slike omstridte områder. Dette innebærer at det stort sett er yttergrensene til 

en gjengs territorium som tagges, som en markering til andre gjenger om at ”dette er vårt 

område”. En gjeng uten et område er ikke en gjeng, og området er dermed avgjørende for 

gjengens eksistens. 

Spraymalingsflaska, og selve taggingen, er dermed viktige symboler på grensene mellom 

gjengen og andre gjenger. Når de nydøpte medlemmene går inn på Los Hijos sitt område og 

tagger, utfører de altså en sentral del av gjengens aktivitet, og dette markerer dem som hele, 

fullverdige medlemmer i gjengen. De er fullstendig integrerte i fellesskapet, og det vises ved 

at de tar et symbolsk ansvar for opprettholdelsen av grensene. Taggingen kan også ses på 

som en test på mot og oppofrelse, og de nydøpte viser i praksis at de nå setter gjengens 

sikkerhet og behov foran sin egen sikkerhet. Tagging på fiendens område er en klar 

provokasjon som fører til slåsskamp dersom de oppdages. 

Når Los Jodis går og tagger på Los Hijos sitt område skrives ikke bare Jodi, men alle som er 

med skriver også sine egne navn. Slik blir denne første taggingen etter dåpen også en måte å 

markere det nye gjengnavnet på, ved at de nydøpte tagger sine egne navn ved siden av den 

offisielle Jodi-logoen. Alle i gjengen har sin egen signatur, som de bruker når de tagger, og 

for mange er dette første gangen de tagger navnet sitt på en vegg. Slik markerer de tydelig 

sitt nyervervede medlemskap i gjengen (se figurer 6,7,9 og 10 i vedlegg for eksempler på 

tagging). 
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Oppsummering 

Initieringsritualet til Los Jodis kalles av gjengen selv for en ’dåp’, og jeg har vist at gjengen 

har tatt flere elementer fra den katolske dåpen, som døping i vann og at det også skjer en 

navneseremoni som del av dåpen. Det er dermed naturlig å analysere gjengens dåp med et 

sideblikk til symbolikken som brukes i den kristne dåpen. Jeg har også valgt å bruke van 

Genneps teori om overgangsritualer som en ramme for å beskrive initieringsritualet til 

gjengen. Ved å følge van Genneps inndeling i adskillelse, terskel og integrering har jeg 

forsøkt å vise hvordan initieringsritualet til Los Jodis både markerer en overgang for de nye 

medlemmene til å bli fullverdige Jodis, og samtidig er med på å styrke fellesskapsfølelsen i 

gjengen. De nye medlemmene gjennomgår en renselse, og får nye (kalle)navn i dåpen. Slik 

går de inn i gjengen som ”nye personer”, renset for sin tidligere sosiale rolle knyttet til sin 

biologiske familie. Etter å ha gjennomgått renselse og navngiving, markeres de nydøptes 

inntreden i gjengen som fullverdige medlemmer gjennom at alle drikker sammen, i tråd med 

andinske drikketradisjoner, og ved at de nydøpte skal tagge på territoriet til den rivaliserende 

gjengen.    

Det er flere likheter mellom initieringen i Los Jodis og initiering i ulike gjenger i USA, slik 

disse blir beskrevet av ulike forskere. Selv om noen gjenger rapporterer å ikke ha noen som 

helst form for initiering (se f. eks Fleischer 2000) så ser det ut til at de aller fleste gjenger i 

USA har det. Los Jodis har sannsynligvis blitt inspirert av gjengfilmer fra USA, der de har 

plukket opp elementer som ”mørkt smug”. Samtidig har jeg her prøvd å vise at 

initieringsritualet i Los Jodis må forstås ut fra deres egen andinske kontekst, og at dåpen i 

aller høyeste grad er et meningsfullt og viktig ritual for gjengen. Hvor viktig dåpen – og 

dermed fellesskapet i Los Jodis – er for medlemmene fikk jeg et eksempel på da Sandra 

rasende og med tårer i øynene fortalte at hun hadde hørt at en av de nye jentene i gjengen 

hadde sagt – Vi må ta å døpe hun nye, hun med babyen. Etter hvert ble dette et eksempel 

Sandra brukte mye for å vise hvor lite de nye jentene kunne og forstod – de visste ikke 

engang at Sandra var en Jodi! Slik prøvde hun å gjenopprette sin autoritet ved å understreke 

at hun har større kjennskap til gjengen enn de nye jentene har.  
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6. Roller og kjønnsidentitet i gjengen 

Jeg skal i dette kapittelet se på de ulike rollene som jenter og gutter har i gjengen, og se disse 

rollene i sammenheng med sosialt kjønn og syn på maskulinitet og femininitet i El Alto. Jeg 

vil først foreta en begrepsavklaring og presentere det teoretiske rammeverket for analysen i 

dette kapittelet. Så vil jeg se på hvordan militæret, gjennom guttenes førstegangstjeneste, 

bidrar i utformingen av maskuline idealer, i det som Lesley Gill kaller en ’militarisering av 

maskulinitet’ (Gill 1997:545), og hvordan disse kan ses i sammenheng med idealer i 

gjengen. Jeg vil her vise at den felles erfaringen guttene har fra å gjennomføre 

førstegangstjeneste i militæret har store likhetstrekk med, og er også med på å forme, deres 

erfaringer i gjengen, og gjengen som fellesskap. Militærtjenesten tilbyr et fellesskap som har 

mange likhetstrekk med gjengen, og den felles erfaringen gjør at militærtjenesten er med på 

å styrke gjengen. Dette er med på å forklare den positive holdningen til militæret og politiet 

som er i gjengen. Mange av gjengmedlemmene, både gutter og jenter, har framtidsdrømmer 

om å bli politifolk eller få en karriere i militæret, og dette snakkes det mye om. Siden 

guttene fra Los Jodis ofte har vært med i gjengen i flere år før de går inn i militæret, er det 

mulig at erfaringene og autoritetsrespekten de har med seg fra gjengen gjør at de lettere 

tilpasser seg virkeligheten i militæret. Siden maskulinitetskonstruksjonen i gjengen har store 

likheter med hvordan maskulinitet utøves i militæret, fører militæret til en gjenkjennelse og 

forsterking av maskuline idealer i gjengen. Det blir altså et gjensidig påvirkningsforhold 

mellom guttenes erfaringer i gjengen og i militæret. 

Gjengidentiteten knyttes til en maskulin identitet, og jentenes rolle i gjengen blir dermed 

ambivalent. På den ene siden gjør det at jentene har et større spillerom for å handle i spennet 

mellom to identitetskonstruksjoner: Den tradisjonelle femininiteten i samfunnet i El Alto på 

den ene siden, og en femininitetskonstruksjon i gjengen som baserer seg på verdier som er 

knyttet til maskulinitet på den andre. Begge femininitetskonstruksjonene er legitime i 

gjengen, og gir jentene større mulighet til å veksle mellom disse uten at det truer deres 

feminine identitet. For guttene blir deres maskuline identitet uløselig knyttet til 

gjengidentiteten, noe som gir mindre fleksibilitet i utøvelsen av gjengrollen. På den andre 
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siden gjør jentenes ambivalente forhold til gjengen at det i større grad stilles spørsmål rundt 

deres lojalitet, og jentene velger ofte å utfordre guttenes maskulinitet for å posisjonere seg i 

gjengen.  

Roller og performance – ’doing gang’ og ’doing gender’ 

Jeg vil først gjøre en begrepsavklaring når det gjelder begrepene jeg vil bruke videre, og kort 

forklare det teoretiske rammeverket for ideene jeg presenterer i dette kapittelet. 

Grunnlaget for det teoretiske rammeverket rundt ’roller’ og ’opptreden’ har jeg hentet fra 

Erving Goffman (1974). Goffman bruker teaterforestillingens begreper og dramaturgiske 

prinsipper for å forklare og forstå sosial samhandling, og hans arbeid har vært viktig for flere 

felt innenfor samfunnsvitenskapen, og blant annet vært en av forløperne for det som senere 

har blitt en egen fagretning: Performance studies (Schechner 2002: 161). Richard Jenkins 

har, som nevnt, hentet mye inspirasjon fra Goffman i sin teori om identitet (2004), som er 

viktig for analysen min i store deler av avhandlingen, og likhetene mellom Goffman og 

Jenkins teorier er store. Goffman understreker i sin bok Vårt rollespill til daglig (1974) at 

det er gjennom prosesser knyttet til rollespill, selvpresentasjon og inntrykkskontroll at vi 

skaper orden i samhandlingen og ”gir vårt samfunn den form det har” (Barth 1974:8). 

Goffman legger vekt på at det første mennesker gjør når en person kommer sammen med 

andre er å forsøke å skaffe seg informasjon om personen. ”Slike opplysninger om personen 

bidrar til å klargjøre situasjonen, gjør det mulig for andre på forhånd å vite hva han forventer 

seg av dem og hva de kan vente seg av ham” (Goffman 1974:11). Det er denne prosessen 

Jenkins kaller identifisering – ”en måte for å vite hvem som er hvem (uten det kan vi ikke 

vite hva som er hva)” (Jenkins 2004: 5, min oversettelse). Både hos Goffman og Jenkins er 

dette en relasjonell prosess, med gjensidig påvirkning.   

Det overordnede teoretiske rammeverket i dette kapittelet skiller seg altså ikke fra de 

foregående, men jeg vil her gå nærmere inn på noen av begrepene knyttet til Goffmans teori 

om samhandling som rollespill, altså utøving av roller. Når jeg snakker om roller er det 
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basert på Goffman sin definisjon på ’sosial rolle’ som ”utøvelsen av de rettigheter og plikter 

som er knyttet til en bestemt status” (ibid:23). Jeg bruker her begrepet ’rolle’ for å beskrive 

en mer dynamisk og relasjonell rolle enn rollen som Goffman definerer som ”[d]et på 

forhånd fastlagte handlingsmønster”. Det er viktig å understreke at jeg ikke ser på ’rolle’ 

som noe statisk og på forhånd fastlagt, fordi roller, som identitet, blir etablert gjennom 

handling og samhandling. Jeg vil se på ’gjengmedlem’ som en sosial rolle og en identitet, og 

prøve å beskrive ulike rolletolkninger som utøves av jenter og gutter i gjengen. Goffman 

definerer en ’opptreden’, eller performance, som ”all den virksomhet en bestemt deltager 

utfolder ved en bestemt anledning og som på en eller annen måte får innvirkning på de andre 

deltakerne” (Goffman 1974:22). Performance handler altså om samhandling, der alles 

opptreden får innvirkning på de andre, og jeg vil i dette kapittelet se nærmere på hvordan 

gjengrollen utøves i gjengen. 

Forståelser av kjønn er viktig her. Med ’kjønn’ mener jeg de sosiale aspektene ved kjønn, 

det som ofte omtales som ’sosialt kjønn’ eller bare ’kjønn’ på norsk (gender på engelsk). 

Sosialt kjønn er ”... de kulturelle tolkningene av de biologiske forskjellene mellom menn og 

kvinner” (Stølen 1991:4), og jeg vil hevde at disse kulturelle tolkningene står sentralt i 

menneskelig samhandling. Mitt utgangspunkt er at kjønn ikke er noe man er, men noe man 

gjør. Jeg gjør oppmerksom på at dette er et etisk perspektiv på kjønn, og det er ikke 

sammenfallende med Los Jodis sitt eget syn på kjønn. De vil, sammen med de fleste andre i 

El Alto, mene at kjønn er noe medfødt, og at det biologiske kjønnet avgjør hvordan vi 

oppfører oss. Den analytiske innfallsvinkelen til kjønn og kjønnsidentitet som jeg bruker i 

avhandlingen min er derfor ikke nødvendigvis i samsvar med det emiske synet på kjønn.  

Kjønn er i teorien et flytende begrep med store variasjoner, men utøvelsen av kjønn er 

begrenset av kulturelle modeller for maskulinitet og femininitet (Kiesling 2001:267). Disse 

kulturelle modellene er likevel ikke en fastlagt struktur som kvinner og menn handler i 

forhold til: Gjennom utøving av kjønn både skapes og bekreftes disse kulturelle modellene. 

Kiesling (2001) bruker begrepet structural coupling for å beskrive denne relasjonen mellom 

struktur og praksis som en ”interdependent, ongoing, and mutually reinforcing process” 

(2001:251). Sånn sett blir utøvelsen av kjønn både en indikasjon på, og en reproduksjon av, 
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sosiale hierarkier (Miller 2002:434). Kjønn handler altså om relasjonen mellom menn og 

kvinner. Matthew Gutmann (1997) minner oss om dette relasjonelle aspektet ved kjønn, og 

hevder at mange samfunnsvitere har oversett den påvirkningen kvinner har på menn, og 

dermed prøvd å forstå menn og maskulinitet uten å se på kvinners forståelse av hva det betyr 

å være en mann. Han hevder at ”kvinnelige identiteter ofte er det sentrale referansepunktet, 

både ubevisst og bevisst, for menn når det gjelder utvikling, opprettholdelse og endring av 

deres egen forståelse av hva ser hombre (å være en mann) betyr og ikke betyr, og hva det 

kan og ikke kan bety” (Gutmann 1997:836, min oversettelse). 

Å se på kjønn som situert handling innebærer også å anerkjenne at det ikke finnes én 

maskulinitet og én femininitet (Miller 2002:435), men at det finnes en stor variasjon 

innenfor ’maskuliniteter’ og ’femininiteter’. Dette kan bidra til å gi oss større forståelse av 

relasjonen mellom kjønn og identitet (Kiesling 2001:250). Kjønnsidentitet er, i følge Richard 

Jenkins, en av de primære identitetene, som etableres tidlig i livet og som er mer 

motstandsdyktige mot endring senere (Jenkins 2004:19), men hva denne, eller disse, 

identitetene gir av mening er noe som er flytende og dynamisk og som etableres gjennom 

situert handling og samhandling, altså utøvelse. For å understreke dette skiller Judy Butler 

(1997, i Lei 2003) mellom performance og performativity. Butler er opptatt av 

performativity av kjønnsroller, som tydeliggjør at det ikke er snakk om et enhetlig subjekt 

som utøver en iboende rolle: ”[O]ne does not perform one’s gender, which assumes the 

subject’s gender identity as stable, coherent, and based on an a priori notion of ”sex”; rather, 

through repetition of performative acts, one materializes the effects of gender normality (Lei 

2003: 161, kursiv i originaltekst).   

Et viktig poeng hos Goffman er at alle mennesker i samhandling med andre ønsker å 

kontrollere inntrykket de andre får av situasjonen, og av dem (1974:22). Dette kaller han 

’inntrykkskontroll’ (impression management). Dette henger sammen med at vår utøving av 

roller alltid blir vurdert. Når det gjelder kjønn er dette spesielt framtredende: Både menn og 

kvinner opplever å bli kontinuerlig vurdert ut fra hvorvidt vi lever opp til eksisterende 

normative ideer om kjønn, altså i hvilken grad vi er maskuline eller feminine nok. Det å 

utøve kjønn, eller doing gender, henger sammen med dette. Doing gender er ikke 
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nødvendigvis å handle i tråd med normative ideer om maskulinitet eller femininitet, men å 

”engage in behavior at the risk of gender assessment” (West og Zimmerman 1987: 136, 

kursiv i original). Vi blir kontinuerlig vurdert i forhold til hvordan vi lever opp til maskuline 

og feminine normative idealer. Slik kan man si at vi nesten konstant utøver kjønn, gjennom 

enten å leve opp til normative idealer, og dermed forsterke og reprodusere dem, eller ved å 

gjøre noe som kan oppfattes som å bryte dem, og slik være med på å forsterke bevisstheten 

om det normative idealet eller de normative idealene, og reprodusere dem. Idealene endres 

over tid gjennom slik samhandling, og er situasjonsbestemte, men det endrer ikke det 

faktumet at forestillinger om kjønn er svært viktig aspekt ved all menneskelig samhandling 

og ved de erfaringer vi gjør oss som mennesker. Som Doreen Indra sier det: 

gender is [...] a key relational dimension of human activity and thought – activity and 
thought informed by cultural and individual notions of men and women – having 
consequences for their social or cultural positioning and the ways in which they 
experience and live their lives (Indra 1999:2) 

Hvordan utøves så kjønn i gjengen? I mye av forskning på jenter i gjenger har kjønn vært et 

sentralt poeng. Kriminalitet blir ofte sett på i sammenheng med maskulinitet (Miller 2002: 

435), men om utøvelse av kriminalitet eller en viss type kriminelle handlinger er ”en ressurs 

for å oppnå kjønn – for å demonstrere maskulinitet innenfor en gitt kontekst eller situasjon” 

(Simpson og Elis i Miller 2002:435, min oversettelse), hvordan kan man da forklare jenters 

deltakelse i kriminelle handlinger og i gjenger? Innebærer det å være jente i en gjeng en 

negasjon av en feminin identitet til fordel for en maskulin identitet, slik Miller (2002) synes 

å mene, eller handler det om ulike former for femininitet, slik andre hevder (se 

Messerschmidt 2002 og Laidler og Hunt 2001). Med andre ord – hvordan henger utøvelsen 

av gjengidentiteten sammen med utøvelsen av kjønn? Om vi definerer det å utøve 

gjengidentitet – doing gang – på samme måte som det å utøve kjønn, kan vi si at doing gang 

i Los Jodis handler om å ”engage in behavior at the risk of gang assessment”, for å 

parafrasere West og Zimmerman (1987:136). Jeg skal i dette kapittelet se nærmere på 

relasjonen mellom gjengidentitet og kjønn i Los Jodis, altså relasjonen mellom doing gang 
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og doing gender, med utgangspunkt i det teoretiske rammeverket jeg har redegjort for 

ovenfor.  

Roller i gjengen 

Det finnes ulike måter å utøve gjengrollen på for gutter og jenter i gjengen. Basert på mine 

data fra feltarbeidet hos Los Jodis hevder jeg at jentene i gjengen har flere 

tolkningsmuligheter innenfor sin gjengidentitet enn det guttene har, fordi jentene kan velge å 

spille på ulike forestillinger om femininitet og hva det innebærer å være jente og kvinne 

mens det for guttene er en mer enhetlig maskulinitetskonstruksjon som er idealet. Et praktisk 

utslag av dette er at det gir jentene større muligheter til å selv velge i hvilken grad de ønsker 

å delta i typiske gjengaktiviteter som voldelige sammenstøt med andre gjenger og drikking 

uten at deres gjengidentitet og kjønnsidentitet blir utfordret i like stor grad som tilfellet er for 

guttene. Samtidig gjør jentenes ambivalente stilling i forhold til gjengen at det i større grad 

stilles spørsmål til deres lojalitet. 

Maskulinitet og militæret   

Jeg vil først se nærmere på sammenhengen med maskulinitet slik den konstrueres og utøves i 

det bolivianske militæret og i gjengen. Når det gjelder beskrivelsen av 

maskulinitetskonstruksjonen i militæret vil jeg basere meg på Lesley Gills (1997) artikkel 

”Creating Citizens, Making Men: The Military and Masculinity in Bolivia” og på hvordan 

erfaringene fra militæret presenteres i gjengen.  

Førstegangstjenesten i Bolivia 

Til tross for at det i Bolivia i teorien er allmenn verneplikt, er det i praksis økonomisk og 

sosialt marginaliserte menn som avtjener de tolv månedene med førstegangstjeneste. De 

unge mennene i militæret kommer dermed i stor grad fra urfolksgrupper som er bosatt på 

landsbygda eller i fattigere deler av urbane områder (Gill 1997:527). Dette betyr selvsagt 

ikke at det ikke finnes ikke-indianske menn i militæret, noe det gjør, spesielt som innehavere 
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av de høyeste gradene75. Men unge menn med større økonomiske ressurser unndrar seg den 

vernepliktsbaserte militærtjenesten ved enten å betale76 for å få vernepliktsboken (libreta 

militar) eller de skaffer seg en medisinsk begrunnelse for at de ikke kan gjennomføre 

militærtjenesten. Vernepliktsboken er et svært viktig dokument i all samhandling med 

offentlige institusjoner og er ofte en forutsetning for å få arbeid f. eks ved fabrikker.  

Militærtjenesten i Bolivia har, i følge Gill (1997:532), vært en viktig arena for den 

bolivianske statens innsats for å gjøre ’indianere’ om til ’borgere’. Mens de som anser seg 

(og blir ansett) som middelklasse i stor grad gjør hva de kan for å unngå militærtjeneste, er 

det blant indianske familier knyttet sterk positiv symbolikk til det å ha vært i militæret. Blant 

unge gutter i El Alto snakkes det mye om den enkeltes erfaring fra militæret, og det gir lite 

anerkjennelse dersom du oppfattes som å ha sneket deg unna. Militæret anses for å være 

fysisk hardt, og nye rekrutter utsettes hyppig for psykisk og fysisk vold. Joaquin, en av Los 

Jodis, var i militæret under mitt feltarbeid, og var hjemme på sykepermisjon fordi han hadde 

smerter i brystet ved fysisk anstrengelse, og legen hadde funnet en bilyd på hjertet. Han 

fortalte bekymret at militærlegen ønsket å dimittere ham. Om han ble dimittert på medisinsk 

grunnlag ville han selvsagt få den viktige vernepliktsboken, men Joaquins negative reaksjon 

på utsikten til å bli dimittert uten å ha gjort tjenesten ferdig sier noe om at det ikke bare er 

dokumentet som er viktig.  

Av guttene i gjengen var det flere som hadde løyet på alderen for å komme tidligere inn i 

militæret og gjennomføre førstegangstjenesten. Gill (1997:536–537) viser til at det i all 

hovedsak er to årsaker til at unge menn ønsker å gå inn i militæret: Betydning av 

vernepliktsboken, og ønsket om å bekrefte seg som menn foran familie, vennegjeng og 

lokalsamfunn. I tillegg kan militæret være en mulighet for den enkelte til å få reise bort og se 

et annet sted av landet, og det kan gi familien økonomisk avlastning for utgifter til mat og 

klær. De rådende forestillingene blant majoriteten av indianske familier er at det er 

 

75 Militæret har til tider hatt mye makt i det bolivianske samfunnet gjennom lange perioder med militærdiktatur, og den 
nasjonale politikken i forhold til militæret har selvsagt variert ut fra den politiske situasjonen til enhver tid. Se Gill 
(1997:530-533) for en kort historiebeskrivelse av ”Militæret og det bolivianske samfunnet”. 
76 Når menn har fylt 23 år er de ikke lenger pålagt å gjennomføre førstegangstjeneste, og de kan da betale en avgift for å få 
dokumentasjon som tilsvarer vernepliktsboken. Dette koster mellom $200 og $500 (Gill 1997:537), noe som er svært mye 
penger for de fleste familier i El Alto. 
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militærtjenesten som gjør gutter til menn, og dette fører både til at det er et ønske blant 

gutter om å gjennomføre militærtjeneste, samtidig som maskuliniteten til menn som ikke har 

vært i militæret blir truet (Gill 1997: 536). Militærtjenesten er et nødvendig overgangsrituale 

for å oppnå status som voksen mann, og er en plikt for å være en god bolivianer (ibid: 539).     

Ulike indianske yrkesgrupper og andre sosiale organisasjoner har vært ledende i 

demonstrasjoner og andre protestaksjoner mot de bolivianske myndighetene det siste tiåret, 

og en vanlig respons fra myndighetene har vært å sette inn militæret for å få en, ofte blodig, 

slutt på demonstrasjonene. Vi har dermed en ganske paradoksal situasjon, der mange er 

svært skeptiske til militæret, som ses på som en del av et brutalt undertrykkelsesapparat, 

samtidig som maskulinitet knyttes sterkt opp til det å ha gjennomført førstegangstjenesten. 

Dette reflekteres også i nedlatende kommentarer om menn fra andre sosiale klasser som man 

vet ikke avtjener verneplikten (ibid:542). I valgkampen i 2005 ble disse ulike verdisynene på 

militærtjenesten, maskulinitet og patriotisme plutselig satt på den offentlige dagsordenen og 

synliggjort i debattene mellom kandidatene Evo Morales, en aymara og kokaprodusent, og 

Jorge Quiroga, en hvit (criollo) velstående mann. Morales ble tidligere utvist fra parlamentet 

etter anklager om å ha deltatt i voldelige demonstrasjoner, og han og partiet hans MAS var 

aktive i de sosiale mobiliseringene El Alto i oktober 2003. Etter gjentatte ganger å ha blitt 

anklaget av Quiroga for å ville sette Bolivias framtid på spill, og å være en uansvarlig 

uromaker som ikke ville det beste for landet, dro Evo Morales i en debatt fram 

vernepliktsboka si. Med boka i hånda erklærte han at han selv, i motsetning til Quiroga, var 

en patriot og hadde vært villig til å foreta det største offer for landet sitt og forsvare 

nasjonen. Quiroga hadde, i likhet med det store flertallet av ikke-indianske politikere, ikke 

selv gjennomført verneplikten, og var tilsynelatende helt uforberedt på at debatten skulle gå i 

denne retningen, og hadde ikke noe godt svar. Plutselig var den offentlige verdiskalaen for 

hvem som var en patriotisk og god bolivianer snudd, til de indianske mennenes fordel. Noen 

uker senere vant som kjent Evo Morales en overlegen valgseier. Da jeg var i Bolivia noen 

uker etter at Morales hadde inntrådt som president ble jeg fortalt at det daglig var lange køer 

utenfor forsvarets kontorer i La Paz av unge menn som ville melde seg til 

førstegangstjeneste og kjempe for Evo. Dette skjedde etter mitt feltarbeid, men jeg tar det 

med for å eksemplifisere hvilken symbolsk betydning militæret har for diskurser rundt 
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etnopolitikk og nasjonalisme i Bolivia, noe som blant annet har sammenheng med 

forestillinger om maskulinitet og mannen som nasjonens forsvarer.  

Hegemoniske og marginaliserte maskuliniteter 

Gill bruker begrepet ’subaltern manhood’ om denne militariserte maskuliniteten, men 

påpeker selv at begrepet ’subaltern’ er problematisk. Hun velger likevel å bruke begrepet 

fordi det sammenfatter ”the blurred boundaries and common experiences among 

subordinated peoples that occur despite other distinctions” (ibid: 436, n.1). Philippe 

Bourgois (1996) hevder at den økende sosiale marginaliseringen gjør at hans puertorikanske 

informanter i Harlem, New York, er ute av stand til å leve opp til de dominante kulturelle 

idealer om maskulinitet, som Robert Connell har kalt hegemonisk maskulinitet. Dette 

innebærer at de ikke er i stand til å forsørge sine familier økonomisk, og de mister dermed 

den materielle legitimeringen for å kunne kreve autokratisk respekt og dominerende kontroll 

over sin kone og sine barn. Dermed rekonstruerer de sine forestillinger om maskulin 

verdighet rundt økonomisk parasittvirksomhet, mellommenneskelig vold og seksuell 

dominans, alt innenfor en større kulturell ramme som Bourgois kaller en street culture of 

resistance (Bourgois 1996:413–414). Denne maskuliniteten kan karakteriseres som en slags 

hypermaskulinitet som oppfattes av majoritetssamfunnet som en trussel mot hvite menns 

privilegium i samfunnet (Lei 2003:177), som ligger i den eksisterende hegemoniske 

maskuliniteten77. Når vi snakker om USA kan vi si at denne gatebaserte hypermaskuliniteten 

utfordrer den hegemoniske maskuliniteten på de arenaene der disse møtes, for eksempel på 

skoler, arbeidsplasser og i etnisk blandede nabolag. Jeg vil si at dette bildet ikke er direkte 

overførbart til Andes og Bolivia. I følge Robert Connell (1995, gjengitt i Kollhöj 2005:118) 

er militæret den arenaen som har vært aller viktigst i å definere hegemonisk maskulinitet i 

Europa og USA. I filmen Sangre por sangre (Hackford 1993) blir det også satt opp en 

motsetning mellom den gatebaserte maskuliniteten og militæret ved at en av de tre 

hovedpersonene, Paco, må la seg verve for å unngå fengsel, og etter det velger et liv som er 

 

77 Robert Connell har introdusert begrepet hegemonisk maskulinitet, i betydningen ”the masculinity that occupies the 
hegemonic position in a given pattern of gender relations, a position always contestable” (Connell 2001 i Sandberg og 
Pedersen 2006:146).  



 142 

den strake motsetningen av det gjengbaserte kriminelle livet som Miklo velger. Siden 

militæret i USA er basert på frivillighet og ikke verneplikt blir situasjonen annerledes enn i 

El Alto, der så godt som samtlige unge menn har vært (eller skal) i militæret. Teoriene om 

hegemonisk maskulinitet er dermed ikke fullt ut passende i Bolivia.  

Eksempelet ovenfor fra presidentvalgkampen viser også at det er endringer i etniske 

hierarkimodeller i Bolivia som også vil påvirke maskulinitetshierarkier. Samtidig hevder 

flere at teorien om én hegemonisk maskulinitet heller ikke dekker kompleksiteten i 

maskulinitetskonstruksjoner i vestlige land som USA og Norge (se Sandberg og Pedersen 

2006:146). Det er store likheter mellom det som Gill kaller subaltern masculinity i Bolivia 

og den gatebaserte maskuliniteten som Bourgois skriver om, og begge vil kunne hente 

inspirasjon fra hypermaskuliniteten som formidles gjennom populærkultur, spesielt hip hop 

tekster og musikkvideoer. Denne populærkulturen sprer seg raskt mellom ungdommer 

verden over. Sandberg og Pedersen (2006) skriver at det i dagens Norge er  

nokså stor bevegelse i hierarkiene knyttet til maskulinitet – i alle fall innen bestemte 
ungdomskulturer. Unge menn med minoritetsetnisk bakgrunn preger bybildene mer enn 
før. Deres klær, kropp, musikk og stiluttrykk bryter ofte med tradisjonelle norske måter 
å gjøre mannlighet på. De lar seg ikke så lett klassifisere innen et unidimensjonalt, 
hegemonisk system av maskulinitet (Sandberg og Pedersen 2006:146). 

Militarisert maskulinitet og gjengen 

Jeg vil i dette kapittelet vise at Los Jodis bruker sine erfaringer fra militæret og den 

maskulinitetskonstruksjonen som formes og utøves i militæret for å styrke samhold og 

disiplin i gjengen. Vi kan si at guttenes felles militærerfaring styrker gjengen som gruppe. 

Basert på intervjuer med personer i El Alto og urbane områder i La Paz fylke, sier Lesley 

Gill (1997) at ”[m]ilitary service is one of the most important prerequisites for the 

development of successful subaltern manhood, because it signifies rights to power and 

citizenship and supposedly instills the courage that a man needs to confront life’s daily 

challenges” (1997:527). Gill hevder at erfaringene fra militæret gir menn en verdig følelse 
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av maskulinitet som fungerer som en motsats til den nedverdigelsen de opplever fra mer 

dominerende menn og fra det økonomiske systemet som tilbyr dem jobber som ligger lengst 

nede på den sosiale og økonomiske rangstigen. Gjennom militærtjenesten kan menn utfordre 

sin eksklusjon fra full deltakelse i det bolivianske samfunnet og de mer ’dannede’ 

maskulinitetsforestillingene som blir knyttet til menn fra overklassen (ibid: 527–528).  

Akseptable former for maskulinitet som blir formidlet i militæret knyttes til en verdsetting 

av aggressivitet, mannlig kameratskap, disiplin, autonomi og å adlyde autoriteter (Gill 1997: 

534). Jeg vil hevde at disse verdiene også er viktige i gjengen, og at militærerfaringen til 

guttene bidrar i å legitimere disse verdiene i gjengen og vise versa. Nye rekrutter i militæret 

blir behandlet spesielt hardt de første tre månedene, både av offiserer og av gruppen av 

rekrutter som ble innrullert seks måneder tidligere, som kalles los antiguos78. Merk at dette 

er den samme betegnelsen som ofte brukes på gjengmedlemmer som har vært med lenge i 

gjengen. I militæret er det vanlig med et slags initieringsrituale av de nye rekruttene, som 

ofte er ganske voldelig. Joaquin forteller følgende om hvordan han hadde sett at de nye 

rekruttene ble behandlet i marinen, der han er: 

De tok dem med ut på en båt, de var rundt ti stykker. Og så måtte de ta av seg klærne og hoppe 

i vannet eller så ble de kasta uti, og det var noen som ikke kunne svømme. Han ene drukna 

nesten, og ropte at han ikke kunne svømme. Han svømte som en hund, slik [viser oss det med 

hendene og alle ler]. På land stod de andre og venta på dem, med stokker, og slo dem med 

stokker. Det er jævlig, for vannet er så kaldt, og de er helt våte når de kommer opp. Så ble de 

sprøyta tåregass på, og så måtte de ut i vannet igjen, og hvis de kom på land så ble de slått 

mer med stokker. Det er jævlig kaldt, og til slutt må de bare komme opp og da ble de slått 

skikkelig mens de løp opp til leiren igjen. I fjor eller noe var det visst en som drukna, så det er 

egentlig ikke lov til å gjøre det nå, men lederne i leiren stod og så på og lo, så det gjør ikke 

noe.  

 

78 Opptaket til militæret skjer på halvårig basis. Unge menn som ønsker å gjennomføre førstegangstjeneste melder seg selv 
til sesjon. I byen Sucre har jeg hørt historier om at militæret noen ganger, dersom det er for få som melder seg, stenger av 
visse gater i byen og tar med seg alle unge gutter som er der, som så blir sendt i militæret om de er i rette alderen (mellom 
18 og 23) og ikke har økonomiske midler til å ’betale seg ut’ av situasjonen. Jeg har aldri hørt slike historier fra El Alto, der 
guttene (og familiene) selv uttrykker sterke ønsker om å være i militæret. 
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I samtalen senere ble det tydelig at både Joaquin og andre gutter som var der, som selv bidro 

med egne historier fra militæret (hæren) om lignende episoder, identifiserte seg først og 

fremst med guttene som ble utsatt for dette, og ikke med de som gjorde det. Jeg hørte aldri 

noen fortelle om at de selv hadde bidratt i avstraffing eller initiering av nye rekrutter, selv 

om mange av dem hadde fullført militærtjenesten og det er vanlig at de som har vært der i 

seks måneder oppfører seg slik mot de helt nye. Ingen dro paralleller til initieringsritualet 

hos Los Jodis når det ble snakket om slike erfaringer fra militæret. Dette kan skyldes at 

fellesskapet som dannes i militæret i størst grad dannes mellom de menige som innrulleres 

samtidig. Disse bor sammen i et år, deler alt, og ser til slutt på seg selv som ”mer enn 

brødre” Gill (1997:535). Los antiguos i militæret er dermed ikke med i samme gruppe, slik 

tilfellet er i Los Jodis. Initieringsritualet i militæret har dermed ikke det samme integrerende 

aspektet på gruppen som helhet som dåpen har hos Los Jodis, men bidrar, sammen med 

andre episoder, til å danne et sterkt samhold – communitas (Turner 1999) mellom rekruttene 

i samme kull. I motsetning til gjengen er dette fellesskapet ”et fellesskap eller en gjensidig 

forståelse mellom kamerater, og ikke en struktur av hierarkisk ordnede posisjoner” (Turner 

1999: 13779).  

Vold i militæret 

Det er ikke bare los antiguos som behandler de andre rekruttene med vold. Alle med høyere 

rang kan straffe en rekrutt relativt vilkårlig, og mange i gjengen forteller historier om vold, 

både mot seg selv og andre, noen ganger for små eller ingen forseelser. Joaquin fortalte 

følgende historie: 

Vi stod vakt, en annen soldat og jeg, og en oberst hadde kommet fra et annet regiment, og han 
hadde med dattera si. Det var fest, og de var fulle alle sammen, og så hadde obersten vår, jeg 
vet ikke helt, jeg tror han ville med henne og hun ville ikke med ham, så hun kom løpende ut til 
oss og gråt og sa at vi måtte hjelpe henne, og så kom han løpende etter, og fordi hun hadde 
løpt til oss så ble han rasende på oss. Vi sa at vi ikke hadde gjort noe, men det hjalp ikke, og vi 
måtte gå inn i et hus og han slo oss med en stokk, mange ganger. Den andre rekrutten fikk et 

 

79 Turner bruker også selv ”samme kull på krigsskoler i Vest-Europa” som et eksempel på communitas (1999:137).  
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kutt over øyet og blødde i ansiktet, mens jeg ble slått på ryggen og over lårene. Han slo noe 
jævlig. Dagen etter trodde jeg vi skulle få mer straff, men han var full, så heldigvis hadde han 
glemt det og vi fikk ikke noe mer straff. 

Joaquin fortalte denne historien en kveld på plazaen. Han hadde kommet hjem på perm 

samme dag. Samtalen begynte med at en av de andre guttene spurte om marinen var slik som 

han hadde hørt. Fire av de seks guttene som var der deltok aktivt i samtalen der de 

sammenlignet marinen og hæren, og fortalte historier fra sin egen eller andres opplevelser i 

militæret. Det var også to jenter der, i tillegg til meg, og de deltok ikke i samtalen. Jeg spurte 

ganske tidlig i samtalen om det var sant det jeg hadde hørt, at det var ganske mye vold mot 

soldatene i militæret, og Joaquin avkreftet det: Nei, det er ikke noe vold nå. Før var det mye, 

men nå er det ingenting, nå må de behandle alle bra for det sier loven. Flere av de andre 

nikket bekreftende til det Joaquin sa. Det ble ikke sagt mer om det, men snart kom det flere 

historier fra guttene, deriblant Joaquins historie om obersten, som hadde skjedd to uker 

tidligere. Han hadde fremdeles merker etter slagene på overkroppen. Joaquin og de andres 

benektelse på at det er vold i militæret kan tyde på at de fysiske overgrepene oppleves som 

legitim maktutøvelse, og dermed ikke oppfattes som ’vold’. Selv i tilfellet der obersten var 

full og sannsynligvis i ferd med å begå en voldtekt, og Joaquin og den andre rekrutten var 

helt uskyldige i det som skjedde, ble ikke dette sett på som vold (violencia) eller overgrep 

(abuso).  

Før jeg begynte på feltarbeidet mitt hadde jeg forventet at medlemmene i gjengen skulle ha 

en fiendtlig innstilling til autoriteter, kanskje spesielt politiet og militæret. Jeg hadde ikke 

ventet den positive holdningen til disse yrkesgruppene som jeg opplevde, og jeg ble i min 

forutinntatthet overrasket over at guttene i gjengen villig delte historier om hvordan de var 

blitt ydmyket og slått av overordnede i militæret og av politiet. Det foregår nok en viss 

sensur av hvilke fortellinger de andre i gjengen (og jeg) får høre, og mange historier om 

andre blir fortalt med så mange detaljer at det er godt mulig at den som forteller historien har 

vært nærmere inn på erfaringen enn bare som tilskuer, men selv om detaljer og historier 

utelates og modereres reflekterer gjengmedlemmenes historier en generell anerkjennelse av 

en legitim autoritet som ligger i militære grader og politiuniformen. Jeg vil hevde at dette 
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henger sammen med den militariserte maskulinitetskonstruksjonen som guttene opplever og 

utøver både i gjengen og i militæret. Gill (1997) viser til at ”menn, gjennom obligatorisk 

militærtjeneste, skaper en positiv forståelse av maskulin identitet som, tross dette, er koblet 

sammen med deres egen underordning og knyttet til andre kjønnede mønstre av sosial 

nedverdigelse” (1997: 528, min oversettelse). For å forstå denne prosessen viser hun til 

hvordan forestillinger om maskulinitet blir konstruert på en arena med svært ulike 

maktrelasjoner. Maktrelasjonene i hæren reflekterer rekruttenes hverdagslige erfaringer fra 

et Bolivia med store etniske, sosiale, økonomiske og regionale skiller, som i mange tilfeller 

er ganske sammenfallende. Den felles lidelsen som militærtjenesten innebærer binder menn 

sammen, og ”må forståes som del av en desperat og smertefull søken etter verdighet og 

egenverdi” (Gill 1997:539, min oversettelse). Så lenge det skjer innenfor en legitim 

kontekst, som militæret er, utfordrer ikke denne påførte lidelsen den maskuline identiteten. 

Historier blir likevel trolig moderert og endret. I følge Gill er kjønnede og seksualiserte 

fornærmelser og overgrep vanlig i militæret (1997: 534–536), og vanlige straffer kan være å 

måtte kle seg i kvinneklær, sove avkledd mens man holder rundt hverandre, og bli kalt for 

hore [puta], lille frøken [señorita] og soper80 [maricón]. Militarisert maskulinitet blir formet 

i denne konteksten gjennom en symbolsk fornedrelse av kvinner og homoseksuelle, som 

settes opp som en kontrast til det maskuline idealet. Ingen av Los Jodis fortalte om at de selv 

noen gang hadde opplevd slik straff, men noen fortalte om slike episoder som involverte 

andre soldater de hadde vært sammen med. Denne formen for avstraffelse i hæren utfordrer 

eksplisitt rekruttenes maskuline identitet, og det er derfor ikke rart at menn senere ikke 

ønsker å fortelle om at de selv har blitt utsatt for slik behandling.  

Gjengidentitet og maskulin identitet 

Jeg har nå vist at det er store likheter mellom maskulinitetsideologien fra militæret og 

ideologien i gjengen, og at guttenes felles erfaringer fra militæret styrker deres 

gjengidentitet. Vi kan si at guttene framstår som markører for gjengens identitet. Som Gill 

 

80 Jeg har valgt å oversette maricón med ’soper’ for å tydeliggjøre at maricón brukes som et svært nedsettende begrep om 
mannlige homoseksuelle.  
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(1997) påpeker er militærtjenesten i Bolivia knyttet til et nasjonsbyggingsprosjekt, der 

’indianere’ skal bli ’bolivianere’. Militærtjenesten er en mannlig aktivitet. Når 

militærtjenesten knyttes til nasjonal identitet tydeliggjøres det faktum at maskulin identitet 

ofte ses i sammenheng med nasjonal identitet, og dermed til territoriell identitet. I Bolivia 

tydeliggjøres dette gjennom gjeldende81 lover om ekteskap og statsborgerskap. I følge 

boliviansk lov har en utenlandsk kvinne som gifter seg med en boliviansk mann automatisk 

rett på boliviansk statsborgerskap. En utenlandsk mann som gifter seg med en boliviansk 

kvinne må derimot vente i minst to år etter at ekteskapet er inngått før han kan bli boliviansk 

statsborger. Dette kan henge sammen med at menns nasjonale identitet anses for å være 

sterkere enn kvinners, og at deres lojalitet antas å primært ligge i sitt opprinnelige land 

framfor i Bolivia, mens kvinners nasjonale identitet anses som svakere og bare blir en 

konsekvens av mannens. I rurale områder er virilokalitet det vanligste etter inngått giftemål, 

og sånn sett har menn her ofte sterkere tilknytning til jorda enn kvinner82. På samme måte 

kan vi si at i Los Jodis ses maskulin identitet i sammenheng med gjengidentiteten. Mens 

jentene kan flyte mellom de ulike gjengene og være venner med gutter selv i rivalgjengen 

knyttes guttene sterkere til gjengen og dens territorium. Dermed blir guttenes fleksibilitet i 

utøving av gjengrollen mindre enn jentenes. Alle guttene i Los Jodis deltar i å gjøre joda, og 

de deltar alle innenfor den samme maskuline hierarkikonstruksjonen som vektlegger lojalitet 

til fellesskapet, mot og å være god til å slåss.   

Femininitet og roller i gjengen 

Etter at gjengforskning gjennom storparten av 1900-tallet hadde fokusert bare på gutter ble 

det et nytt fokus på jenter fra slutten av 1980-tallet og fram til i dag, i hvert fall i USA. Som 

del av dette har det også blitt et økt fokus på hvordan både gutter og jenter bruker gjengen 

som arena for å utøve maskulinitet og femininitet. Spørsmålet om hvordan jenter bruker 

 

81 Dette gjaldt i hvert fall i år 2000. Det er mulig det har skjedd endringer i lovverket etter den tid. 
82 Dette gjelder ikke alle områder. Det varierer fra region til region i hvilken grad kvinner har arverett til jord og hvor 
ektefeller bosetter seg. Spedding (1997:326) viser til at det i Los Yungas-regionen i La Paz fylke er rundt en tredjedel av 
ekteparene som har uxorilokal bosetting. Videre påpeker hun at i tilfeller der det praktiseres virilokal bosetting og kvinnen 
flytter til et annet lokalsamfunn så beholder hun rettighetene over jorda si i Los Yungas og kommer tilbake sammen med 
ektemannen for å jobbe på jorda. 
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gjengen til å utøve femininitet knyttes ofte til en kontrastering av hvorvidt gjengen blir en 

arena for kvinnelig søsterskap eller om jentene i gjengen identifiserer seg mer med den 

maskuline identiteten som undertrykker jenter generelt.  

Anne Campbell (1984) legger i sin studie vekt på at jenter som er med i gjenger viser en 

tydeligere solidaritet og søsterfellesskap med de andre kvinnelige gjengmedlemmene, og at 

gjengmedlemskap kan virke frigjørende på jenter. Campbells monografi dannet grunnlaget 

for det som Meda Chesney-Lind senere har gitt navnet ’frigjøringshypotesen’ (Curry og 

Decker 1998:121). Carl Taylor er en av dem som tydeligst har støttet Campbells syn, og lagt 

vekt på at jenters deltakelse i gjenger og i narkotikasalg har styrket (empowered) deres 

situasjon (Curry og Decker 1998:117). Taylor understreker likhetene mellom gutter og 

jenters deltakelse i gjenger (Joe og Chesney-Lind 1995:412), og han peker på at framveksten 

av nye, autonome jentegjenger er et resultat av jenters utfordringer i forhold til, og frigjøring 

fra, mannlig undertrykking (Miller 2001: 12–13). Chesney-Lind, Shelden og Joe (i Curry og 

Decker 1998:117) hevder at Taylors intervjuer med kvinnelige gjengmedlemmer tydelig 

viser en gjengverden som er preget av kjønnsdiskriminering og sosial skade for jentene, og 

slår fast at gjengmedlemskap ikke innebærer en frigjøring for jentene men heller reflekterer 

unge jenters forsøk på å takle ”a bleak and harsh present as well as a dismal future” (Joe og 

Chesney-Lind 1995: 428). Jody Miller (2001:13) hevder at det ikke er noe som tyder på at 

selvstendige jentegjenger utgjør noe mer enn en liten prosentandel av unge kvinners totale 

gjengdeltakelse. Hun konkluderer i sin studie med at det var svært få jenter blant hennes 

informanter som uttrykte noen form for søsterskap eller sterke kvinnelige bånd med de andre 

jentene i gjengen. Det hun fant var derimot at unge kvinner baserer sine kjønnsoppfatninger 

på mange av de samme kulturelle rammene som finnes i resten av samfunnet, som innebærer 

negative karakteristikker av kvinner. Ved å godta disse dominerende syn på kvinner, 

samtidig som jentene benekter slike syn på seg selv, konstruerer mange av dem et bilde av 

seg selv som ”en av gutta” og ”omfavner en maskulin identitet som de ser på som en 

motsetning til deres kroppslige kjønnskategori” (Miller 2002: 443, min oversettelse). Noen 

ganger går dette på bekostning av de andre jentene.  
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Millers studie, som i sin hovedsak omfatter afroamerikanske jenter i gjenger der gutter utgjør 

en majoritet, står i motsetning til Portillo (1999) sine konklusjoner, som er basert på 

feltarbeid blant jenter med latinamerikansk bakgrunn i USA83. Portillo hevder at jentene i 

gjengen konstruerer en opposisjonell femininitet som avviser den ”tradisjonelle kulturen og 

beveger seg mot et miljø der patriarkalske verdier er svakere” (Portillo 1999: 235), men 

samtidig er det sterke forventninger til jentene i gjengen om å kontrollere sin egen 

seksualitet, og den opposisjonelle femininiteten er underordnet maskuliniteten i gjengen. 

Portillos konklusjoner er i tråd med James Messerschmidt (2002), som sier at noen jenter i 

gjengen konstruerer det han kaller en ”bad-girl femininity” – et begrep som skal ”capture the 

salience and fluidity of gender construction by gang girls” (2002:463). I følge 

Messerschmidt agerer jentene i en kombinasjon av kjønnslikhetspraksiser (gender-similar 

practices) og kjønnsforskjellspraksiser (gender-difference practices), som blir legitimert av 

den enkelte situasjon (2002:462). I noen tilfeller, for eksempel når gjengen samlet må slåss 

mot en rivaliserende gjeng for å beskytte nabolaget sitt, blir kjønnsforskjeller underordnet 

gruppeforskjeller, og dermed blir dette en sosial arena for konstruksjonen av ”bad-girl” 

femininitet (ibid:463). Messerschmidt avviser dermed Millers påstand om at gjengjenter i 

slike tilfeller tar på seg en maskulin identitet, og understreker at jentene ikke endrer sin 

kjønnsidentitet. Tvert om utøver disse jentene kjønn på en måte som er passende for deres 

kjønnskategori i den spesifikke sosiale situasjonen i gjengen (ibid:464).   

Basert på det jeg mener å ha sett i Los Jodis vil jeg si at jentene i gjengen agerer innenfor to 

ulike femininitetskonstruksjoner i gjengen, der begge er legitime, men den ene er tettere 

forbundet med gjengrollen. Gjengrollen er sterkt knyttet til det som oppfattes som maskuline 

verdier, og guttenes maskulinitetskonstruksjon blir derfor i større grad identisk med deres 

gjengidentitet mens jentene har et større spillerom i spillet mellom feminine identiteter i og 

utenfor gjengen. Jentene kan agere i spennet som ligger mellom en femininitetskonstruksjon 

i gjengen og en femininitetskonstruksjon som ligger i samfunnet for øvrig, noe som gir dem 

 

83 Miller (2002:447) minner om at ”[s]chemas of gender duality, in fact, appear to be at least partially shaped by racial 
identity”, og at deler av den teoretiske uenigheten mellom henne og Messerschmidt kan skyldes at gjengjenter konstruerer 
femininitet forskjellig ut fra deres etniske bakgrunn og sosiale posisjon.   
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større fleksibilitet. Dermed kan jentene velge å spille på feminine verdier knyttet til et annet 

hierarki, en mer tradisjonell femininitet, ved for eksempel å vise til at de er omsorgsfulle 

mødre eller lydige kjærester, og fremdeles beholde ansikt i gjengen. Samtidig kan de også 

velge å spille på mer maskuline verdier, som aggressive og modige i slåsskamper, uten at det 

truer deres feminine identitet. Begge femininiteter har legitimitet i gjengen, selv om den ene 

knyttes mer til gjengen enn den andre. Jeg mener derfor at jentene i gjengen ikke tar avstand 

fra den ”tradisjonelle femininiteten” ved å være med i gjengen, og at den feminine 

gjengidentiteten ikke er en opposisjon til den tradisjonelle femininiteten, men at gjengen er 

et rom der de kan agere i et spenn mellom disse to.  

Jeg vil understreke at jeg nå snakker om idealtyper, og at det i praksis ikke er snakk om to 

adskilte, motstridende femininitetskonstruksjoner. Overgangen mellom de to er flytende, og 

mange aspekter går igjen i begge to. Jentenes rolle som omsorgstakere blir for eksempel 

understreket, enten det er snakk om å ta vare på barnet sitt eller å passe på guttene når de blir 

for fulle. Viktigheten av jentenes kontroll over egen seksualitet er også viktig innenfor begge 

femininitetskonstruksjonene, selv om det er mer ambivalens knyttet til dette i gjengens 

femininitet. Jentene agerer heller ikke innenfor enten den ene eller den andre femininiteten. 

Det er situasjonelt og relasjonelt, som innebærer at jentene i utøvingen av sin femininitet 

vektlegger ulike aspekter i forhold til hvem de samhandler med og i hvilken situasjon de er. 

Ulike jenteroller i gjengen 

Jentenes flytende og ambivalente relasjon til gjengen gjør at de kan spille ulike roller når de 

er sammen med gjengen, og de ulike rollene gir alle en form for anerkjennelse blant de andre 

i gjengen basert på ulike verdihierarkier. Mens guttene som henger med gjengen må være 

gjengmedlem, eller på vei for å bli det, kan jentene bevege seg mellom gjenger, og oppholde 

seg i gjengen uten at det automatisk kreves at de er en Jodi, altså identifiserer seg, og blir 

identifisert, som en Jodi. De kan være kjæreste med en av guttene eller venninne med en i 

gjengen, gutt eller jente. For mange er dette en inngangsport til å bli med i gjengen, men i 

motsetning til hvordan det er for gutter så kan jenter henge med gjengen over lenger tid uten 

at det stilles hyppige spørsmål rundt det. Det kan også være vennskaps- og 
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kjærlighetsrelasjoner mellom gutter og jenter fra ulike gjenger, også rivaliserende gjenger. 

For eksempel kjente flere av guttene i Los Jodis godt den 16 år gamle jenta fra Los Hijos 

som ble voldtatt og drept, og en av jentene i Los Jodis har flyttet sammen med og fått barn 

med en av guttene i Los Hijos. Jeg vil hevde at dette er mulig fordi jentenes relasjon til 

gjengen er uavklart og anses for å være svakere enn guttenes relasjon. Ingen gutter kan være 

kompiser med gutter fra andre gjenger, da dette ville anses for å være et svik mot gjengen. 

Blant de jentene som er medlem i gjengen er det mer fleksibilitet i utøvingen av gjengrollen. 

Forenklet kan vi si at jentene har mer fleksibilitet til å vektlegge sin identitet som jente eller 

som gjengmedlem, mens dette skillet ikke finnes for guttene. I gjengen skilles det mellom de 

jentene som gjør joda og de som ikke gjør det, og dette skillet er det samme skillet som jeg 

peker på her. En praktisk konsekvens av dette skillet er at jentene blir hilst (og hilser) på 

ulike måter når de møter andre i gjengen. Som nevnt har Los Jodis et eget håndtrykk, som 

alle guttene bruker seg i mellom når de treffes og skilles. Når det gjelder jentene varierer det: 

De hilser enten med kyss på kinnet, slik det er vanlig å hilse på jenter i det urbane Bolivia, 

eller de hilser med Jodis-håndtrykket. De av jentene som i størst grad kan sies å vektlegge 

gjengidentiteten hilser ofte med håndtrykket når de kommer, mens de andre jentene hilser 

med et kyss på kinnet. Jeg opplevde ofte at Jodis som jeg møtte for første gang var usikre på 

hvordan de skulle hilse på meg når jeg ble presentert dem av andre Jodis, og det endte ofte 

opp med en pinlig dobbelthilsen, med et halvhjertet Jodis-håndtrykk og kyss på kinnet 

samtidig. En person både hilser og hilses samtidig, noe som gjør at dette fungerer som et 

godt eksempel på dynamikken rundt de ulike jenterollene, og viser kombinasjonen av intern 

og ekstern identifisering (Jenkins 2004). Jentene gjør ikke et rollevalg helt uavhengig av 

resten av gjengen – det er en relasjon her som gjør at jentene og gjengen simultant og 

gjennom gjensidig påvirkning identifiserer seg i forhold til hverandre. Om en jente ønsker å 

håndhilse på de andre i gjengen når hun kommer, men bare blir møtt med åpne armer og 

kinn, blir det vanskelig for henne å ignorere de andres oppførsel og insistere på håndtrykket, 

og om hun prøver å gjøre begge deler blir det pinlig klart at hun ikke behersker reglene (og 

sannsynligvis er en antropologistudent på feltarbeid.....). Når jeg her sier at jentene har større 

fleksibilitet i rolleutøvingen i gjengen betyr det altså ikke at dette er valg som skjer 

unilateralt fra jentenes side.  
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Tidlig i feltarbeidet gikk jeg ut fra at de jentene som håndhilste var de som var i kjernen av 

gjengen, og at de dermed var mer Jodi og hadde vært med lenger enn de jentene som hilste 

med kyss på kinnet. Det er en sammenheng mellom hvor lenge du har vært med og hvilken 

rolle du spiller i gjengen, men det er likevel ikke det eneste som spiller inn. Det er ikke 

nødvendigvis hvor lenge du har vært med eller hvor ofte du oppholder deg sammen med 

gjengen som spiller inn, men hvordan du oppholder deg sammen med gjengen. I løpet av 

feltarbeidet mitt gikk Nora fra å hilse på med kyss på kinnet til å bruke håndtrykket når hun 

kom på plazaen. Håndtrykket er en symbolsk markering av at hun nå spilte en annen rolle i 

gjengen enn hun hadde gjort noen måneder tidligere. Hun møtte nå ofte opp på plazaen 

alene, uten at venninnene var med. Hun tok en aktiv rolle i slåssingen mot Los Hijos i 

pilegrimsferden, og hadde et kjærestelignende forhold til to av guttene i gjengen. Og sist, og, 

vil jeg hevde, mest betydningsfullt: Hun drikker alkohol til hun blir full. Dette er kanskje et 

av de viktigste kjennetegnene ved en jente som gjør joda versus en som ikke gjør det. 

Venninnene til Nora var til stede nesten like hyppig som hun, men de kom aldri alene, og de 

var ikke med og gjorde joda.  

Identifisering handler ikke om et individ og et kollektiv, og det blir her en forenkling når jeg 

slår fast at noen jenter hilser ”på gjengen” slik og slik. Kollektivet består også av individer 

og av mindre grupper, og de av jentene som hilser med noen med håndtrykk kan hilse andre 

med kyss på kinnet. Nora hilser på de fleste av guttene med håndtrykk nå, men hilser på 

jentene, både nye og gamle, med kyss på kinnet.  

Både de jentene som blir kategorisert som de som gjør joda og de som ikke gjør det, kan 

alternere mellom de to ulike verdihierarkiene som ligger i gjengverdier og tradisjonelle 

feminine verdier. I beskrivelsen sin til meg av konflikten mellom Sandra og Ana alternerer 

Sandra mellom å vektlegge seg selv som gjengmedlem og som mor/samboer for å legitimere 

og få støtte for sin side av saken84: 

 

84 Denne beskrivelsen er satt sammen av flere samtaler Sandra og jeg hadde om ulike episoder og situasjoner som 
omhandlet konflikten hennes med Ana.  
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På Los Jodis sin tiårsjubileumsfest møtte svært få av jentene opp, noe som ble snakket om 

som et svik. Flere av jentene sa senere at de ikke hadde hørt om festen, og Sandra mente at 

Ana hadde vært ansvarlig siden hun hadde tatt på seg et visst lederansvar for jentene den 

siste tiden, blant annet ved å døpe noen av dem. Sandra mente at Ana ikke hadde rett til å 

døpe jentene, og at - Hun går og tror hun er leder, hun later som om hun er leder men vi har 

ingen leder her. Helgen etter jubileumsfesten hadde Ana bursdagsfest, der mange av de nye 

jentene dukket opp, men ingen av guttene eller Sandra. Noen dager senere kom Ana for å ta 

Sandra:  

Hun kom for å ta meg, bare meg, akkurat som om jeg hadde bestemt det. – Hvis guttene ikke 
ville gå så er det fordi du sviktet på jubileumsfesten, sa jeg. Hun var full, så jeg kunne ikke ta 
henne, og guttene fikk henne til å roe seg ned ellers hadde jeg knust henne.  

Ana og jeg har hatt problemer fordi hun ikke vet hvordan det er å ha barn og måtte ha en 
mann som ikke er ansvarlig. Ana og en venninne kom hjem og hentet Gustavo fra huset til 
moren da han var der, for å få ham til å drikke seg full. Han kom ikke hjem på to dager, og jeg 
var så forbanna. Da de endelig kom med ham var han fortsatt full, og hadde blod i hele 
ansiktet. De hadde møtt på noen fra Los Hijos, og venninna til Ana hadde vært stor i kjeften, 
og de endte opp med å banke opp Gustavo og slå ham i hodet med en kjetting. Jeg var 
rasende, og sa til Ana at når hun lurte med seg min sønns far ut for å drikke opp pengene jeg 
trenger til melk så kunne hun bare ta seg av ham når han blødde også, hun kunne beholde 
ham, for jeg trenger ikke enda en unge å passe på. Jeg må passe på sønnen min, og trenger 
ikke en mann å passe på også. Jeg gikk til moren hennes og fortalte at hun tok med Gustavo ut 
for å drikke opp pengene som jeg trenger til melk, og hun ble forbanna på Ana. 

Vi satt og drakk på plazaen, Rodrigo og noen til, og jeg, og de sa at jeg ikke burde akseptere 
at Ana lurer med seg Gustavo og drikker, hun vet hvordan han er og at han slår meg når han 
er full, og jeg trenger pengene til melk til sønnen min, og de sa at jeg burde gå og ta henne. 
Det var fest hjemme hos Ana, og hun var full og søsteren hennes også, og jeg gikk dit. Jeg gikk 
rett bort til henne, og sa ”Så du tror du er lederen her, hvis du vil bestemme så kom an, bestem 
over meg nå da!” og så BAM, slo jeg rett til henne. Hun datt og jeg var over henne, og jeg 
husker ikke egentlig hva som skjedde, for jeg var full så nå kunne jeg ta henne, og jeg sparka 
henne, og søstera hennes prøvde å hjelpe henne men jeg var helt gal, så de klarte ikke å stoppe 
meg. ”Hvis du vil være leder, så vær leder nå. Kom an!”, sa jeg, og hun bare lå der. Noen av 
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venninnene til søstera prøvde å stoppe meg, og de slo meg i munnen, men guttene hjalp meg 
og beskyttet meg. Jeg husker ingenting, jeg var helt gal.    

Vi ser her hvordan Sandra bruker argumenter om at hun er mor og har ansvar for sønnen sin, 

samtidig som hun kritiserer Ana for å svikte gjengen og late som om hun er leder for jentene. 

Vi ser også hvordan Sandra opplever at guttene gir henne støtte i å gå og ta Ana på bakgrunn 

av at Ana har ”lurt Gustavo” til å drikke. Igjen er alkohol et viktig element, både som årsak 

til Sandras sinne, og som forklaringsmodell på hvorfor hun kunne slå Ana ved én anledning 

(da de begge var fulle) men ikke ved en annen anledning (da Sandra var edru og Ana full). 

Kombinasjonen av at Sandra hevder hun ikke husker noen ting samtidig som hun gjengir 

ordrett hva hun skulle ha sagt til Ana mens hun banket henne opp gir oss viktig informasjon 

om alkohol og den rollen alkohol og fyll spiller i gjengen, som jeg skal gå nærmere inn på i 

det neste kapittelet. Sandra bruker også sin rolle som mor og ektefelle til å skaffe seg støtte 

fra Anas mor i konflikten.      

Innenfor de som utøver ’gjengrollen’ kan det sies å være et skille mellom de jentene som har 

vært med lenge – las antiguas – som var med da jentene utgjorde en egen gjeng i Los Jodis, 

kalt los lady looks, og de jentene som har blitt med senere, altså de yngre jentene når det 

gjelder synet på jentenes stilling i gjengen. Mens de eldre jentene, som Sandra og Ana, er 

opptatt av å ha en egen jentegjeng som passer på seg selv og ikke alltid avhenger av guttene, 

er de yngre jentene mer opptatt av å henge sammen med guttene og de avviser eksplisitt det 

å skulle ha en separat jentegjeng eller jenteklikk innenfor gjengen.  

Sandra forteller at Las lady looks for noen år siden bestod at rundt 15 stykker, og at de hadde 

sju yngre jenter som hang med dem. De omtaler hun som nuestras changas [jentungene 

våre], noe som viser at de ble sett på som noviser eller lærlinger. De eldste jentene markerte 

seg som en separat gjeng både ved å ha et eget navn, og ved å tatovere seg sammen. Sandra 

forteller at alle de eldste jentene (rundt 15 stykker) reiste til La ceja for å la seg tatovere. 

Først kjøpte de en bombita til hver, og så gikk de inn på et offentlig bad for å drikke den:  
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Vi gikk alltid for å drikke enten på et hjørne eller på badet, når vi gikk inn på badet for å 
drikke gikk vi alltid to og to. Etterpå gikk vi for å tatovere oss, rett ved siden av der. Spriten 
gjorde at jeg ble sløv, og slik – med glede lot jeg meg tatovere. Det var det samme med 
venninna mi; vi lo og holdt på med andre ting, og så var han ferdig [med tatoveringen]. 

Alle jentene hadde tatt samme tatovering på samme sted (på armen). Da jeg spurte Sandra 

om hva symbolet betydde, svarte hun at Det er et symbol for joda, tror jeg. Guttene ble i 

følge Sandra misunnelige da de oppdaget at jentene hadde gått og skaffet seg tatovering:  

Vi gikk inn på diskoteket. Alle guttene var der. Vi tok av oss [ytterklærne], og mens vi dansa så 
guttene merke til det. Alle sammen grep tak i oss, de grep tak i meg også, og spurte hva vi 
hadde gjort. – Ingenting, sa vi. – Vi burde ha gjort det, sa de. – Vi har ikke gjort noe, vi burde 
ha gjort det! De bestemte seg for å tatovere seg her [på armen], men jeg vet ikke helt. Noen av 
dem gjorde det, tatoverte et kors her eller noe, men de gjorde det hver for seg, ut fra hva de 
selv ville.  

Jentegjengen hadde, slik Sandra og Ana husker det nå i ettertid, et sterkt samhold, og begge 

to forteller historier om hvordan jentene gikk sammen og hjalp hverandre mot guttene. I ett 

tilfelle hadde alle jentene samlet seg for å redde en av jentene som noen av guttene hadde 

lurt inn i et hus for å overgripe seg mot: 

Guttene hadde tatt med seg en av oss etter en fest, hun var full og de hadde tatt henne med i et 
tomt hus lenger nede her, som de brukte å gå til. Vi fikk høre det, at de hadde tatt henne med 
seg dit, og vi ble forbanna. Vi løp alle sammen ned dit, vi var sikkert 15–20 stykker, og vi stilte 
oss opp utenfor og ropte til dem at de var noen jævla maricones, og at de skulle slippe henne 
ut ellers kom vi til å gi dem juling. De sa at vi skulle dra til helvete, men vi sa at vi skulle ta 
dem og at de skulle slippe henne ut, og så kom hun ut, hun var full av gjørme og buksa var 
åpen. Hun visste ikke hvor hun var, og de kom etter og sa at de skulle ta oss, men vi sa at de 
kunne bare prøve. Vi var mange flere enn dem, og de bare sa de skulle ta oss, men jeg sa at vi 
skulle si det til Jhony, og så bare gikk vi. Etter at vi jentene begynte å passe på hverandre var 
det flere jenter som ville være med, men så fikk vi problemer med los de abajo, og da den 
andre jenta døde og så sluttet mange av jentene å komme. 
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Guttene forteller også at jentene ”laga mer trøbbel” for dem før, da de var bedre organisert 

og mer selvstendige, men er likevel opptatt av at jentene må organisere seg bedre i dag slik 

at de blir mer som før. Både Jhony og Rodrigo har eksplisitt bedt Sandra om å prøve å 

organisere jentene bedre, og få med flere av de gamle jentene som ikke kommer noe særlig 

lenger, men de nye jentene er mer skeptiske til dette. Det kan skyldes at de nye jentene 

opplever mer negative holdninger og reaksjoner fra de gamle jentene enn de gjør fra guttenes 

side. Jeg vil hevde at jentenes ambivalente rolle i gjengen gjør at jentene blir mer skeptiske 

til hverandre, og ønsker å bevise sin tilknytning til gjengen. Dette fører blant annet til at det 

er skepsis blant jentene til nye jenter som dukker opp i gjengen som kjæresten til en av 

guttene, mens de jentene som dukker opp mer ”av seg selv” får respekt blant de andre 

jentene. Sandra forteller om hvordan en slåsskamp mellom henne og en annen jente førte til 

at den andre jenta og venninnene hennes ble med i gjengen: 

Jeg slåss med ei jente på plazaen, hun kom og var veldig stor i kjeften den dagen. – Hullet til 
Los Jodis, slik ropte hun til meg, og da kokte det over for meg. Jeg brøt henne ned på bakken. 
– Hva faen driver du med, jeg er ikke slik som deg, sa jeg. – Nå skal du få bli kjent med 
hvordan jeg er, og se hvem du kødder med! Så tok jeg henne. Etter det begynte hun å komme 
og henge ut med oss, hun og alle venninnene kom, og så ble de alle Jodis.  

Slåsskampen og kranglingen som fant sted under deres første møte påvirket ikke den senere 

relasjonen mellom Sandra og den andre jenta på noen negativ måte, og de ble gode venner. 

Snarere førte slåsskampen trolig til at de fikk respekt for hverandre. Gjennom slåssingen fikk 

de begge vist at de er modige og villige til å slåss, og Sandra fikk bekreftet sin posisjon som 

en av lederne blant jentene. De fikk samtidig begge bevist at de kan være med i gjengen som 

fullverdige medlemmer og ikke som et påheng til guttene, eller ”hullet til Los Jodis”. Det å 

kalle noen for ’hore’ eller lignende er en vanlig fornærmelse mellom jentene, og det er da 

viktig å vise seg villig til å slåss for å motbevise påstanden. Skepsisen til jentene som har 

kommet inn i gjengen som kjæresten til en av guttene må ses i sammenheng med dette. Det 

er imidlertid en balansegang her, fordi jentene ikke kan være altfor åpent fiendtlige til en 

jente som en av guttene har tatt med inn i gjengen. Ved å være åpent negativ til kjærester 

eller jenter som dukker opp vil jentene skille seg ut fra guttene, som aksepterer jenter som 
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dukker opp sammen med en av guttene, og dermed vil jentene gjøre sin egen stilling mer 

utsatt. I sin bok om jenter i gjenger i USA viser Jody Miller (2001:168–177) til at denne 

skepsisen mellom jentene i blandede gjenger er utbredt, og at jentene reagerer negativt i 

forhold til jenter som anses for å bruke sin egen seksualitet for å komme inn i gjengen i 

stedet for å være modige og slåss. Hun viser til at selv jenter som utsettes for seksuelle 

overgrep i gjengen ofte blir sett ned på og fordømt av de andre jentene. 

Festen 

Tidlig i feltarbeidet ble jeg invitert i en bursdagsfest for en av guttene i gjengen, Pablo, som 

fylte femten år: 

Noen par står og danser: Guttene på én rad og jentene ovenfor dem, på én rad. Rundt bordet 
sitter flere av Los Jodis, cirka ti-tolv stykker. Pablo sitter sammen med Gabi, Vicente og noen 
andre gutter ved enden av bordet, og jeg går bort og hilser og gratulerer. De er tydelig beruset, 
og jeg blir presentert for to gutter som jeg ikke kjenner fra før. Jeg ser at Rodrigo sitter på den 
andre siden av bordet, og lurer på om jeg burde ha hilst på ham før jeg hilste på Pablo. Jeg går 
bort og hilser på ham og de andre som sitter der. På bordet står det mange små glassmugger, 
fulle og tomme, og flere små shotglass. Det skåles og drikkes.  

Noen få har halvfulle glass foran seg, men de fleste sitter og prater uten å drikke. Noen vingler 
når de går og er tydelig fulle, men ingen drikker nå. Sannsynligvis har de ikke mer penger 
igjen. Unntakene er Ana og Rosa, som sitter ved enden av bordet, ved siden av Rodrigo. De 
vinker meg bort, og jeg takker for dansen til Vicente og går bort. Rosa drar fram en stol, og 
Ana skåler med meg før hun tømmer glasset. Ana har to nesten fulle mugger foran seg. Fargen 
på drikken er skarp grønn, og hun heller i et fullt glass og holder fram mot meg. Jeg skåler med 
henne og indikerer at vi skal dele glasset ”fifty-fifty”– mitad/mitad.  

Ana, Rosa og jeg skåler, drikker og snakker en stund. Ana og Rosa prøver å dra med en tynn, 
stille jente som sitter ved siden av Rodrigo i praten. Jeg har ikke sett henne før. Hun ser ung ut. 
Hun ser beskjedent ned, og har ikke lyst til å drikke. Hun sier lite, og ser brydd ut når Ana 
skåler og prøver å overtale henne til å smake. Hun tar en liten sup, men sier at hun ikke liker 
det, og prøver å sende glasset fra seg. Ana og Rosa oppfordrer henne høylydt til å drikke, og 
hun prøver å protestere. Rodrigo har ikke sagt noe, men nå tar han glasset fra hånden hennes, 
skåler med Ana, Rosa og meg, og tømmer det. Ana er fornøyd, og går videre til å skåle med 
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Rosario og Nora, som er ferdige med å danse. De drikker halvparten hver, og Rosario lager 
tydelige grimaser, noe som får Ana og Rosa til å skratte. Jeg tar med to tomme mugger bort til 
baren og kjøper to nye av mannen som står der. De koster fire bolivianos stykket. Tilbake på 
bordet gir jeg muggene til Ana, og signaliserer at hun kan fortsette å styre drikken, noe hun 
gjør, mens vi prøver å rope litt til hverandre over musikken. Rodrigo og jenta sitter og snakker 
sammen, og etter en stund reiser de seg for å gå. Ana dunker Rodrigo i ryggen og gliser, men 
han nikker bare alvorlig til oss før de går ut. Nå har han fått ei ny ei, brøler Ana til oss, og 
Rosa ler.  

Når klokka er rundt seks brytes festen opp. Noen sier de må hjem, mens noen av de eldste 
guttene skal til en barnedåp, til Rodolfos bror. Der har de mer alkohol, gliser José, og Ana og 
Rosa bestemmer seg for å bli med dit. Jeg går til plazaen sammen med Pablo og Gabi. Gabi 
ville ikke bli med på barnedåpen, og Pablo sier at hun er redd for at kjæresten skal bli sur. Hun 
sier at det ikke er derfor, men at hun ikke gidder, og at han allerede er sur fordi hun har vært på 
Pablo sin fest selv om han ikke kunne. Dessuten driter jeg i at han blir sur, sier hun. Jeg 
drikker hvis jeg vil, og jeg kan passe på meg selv! Etter en stund sier hun at hun går hjem for å 
vente på kjæresten skal bli ferdig på jobb.     

Her ser vi hvordan Ana og Rosa, som to av las antiguas, selv tar kontroll over situasjonen, 

kjøper egen drikke og skåler seg i mellom. Gabi, som er nyere i gjengen, inntar en annen 

rolle på festen. Hun sitter sammen med Pablo og noen av de andre guttene, og hun er der 

alene, ikke sammen med en venninne. Rosario og Nora er der sammen med venninner, og 

går derfra sammen. De drikker ikke noe særlig, men tar likevel i mot det som Ana tilbyr 

dem. Jenta som er sammen med Rodrigo er ikke en Jodi, og hun holder avstand fra de andre 

jentene. Når Ana utfordrer henne til å drikke griper Rodrigo inn og drikker for henne. Her 

ser vi også at Gabi snakker litt om hva som skjer når guttene og jentene i Los Jodis blir 

kjærester. Som nevnt er dette en vennegjeng der mange er og har vært kjærester. Det å få, og 

bli, kjærester påvirker guttene og jentene i gjengen på ulike måter.  

Å bli kjærester 

For jenter ser det ut til at kjæreste, særlig samboer, og barn, ofte fører til at de slutter å være i 

gjengen. Det er ulike årsaker til det. De av jentene som finner seg kjærester utenfor gjengen 

vil ikke ha så mye tid til å henge sammen med gjengen lenger, og jenter tar aldri med 
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kjærester som ikke er Jodi til plazaen. Mange gutter er sjalu, og ønsker ikke at kjæresten skal 

være sammen med andre venner uten at de selv er til stede. Samtidig har jenter og kvinner et 

stort ansvar for å ta seg av familien, og de jentene som blir mødre blir ansvarlige for å skaffe 

penger til familiens overlevelse. De blir derfor i enda større grad enn før nødt til å prioritere 

jobb og inntektsskaping framfor å henge med gjengen. Det er likevel verdt å merke seg at 

barn ikke automatisk setter en begrensning på jentenes liv i gjengen. Dette avhenger av flere 

faktorer, som jentas alder, jentas foreldres holdninger og ikke minst forholdet til barnefaren.  

For Sandra førte det første barnet hennes, som hun fikk da hun var 16 år, ikke til at hun 

sluttet i gjengen, og hun ble på mange måter mer aktiv som gjengmedlem etter fødselen. 

Barnefaren ville ikke ha noe med dem å gjøre, og Sandras mor tok brorparten av ansvaret for 

den lille gutten. Da Sandra ble gravid igjen som 20-åring hadde det mye større konsekvenser 

for livet hennes. Hun ble da samboer, og gikk dermed inn i den tradisjonelle feminine rollen.   

Det gifte paret har stor symbolsk og sosial betydning i Andes, i hvert fall i rurale områder 

(Koch 2006:49). Kvinner og menn oppnår status som fullkomne personer gjennom 

ekteskapet (Canessa 1998:240). Ugifte menn kan ikke ha lederansvar (cargos) i 

lokalsamfunnet, og kvinne-mann unionen (chacha-warmi på aymara) er sentral i utøvelsen 

av ritualer (Koch 2006:49). Ved å flytte sammen – juntarse – oppfylte Sandra kvinnerollen, 

og både moren, broren og andre rundt henne forventet dermed at hun oppførte seg 

annerledes enn før. Bilder av morsrollen er ”sterke, positive og utbredte” (Harvey 1994a:73). 

Som mødre er kvinnene ansvarlig for hjemmet, og må vise seg som oppofrende og 

hardtarbeidende for å få respekt (ibid). Dette innebærer å ta ansvar for familien, som 

inkluderer både barna og mannen, og for Sandra betyr det at hun må bruke dagen på å passe 

barnet sitt og tjene penger for å dekke familiens utgifter.  

Den gifte mannsrollen innebar også endringer for Gustavo, som nå ble familiens overhode. 

Det dominerende bildet av maskulinitet er knyttet til fysisk styrke (Harvey 1994a:74). Det er 

også en forventning til at menn skal forsørge familien økonomisk, selv om dette ansvaret i 

praksis ofte faller på kvinnene. Trolig fører dette til en frustrasjon blant menn, fordi de ikke 
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er i stand til å oppfylle de mannlige forpliktelsene. I en samtale om et bryllup sa Joaquin 

følgende om hvorfor han ikke ville gifte seg ennå: 

Jeg vil ikke gifte meg nå, ikke på lenge. Jeg kan ikke gifte meg før jeg har noe å tilby. 
Jeg må ha penger til å skaffe ting, i hvert fall en sengeramme og slikt. Nå har jeg 
ingenting. Jeg ser på de andre som er gift, og de bare krangler, og så slår de damene 
sine. Jeg vil ikke ha det slik. Når jeg gifter meg skal jeg ha penger til å kjøpe det som er 
nødvendig, slik at vi ikke trenger å slåss om alt. 

Etter at Sandra og Gustavo ble samboere har Gustavo gjentatte ganger mishandlet Sandra 

når han har vært full. Sandra er kjent for å være svært god til å slåss, bedre enn de fleste 

guttene. Før hun og Gustavo flyttet sammen brukte de også å slåss, men det var da reelle 

slåsskamper der begge var aktive (og i følge flere i gjengen var Sandra mye sterkere enn 

Gustavo). I dag slår ikke Sandra tilbake når Gustavo slår henne. Selv om hun eksplisitt tar 

avstand fra menns vold mot kvinner i samtaler med andre jenter, og ved flere tilfeller har 

banket opp eller angrepet gutter i gjengen etter at de har slått kjæresten sin, er hun mer 

ambivalent i forhold til Gustavos vold mot henne, og aksepterer det i større grad som et 

aspekt ved relasjonen.  

For gutter har det mindre betydning på deres deltakelse gjenglivet at de får kjæreste, eller 

samboer og barn. Mange jenter er også sjalu, og ønsker ikke at kjæresten skal henge med 

gjengen av den grunn, men det kan virke som om guttene på den ene siden har større 

mulighet til å forhandle med kjæresten om å få henge med gjengen selv om de har blitt 

sammen, og på den andre siden utsettes for sterkere press fra gjengen om å fortsatt være 

med. Guttene er også i større grad enn jentene arbeidsledige, og har dermed mer fritid til å 

henge sammen med gjengen uten at det går ut over tiden de har sammen med kjæresten. Når 

de får barn med noen de er kjæreste med får guttene også mindre tid til å henge sammen med 

gjengen, selv om endringene ikke er så store som blant jentene. I guttenes tilfelle blir 

spørsmål knyttet til alkohol og pengebruk det som skaper det største krysspresset. De jentene 

som har fellesøkonomi med kjæresten, dvs. er samboere, er konstant bekymret for at 

kjæresten skal drikke opp pengene deres, og er opptatt av å hindre at han går på plazaen 
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sammen med gjengen uten at de selv er til stede og kan passe på. Dette henger mye sammen 

med penger, men også sammen med en erkjennelse av at gutter lettere er utro og havner i 

slåsskamp når de er fulle. Da jentene i Los Jodis og LMDC skulle på telttur i regi av 

CEADL ba Sandra iherdig om at Gustavo måtte få være med, for hun var redd for at han 

ville havne på fylla og komme i trøbbel dersom han var igjen i byen mens hun var borte. 

Mens jenter kan dukke opp på plazaen og bare være der en kort stund knyttes det større 

forventninger til guttene når de dukker opp, og det er ikke lett å takke nei til alkohol når man 

først er der. Dette er den samme erkjennelsen som gjør at guttene ønsker å bli plassert i en 

militærleir langt unna El Alto når de skal utføre førstegangstjeneste. De vet at det å treffe 

gjengen kan gjøre at de ”havner på fylla”, og dermed ønsker de å bli stasjonert så langt borte 

at dette ikke blir et problem. Guttene anses i liten grad for å selv ha skyld i å havne på fylla 

og drikke opp pengene, det er bare ”slik menn er”.    

Kjønnet diskurs og samhandling  

I gjengen brukes ofte soper [maricón] som skjellsord, spesielt for få noen til å bli med og 

gjøre joda eller for å mobbe noen for å ha stukket av for å unngå en slåsskamp. Maricón har 

i dagligspråket blitt et synonym for pyse, men har likevel seksualiserte undertoner. Jentene 

kaller ofte guttene for maricón i situasjoner der de mener de ikke er ”tøffe” nok, og det 

oppfattes som en mye større fornærmelse enn om en jente blir kalt maricóna, noe som viser 

at ordet har undertoner som truer menns maskulinitet. Jentene bruker ofte angrep på gutters 

maskulinitet når de slåss eller krangler, som Sandra som ropte til Rodolfo etter at han hadde 

banket opp kjæresten sin at Du er ingen mann! Da vi var på vei ned til Obrajes på 

pilegrimsferden tok Charo fra LMDC en lederrolle i organiseringen av hvordan vi skulle gå, 

og hun brukte hyppig maricón-ordet for å skjelle ut guttene når hun mente de oppførte seg 

pysete og løp i stedet for å stoppe og avvente en konfrontasjon med Los Hijos.  

En ettermiddag på plazaen stod vi og snakket om en slåsskamp Jorge hadde vært i noen 

dager tidligere, mot tre medlemmer av Los Hijos. Jorge hadde fått flere slag og spark i hodet, 

og noen nevnte at han hadde vært litt svimmel og uvel de siste dagene. Hugo foreslo at Jorge 

kunne stikke bortom CEADL og høre om de kunne se på det. Gabi blåste av hele saken, og 
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slo hånlig fast at Jorge er en mann, han er ikke en maricón slik som deg, rettet mot Julio, 

som en uke tidligere var blitt slått med en kjetting i hodet og hadde fått sydd flere sting. Gabi 

utfordret ham til å ta av seg bandanaen (tørkle som knyttes om hodet, som mange av guttene 

i gjengen bruker) og vise oss bandasjen, slik at vi alle kunne se at han var en maricón, som 

ikke tåler noe. Julio lot som han ikke hørte henne, og etter en stund gikk han. Det at jentene 

så raskt anklager guttene for å ”ikke være en mann” eller angriper deres seksualitet gjennom 

hentydninger til at de er homoseksuelle, viser den sterke sammenhengen mellom gjengens 

verdier og maskulinitet. Jentene er klare over at det stilles spørsmål rundt deres medlemskap 

i gjengen, og angrep på guttenes maskulinitet blir et angrep på guttenes gjengidentitet. Når 

guttene i gjengen ikke lever opp til gjengens verdier, som aggressivitet, villighet til å slåss, 

mot og evne til å tåle vold uten å klage, anklages de for ikke umandige. Guttenes utøving av 

gjengrollen blir synonymt med deres utøving av maskulin identitet.  

Gutter kommer svært sjelden med nedverdigende kjønnede kommentarer direkte til jentene. 

Når jentene ikke er til stede er dette mer vanlig, og guttene kan da snakke om jenter og bruke 

kallenavn som ”la cinco centavos” [hun til fem centavos, indikerer at hun er ’billig’ og lett 

på tråden] eller omtale noen av jentene som ”las cumplidoras” [de som oppfyller eller gjør 

sin plikt, indikerer at de ikke sier nei til sex], men dette sier de ikke foran jentene. Guttene 

angriper jentene ved å snakke nedlatende om deres seksualitet mens de ikke er til stede, og 

styrker dermed gjengen som et maskulint fellesskap. Jentene er klar over dette, og tar igjen 

ved å bruke guttenes styrke mot dem, nemlig gjennom offentlige angrep på deres 

maskulinitet. Dette kan noen ganger innebære hentydninger til sex og seksualitet, men 

guttene er oftest (når de er edru) uvillige til å være med på offentlig snakk om sex. For 

jentene kan det å hentyde til sex i samhandling med guttene være en strategi for å få guttene 

underlegne, men det er alltid en balansegang, som dette eksempelet fra en kveld på plazaen 

viser:  

Vi står og henger og småprate på plazaen. Nora, Rosario og Sandra står og snakker sammen i 
en gruppe for seg, José og Hugo er fulle og sitter og halvsover inntil veggen, bare avbrutt av at 
Hugo snur seg på sida og spyr, og en tre-fire av oss står og hører på Vicente som snakker om 
svømmetreninga si. Gabi driver og tuller med en litt motvillig Rodrigo. La oss se om du er en 
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mann, sier hun, og fører hendene sakte oppover lårene hans. Poenget er tydeligvis å se hvor 
langt han lar henne ta hendene før han stopper henne. Hver gang hun nærmer seg skrittet hans 
trekker han seg unna, og hun ler triumferende: Du er ingen mann, du er redd! Hun gjør dette 
tre-fire ganger, og hver gang trekker Rodrigo seg brydd unna, mens han hevder at han ikke er 
redd men kilen, og at det er derfor han flytter seg. Til slutt sier han hardt at hun skal gi faen, og 
Gabi snur seg mot Julio.  

Julio har drukket sammen med Hugo og José, men ikke er fullt så full som dem. Han og Nora 
har et begynnende kjæresteforhold på gang, men Nora har også hatt noe på gang med Cancio 
som ikke er helt avsluttet. Tonen mellom Cancio og Julio har vært anstrengt den siste tida, men 
Cancio er her ikke i dag. Gabi sier at hun skal se om Julio er en mann, og han stiller seg 
bredbent opp og løfter hendene over hodet – Vamos! [Kom an!]. Gabi beveger hendene 
langsommere og langsommere i det de nærmer seg skrittet hans, men han flytter seg ikke bort 
og står der bare med et bredt glis, og til slutt trekker hun hendene til seg og mumler at han er 
en gris. Alle guttene ler, og Nora hvisker noe til Rosario mens de ser på Gabi. Så stiller Nora 
seg demonstrativt ved siden av Julio, og de begynner å snakke lavt sammen. 

Gabi kommer bort til Vicente og meg og hopper inn i samtalen om svømmetreninga og 
forteller at de hadde bedt om sertifikat på svømmeferdighet når hun søkte på politiskolen der 
hun skal begynne over jul. Guttene ler fortsatt av det som skjedde med Julio, og kommer med 
kommentarer om at hun er maricóna. Etter noen minutter begynner Julio og Nora å gå. Nora 
kommer løpende tilbake og sier i en høy, hviskende stemme til Vicente at han ikke skal si noe 
til Cancio. Så roper hun til Rosario at hun snart er tilbake, før hun går etter Julio bak hjørnet. 
Gabi himler med øynene, og det blir stille en stund før Vicente lurer på om vi skal stikke opp 
på la rockola.    

Gabi er en attraktiv jente, og mange av guttene er interessert i henne. Hun utøver her kjønn 

ved å spille på at guttene er usikre overfor offentlige antydninger til sex og seksualitet 

samtidig som det å være viril og seksuelt aktivt er viktige aspekter ved den maskuline 

identiteten. Gabi utfordrer her guttenes makt i gjengen ved å true deres maskulinitet gjennom 

å offentlig spille på seksualitet. Dette er alltid en balansegang for jentene, for det er viktig at 

dette framstår som en lek og ikke som et tegn på at hun selv er seksuelt tilgjengelig og 

dermed ’lett på tråden’, noe jentene vet at de fort blir kalt. Først fungerer det bra, og hun 

slutter å tulle med Rodrigo når han gir beskjed om at hun er i ferd med å gå over streken. Så 

langt har hun overtaket. Hun gambler imidlertid for høyt og feilberegner Julios reaksjon. 
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Julio er full, og samtidig opptatt av å vise seg fram for Nora, og han bruker dermed 

situasjonen til å markere sin maskuline identitet som viril og uredd. Gabi må avbryte leken, 

for å gå videre og berøre Julios penis vil være å utsette seg for kritikk for å være ’billig’.  

I dette valget mellom maskulinitet og femininitet må hun velge det feminine. Hun velger 

kjapt å spille på et annet maskulint hierarki, og hopper høylydt inn i samtalen for å 

understreke at hun skal gå på politiskolen. Gabi viser i dette eksempelet hvordan jenter i 

gjengen kan spille på aspekter som knyttes til en tradisjonell maskulinitet, som seksualitet og 

betydningen av politiskole, som kan sidestilles med guttenes erfaring fra militæret, samtidig 

som hun hele tiden holder seg innenfor de begrensningene som ligger i en feminin identitet.  

Nora på sin side velger en annen strategi enn Gabi. Ved å stille seg ved siden av Julio etter at 

han har ”vunnet duellen” med Gabi markerer hun at hans utøving av sin egen maskuline 

identitet var vellykket, og tydeliggjør at hun er ”hans”. Hun bekrefter ytterligere hans 

maskulinitet når hun følger etter ham bak hjørnet (etter all sannsynlighet for å finne et rolig 

sted og kline). Slik utøver hun på overflaten en annen femininitet enn Gabis aggressive 

maskuline framferd. Det å la menn utøve sin maskulinitet er også en måte å konstruere 

femininitet på (Portillos 1999:244) som er viktig i den tradisjonelle femininiteten, eller 

femininiteten utenfor gjengen. Når jentene blir kjærester med noen av guttene blir presset 

mye større for å utøve femininitet i tråd med denne modellen. I dette tilfellet velger likevel 

Nora en balansegang mellom de to femininitetene, når hun snur seg og hvisker høylydt til 

Vicente at han ikke må si noe til Cancio, hennes andre ”beundrer”. Hun later som om hun 

hvisker, som blir en kontrast til at hun roper høyt til Rosario at hun straks er tilbake, men 

slik vi alle står blir det umulig at ikke alle får med seg den høylydte hviskebeskjeden til 

Vicente, og det blir dermed en offentlig opptreden. Med sin beskjed til Vicente sier hun 

tydelig at hun er en av gjengen, og at hun forventer at de vil være mer lojale mot henne enn 

mot Cancio.  

Hvorvidt hun selv tror dette er realistisk er usikkert, da hun vet at Cancio har vært med i 

gjengen lenger enn henne, og er gutt. Flere av guttene som er på plazaen nå henger daglig 
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med Cancio og er hans nære venner, noe Nora godt vet, og beskjeden hennes er derfor en 

opptreden der hun bevisst formidler mye mer enn det ordene sier. Beskjeden kan tolkes som 

at den er direkte rettet mot Gabi, for å minne Gabi om Noras plass i gjengen. Nora får 

samtidig minnet Gabi, og oss alle, om at hun (også) er attraktiv blant flere gutter som slåss 

om henne. Samtidig formidler hun at det hun og Julio har tenkt å gjøre er noe som ville gjøre 

Cancio sint, altså får hun på diskret vis formidlet at Julio også er hennes seksuelle eller 

amorøse erobring. Slik spiller også Nora på gjengens maskuline idealer innenfor en utøving 

av sin feminine identitet, og viser hvordan jentene kan spille på aspekter fra de to 

femininitetene i en og samme situasjon. Vi ser slik at utøving av kjønnsidentitet ikke er en 

utøving av en statisk, på forhånd gitt rolle, men tvert i mot at det er noe relasjonelt, 

situasjonelt og tvetydig.  

Jentene som utøver ’gjengrollen’ anses av guttene for å være mer seksuelt tilgjengelige enn 

jentene som utøver en mer tradisjonell ’jenterolle’. Dette henger blant annet sammen med 

inntak av alkohol, noe jeg vil forklare nærmere i neste kapittel. I følge Sandra ”respekterer” 

[respetan] guttene de jentene som ikke gjør joda mest:   

De respekterer.... – av de som gjør joda, noen. Men det er andre jenter, jeg kjenner dem ikke 
så godt, de som kommer hit. De kommer hit og tror de er noe, de gir penger og spanderer på 
guttene, de gir til guttene og så bare går de. De får guttene til å drikke, og så bare går de. De 
blir respektert av guttene. De som sier “Nei”, de som later som de ikke vil, de som ikke vil 
drikke. De blir respektert.  

Med respekt menes her at guttene lar dem være i fred, seksuelt sett. Ordet ’respekt’ brukes 

lite i gjengen, og stort sett når det brukes er det jentene som bruker det på samme måten som 

Sandra gjør her85. Som en kontrast til de jentene som guttene respekterer, fortalte Sandra ved 

et annet tilfelle om hvordan to av guttene hadde inngått et veddemål om henne da hun ble 

med i Los Jodis: 

 

85 Se Laidler og Hunt (2001:664) for en diskusjon rundt hvordan respect knyttes til respectability for unge jenter i gjenger i 
USA. 
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Og så ble jeg kjent med Gustavo også [som hun nå er samboer med]. Jeg ble kjent med ham, 
men brydde meg ikke om ham den gangen, jeg brydde meg ikke om noen av dem, og derfor 
hadde de blitt enige om et veddemål, mellom Gustavo og en som het Eucebio, for å se hvem 
som kunne forføre meg. Jeg brydde meg ikke noe om noen av dem, fordi venninna mi sa til meg 
at de har et veddemål om deg, for å se hvem som får deg, de vil forføre deg. Da var jeg ganske 
tjukk, jeg hadde kort hår, farget på den ene siden, og brukte vide, vide bukser og jakker, slik 
som guttene bruker. 

Sandra hadde allerede vært med i flere gjenger, og var klart en jente som gjorde joda. Hun 

drikker alkohol, og ble dermed sett på som seksuelt tilgjengelig. Det kan virke paradoksalt at 

drikking, som er et sterkt integrerende element i samhandlingen i gjengen, samtidig gjør at 

jentene utsettes for seksuelle overgrep.  

Kjønnede strategier  

Det at jentene kan spille på to femininiteter, mens guttenes maskulinitet mer ensidig knyttes 

opp mot gjengrollen, er et tegn på at gjengen ses på mer som guttenes arena enn jentenes. 

Guttene blir tettere forbundet med gjengen enn det jentene gjør, noe som synliggjøres i at 

jentene i gjengene i mye større grad enn guttene kan bevege seg mellom gjenger og henge ut 

med gutter fra andre gjenger. Dette er en balansegang for jentene, fordi et gir dem både 

mulighet til å kunne fungere som ’spioner’ [espías] og skaffe gjengen informasjon om hva 

en rivaliserende gjeng planlegger, samtidig som det gjør dem sårbare for kritikk om at de er 

svikere som ”selger ut gjengen”. Jentene blir dermed både en ressurs og en trussel for 

gjengen. 

Både guttene og jentene bruker kjønnede strategier for å oppnå noe i gjengen. Med kjønnede 

strategier mener jeg muligheter som ut fra rådende kjønnsforestillinger ligger der for ett 

kjønn men ikke for det andre. Guttene kan bare ved å oppholde seg på en rivaliserende 

gjengs territorium markere mangel på respekt for den andre gjengen. Ofte vil de også 

markere seg ytterligere ved å tagge på veggene, men noen ganger kan tilstedeværelsen være 

nok.  
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En dag jeg kom på plazaen var det rundt tolv Jodis der. De var alle opphisset og snakket i 
munnen på hverandre. Det viste seg at det dagen før hadde vært en gruppe fra Los Hijos som 
hadde kommet inn på Los Jodis sitt territorium, og de hadde gått helt ned til avenidaen i andre 
enden av Jodis-territoriet. Dette er i området der den eldste gruppen av Jodis holder til. Alle 
som var på plazaen var rasende, og mente at det nå var helt nødvendig å samle en større gruppe 
og gå inn og gjøre joda på Los Hijos sitt område. Jeg gikk sammen med tre av jentene bort til 
spillehallen la rockola for å se etter en av de andre jentene. Da vi kom tilbake til plazaen hadde 
seks-sju av guttene gått bort til Los Hijos sitt område. Etter rundt en time kom fire av dem 
tilbake. Julio fortalte at de hadde kommet over en mindre gruppe med Hijos som hadde stukket 
av. Han uttrykte skuffelse over at de ikke hadde slåss, og jeg spurte om de skulle gå tilbake 
senere. Nei, nå har de sett oss. Nå vet de at de ikke bare kan komme inn hit og late som om de 
er sjefene her, svarte han.    

Jentenes tilstedeværelse på en annen gjengs område oppfattes ikke i samme grad som en 

fornærmelse og trussel av den andre gjengen. De kan dermed ikke som guttene markere 

mangel på respekt bare ved å bevege seg inn på en annens område. Samtidig kan jentene 

bruke dette for å gjøre joda, som Sandra forteller om her fra da hun var med i Los Hijos:  

Vi gikk noen ganger ned på plazaen til La Granizada for å tagge, bare vi jentene, slik at de 
ikke skulle merke noe. Og en gang gikk vi inn på plazaen og begynte å tagge: Hijos de nadie – 
vi hadde bare e-en igjen, på nadie, så oppdaget de oss og jaga oss, men vi klarte å løpe fra 
dem og guttene [i Los Hijos] hadde stengt veien så de løp i et bakhold. De begynte å slåss med 
steiner, de begynte å kaste steiner, så flytta slåssinga seg ut på hovedveien. De jaga oss helt 
ned til [en åpen plass], og der ga begynte de også å gi oss inn, med steiner. En av venninnene 
mine ble skada, de fanga henne og banka henne opp.  

Det at jentene er ”lokkeduer” mens guttene venter i et bakhold er noe som gjøres 

innimellom, men det fungerer ikke alltid, som denne gangen da La Granizada overmannet 

Los Hijos som prøvde å lure dem i et bakhold. Det avhenger også av hvordan jentene i den 

andre gjengen reagerer. Alle i Los Jodis og LMDC forteller at det er strenge regler for at 

gutter ikke skal slå jenter fra andre gjenger, og det gjentas ofte at det er jentene som skal ”ta” 

jentene fra andre gjenger. Samtidig fortelles det hyppig om episoder der jenter har blitt slått 

av gutter i en gjengslåsskamp, så dette er relativt vanlig selv om det understrekes at det er 

unntak. Hugo og Joaquin fortalte om en gang da tre jenter fra Los Jodis hadde prøvd å lure 
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Los Hijos til å løpe etter dem inn på en plass der Los Jodis ventet. Planen feilet imidlertid 

fordi det bare var jentene fra Los Hijos som fulgte etter. De var sju-åtte jenter fra Los Hijos, 

og de rundt ti guttene fra Los Jodis kunne ikke slå jenter, og derfor måtte vi bare komme oss 

vekk. I følge Gabi hadde imidlertid jentene fra Los Hijos vært i flertall og jaget guttene vekk 

fordi de var sterkere.  

Gjengidentitet og kjønnsidentitet i gjengen 

Jeg har i dette kapittelet vist hvordan gjengen er en arena for utøving av maskulinitet og 

femininitet. Gjengens idealer er sterkt knyttet til maskuline idealer slik disse formidles 

gjennom det militære systemet i Bolivia, som alle guttene i gjengen har, eller vil få, 

kjennskap til gjennom førstegangstjenesten. Gjengidentiteten knyttes i stor grad til den 

maskuline identiteten. Dette kan henge sammen med at guttene i større grad knyttes til det 

territorielle, som også kan ses i sammenheng med menns ansvar for å forsvare nasjonen.  

Jeg har også vist at jentenes ambivalente posisjon i gjengen gir større fleksibilitet i utøving 

av gjengrollen. Jentene kan delta i å gjøre joda sammen med guttene, men de kan også la 

være, og slik utøve en mer tradisjonell feminin rolle innenfor gjengfellesskapet. Utøving av 

kjønnsidentitet er ikke noe statisk, og jentene veksler mellom å vektlegge aspekter ved de 

ulike feminine rollene ut fra kontekst. Det er med andre ord situasjonelt og relasjonelt. Den 

sterke sammenhengen mellom gjengidentitet og maskulin identitet tydeliggjøres gjennom at 

jentene ofte angriper guttenes seksualitet og maskulinitet for å posisjonere seg i gjengen. 

Jentene kan bevege seg mellom gjengene og være venner og kjærester med gutter fra andre 

gjenger. Guttene og jentene kan velge ulike kjønnede strategier for å markere gjengens 

grenser mot rivaliserende gjenger. Både guttene og jentene i Los Jodis bruker også slike 

kjønnede strategier for å lokke andre i samme gjeng i bakholdsangrep for å misbruke dem 

seksuelt eller hevne seg på seksuelt misbruk. Dette vil jeg gå nærmere inn på i det siste 

kapittelet der jeg ser på vold i gjengen. 
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7. Vold og gjengliv 

Jeg skal i dette siste kapittelet gå nærmere inn på noen aspekter av vold knyttet til gjengene. 

Innledningsvis vil jeg diskutere voldsbegrepet og gi noen generelle kommentarer om vold, 

og så vil jeg si noe om forestillinger om alkohol og fyll, før jeg sier noe om den ritualiserte 

volden mellom gjengene. Så vil jeg se nærmere på volden innad i gjengen, spesielt den 

seksualiserte volden mot jentene, og se denne i sammenheng med gjengen som fellesskap 

basert på et metaforisk slektskap. Her vil jeg se på volden både i lys av kjønnsrelasjoner og i 

lys av affinitetsrelasjoner. Jeg vil også se på hvilken rolle forestillinger om alkohol og fyll 

spiller i forbindelse med vold i gjengen.  

Den vanskelige volden86

Voldsutøvelse og voldsopplevelser er vanskelig å forholde seg til, både som antropolog og 

som menneske. I mitt halvår sammen med Los Jodis og i El Alto var vold et sterkt 

tilstedeværende fenomen. Det var til stede da en 16 år gammel jente i Los Hijos ble voldtatt 

og drept, og den halvnakne, mishandlede kroppen hennes ble brettet ut på nyhetssendingen 

under tittelen Clefera muere violada [Limsniffer voldtatt og drept]. Det var til stede da 

moren til en av guttene i dansegruppen i CEADL ble drept en tidlig morgen på vei til jobb, 

og frastjålet skoene sine. Det var til stede da guttene i gjengen kom med kutt og sår etter 

gårsdagens slåsskamp med Los Hijos, og da Joaquin viste de lange røde stripene på ryggen 

der han var blitt slått av en full oberst i militæret. Det var til stede i jentenes fortellinger om 

overgrep, og i historien om jenta i Los Jodis som hadde blitt voldtatt og drept noen år 

tidligere. Det var til stede en mørk, sen kveld i La Ceja, da Luis og jeg så en gutt kaste seg 

over en annen gutt bakfra med en stor stein i hånden, som han slo av all kraft i den andres 

hode.  

 

86 Dette er en omskriving av Christian Krohn-Hansens boktittel Det vanskelige voldsbegrepet (2001). 
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Gutten som ble slått falt umiddelbart sammen, og jeg tenkte at det var lurt av ham å bli 

liggende slik at den andre ikke ville slå en gang til. Så gikk det opp for meg at han var 

bevisstløs. Blodet dannet raskt en dam rundt hodet hans, og venninna hans dro i ham og 

prøvde å riste ham våken. De tre damene som satt side om side og solgte nattmat så 

demonstrativt vekk, og de få andre som var der fulgte deres eksempel. Gutten som hadde slått 

ham stod sammen med noen venner på motsatt side av gata, og min umiddelbare reaksjon om å 

løpe bort og hjelpe ble stoppet av Luis som dro meg brutalt i armen: Gjør du noe nå vil du 

aldri kunne gå trygt i La Ceja igjen! De gjengene styrer her. Dessuten er det absolutt 

ingenting du kan gjøre. Du kjenner ham jo ikke engang!  

Jeg ble dratt mellom å tenke med lettelse at han har helt rett og å tenke at jeg måtte prøve å 

gjøre noe. Gutten glippet litt med øynene, men gled tilbake i bevisstløs tilstand, og jeg prøvde 

å ikke se, samtidig som jeg prøvde å argumentere med Luis om at noe måtte kunne gjøres. Han 

hadde imidlertid irriterte svar på alt: Det finnes ingen sykebil du kan ringe til. Du får ikke tak i 

noen drosje nå. Om du hadde fått det hadde ingen drosjesjåfør tatt ham med i bilen nå uansett. 

Du får ham ikke inn i bussen heller. Gjengen der borte følger med oss, kan du VÆRE SÅ 

SNILL å holde kjeft nå?!?!.  

Til min lettelse så jeg to PACC-motorsykler komme kjørende. Politiets Patrulje for 

Borgerhjelp og – Samarbeid [Patrullo de Auxilio y Cooperación Ciudadana] ville nok ordne 

opp. De to betjentene sakket farten og så på gutten som lå midt i veien og jenta som hadde reist 

seg opp for å se på dem, før de svingte syklene elegant rundt dem og kjørte videre. Jeg ble helt 

på gråten, men Luis så på det som et bevis på at han hadde rett: Ser du, ikke en gang politiet 

våger å gjøre noe i La Ceja på denne tiden av døgnet. – Eller gidder ikke, svarte jeg, og Luis 

trakk på skuldrene: Hva kan de gjøre da? Til slutt kom bussen vår og vi reiste derfra. Da 

hadde jenta klart å dra gutten bort til en vegg, men han hadde fortsatt ikke rørt seg. Hun så seg 

rundt og smilte litt unnskyldende, men spurte ingen om hjelp. Jeg vet ikke om hva som skjedde 

med dem. Dagen etter stod det ingenting i avisene, men det trenger ikke å bety at det gikk bra. 

Et dødsfall i La ceja ville uansett ikke ført til de store overskriftene. 

Vold er et intrikat lagdelt fenomen, og hver deltaker og hvert vitne til vold bringer inn sitt 

eget perspektiv (Robben og Nordstrom 1995:5). I motsetning til mesteparten av den andre 

volden som preget feltarbeidet mitt, var jeg til stede da denne gutten ble slått i hodet og da 

han lå og blødde midt i gata uten at noen av oss gjorde noe. Beretningen over er helt og 
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holdent min, og det eneste perspektivet jeg ønsker å få fram er mitt eget og hvordan jeg 

opplevde og fremdeles opplever det som skjedde. Når det gjelder volden i Los Jodis, som 

dette kapittelet skal handle om, er det ikke mitt perspektiv jeg ønsker å få fram, men de ulike 

medlemmene i Los Jodis sitt perspektiv. Likevel er jeg til stede også i denne delen av 

teksten, selv om fokuset her er på andres opplevelser og ikke mine. Hvem og hvordan jeg er 

påvirker hvilke historier jeg har fått høre, hvordan jeg har oppfattet dem, og hvordan jeg 

analyserer dem her. Selv om det ikke var en Jodi som slo eller ble slått den natten i La Ceja, 

så viser dette også et aspekt av gjengvold i El Alto. Og det minner oss om at selv om vold 

kan være sterkt symbolsk, så er det veldig reelt for den som utsettes for det.  

Jeg har naturligvis – og heldigvis – ikke vært til stede under gruppevoldtekter, store 

slåsskamper med Los Hijos og vold mellom kjærester. Kanskje er en opplevelsesmessig 

distanse til volden et nødvendig utgangspunkt for å kunne ha en analytisk distanse? Robben 

siterer Ellens betraktning om antropologens problem: ”One of the most persistent problems 

we confront is how to subject ourselves and yet maintain the degree of ’detachment’ 

necessary for us to analyze our observations: in other words, to be anthropologists as well as 

participants” (Ellen i Robben 1995: 84). Det kan argumenteres at dette blir ekstra vanskelig 

når det er snakk om vold. Robben skriver om sin studie av volden under militærdiktaturet i 

Argentina at det ”å gå en morgen fra et intervju med en mor som hadde mistet to sønner i 

løpet av diktaturets første år til et møte med en general som kunne ha beordret deres 

forsvinninger [gjorde det] vanskelig å ikke avhumanisere dem begge” (Robben 1995: 86, 

min oversettelse). Philippe Bourgois (2002) skriver også om sine egne moralske kvaler ved 

mange av historiene og holdningene som hans informanter i East Harlem forfekter. For min 

egen del opplevde jeg flere ganger at det var vanskelig å treffe noen av guttene i gjengen 

etter å ha hørt historier om hvordan de hadde gjengvoldtatt jenter eller utøvd annen vold mot 

kjærester eller andre, og jeg følte flere ganger at jeg sviktet mitt feministiske verdigrunnlag 

ved å vennskapelig omgås – og faktisk også like – gutter som gjorde slike ting. Likevel er 

jeg sikker på at den antropologiske litteraturen jeg hadde lest om vold både før og etter 

feltarbeidet gjorde, og gjør, det lettere for meg å forstå i hvert fall aspekter av volden. Det 

gjør det også litt lettere for meg å forstå – om enn ikke godta – at jeg selv ikke gjorde noe for 

å hjelpe den bevisstløse gutten den natten i La Ceja.  
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I følge Schröder og Schmidt (2001) kan samfunnsvitenskapelig forskning på konflikt, krig 

og vold deles inn i tre ulike tilnærminger: 

• Operasjonell tilnærming: Fokuserer på det etiske (jfr. emisk-etisk) i antagonisme, spesielt på 

de målbare og politiske årsakene til konflikt 

• Kognitiv tilnærming: Fokuserer på det emiske i den kulturelle konstruksjonen av krig/vold i 

et samfunn 

• Erfaringstilnærming: Ser på vold som noe som ikke nødvendigvis er begrenset til situasjoner 

med intergruppekonflikt, men som noe som er knyttet til individers subjektivitet, noe som 

strukturerer folks hverdag, også i situasjoner uten krig (Schröder og Schmidt 2001:1) 

Av disse tre tilnærmingene er den kognitive tilnærmingen den mest brukte, og det kan også 

sies å være den bredeste forklaringsmodellen. Den ser på vold som først og fremst en 

kulturell konstruksjon, som en representasjon for kulturelle verdier. Siden vold er avhengig 

av kulturell mening og representasjon bør forskere nærme seg volden med en bevissthet 

rundt den spesifikke konteksten volden finner sted i (Schröder og Schmidt 2001:17). 

Christian Krohn-Hansen (2001:34) tar utgangspunkt i at vi trenger ideer om vold som i så 

stor grad som mulig er krysskulturelt anvendbare, og hevder at en del voldsforskning i for 

stor grad fokuserer på offeret og dermed gir oss begrenset innsikt i og forståelse av volden 

som fenomen. Han foreslår å se på vold som voldelig handling, og mener at vi for å kunne 

forstå vold som handling må søke å finne ”motivasjonene og vurderingene til brukeren av 

vold” (Krohn-Hansen 2001:34).  

Men hvordan skal vi definere vold? David Riches foreslår en nøkkeldefinisjon av vold som 

”en omstridt påføring av fysisk skade” (1986, i Krohn-Hansen 2001:40). Fordelen med 

denne definisjonen er at den er abstrakt, og dermed tillater krysskulturell sammenligning, og 

at det også adresserer voldens grunnleggende ambivalens: Vold er instrumentell og 

ekspressiv (Shröder og Schmidt 2001:4). Nordstrom og Robben (1995) har en 

erfaringstilnærming til vold. De hevder på sin side at vold er et udefinerbart fenomen, og at 

”the danger lies in making definitions of violence appear too polished and finished – for the 

reality never will be” (1995:5). Dette er en relevant innvending. Diskusjonen om hva som 

skal regnes som vold er omfattende, og mange samfunnsvitere vil bruke begrepet ’vold’ mye 
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videre enn det Riches foreslår. Likevel er jeg enig med Krohn-Hansen og Schröder og 

Schmidt i at det er mulig å finne perspektiver som gjør krysskulturell sammenligning, og 

dermed forståelse, av vold mulig. Jeg vil her holde meg til Riches definisjon, og se på vold 

som en omstridt handling som påfører andre fysisk skade. Jeg understreker at det er et etisk 

begrep. Los Jodis bruker sjelden ’vold’ som begrep, og vil for eksempel ikke karakterisere 

mye av volden som foregår i militæret, eller i parforhold, som ’vold’, da vold er et negativt 

ladet begrep. 

Vold som sosial handling har viktige sosiale implikasjoner:   

1. Vold er aldri fullstendig idiosynkratisk. Det uttrykker alltid en relasjon, og ingen blir tilfeldig 

valgt (dog kan de være tilfeldige representanter for en større gruppe) 

2. Vold er aldri fullstendig meningsløs [sense- or meaningless] for aktøren. Som sosial handling 

kan vold aldri bli helt frakoblet instrumentell rasjonalitet 

3. Vold er aldri en helt isolert hendelse. Det er – noen ganger fjernt – relatert til en 

konkurrerende relasjon (Scröder og Schmidt 2001:3, min oversettelse) 

Schröder og Schmidt (2001) slår fast at vold både er en instrumentelt rasjonell strategi for å 

forhandle om makt, og en symbolsk handling som reflekterer kulturelle ideer. Viktigst her er 

ideer om legitimitet. Følger vi Webers klassiske definisjon innebærer ”legitimitet at en sosial 

orden er akseptert som gyldig, på grunn av sin historie, sin emosjonelle verdi eller sin 

instrumentelle rasjonalitet” (Weber 1972, gjengitt i Schröder og Schmidt 2001:8, min 

oversettelse). Voldens legitimitet kan basere seg på ett og ofte alle disse aspektene, men det 

er viktig å huske på at voldens legitimitet, som det framgår av Riches definisjon nesten alltid 

er omstridt innenfor én og samme kontekst. Jeg vil også understreke at det at fysisk 

maktbruk anses som legitimt, ikke innebærer at man ikke vil søke å unnslippe maktbruken 

ved å lage strategier, enten kollektive eller individuelle. Eksempler på dette kan være et 

ulydig barns forsøk på å unnslippe straff fra foreldrene eller en ransforbryters forsøk på å 

unnslippe fengsel. En kan også både kjempe mot og normalisere og legitimere voldsutøvelse 

på en og samme tid (van Vleet 2002). 

Vold er vanskelig og ambivalent. Ofte representeres vold som ”annet” og blir skilt fra 

dagliglivet. Vold og aggresjon blir i mange samfunn, inkludert Norge, klassifisert som et 
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sammenbrudd av normalitet. I følge Olivia Harris (1994) er logikken i Andes annerledes. 

Også her blir vold eksplisitt behandlet som ”annet”, men det anses som en nødvendig, 

alternativ tilstand. Det er på mange måter en større ideologisk toleranse til bruk av fysisk 

makt enn det som er vanlig i europeiske kulturer, og fysisk makt anses ikke for å være noe 

negativt i seg selv, men det avhenger av når og hvordan det blir utøvd. Alkohol knyttes til 

liminalitet. Det å miste kontroll verdsettes i Andes, og det er menn som spiller ut denne 

tvetydigheten. Harris skriver videre: 

Violence in Northern Potosí in general is neither excluded nor denied, neither used as a 

source of legitimacy nor expelled onto a putative periphery, but is located in an ”other” world 

in which it is harnessed to social reproduction, but at the same time recognized in all its 

ambivalence. (Harris 1994:59) 

Hun understreker at meningen og legitimiteten til voldsutøvelse er underlagt konstante 

forhandlinger, og at det er en økende uenighet om hva som er akseptabelt, spesielt når 

kjønnsaspektet spiller inn. Det knyttes, i følge Harris, en sterkere symbolikk til menns vold, 

som jeg vil se nærmere på under diskusjonen av guttenes vold mot jentene.   

Forestillinger om alkohol og fyll  

Alkohol er en materiell substans som gir en berusende virkning når den inntas i mengder. 

Det er en vanlig ide at sterk beruselse, eller fyll, frigjør oss fra kulturelle regler, og en 

underliggende idé blir dermed at fulle mennesker vil oppføre seg likt verden over. Selv om 

et stort inntak av alkohol fører til beruselse over hele verden avgjør ikke alkoholen i seg selv 

hvordan den som drikker den vil oppføre seg i beruset tilstand. ”Adferd i beruset tilstand er 

lært adferd” (McDonald 1994:13, min oversettelse, kursiv i originaltekst), og fyll uttrykker 

også kultur i den forstand at folks oppførsel i fylla følger innlærte mønstre som varierer fra 

en kultur til en annen (Douglas 2003:4).    

Verdsetting av å miste kontroll er viktig for å forstå den rollen alkohol og fyll spiller både i 

gjengen og i El Alto. Alkohol er en viktig del av livet i gjengen, og jeg har tidligere i 

avhandlingen sagt en del om alkoholens integrerende funksjon i Andes og i gjengen. I tillegg 
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til å være viktig i initieringsritualet, på fester og som forberedelse til å gjøre joda drikkes det 

alkohol nesten daglig i gjengen, spesielt blant guttene. Dersom noen er ofte på fylla i en 

periode blir det noen ganger kommentert av de andre, men sjelden i veldig negative ordelag, 

med unntak av kjærestene til guttene, spesielt i tilfeller der de bor sammen. Det knyttes både 

til at guttene kan drikke opp familiens penger om de havner på fylla, og at jentene er mer 

utsatt for vold fra kjæresten når de er fulle. Likevel er det ikke uvanlig at kritikken for å 

drikke for mye rettes mot de andre som ”lokker ham med”, og ikke mot gutten selv. Det 

ligger ofte implisitt at guttene vil drikke dersom de får sjansen. Allen (2002:123–124) 

beskriver hvor vanskelig det er blant menn i Andes å takke nei når man blir tilbudt alkohol, 

og hevder at den generelle antagelsen blant mennesker i landsbyen hun gjorde feltarbeid i er 

at ”men, in particular, will drink whenever they get the chance. It is not the drinking itself 

that warrants disapproval, but indiscretion about situations in which drinking takes place”. 

Hos Los Jodis inngår alkohol i den hverdagslige sammenhengen, og det er dermed mange 

færre – om noen – situasjoner der det er upassende for guttene å drikke og å bli beruset. De 

positive konnotasjonene til alkohol og fyll i Bolivia gjør at det ofte er et sterkt sosialt press 

for å drikke, spesielt på menn og i mindre grad også på kvinner, i mange sosiale 

sammenhenger, og det anses som negativt å takke nei når en blir tilbudt alkohol.  

Som Allen peker på er det ikke det å drikke i seg selv som eventuelt ses på som negativt, 

men hvor og hvordan man drikker. Det samme gjelder for Los Jodis, men forskjellen mellom 

gjengen og andre sosiale felt er at i gjengen ser det ikke ut til å være noen situasjoner der det 

er negativt å drikke, og alkohol blir drukket daglig. Stort sett hver dag er det noen av guttene 

som drikker, og de som er til stede, i hvert fall guttene, forventes da både å stille med de 

penger de har for å kjøpe alkohol og å drikke alkohol selv. Den mest effektive strategien 

som guttene bruker for å unngå å drikke er å holde seg unna, slik de også gjør når de er i 

militæret. Dersom de har muligheten til å drikke anses det som naturlig at de gjør det. Selv 

ikke når drikkingen medfører negative konsekvenser for de andre i gjengen blir drikking i 

seg selv sett på som negativt for guttene. 

Gjennom organisasjonen CEADL fikk Los Jodis mulighet til å sende én representant til 
Verdens sosiale forum i Porto Alegre, Brasil, i januar 2005. Det eneste han eller hun måtte 
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betale var et vaksinasjonskort for gulfeber, som kostet 70 bolivianos, ellers var hele reisen 
dekket av organisasjonen. Ingen av Los Jodis har vært i utlandet, og de aller fleste har ikke 
vært utenfor La Paz fylke. Turen var dermed svært ettertraktet, og de tre som fikk beskjeden 
fra CEADL ble glade og spente da de fikk vite at en av dem kunne få reise. Det ble innkalt til 
møte dagen etter, og vi møttes rundt ti stykker på plazaen for å velge ut hvem som skulle reise. 
Det var en av de sjeldne gangene at Jhony møtte opp på plazaen, og han begynte møtet med å 
slå fast at han selv dessverre ikke kunne reise på grunn av jobben, og at det ellers hadde vært 
naturlig at det var han som reiste. Han slo også fast at ingen av jentene ville kunne reise, siden 
de enten hadde små barn eller ikke ville få lov av foreldrene, og at det derfor måtte bli en av 
guttene. Dere kan jo alle representere oss på en god måte, med respekt. Hvem av dere har 
mulighet til å reise? Ingen sa noe på en stund, før Hugo kremtet og fortalte at han gjerne kunne 
reise om ingen andre kunne, men at han trodde de andre ikke ønsket å reise fordi de ikke hadde 
penger til å betale vaksinasjonskortet.  

Jhony slo fast at vi skulle skaffe pengene gjennom spleising, og at alle måtte bidra med det de 
hadde, så det skulle ikke være noe problem. Etter at det var avgjort var det to-tre av guttene 
som ymtet frampå om at de kunne tenkt seg å reise, eller foreslo navn på hverandre. Toto, en 
høy, pen fjortenåring som er kjent for å være god til å slåss og ganske aggressiv mot de andre 
guttene i gjengen, ble foreslått, og Jhony spurte ham om han kunne. Han trakk på skuldrene og 
bekreftet det, og dermed var han valgt. Jhony spurte om han var sikker på at han fikk lov av 
foreldrene, og om vi skulle velge en vara i tilfelle han ikke kunne, men Toto ga beskjed om at 
det ikke var nødvendig. Jhony beordret alle til å legge 5 bolivianos i potten, og jeg bidro med 
10 bolivianos. Ingen andre hadde noe, selv da Jhony presset dem individuelt, og til slutt ble 
møtet oppløst med en klar beskjed fra Jhony om at de andre skulle bidra til å skaffe de 
resterende pengene slik at Toto fikk vaksinasjonsbeviset, noe de gjorde.  

I ukene fram mot avreise snakket mange av de andre guttene mye om reisen, og sa de håpet 
gjengen ville få muligheten til å reise andre steder også slik at de selv kunne reise. CEADL 
arrangerte fellesmøter i forkant av reisen for alle ungdommene som skulle på tur, og på et av 
møtene dukket Toto opp full. Noen få dager før avreisen kom han ikke på det siste møtet fordi 
han hadde havnet på en flere dagers fyllerangel som endte i fyllearresten, og de ansvarlige i 
CEADL bestemte dermed at han ikke fikk være med på reisen til Brasil. Han mistet dermed 
muligheten til å reise, og det var for sent for noen av de andre av guttene å skaffe seg 
vaksinasjonskort.  
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De ansvarlige i CEADL var oppgitt over at Los Jodis ikke hadde tatt bedre vare på den 

muligheten de hadde gitt dem, men jeg hørte aldri noen i gjengen ytre et negativt ord om at 

han hadde drukket bort denne sjansen som en av de andre kunne fått benyttet seg av. I stedet 

prøvde de to som hadde snakket mest om at de ønsket å reise selv å overtale CEADL til å la 

Toto reise likevel, men uten å lykkes. Den eneste av gjengen som hadde reagert negativt var 

Jhony, som hadde skjent på Toto for å sette Los Jodis i et dårlig lys ved å ikke delta på turen. 

Jhony drikker ikke alkohol selv, og er opptatt av å passe på de andre i gjengen når de blir for 

fulle, men anerkjenner at alkohol er en viktig del av det å gjøre joda:  

Det er viktig for dem å drikke, da får de mer mot og er bedre til å slåss. Men jeg må passe på 
at de ikke drikker for mye, hvis de er for fulle så stopper jeg dem. Da kan de ikke ta vare på 
seg selv. Bare spør de andre – de vet at jeg stopper dem hvis de er for fulle.  

Koblingen av drikking og slåssing er ikke unikt for gjengen, og Harris peker på at det i det 

nordlige Potosi var slik at all vold ble utløst i det ”liminale stadiet av fyll, når hverdagslivet 

er opphevet og normale hemninger er svekket” (Harris 1994a:49, min oversettelse). ”People 

speak of drinking and fighting as part of a single whole” (ibid:50). Dette henger sammen 

med at drikking kobles til det hellige, og til potens og energi (Harvey 1994b). Som nevnt 

knyttes det positive verdier i Andes til det å miste kontrollen, og fulle folk anses ikke for å 

være ansvarlige for handlingene sine. På quechua tydeliggjøres dette grammatikalsk ved at 

et eget verbalt suffiks (sqa) brukes for å fortelle om hendelser der den som snakker ikke 

deltok fullt ut, det vil si at han eller hun var full, drømte, var veldig ung, eller ikke deltok 

personlig (Harvey 1991:8). Folk selv glemmer hva de har gjort når de har vært fulle, og det 

understrekes ofte at man ikke husker noe av det som skjedde. Dette gjør at alkohol og fyll 

skaper liminalitet, og en åpning for å si og gjøre ting som ellers ikke er passende. For gutter 

og menn innebærer dette at fyll ofte knyttes til gråting og uttrykk for personlig sorg og 

smerte som ellers ikke er akseptabelt. Dette gjelder også for guttene i gjengen. I motsetning 

til slåssing i full tilstand, som det ofte snakkes om i etterkant, snakkes det aldri om guttenes 

utbrudd av gråt eller sorg. Jeg måtte noen ganger jobbe hardt for å huske på at det jeg hadde 

blitt fortalt i fylla ikke kunne tas opp med noen når de var edru, og det var ikke lett å skulle 
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late som ingenting etter at en av guttene kvelden før hadde grått bittert og fortalt meg at han 

ønsket å ta livet av seg.        

Det er store kjønnsforskjeller når det gjelder drikking, spesielt når det gjelder jentene som 

ikke gjør joda eller som har kjæreste i gjengen. Rosario, som ikke er blant dem som gjør 

joda fortalte følgende om guttenes syn på jenter og drikking: De vil ikke at vi skal drikke, de 

sier at det er stygt med fulle jenter. Men så inviterer de alltid de andre jentene, og sier – 

Drikk, bare litt, smak, prøv. Derfor drikker vi noen ganger uten at guttene er der, slik at de 

ikke kan se oss. Rodrigo på sin side fortalte at det var jentenes valg: De er så beskjedne, de 

vil ikke drikke. Men så når vi ikke er der så er de fulle. De har mer tillit til hverandre. Han 

avviste mitt spørsmål om at guttene syntes det var stygt med fulle jenter, og José skjøt inn: 

Nei, vi liker fulle jenter. Det er mye morsommere med fulle jenter. Alle guttene brøt ut i 

latter. Flere av guttene bekreftet imidlertid til meg at de ikke likte at deres egne kjærester 

drakk.  

Det vanligste, både for gutter og jenter, er å finne kjæreste innad i gjengen, og mange har 

vært kjæreste med flere av de andre gjengmedlemmene. Vi må huske på at Los Jodis også er 

en vennegjeng som tilbringer mye tid sammen, og jeg vil tro at gjengen her ikke skiller seg 

så mye fra andre ungdommer når det gjelder å ha en viss rotasjon av kjærester innad i en 

vennegjeng. Det å bli kjæreste med en av jentene i gjengen endrer ikke guttenes oppførsel 

eller rolle i gjengen i nevneverdig grad, med mindre de flytter sammen eller får barn. 

Jentene, derimot, klager over at guttene stiller andre krav til jentene når de har blitt 

kjærester. Dette er spesielt knyttet til alkohol og fester. Dette kan ha sammenheng med den 

tydelige relasjonen mellom alkohol og seksuelle relasjoner som finnes blant Los Jodis, og i 

El Alto generelt. For jentene i gjengen innebærer det å drikke seg full en risiko for å bli 

utsatt for seksuelle tilnærminger, og også seksuelle overgrep. For guttene innebærer det å 

være full en økt risiko for å utsettes for vold, hovedsakelig fra andre gjenger, og også at de 

kan ende opp med å drikke opp penger som de skulle spare til noe annet.  
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Vold og gjengene 

Jeg skal nå gå nærmere inn på noen av voldssituasjonene knyttet til gjengene. Tidligere i 

avhandlingen har jeg vært inne på den daglige volden som skjer mellom medlemmer av 

gjengene, og som ofte blir begrunnet ut fra at man skal forsvare eller ta tilbake territorium 

eller hevne tidligere voldsepisoder. Her vil jeg se på et annet aspekt ved intergjengvolden, 

nemlig de store slåsskampene som organiseres som del av de årlige pilegrimsferdene ned til 

La Paz, og se denne i sammenheng med teorier om andinsk dualisme og rituell vold i 

kulturelle praksiser som tinku og ch’axwa. Videre vil jeg gå inn på noen aspekter ved 

intragjengvold. Jeg vil her ha hovedfokus på den seksualiserte volden mot jentene, og 

analysere denne ut fra en teori om at volden er strukturert ut fra oppfatninger om slektskap 

og affinitet. En hypotese jeg vil utforske her er at jentenes ambivalente relasjon til gjengen 

er et nødvendig utgangspunkt for volden de utsettes for. Her vil jeg bygge på artikler om 

vold knyttet til kjønn og affinitet i Andes av Penelope Harvey (1994 a og 1994 b), Olivia 

Harris (1994) og Krista van Vleet (2002).  

Ritualisert vold mellom gjengene 

Schröder og Schmidt (2001) definerer krig som ”en tilstand av konfrontasjon, der 

muligheten for vold alltid er til stede og anses som legitim av den utøvende part, og der 

voldelige sammenstøt skjer jevnlig (2001:4, min oversettelse). Krig er en ”langtidstilstand av 

voldelig interaksjon mellom klart definerte grupper av aktører” (ibid: 15, min oversettelse). 

De legger vekt på at et slikt perspektiv på vold innebærer at krig anses for å være resultatet 

av en prosess av eskalering av en konflikt, som har en egen dynamikk som har en tendens til 

å reprodusere vold gjennom å reprodusere en ideologi av antagonisme. Etter en slik 

definisjon kan tilstanden mellom Los Jodis og Los Hijos sies å være en krigslignende 

situasjon. Samtidig bærer sammenstøtene mellom gjengen også preg av å være rituelle 

sammenstøt. Dette gjelder når sammenstøtene organiseres på forhånd, og er spesielt tydelig i 

slåsskampene i forbindelse med pilegrimsferdene. Her møtes gjenger fra El Alto og La Paz 

for å slåss uten at det begrunnes med nødvendigheten av å beskytte territoriet eller er hevn 

for en tidligere hendelse. 
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”Bajando a Obrajes” [Å gå ned til Obrajes] 

Hvert år valfarter tusenvis av mennesker til kirken La iglesia de la exaltación som ligger i 

Obrajes-området i det velstående zona sur i La Paz. Valfarten gjennomføres hver fredag 

kveld/natt til lørdag i fasteperioden, altså de førti dagene mellom askeonsdag og 

palmesøndag. Tusenvis av mennesker går hver fredag fra hjemmet sitt og ned til kirken, og 

rundt 7.000 personer deltar på gudstjenestene, som gjennomføres hver time mellom klokka 

04 og 11 lørdag morgen (www.bolivia.com). Kirken åpner dørene fra klokka 02, og hele 

natten gjennom er det mye liv i området rundt kirken, med selgere av mat, drikke, stearinlys 

og annet som pilegrimene skulle ønske. Området er også fullt av ungdommer som ikke deltar 

i kirken, men som bruker pilegrimsnatten til å møte venner. Valfarten er en god 

unnskyldning for å få lov fra foreldrene til å være ute om natten, og for mange ungdommer 

er ikke det religiøse aspektet det viktigste med kvelden.  

Gjengene i La Paz og El Alto tar også del i valfarten, gjennom å arrangere større 

slåsskamper mellom to eller flere gjenger på veien ned til kirken. I området rundt kirken er 

politioppmøtet ganske stort, og det er derfor ikke mulig å ha større slåsskamper her. Los 

Jodis forteller at de har slåsskamper med Los Hijos på veien nedover, og at de noen ganger 

har slåss med andre gjenger nede i La Paz dersom det har vært en konflikt mellom noen fra 

gjengene tidligere. De fra Los Jodis som går helt ned til kirken henger ut og drikker, og 

finner kanskje noen å rane eller slåss med, men de store, arrangerte slåsskampene har de med 

Los Hijos87 på veien nedover. Jeg deltok på en vandring mot Obrajes sammen med Los Jodis 

og LMDC: 

Margarita og jeg hadde avtalt å møtes på CEADL rundt halv tolv, for å kunne være ved broen 

rundt klokka tolv, da gjengen hadde avtalt å være der. Luis var skeptisk til at jeg skulle være 

med og gå, og prøvde å få meg fra det. Da det ikke gikk insisterte han på å bli med. Vi kom til 

broen litt over midnatt, og da var allerede rundt femti-seksti personer der, fra både LMDC og 

Los Jodis. Det var flest gutter, men det var også en god del jenter. Det kom stadig sigende nye 

 

87 Avhengig av hvordan alliansene er for tiden. Før var Los Jodis og LMDC også fiender og da var det mer spenning 
knyttet til hvilken gjeng som fikk alliert seg med hvem i forkant av fasten.  
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ungdommer fra alle kanter, og folk stod og snakket sammen i små grupper på mellom fem og ti 

personer. I mange av gruppene ble det sendt rundt flasker med alkohol. Noen var allerede 

beruset, men ingen var fulle. Om Jhony så noen av Los Jodis som var for fulle ville han sende 

dem derfra. Stemningen var spent og mange var ganske opphisset. Lederne for begge gjengene 

var der, og Jhony og Javier stod og snakket sammen da vi kom. Så trakk de seg tilbake til hver 

sin gruppe, og strategien de hadde blitt enige om ble spredt mellom alle gruppene som stod 

samlet. En gruppe på fire-fem jenter stod i en gruppe og snakket sammen, og ingen av Los 

Jodis kjente dem. Det begynte å bli snakk om at de sikkert var spioner for Los Hijos, ute etter å 

høre hvilken strategi vi hadde valgt, men så gikk en av dem bort og hilste på Javier, og dermed 

ble det klart at de var en del av LMDC.  

Den naturlige veien herfra og ned til La Paz var å følge avenidaen til La Ceja, og så gå 

autopistaen [motorveien] videre ned til La Paz. Men forrige fredag hadde Los Hijos og deres 

to allierte gjenger stått i bakhold langs avenidaen og ventet på Los Jodis og LMDC. Los Hijos-

koalisjonen var i følge Los Jodis rundt tre ganger så mange som dem, og de hadde jagd Los 

Jodis og LMDC på flukt og banket opp og ranet en del av dem, men det hadde heldigvis ikke 

vært alvorlige skader. Uansett skulle vi ikke gå inn i et bakhold igjen, og nå var vi også mange 

flere. Det var blitt sendt ut spioner for å se om de andre gjengene hadde samlet seg rundt der 

de stod og ventet forrige fredag, og det var blitt observert mange i det området. Det var 

usikkert om de hadde tenkt å vente der eller bare hadde det som møtested, men i dag skulle vi 

ta en annen strategi. Med Jhony og Javier i spissen hadde det blitt avgjort at vi i dag skulle lure 

oss forbi de andre gjengene ved å gå vekk fra avenidaen og snike oss tvers gjennom Los Hijos 

sitt territorium. Det var et vågalt stunt, og noen murret om at det kunne gå riktig ille om Los 

Hijos og LMDC hadde avtalt et møtepunkt en plass der inne, men avgjørelsen var tatt.  

Rundt klokka halv ett begynte beskjeden å gå rundt: Nå går vi! Nå var det rundt 100 - 120 

personer, og alle begynte å trekke oppover ei tverrgate til avenidaen. Snart var vi alle på vei, i 

et langt tog. Jhony og Javier gikk i den fremste gruppen. Stadig kom det spioner løpende med 

korte beskjeder til denne gruppen. Fordelt i hele den lange rekken av folk som gikk og småløp 

var det noen som ga ordrer om hva som måtte gjøres, og noen av guttene løp langs rekken av 

folk og ropte beskjeder som disse gjentok: Skynd dere! Vi skal gå ned den gata! Ikke bli 

hengende etter! Ikke gå ned den gata, hold dere her! Få opp farta! Ikke for fort!  

Jeg gikk sammen med noen Jodis, men Charo fra LMDC var den som ropte høyest beskjeder 

akkurat der. Hun hadde gitt meg beskjed om å holde meg nær henne om noe skjedde, og sa 
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hun skulle passe på meg. Luis hadde forsvunnet fram i gruppen rundt Jhony da vi startet, og 

var blant dem som kom løpende bakover i rekkene med beskjeder om hvor og hvordan vi 

skulle gå. Hans avskjedsbeskjed til meg var: Hvis det blir joda så løp så fort du kan. Kom deg 

unna! Charo ga meg en annen beskjed: Om vi går inn i et bakhold så ikke stikk av. Hold ut! 

[Aguanten]. Da tar vi dem! En av jentene forklarte at vi måtte stå igjen fordi om vi løp så ble 

vi spredt og de kunne ta oss. Den eneste måten å komme ut av et bakhold på er å bli stående og 

vise at vi er villige til å slåss. Vi gikk i sikksakk i de folketomme gatene, og stemningen var 

opphisset og spent.  

Alle husene, eller portene rundt dem, står vegg i vegg, og hver gate blir dermed som en tunnel. 

Så fort du er inne i en gate kan den blokkeres i endene og da er du fanget. Alle dører og porter 

var lukket og låst, og spenningen steg for hvert hjørne vi rundet og hver ny gate vi gikk inn i. 

Snart kom vi til en stor, åpen plass, der noen hadde tent et bål som var i ferd med å brenne ut. 

Forsiktig, men fort over her! Alle løp så fort de kunne over den åpne plassen, der vi ville være 

veldig synlige for eventuelle spioner som var ute for å se etter oss. 

Alle snakket opphisset om hvor de trodde Los Hijos kunne stå, hva som ville skje, og fortalte 

hverandre om tidligere episoder når de hadde vært på pilegrimsferd – eller rettere sagt, med på 

’å gå ned til Obrajes’ [bajando a Obrajes]. Jeg innså at jeg var ganske dårlig forberedt, til tross 

for at jeg hadde følt meg ganske forberedt ved å la være å ha veske eller andre ting å bære på. 

Jeg hadde ikke forstått at ran var en naturlig del av å havne i joda, og hadde derfor tatt med 

både mobil og en jakke som var lett å dra av. Jentene rundt meg instruerte meg i å gi fra meg 

både sko, jakke og telefon om Los Hijos overmannet oss, så kanskje de ville la meg være i fred 

siden jeg var gringa. Jeg begynte å innse at det hadde vært lite gjennomtenkt av meg å bli med 

på dette. Hjertet dunket hardt, og jeg var tørr i munnen. Jo lenger vi gikk uten at noe skjedde, 

jo mer frustrert ble Charo: Jeg vil se joda!! gjentok hun, og mange andre hang seg på ønsket. 

Plutselig hørte vi løpende føtter og ropende stemmer bak oss. De kommer, de kommer! Panisk 

begynte alle å løpe framover, og i et kryss skilte folk lag og løp inn forskjellige gater.  

Charo prøvde rasende å holde styr på alle: Hold igjen! Stopp! Jævla maricones. Dere er alle 

maricones! Hold igjen! Dere må ikke være redde! Hun ropte til meg flere ganger at jeg måtte 

bli hos henne, og jeg var usikker på hva jeg skulle gjøre. Panikken varte i noen minutter, og så 

begynte beskjeder å komme framover: Stopp! Det var ingenting. Falsk alarm. To av spionene 

som holdt utkikk bakover hadde sett to politimenn, og det var det som hadde satt i gang 

løpingen, men politiet hadde ikke lagt merke til noe. Vi fortsatte å gå og småløpe framover 
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igjen, men stemningen var nå mer spent enn før panikken hadde brutt ut. Hjertet mitt hamret 

som besatt, og jeg hadde bare lyst til å komme meg vekk. Hva i all verden gjør jeg her?!?! 

Charo fortsatte å skjelle ut guttene for å være maricones, og noen jævla pyser. Hvis dere løper 

sånn så tar de oss! Kommer de så må dere stoppe. Hold ut! Vi er flere enn dem!  

En gutt kom bakover for å gi beskjed om at alle måtte holde mer sammen, for noen sakket for 

mye bak. Den ene jenta som gikk ved siden av meg rev han i armen: Du her – har du fått lov? 

Han hilste fort på henne og smilte til oss, men var allerede på vei lenger bak i rekken før hun 

fikk presentert oss skikkelig. Det var lillebroren hennes på 12 år, og hun hadde ikke visst at 

han var med i LMDC: Jeg hadde hørt at han var det, men han har sagt til meg at han ikke er 

det, men nå er han jo her. Jeg kan ikke tro at foreldrene våre har gitt ham lov til å gå ned, jeg 

fikk ikke lov å gå ned før i fjor. Han har sikkert sagt at han overnatter hos en kompis.  

Jeg ble plutselig dradd i armen av Rosa, ei av jentene fra Los Jodis, som dro meg og Margarita 

litt bort fra de andre. Hun hvisket fort at det gikk rykter om at LMDC hadde inngått en avtale 

med Las Tortugas og solgt oss ut, og at de var i ferd med å føre oss inn i et bakhold. Det var 

derfor de førte oss langt inn i Hijos-territoriet, der de andre gjengene ville stå og vente på oss. 

Guttene prøver å finne andre veier for oss nå, og kanskje vi deler oss. Du må komme fram til 

oss nå. Jeg prøvde å argumentere med at Charo ikke ville lure meg, og at jeg ikke trodde 

LMDC ville bryte alliansen med Los Jodis nå. Samtidig visste jeg ikke hva jeg skulle tro. 

Kanskje det var derfor Charo hadde bedt meg om å holde meg nær henne, fordi hun visste at vi 

var på vei inn i et bakhold og ville passe på meg? Eller kanskje hun bare lurte meg også? 

Hvorfor skulle jeg tro at hun brydde seg om hva som skjer med meg?  

Langt der framme så jeg Luis, og jeg bestemte meg for å høre med ham. Jeg ropte til Charo at 

jeg snart kom tilbake, og Margarita og jeg ble med Rosa framover i rekkene. Da jeg kom fram 

til Luis fikk jeg dratt ham tilside og spurt om han trodde det var noe i ryktene. Han sa at han 

også hadde hørt dem, men Jhony hadde sendt beskjed bakover om at det ikke var sant og at 

han stolte på Javier. Men pass dere, sa Luis. Hvis noe skjer så løp som faen! Margarita lurte på 

om vi ikke kunne gå hjem nå, men Luis avviste det. Vi kan gå når vi er framme ved 

autopistaen. Her er det for farlig å skille oss fra resten av gruppa.  

Stemningen var hektisk, men etter som vi beveget oss framover uten at noe skjedde roet alle 

seg litt ned, meg selv inkludert. Flere rundt meg begynte igjen å klage over at ingenting 

skjedde. For to uker siden hadde de gått helt ned til La Paz uten å møte på Los Hijos, og det 
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hadde vært skikkelig kjedelig. Plutselig begynte jeg å kjenne meg igjen i gatene rundt meg. Nå 

var vi snart på kanten ned mot La Paz. Vi kom fram til den åpne plassen som hadde vært 

plassen til Los Terribles. Etter at lederen deres ble drept for litt over et halvt år siden var de 

visst ikke like aktive. Fra plassen begynte skråningen nedover mot autopistaen. De fleste rundt 

oss hadde begynt å løpe nå, men det var ikke panikkstemning. Det var mer som om de løp til 

noe enn fra noe. Noen stod og ropte ut beskjeder om at folk måtte raske på, og hvor de skulle 

løpe. Luis kom bort og fortalte at spionene hadde funnet Los Hijos. De stod og ventet på oss 

ved den andre overgangen langs autopistaen. Men de ventet at vi kom langs autopistaen og 

ikke ovenfra her, så de ville ikke vite at vi var på vei før vi kom rett på dem. 

 Jeg kjente meg trygg på den åpne plassen nå som jeg visste at Los Hijos ikke stod og lurte bak 

ethvert hjørne, og følte kroppen slappe og pulsen normalisere seg for første gang på lenge. 

Etter å ha sjekka klokka fant jeg ut at den var nesten tre. Charo kom løpende forbi meg, og 

ropte at jeg måtte komme for nå skulle det endelig bli joda. Jeg ropte tilbake at jeg gikk hjem, 

og hun ropte noe over skulderen som jeg ikke oppfattet før hun forsvant i mørket. Luis så langt 

etter de løpende og ropende ungdommene, og sa at han skulle hjelpe oss å finne transport hjem 

og så skulle han gå og se om guttene trenger noe hjelp. Jeg følte meg skyldig i å ha dradd med 

Luis på vandringen, og overtalte ham til å bli med oss og gå hjem. Etter en kort diskusjon ble 

han motvillig med, etter at han innså at det kunne være utrygt for Margarita og meg å gå 

gjennom La ceja alene på denne tiden av døgnet. 

Dagen etter var jeg spent på å høre hvordan det hadde gått. Jeg møtte flere av guttene på 

CEADL, og vi snakket om gårsdagens opplevelser og hva som hadde skjedd etter at jeg gikk. 

Los Hijos og de andre hadde ikke forstått at vi hadde tatt en annen vei enn hovedveien, og Los 

Jodis og LMDC hadde dermed overrumplet dem og jaget dem på flukt. Alle var svært 

fornøyde med at Los Jodis og LMDC nå hadde gjenopprettet æren etter det forsmedelige tapet 

forrige fredag. Noen av guttene hadde fått noen mindre slagskader, men det hadde ikke skjedd 

noe alvorlig med noen. Etter å ha jaget Los Hijos og de andre gjengene på flukt, hadde de 

fleste fra Los Jodis og LMDC bestemt seg for å gå hjem og ikke gå hele veien ned til Obrajes. 

Hugo fortalte at de som hadde gått videre nedover hadde hatt en morsom opplevelse da de 

nesten var kommet ned. Det hadde vært tjukk tåke nede i La Paz, og da de hadde gått ut av 

tåken oppdaget de plutselig at gjengene var kommet fra hverandre og at de gikk side om side 

med ungdommer fra Los Hijos, Las Tortugas og andre gjenger. Vi gikk der rett ved siden av 

hverandre, som om vi skulle vært i samme gruppe, fortalte han, og vi lo alle godt av det.  
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Hugo fortalte også at Julio hadde blitt tatt av politiet nede i Obrajes etter å ha ranet en jakke. 

De hadde sett at han hadde én jakke på og én i hånden, og hadde anholdt ham. Etter å ha slått 

ham i ryggen med ei kølle hadde de tatt fra ham jakken og latt ham gå. Han hadde imidlertid 

byttet ut jakken han hadde på seg med den han hadde stjålet før politiet så ham, så han hadde 

likevel fått seg en ny jakke i løpet av natten og hadde vært godt fornøyd med det. Vi lo alle 

enda mer.     

Pilgrimsferder og rituell vold i Andes 

I utgangspunktet kan gjengenes voldelige sammenstøt se ut til å ha lite å gjøre med den 

katolske pilegrimsferden til La iglesia de exaltación. Victor Turner var en av de første 

moderne antropologer som så på pilegrimsferder. Han brukte van Genneps teori om 

overgangsritualer og delte pilegrimsferden inn i tre stadier: Separasjon (fra ens eget hjem 

eller vanlige omgivelser), Liminalfasen (selve vandringen) og Gjenintegrering 

(hjemkomsten). I liminalfasen var communitas-fellesskapet særlig viktig, og Turner 

argumenterer for at communitas er det overordnede målet for pilegrimsferder (Eickelman 

2002: 423). Sallnow (1981) utfordrer Turners generaliseringer om pilegrimsferder og 

påstand om at pilegrimsferder er en slags ”normativ communitas” (Sallnow 1981:163). Han 

hevder at pilegrimsferder i Andes i liten grad kan forklares ut fra communitasbegrepet. Tvert 

om er pilegrimsferden i Andes full av motsetninger og konflikter. Pilegrimsferdene er 

gruppebaserte med utgangspunkt i nabolag, lokalsamfunn eller menigheter, og det er latente 

motsetninger og konflikter mellom de ulike gruppene gjennom hele valfarten (ibid: 173). 

Forestillingen om egalitet er svært viktig i andinske pilegrimsferder, men Sallnow påpeker at 

egalitet ikke er det samme som communitas (ibid:177).  

Equality – no less a cultural invention than its converse – may manifest itself through 

competition, that is the attempt to generate differentials between opponents  regarded as 

evenly matched, or through reciprocal exchange, either in a sacred or a secular context, as 

well as through the conjunction implied by communitas. All three manifestations – 

competition, reciprocity and conjunction – were evident in the Andean pilgrimage. Intra-

group collectivism was on the one hand offset by inter-group differentiation through ritual 

exchange and secular competition, and on the other was prone to factionalism within the 

group itself (Sallnow 1981:177).  
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På bakgrunn av dette argumenterer han for at ”it would be more appropriate [...] to see 

community, not communitas, as the hallmark of pilgrimage” (ibid: 177). Sallnow peker på at 

pilegrimsferdene handler om konkurranse og det å generere forskjeller mellom likeverdige 

motstandere. Om vi godtar Sallnows tolkning av pilegrimsferder i Andes, ser vi at disse har 

likheter med andre ritualiserte konkurranser, som den rituelle slåsskampen tinku og voldelige 

feider, kalt ch’axwa88, mellom ayllus om territorielle grenser. Dette er en viktig del av 

andinsk dualisme, som er et grunnleggende aspekt av andinsk kosmologi, og som finnes i 

praktisk talt alle sfærer av symbolske representasjoner og sosial organisering i Andes (Harris 

1994:43). Mange mener at den sentrale dualismen i Andes er paret Mann-Kvinne (Gelles 

1995:714), eller chacha-warmi som det heter på aymara. Den rituelle slåsskampen tinku er et 

av de mest eksplisitte uttrykkene for den andinske dualismen (Harris 1994:43). 

Sett i lys av det ovenstående kan gjengenes valg av å bruke pilegrimsferden til Obrajes for å 

utøve rituelle slåsskamper bli mer forståelig. Jeg vil hevde at det er store likheter mellom 

pilegrimsferdene, slik Sallnow beskriver dem, og gjengenes pilegrimsferder. De rituelle 

slåsskampene mellom gjengene handler om et symbolsk forsvar av fellesskapet og territoriet. 

Det er mye strategi og planlegging inne i bildet. Det samme gjelder mange av de større 

slåsskampene i El Alto, men det rituelle aspektet i slåssingen knyttet til vandringene gjør at 

disse kampene blir annerledes enn de vanlige kampene i El Alto. Når hovedkampen er over 

er det ikke lenger om å gjøre å ”ta” noen fra Los Hijos, og tap i disse rituelle kampene blir 

ikke hevnet slik tap i andre slåsskamper blir. Det vises tydelig i Hugo sin fortelling om 

hvordan de kom gående ut av tåken side om side uten at de begynte å slåss der og da. Den 

viktige slåsskampen var over for denne gang, og det var ikke nødvendig å slåss mer. Hadde 

de derimot møttes en vanlig dag i El Alto ville et slikt møte automatisk ført til slåssing. I 

tinku er det lagt vekt på at det skal være slåssing mellom likeverdige partnere når det gjelder 

kjønn, alder og styrke (Harris 1994:50), og dette overføres til slåssingen under vandringen.  

 

88 Kan også skrives ch’ajwa. Jeg vil her følge Olivia Harris (1999) og skrive det med x. 
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Tinku er en viktig måte for personer å definere seg selv på, og handler om å bevise seg som 

mann eller som kvinne (Harris 1994). Jeg vil hevde at den rituelle slåssingen i forbindelse 

med pilegrimsferdene er et symbolsk forsvar av gjengens territorium i El Alto. 

Pilegrimsvandringen styrker fellesskapet i gjengen, både gjennom den sterke, emosjonelle 

opplevelsen det er å gå på vandring sammen og utløsningen i selve slåsskampen. Det er også 

en måte for enkeltpersoner i gjengen å markere seg, gjennom å vise mot, strategitenkning, 

ledelse og ansvar.    

Vold i gjengen 

Jeg skal nå gå videre og se på vold som utøves innad i gjengen, mellom medlemmer av Los 

Jodis. Påstanden min er at denne volden henger sammen med konstruksjonen av gjengen 

som en fiktiv familie, og kan forstås ut rådende forestillinger om familie og autoritet. Jeg vil 

først si noe om de eldres vold mot yngre Jodis, før jeg går videre og ser på den seksualiserte 

volden mot jentene.  

Vold som autoritetsutøvelse 

Noe av volden som skjer mellom medlemmer i gjengen er slåsskamper som har 

utgangspunkt i konkrete uenigheter mellom personer om forelskelse og sjalusi, baksnakking, 

at noen har lånt penger uten å levere tilbake eller lignende personlige konflikter. Selv om 

denne volden kan sies å være mest instrumentell, har den også et symbolsk aspekt. Det å vise 

mot og være god til å slåss verdsettes høyt i gjengen, og slike offentlige slåsskamper er med 

på å posisjonere medlemmene i forhold til hierarkiet. Er du kjent for å være god til å slåss og 

har autoritet i gjengen, er sjansen mindre for at andre vil søke å løse konflikter med vold.  

Min påstand er at dette henger sammen med familiemetaforen, og konstruksjonen av 

gjengfellesskapet som en fiktiv familie. Som jeg har vist tidligere, er vold i familien relativt 

vanlig i El Alto og både foreldre og eldre søsken straffer barn med fysisk makt (Guaygua 

m.fl. 2000). Som Harvey (1994a) påpeker, kan volden i familien være et uttrykk for et 

hierarkisk respektforhold, og å utfordre legitimiteten til voldsutøvelsen vil innebære å 
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utfordre hele slektskapsrelasjonen. De yngste Jodis må vise de eldre nødvendig respekt for å 

ikke utfordre gjengfellesskapet. Dette kan innebære å gi dem penger dersom de krever det, 

og å vise ydmykhet når de er til stede. 

En kveld stod vi og hang på plazaen. José var full og satt inntil veggen. Han hadde vært nede 

med Los Jodis de abajo og drukket tidligere. Gabi stod og tullet med noen av guttene, og vi 

andre stod og pratet om løst og fast. Plutselig dukket fire eldre gutter opp. De så ut til å være 

midt i tjueårene. Alle guttene som var til stede, bortsett fra José, strammet seg merkbart opp i 

kroppen, og stilte seg på en linje langs veggen. Rodrigo kom bort og stilte seg ved siden av 

meg. De fire gikk langs linjen, tett inn i ansiktet på alle som stod der, og hilste på alle guttene 

med Jodis-håndtrykket og på Gabi med et kyss på kinnet. Gabi, som vanligvis hadde en 

morsom kommentar til alle, så ned og mumlet da de hilste på henne. De ignorerte de andre 

jentene, og Rosario og Nora trakk seg bort og gikk fra plazaen, mens Rosa og to av de andre 

jentene stilte seg litt bortenfor oss andre. Da den fremste av dem kom bort til meg, presenterte 

Rodrigo meg og sa at jeg kjente Kjetil og CEADL og skulle skrive noe om jentene.  

Gutten sa at han var Victor, og at ingen hadde sagt noe til ham om at jeg var der. Jeg trodde 

han mente at jeg ikke hadde spurt ham om tillatelse, og skyndte meg å si at Jhony visste at jeg 

var der, men det var ikke det han mente: Du skulle kommet til meg først. Du har hørt om meg. 

Jeg er sjefen der nede, og jeg vet alt du trenger å vite. Jeg kan fortelle deg alt. Kjetil visste det, 

for han kjenner meg. Se her – han dro opp genseren og viste meg en rekke store og små arr på 

armen. Kjetil visste hva jeg er i stand til. Jeg er ikke redd for noe, og alle vet det. Jeg er i stand 

til å gjøre hva som helst, ikke sant? Han snudde seg mot Rodrigo, som nikket bekreftende. Ikke 

sant?! Han snudde seg mot de andre guttene, som også nikket, og mumlet at det visste alle. Jeg 

er ikke redd for noe, og jeg er i stand til hva som helst. Jeg var ikke sikker på om han truet 

meg eller om han skrøt, og kjente at jeg ble redd for første gang siden jeg hadde begynt å 

henge med gjengen. Jeg beklaget at jeg ikke hadde kommet ned til dem før, men at jeg nesten 

nettopp hadde kommet, og at jeg ikke hadde visst om han ville snakke med meg, men at Kjetil 

hadde fortalt meg mye om ham. – Det er mange jenter nede med oss. Jeg vet alt om dem, så du 

kan snakke med meg, sa han. Vi avtalte at vi skulle møtes dagen etter og at han skulle ta meg 

med ned til de andre Jodis der nede. Mens vi stod og snakket gikk en av de tre andre og ba om 

penger fra alle de yngre Jodis som var der. Han stilte seg tett opp i ansiktet på dem og sa de 

skulle gi ham det de hadde, for han skulle kjøpe alkohol til dem. De mumlet og sa at de ikke 

hadde noe, og han stakk hånda hardt ned i jakkelomma til Vicente for å finne penger, men uten 

å finne noe. Til slutt tok han to bolivianos fra en av guttene, som spakt sa at det var det eneste 
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han hadde. Victor gikk bort til Gabi og sa at han visste hun hadde penger, men hun benektet 

det. Bli med oss, vi skal opp og drikke. Kom an, men Gabi mumlet at hun måtte hjem og ikke 

kunne. Etter en stund ga han opp å få henne med. Kom an, sa han til José, som kom seg 

ustødig på beina. Victor nikket kort i vår retning og så gikk de alle sammen bortover plassen. 

Stemningen ble merkbart lettere så fort de var kommet litt unna. Alle begynte å bevege seg litt 

rundt, og Gabi kom bort til oss. Hva skal vi gjøre? Rodrigo foreslo at vi skulle stikke på la 

rockola, og vi begynte alle å bevege oss oppover. Jeg spurte Vicente om Victor var lederen for 

Los Jodis abajo, men han bare blåste av det: Nei, han er ikke lederen for noen. De har ingen 

leder der, det er Jhony som er lederen vår. Vi snakket ikke mer om det. Dagen etter ventet jeg 

en halvtime på Victor, men han kom ikke, og jeg var egentlig mer letta enn skuffa. 

Flere av jentene fortalte meg senere at de helst ikke ville være på fester der de eldre guttene 

var, og mange av guttene sa også at de unngikk Los Jodis de abajo, spesielt når de drakk. 

Hugo sa at han bare hang med dem når Jhony var til stede. Slike ting ble aldri sagt når vi var 

flere samlet, og offentlig snakkes det aldri negativt om los de abajo eller om motsetninger 

mellom de ulike Jodis.  

Seksualisert vold i gjengen 

Seksualisert vold er et vanskelig tema å innhente data om, og det er knyttet til mye tabu i El 

Alto som mange andre steder. Jeg snakket med flere av Los Jodis, både gutter og jenter, om 

seksuelle overgrep i gjengen. De fortalte at overgrep skjer spesielt knyttet til fester, ved at 

’guttene’ skjenker jenter fulle for så å lure dem inn i tomme hus eller andre steder der de kan 

voldta dem. Jeg hørte aldri om at noen i gjengen voldtok andre enn jenter som hadde en 

relasjon til gjengen, og det var alltid alkohol inne i bildet. Samtidig er dette vanskelige 

temaer å fortelle om, og alle historiene jeg ble fortalt omhandlet alltid ’noen andre’ enn den 

som fortalte historien. Det blir ikke snakket offentlig i gjengen om overgrep.  

På jubileumsfesten til Los Jodis ble jeg dratt tilside to ganger av to forskjellige gutter som 

fortalte meg at jeg måtte passe meg og ikke drikke alt jeg fikk tilbudt, fordi guttene noen 

ganger ville prøve å få jentene fulle for å misbruke dem. Jeg hadde ikke blitt advart av noen 

på de festene jeg hadde vært med på tidligere. På jubileumsfesten ble jeg ropt fram av Jhony 
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under kakeseremonien og måtte ’bite’ i kaka89. Den første som måtte ’bite’ var Jhony, som 

ble fulgt av Victor og Fernando. Så ble Sandra ropt opp, og etterpå ropte de på meg, til min 

store overraskelse. Stolt gikk jeg opp og fikk ansiktet mitt dyttet ned i kaka. Jeg hadde ”lånt” 

noen av guttene 200 bolivianos til å betale for kaka, for de hadde fått ansvaret for å ordne 

kake. De var fremdeles padrinos de torta, og ved å få meg til å ’bite’ i kaka ble jeg både 

takket for mitt bidrag (uten at noen sa direkte at det hadde sammenheng) og jeg ble 

introdusert for alle som var der som en av gjengen. Det var etter dette at jeg ble advart om at 

jeg måtte passe meg, og det er mulig at det hadde sammenheng med at jeg nå ble sett på mer 

som en innsider.    

Guttene er ofte opptatt av å passe på kjærestene sine på fester, og jentene forteller selv at 

guttene ofte forandrer holdning til deres drikking når de har blitt kjærester. Mens det 

generelle bildet ofte er at guttene vil prøve å få jentene til å drikke mest mulig, endrer dette 

seg ofte når noen har blitt kjærester, og en gutt vil da prøve å unngå at hans kjæreste drikker 

på fest. En av måtene dette skjer på er at guttene kan drikke alle drikker som tilbys 

kjæresten. Dette er en godtatt måte for en jente å unngå å drikke en skål på, uten å 

signalisere mangel på vennskap med den som skåler. Gutten kan ta hennes plass, dersom det 

er etablert en relasjon mellom dem og det godtas at ”hun er med ham”. Et eksempel på dette 

så vi på bursdagsfesten da Rodrigo drakk alkoholen som Ana tilbydde jenta som var med 

ham. På jubileumsfesten til Los Jodis drakk både Pepe og Luis opp drinker som ble tilbudt 

meg. Siden vi kom samlet fra CEADL ble det godtatt at jeg var ”med dem” og de kunne 

dermed drikke min alkohol uten at jeg oppførte meg uhøflig ved å takke nei.   

Jentesolidaritet og ”målmenn” 

Jentene har sine egne strategier for å unngå voldtekter, som å passe på hverandre når en av 

dem blir full, og å drikke seg full når det bare er jenter der. De kan også gå sammen for å 

hevne voldtekter. Sandra forteller om en episode for noen år tilbake: 

 

89 Å ”bite” i kaka er en tradisjon i Bolivia i forbindelse med bursdager og andre feiringer. Det går ut på at den som feires 
skal bøye seg fram og ta en bit av kaka, og blir så dyttet med ansiktet ned i kaka. Noen ganger skjærer man ut et stykke av 
kaka og gjør dette, andre ganger dyttes ansiktet ned i hele kaka (slik det var på Los Jodis sin fest).  
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Mónica kom hjem til meg, gråtende: ”De har banka meg, de har misbrukt meg” sa hun. Hun 

var helt forslått i ansiktet, smykket hennes var ødelagt, og buksa var revet opp. Hun hadde 

knyttet en genser rundt livet slik at det ikke skulle vise, den var helt ødelagt og jeg måtte låne 

henne ei bukse. Jeg spurte hvem som hadde gjort det, og hun fortalte at det var Raúl, 

Fernando, Victor og José, men mest José. Han hadde slått henne mest. De hadde nettopp vært 

kjærester, og slik er José, han pleier å få kjærestene sine fulle, og når de er fulle så lar han de 

andre guttene misbruke dem. Jeg ble forbanna, for de kan ikke gjøre sånn mot jentene mine. 

Mónica var ganske ny da, og jeg kjente henne nesten ikke igjen da hun kom for hun var helt 

hoven i ansiktet. Jeg gikk ut og fant de andre jentene, og så gikk vi for å finne guttene. Vi var 

en hel haug, kanskje så mange som tjue, og vi var forbanna. Vi sendte noen av jentene som 

spioner, og de kom tilbake og sa at José og de andre guttene var på en plaza lenger nede. Vi 

sendte en av jentene som hadde vært litt sammen med José, og hun lot som om hun var 

interessert, hun klemte ham og sa ”kom igjen, bli med bort hit en tur”, og han var full og ble 

med henne inn i en gatestubb, og der stod vi alle sammen. Vi banka ham, slo og sparka i hodet 

og magen, og sa ”Du skal aldri mer kødde med en av våre venninner”. Vi ga ham skikkelig 

inn. Han kjente igjen meg, og noen dager senere kom han for å ta meg, han var full og ville ta 

meg. – Hva tror du at du driver med, sa jeg til ham, og så fortalte jeg det til Jhony, og Jhony 

kjeftet på ham og sa at han ikke hadde lov til å røre meg.  

Vi ser her hvordan en av jentene later som om hun er seksuelt tilgjengelig for å få José unna 

de andre, og slik lurer ham i et bakhold der han får juling av alle jentene som straff for å ha 

lurt Mónica. De bruker her José sin egen teknikk mot ham – han bruker også å lure jentene, 

ofte kjærestene sine, unna de andre, for så å la andre gutter misbruke dem. Jentenes 

hevnangrep på José er i tråd med gjengens verdier om å ta vare på fellesskapet – én for alle, 

alle for én. Dette kan forklare at Sandra søkte hjelp hos Jhony da José kom og ville hevne 

seg senere, fordi hun da kunne bruke gjengens verdikode for å argumentere for at hun og de 

andre jentene hadde lov til å forsvare og hevne hverandre. Guttene har forståelse for at 

jentene holder sammen og vil forsvare hverandre mot guttene, og dette gir derfor ikke José 

rett til å hevne seg på Sandra. Samtidig ligger det implisitt i dette at guttene, eller rettere sagt 

noen av guttene, vil prøve å lure og misbruke jentene når de har mulighet til det. Dette 

henger spesielt sammen med alkohol, og både jentene og guttene er bevisste på at det å 

drikke gjør jentene sårbare for overgrep, samtidig som det å drikke sammen har en 

integrerende funksjon for fellesskapet og derfor også er viktig å delta i. Jentenes strategi for 
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å løse dette er at venninner passer på hverandre, og det er ofte avtaler mellom to eller flere 

jenter om at de skal se etter hverandre. Dersom én av jentene blir for full, slutter den eller de 

andre å drikke og ser til at hun kommer seg vel hjem. Messerschmidt (2002:469) omtaler 

dette som ’safe partying’. I tillegg kan jentene ha fester bare for jentene, eller avtale å møtes 

på en plaza for å drikke alene uten at guttene er der. I følge Sandra var dette noe de gjorde en 

del tidligere, da de hadde en egen jentegjeng i Los Jodis, men i dag skjer det sjeldnere. 

Noen gutter har også et rykte på seg for å passe på jentene mer generelt, spesielt knyttet til å 

følge dem hjem fra fester og unngå at de havner alene sammen med noen av guttene. Disse 

guttene kalles arqueros [målmenn], fordi de passer på jentene, de passer på at vi ikke får inn 

ballene [latter], som Toto forklarte det. I følge guttene i gjengen er det å være en målmann 

en grunn til å bli kastet ut av gjengen, og det omtales i de samme vendingene som når det 

snakkes generelt om svikere, de som selger oss ut til Los Hijos. Arquero er et skjellsord blant 

guttene, og ingen gutter sier selv at de er arquero. I gjengen nå er det spesielt to gutter som 

er kjent for å være arqueros: Jorge og Julio. Begge to er kjent for å være blant de mest 

aggressive og slåssvillige guttene, som konstant havner i slåsskamp med Los Hijos eller 

andre. De er fysisk sterke, og har rykte på seg for å være gode til å slåss. Da jeg snakket med 

Sandra om arqueros, forklarte hun det at Julio var arquero med at han våger alt [es bien 

lanzado], altså at han ikke er redd for noe. Dette er en viktig forutsetning for å være arquero, 

fordi det beskytter dem mot hevnvold fra de andre guttene.  

Hugo fortalte en kveld om hvordan han selv hadde prøvd å passe på en av jentene en gang. 

Hugo er gjengens grafitti-designer, og hjelper ofte de andre med å finne kule måter å tagge 

navnet deres på. Han er sjelden med på slåsskamper, og er ofte full. Toto kommenterte en 

dag at Hugo drikker slik at vi ikke skal knuse trynet på ham, og viste til gjengens kodeks om 

at edru personer ikke banker opp de som er fulle. I gjengen kommer det ofte opp spøkefulle 

og sarkastiske kommentarer om og til Hugo, og han blir også noen ganger truet med juling 

av de andre guttene dersom han prøver å slå an en vits eller sier noe annet som de ikke liker. 

Hugo har ikke noe høy anerkjennelse blant de andre, men får positiv tilbakemelding på at 

han er flink til å tegne. Hugo fortalte meg følgende historie en kveld vi satt på plazaen. Han 

hadde vært på fest siden dagen før, og var ganske full: 
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Noen ganger vil guttene misbruke jentene, dersom de er fulle og ikke kan passe på seg selv. 

Jentene vet det, og de passer på hverandre, men ikke alltid. Og vi også, noen ganger så vil vi 

ikke at skal skje noe med jentene hvis de er altfor fulle, men noen av guttene blir forbanna. En 

gang, det var en av jentene, hun var ganske ny, og hadde vært litt sammen med José. Du 

kjenner henne ikke, hun kommer ikke nå lenger. Vi var på Bar Clandestino og drakk, og alle 

guttene skåla med henne og fikk henne til å drikke. Venninna hennes prøvde å få henne til å bli 

med hjem, men hun var full og ville ikke hjem. Foreldrene ville sikkert bli sinte. Guttene sa at 

de skulle passe på henne, og hun ble igjen sammen med oss. Guttene ville gå, og sa at de 

skulle følge henne hjem, men jeg visste at de ville misbruke henne, og hun var ny, og jeg sa at 

jeg kunne gjøre det, så kunne de fortsette å drikke. Jeg drakk ikke, for jeg skulle på CEADL 

[han var med i teatergruppa på CEADL, og skulle på øving]. Jeg kjøpte en mugge og ga den 

til José, og sa at de kunne drikke, men jenta ville også drikke, og jeg måtte gå. Raúl og Jimy 

fulgte meg ut, og så ville de slå meg fordi de sa at jeg var blitt arquero. Jeg sa at jeg ikke var 

det, at jeg bare tenkte at jenta måtte få følge hjem slik at ingen fra Los Hijos eller noe overfalt 

henne. De var skikkelig forbanna, og jeg kunne ikke gå på plazaen på flere dager mens jeg 

venta på at de skulle roe seg ned. [Spørsmål fra meg om hva som skjedde med jenta. Hugo 

trekker på skuldrene]. – Vet ikke. Kanskje venninnene hennes kom tilbake? Jeg vet ikke. Hun 

kom ikke så ofte etter det.  

Hugo var hjelpeløs i denne situasjonen, fordi han ikke har nok autoritet i gjengen til å kunne 

beskytte jenta. Både Jorge og Julio har mer autoritet og anerkjennelse, noe som gir dem 

mulighet til å kunne beskytte jenter i slike situasjoner. Det betyr ikke at de gjør det i alle 

situasjoner, og det å være arquero er som sagt sett på som svært negativt i gjengen, så det er 

ikke noe som noen selv ønsker å være. Som Hugo viser i historien sin er det viktig å ikke 

framstå som arquero, men bare som en som vil følge jentene hjem fordi det passer seg. 

Guttene er vanligvis påpasselige med å følge jenter hjem, og jeg ble nesten daglig fulgt av en 

eller flere av guttene til å avenidaen der jeg skulle ta bussen. Det er derfor viktig for de 

guttene som vil beskytte jentene at de prøver å få det til å se ut som om de gjør noe 

hverdagslig, ved å late som om de ikke forstår hvilke planer de andre guttene har. Hugo 

prøver også å spille på at han vil beskytte jenta i forhold til den rivaliserende gjengen. Slik 

appellerer han til gjengidentiteten, i et håp om å unngå at guttene banker ham opp (noe han 

oppnådde), og kanskje også å unngå at de overgriper seg mot jenta ved å minne om at også 

hun er en Jodi (noe han trolig ikke oppnådde).  
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Vold, kjønn og affinitet 

Mange antropologer peker på at vold i heteroseksuelle parforhold kan anses for å være 

relativt vanlig i Andes (se for eksempel van Vleet 2002, Harris 1994, Harvey 1994a, Starn 

1999). Indianske menns vold mot kvinner omtales ofte som amor andino [andinsk 

kjærlighet] i urbane kontekster i Bolivia. Dette er et stereotypisk bilde av indianske menn og 

kvinner, som ofte ikke gjenspeiler deres egne levde erfaringer (van Vleet 2002:576). Harris 

(1994) viser til at kvinner i det nordlige Potosí selv aldri refererer til deres ektemenns vold 

som et tegn på kjærlighet, men at det anses for å være en naturlig del av ekteskapet: ”Når 

man blir gift blir livet bare gråting og lidelse” (Harris 1994:48, min oversettelse). Hun 

hevder videre at denne volden er kategorisk, noe som vises gjennom at brudens brødre slåss 

med brudgommen i bryllupet for å hevne hans framtidige vold mot søsteren (1994:48). Dette 

betyr selvsagt ikke at alle menn slår sine koner, men det viser at menns utøvelse av vold mot 

sine ektefeller anses for å være det normale. Dette stemmer med bildet jentene i gjengen gir 

av det å være kvinne. Sandra forteller at hun er svært fornøyd med å ha fått to sønner og 

ingen døtre: Vi kvinner lider så mye. Menn kan passe seg selv. Det er mye lettere for dem. 

Spesielt kobles lidelse til det å bli gift (eller samboere: juntarse), og jenter som ikke selv er 

samboere uttrykker ofte at de vet at livet blir hardt når de blir gift, og at de vil lide mye slik 

deres mødre og gifte venninner lider nå.   

Selv om vold ikke nødvendigvis anses som et uttrykk for kjærlighet er det likevel vanlig i 

kjæresteforhold og ekteskap, og fysisk aggresjon mellom elskende ses ikke på med samme 

ambivalens som det gjøres i vestlige ideologier om romantisk kjærlighet (Harris 1994:44). 

Dette gjenspeiles også i tradisjonelle forestillinger om hvordan kjærester skal initiere 

seksuelle relasjoner. Alkohol spiller ofte en viktig rolle, og det skjer ofte i forbindelse med 

karneval eller andre fester i lokalsamfunnet. Jentene forventes å yte aktiv motstand, noe som 

av menn ofte oppfattes som et uttrykk for begjær (Harvey 1994a:71–72). Unge kvinner 

forteller aldri om at de har hatt frivillig sex med menn, men at gutten har lurt dem (ibid).  

Jenter i El Alto befinner seg på mange måter i et spenn mellom tradisjonelle andinske 

forestillinger og katolske forestillinger om unge kvinner og seksualitet. Penelope Harvey 

skriver om hvordan unge kvinner i det peruanske Andes forventes å være aktive og 
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aggressive heller enn underdanige og tilbakeholdne. Men disse forestillingene eksisterer side 

om side med de hegemoniske vestlige modellene, som støttes opp av den katolske kirken og 

det statlige utdanningssystemet, der jenter oppfordres til å undertrykke sin aktive seksualitet 

og søke monogame forhold der seksuell aktivitet knyttes til unnfangelse (Harvey 

1994b:222). Forestillingene om jenter og seksualitet er dermed både ambivalente og 

motstridende, noe jeg vil hevde også betegner situasjonen for jenter i El Alto (og mange 

andre steder). Jenter forventes å kontrollere sin seksualitet og det knyttes høy verdi til at en 

jente er jomfru, samtidig som jentenes kjærester forventes å ville ha seksuelle relasjoner med 

dem. Noen jenter i El Alto bruker strategier for å overbevise kjæresten sin om at han er den 

første, for eksempel ved å initiere seksuelle relasjoner når de er på slutten av 

menstruasjonsperioden sin, slik at gutten kan se ”fysiske bevis” på at hun var jomfru 

(Aramayo m.fl. 2003:62). I motsetning til det Harvey skriver fra Peru, er det ikke slik i El 

Alto at ingen jenter vedgår å ha hatt frivillig sex med kjæresten, men det kobles ofte til 

alkohol og til at guttene har lurt dem. Når Sandra forteller om hvordan Gustavo og hun først 

ble sammen, så brukte hun de samme ordene: Vi var på en fest og drakk, og så ble vi 

sammen. Jeg var mye yngre da, og han lurte meg. Dette sies ikke som noe negativt, og det er 

tydelig forskjell på hvordan Sandra omtaler sin første seksuelle omgang med kjæresten og 

når hun snakker om tilfellene der guttene har begått overgrep.  

Jeg vil understreke at dette er et svært vanskelig tema. Det er viktig å ikke avfeie voldtekter 

og overgrep med bakgrunn i kulturelle forestillinger, samtidig som vi tar høyde for at 

vestlige forestillinger om seksualitet ikke er universelle. Den vanskelige koblingen mellom 

alkohol, sex og seksuelle overgrep er ikke noe som begrenses til gjengene. I følge en studie 

utført i El Alto er tvungen sex en hyppig praksis blant ungdommer i El Alto. Koordinatoren 

for Seksualundervisningsprogrammet (CIES) i El Alto forteller i studien at de møter relativt 

mange jenter som forteller at kjæresten har gitt henne alkohol og så hatt sex med henne mens 

hun var svært beruset. Mange av jentene anser ikke dette selv som voldtekter (Aramayo m.fl. 

2003:69). Mange diskoteker i El Alto leier ut rom i samme bygning, fra priser så lave som 5 

bolivianos, og gutter tar ofte med seg sine fulle kjærester dit. Politiet i El Alto fortalte meg 

det samme, om gutter som bærer jenter som er bevisstløse av alkohol opp på rommene for å 

ha sex med dem.     
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Måten både gutter og jenter i Los Jodis snakker om at det skjer overgrep [abusos] mot jenter 

i gjengen viser at dette anses for å være voldtekter, sannsynligvis også av guttene som 

utfører handlingen. Det som gjør overgrepene i gjengen spesielle, og som sannsynligvis gjør 

at jentene (og i hvert fall noen av guttene) utvetydig slår fast at de anser dette for å dreie seg 

om overgrep, tror jeg er knyttet til at det gruppevoldtekter, altså flere som står bak 

overgrepene. Jeg hørte aldri om tilfeller der bare én gutt hadde skjenket en jente full og 

voldtatt henne, noe som kan ha sammenheng med at dette, i den grad det skjer, anses for å 

være å lure [engañar] en jente mer enn å misbruke [abusar] henne.  

Basert på forskning fra USA kan det å delta i gruppevoldtekter handle om flere ting for unge 

menn: Det representerer en overgang til å bli mann, det skaper et spesielt fellesskap menn i 

mellom, og det kan være del av et initieringsritual (Bourgois 1996:422). Jeg har ikke snakket 

med noen av guttene i gjengen som forteller at de selv har deltatt i gruppevoldtekter, og har 

heller ikke hørt noen, verken jenter eller gutter, begrunne hvorfor gjengvoldtektene skjer, 

annet enn Det er slik de gjør når de er fulle. Selv om jeg allerede har etablert at sex og 

alkohol kan henge sammen, vil jeg hevde at det ikke kan forklare guttenes gjengvoldtekter. 

Jeg vil også peke på at her tilsynelatende er et paradoks, nemlig at guttene voldtar jenter 

innenfor gjengfellesskapet som konstrueres ut fra forestillinger om familie. Min påstand er at 

dette, i likhet med kjærlighetsforhold i gjengen, er mulig på grunn av jentenes ambivalente 

relasjon til gjengen. Om vi holder fast på familiemetaforen kan vi si at jentenes rolle i 

gjengen har store likheter med kvinners rolle som affinaler i mannens slekt. Krista van Vleet 

(2002) analyserer vold i det bolivianske Andes, nærmere bestemt i Potosí fylke, og 

konkluderer med at det aller meste av volden som kvinner utsettes for utøves innenfor 

affinale relasjoner. Kvinnenes ektemenn står for mesteparten av volden, men også 

svigermødre og svigerinner (spesielt ektefellens brors kone) står for en del av volden. 

Harvey (1994a) påpeker også at man i alle diskusjoner om vold i nære relasjoner i peruansk 

Andes må vurdere muligheten for at det ikke er personens kjønn men affinitet som ligger bak 

den voldelige handlingen. Hun hevder at bildet av maskulinitet som hierarkisk dominant og 

kontrollerende trues i Andes av kvinners affinitet, og at dette ofte er utgangspunktet for 

menns vold mot kvinner (ibid:76). Hun tar her utgangspunkt i at de fleste har virilokale 

bosetningsnormer, og at kvinner dermed flytter inn i menns husholdning. Kvinner er spesielt 

utsatt for vold dersom hun kommer fra et annet lokalsamfunn, og dermed ikke har nære 
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biologiske slektninger i lokalsamfunnet. Affinale relasjoner markerer forskjell, og er dermed 

i konflikt med den ordnede hierarkiske slektskapsrelasjonen. Affinitet er helt nødvendig for 

å ha et produktivt samfunn som er sikret å bli videreført, men samtidig innebærer affinitet 

uorden, konfrontasjon og ustabilitet. Inngiftede kvinner kan ikke bli fullstendig assimilert 

inn i mannens slekt for da vil de opphøre å inneha den ”forskjellen” som er helt essensiell 

for reproduksjon og for å kunne inspirere ”the erotic desire of amor andino” (ibid:86). 

Innenfor et slikt perspektiv handler menns vold mot kvinner om å kontrollere og undertrykke 

deres annerledeshet, som er en trussel mot mannens dominans, samtidig som den er helt 

nødvendig for å opprettholde og videreføre fellesskapet.  

Jeg tror at dette perspektivet kan være med og kaste lys over gjengvoldtektene innad i 

gjengen, og forklare hvorfor det er jentene i gjengen som blir utsatt for dette og ikke for 

eksempel jenter fra andre gjenger. Jentenes ambivalente rolle i gjengen er både en 

forutsetning for at de kan være guttenes kjærester og også være med på å dra andre gutter 

inn i gjengen, samtidig som den truer gjengen som en arena for guttenes utøving av 

maskulinitet. Gjengvoldtektene kan dermed være guttenes måte å prøve å kontrollere 

jentenes nødvendige forskjellighet på.  

Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg snakket om noen av aspektene ved vold i gjengen. Jeg har vist 

hvordan den ritualiserte volden mellom gjengene slik den framkommer i forbindelse med 

pilegrimsferdene kan ses i sammenheng med religiøse pilegrimsferder i Andes, slik Sallnow 

(1981) framstiller dem. Slåsskampene i forbindelse med pilegrimsvandringene er et 

symbolsk forsvar av gjengens territorium, og kan sies å styrke fellesskapet i gjengen. 

Jeg har også sett nærmere på noe av volden som forekommer internt i gjengen, spesielt den 

seksualiserte volden som noen av jentene utsettes for. Ved å se denne i sammenheng med 

vold i nære relasjoner foreslår jeg at denne volden mot jentene kan tolkes som et forsøk på å 

kontrollere dem.  
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Konkluderende kommentarer 

I denne avhandlingen har jeg sett nærmere på hvordan gjengen konstrueres som fellesskap, og 

hvordan gjengen er arena for utøving av kjønnsidentiteter og gjengidentitet. Jeg har brukt 

Anthony Cohens (1985) teori om den symbolske konstruksjonen av fellesskap (community) 

for å argumentere for at gjengidentiteten blir så sterk hos medlemmene av Los Jodis fordi 

grensene rundt gjengen blir aktivert kontinuerlig, spesielt i forhold til den rivaliserende 

gjengen Los Hijos de nadie. I følge Richard Jenkins (2004) handler sosial identitet om 

identifisering i forhold til andre, basert på vektlegging av likhet og forskjell. I avhandlingen 

min har jeg lagt vekt på at gjengidentiteten hos Los Jodis knyttes til praksis, nærmere bestemt 

til å gjøre joda (lage kødd). Å gjøre joda er en samlebetegnelse på en rekke gjengrelaterte 

aktiviteter som i størst grad knyttes til slåsskamper med rivaliserende gjenger, og å gjøre joda 

er avgjørende for gjengens eksistens: Somos Jodis porque hacemos joda (Vi er Jodis fordi vi 

lager kødd). Samtidig konstrueres også gjengen som fellesskap gjennom å bruke symbolikk 

knyttet til forestillinger om familie og slektskap i Andes. Da framstilles gjengidentiteten som 

en medfødt egenskap ved gjengmedlemmene og noe som ligger inne i hver enkelt: Ser Jodi 

está en tú corazón (Å være Jodi ligger i hjertet ditt). Spesielt i initieringsritualet, som kalles 

dåpen, vektlegges symbolikk knyttet til familie og slektskap. Gjennom å bruke van Genneps 

(1999) teori om overgangsriters inndeling viste jeg hvordan gjengmedlemmene blir symbolsk 

gjenfødt som Jodis i dåpen.  

Jeg mener det er sentralt å forstå disse to ulike identitetskonstruksjonene som eksisterer 

parallelt i gjengen for å kunne forstå relasjonene mellom guttene og jentenes i gjengen. 

Gjengens idealer henger tett sammen med maskuline idealer slik disse framstår i det 

bolivianske militæret, som alle guttene er innom for å avtjene verneplikten. På samme måte 

som maskulin identitet knyttes til nasjonal identitet gjennom at menn forsvarer 

nasjonalstatens territorium knyttes gjengidentiteten til maskuline verdier. Guttene blir en 

markør for gjengens identitet, mens jentene i større grad kan bevege seg mellom ulike 

gjenger. Jentene har en ambivalent rolle i gjengen, noe som gir dem større fleksibilitet enn 

guttene til å utøve gjengrollen på forskjellige måter. De kan velge en gjengrolle som er i tråd 
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med de maskuline idealene og etablere sin gjengidentitet gjennom praksis ved å være med 

og gjøre joda, eller de kan velge en gjengrolle som er i tråd med de mer tradisjonelle 

feminine verdiene i samfunnet og likevel være Jodis gjennom å vektlegge at det å være Jodi 

er noe som de bærer i seg: Det ligger i hjertet deres. Samtidig gjør jentenes ambivalente rolle 

i gjengen at de i større grad utsettes for mistanker om å være illojale. Noen jenter utsettes 

også for seksualisert vold innad i gjengen. Jeg har i denne avhandlingen foreslått å se dette i 

lys av at gjengfellesskapet konstrueres som en fiktiv familie. Jeg diskuterte her jentenes 

ambivalente rolle i gjengen som en parallell til gifte kvinners affinale posisjon i 

ektemannens familie, som i følge Harris (1994) og van Vleet (2002) er en årsaksfaktor for at 

kvinnene blir utsatt for vold av ektemannen og hans kvinnelige slektninger. Kvinnene må 

komme utenfra for å videreføre slektens eksistens, og deres forskjellighet er derfor 

nødvendig. Jeg foreslår derfor at den seksualiserte volden i gjengen kan ses på som guttenes 

forsøk på å kontrollere jentenes nødvendige forskjellighet.  

Gjeng og samfunn 

Det er store forskjeller mellom gjenger, og det er stor forskjell mellom hvordan 

myndighetene i ulike land og ulike byer velger å handle i forhold til gjenger. Likevel er det 

noen fellesstrekk både mellom gjengene og mellom måten gjengene blir omtalt på og 

behandlet. Selv om denne avhandlingen tar for seg én gjeng i El Alto, tror jeg at noen av 

aspektene jeg peker på kan ha relevans også for forståelsen av gjenger andre steder.  

Gjenger blir demonisert av myndigheter i mange land i verden. Også her i Norge har 

Justisminister Storberget, representanter for politiet og Oslos byrådsleder det siste året brukt 

begreper som ”å erklære krig mot gjengene” og at de skal ”knuse gjengene” (se for eksempel 

Dagsavisen 2006), uten at det blir gitt noen definisjon av hva som anses som ’gjenger’. 

Ordet ’gjeng’ gir i seg selv så skremmende assosiasjoner at ingen definisjon synes 

nødvendig. Vi vet hva som menes. Eller gjør vi det? Og fører slik retorikk til at det blir 

mindre kriminalitet knyttet til gjenger? For det er vel kriminaliteten som er problemet, ikke 

gjengene i seg selv?  



 200 

Jeg har i denne avhandlingen pekt på at det symbolske fellesskapet og at det å være en Jodi 

blir en tilnærmet primær identitet, er viktig for å forstå hvorfor det å forlate gjengen er så 

vanskelig, uavhengig av motivasjoner og andre faktorer. Dette kan igjen være med på å 

forklare hvorfor det er så vanskelig å få kampanjer mot gjenger, det som i USA ofte kalles 

gang intervention programs, til å lykkes, i hvert fall de av programmene som rettes inn mot 

å få eksisterende gjengmedlemmer ut av gjengene. Mangeårig gjengforsker Malcolm Klein 

peker også på at det faktum at gjengidentiteten blir en ’master identity’ som en av årsakene 

til at programmer for å bekjempe gjenger ikke lykkes: ”For mange gjengmedlemmer [,,,] blir 

gjengen en ’master identity’. Det som gjøres med den, for den, og sammen med den blir en 

kilde til å styrke selvet. Dette er en av hovedgrunnene til at våre programmer mislykkes: 

Deres effekt blir transformert av gjengmedlemmene. Meldingene vi sender ut er ikke de som 

mottas” (Klein 2001:10, min oversettelse). I USA har det de siste tjue årene vært satt i gang 

mange slike programmer for å få ned gjengkriminalitet og gjengdeltakelse, men det er 

fremdeles få som kan sies å ha vært effektive, til tross for at innfallsvinkel, metode og 

problemforståelse har variert veldig. Noen programmer har faktisk gjort gjengproblemet 

større (Curry og Decker 1998:163), og det er liten enighet om hva som kan gjøres for å få 

bukt med gjengproblemer.   

For noen år siden satt jeg på flyplassen i Miami og ventet på flyet mitt videre til Managua. Rett 

før passasjerene begynte å gå på flyet kom to uniformerte og bevæpnede politimenn med tre 

gutter. Guttene var tynne og spelemmede, og så ut til å være i 14–15 årsalderen. I hvert fall en 

av dem hadde tydelige tatoveringer på halsen. De hadde alle håndjern på seg, og i hendene bar 

de hver sin tynne, hvite plastpose, slike vi har i søppelbøtten på kontoret jeg jobber. Posen 

inneholdt noen klesplagg, og var tydeligvis all bagasjen de hadde. Alle guttene satt og så rett 

ned, uten å si et ord i den halvtimen som gikk før de boardet flyet. Da vi bare var noen få 

passasjerer igjen som skulle om bord, tok politimennene av dem håndjernene, ga 

boardingpassene til flyverten som sjekket oss inn, og dunket guttene oppmuntrende på ryggen 

som et far vel. Så gikk guttene på flyet, og politiet stod igjen og passet på til flydøren ble 

lukket. Hva eller hvem som ventet guttene i Managua etter deportasjonen fra USA vet jeg ikke, 

men jeg tenker fremdeles på de tynne guttekroppene med de nedslåtte blikkene når jeg leser 

eller hører noe om myndighetenes harde hånd-politikk mot de ”brutale” og ”umenneskelige” 

gjengene i Mellom-Amerika.   
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Figur 1 - Kart over Bolivia. Fra Guss (2006:260) 
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Figur 2 - Kart over El Alto og La Paz. Fra Guss (2006:263) 
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Figur 3 - La Paz by, bilde tatt mot El Alto. Foto: Odd Kjetil Valen 

 
Figur 4 - La Paz, bilde tatt fra El Alto. Foto: Odd Kjetil Valen
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Figur 5 - Gate i El Alto. Foto: Odd Kjetil Valen 

 

 
Figur 6 - Noen Jodis og tagging. Foto: Odd Kjetil Valen 
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Figur 7 - Jodis-tagging med Sangre por sangre. Foto: Odd Kjetil Valen 

 
Figur 8 - Invitasjon til fest i anledning Los Jodis' tiårsjubileum. 
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Figur 9 - LMDC-tagging. Foto: Odd Kjetil Valen 

 
Figur 10 - Los Hijos de nadie-tagging. Foto: Odd Kjetil Valen 
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