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סלבדור -במקרה של אל.  זהו גיל מלא בעימותים פנימיים ומשברי זהותגיל הנעורים, כידוע

פירוק לימות ורעב א, ארוכה במצב של עוני האזרחים התמלחמסיום לאחר שאופיינה 

 multiple" ( מרובותהדרות" שעוברים חוויה של ם מדובר בנערי.הקהילה

marginalities( .אנשים 80,000- כ1992- יש לציין כי במלחמת האזרחים שהסתיימה ב 

לעיר מכפרים הגירה  במיוחד –קיבלה מימדים ענקיים הגירה ה, ) מיליון6.7-מ(נהרגו 

יש לציין כי הרבה תופעות שליליות נשארו בחברה . תלארצות אחרוסלוודור -מאלהבירה ו

סלוודור רמת הרציחות -באל.  תרבות האלימות בקרב הנוער–כך , גם לאחר סיום המלחמה

, 17סלוודור הינם פחות מגיל - מתושבי אל44%-כ.  בכל יבשת אמריקההלנפש היא הגדול

מקומות עבודה  הכמות הנדרשת של  את להציע להםוגלתלת המדינה אינה מסכאך כל

  . חדשים

  

החום "צליחו לממש את א הרבים מצעירים סלוודוריים שהיגרו לארצות הברית ל

 מכלול –"  מרביתתמרגינאליו "סובלים מרובם נמצאים בשולי החברה ו". האמריקאי

אם כן . ברההח לשולי, החוצה וגיאוגרפיים שדוחפים אותם תייםרחב, מרכיבים תרבותיים

 וגם  עצמהסלוודור-סלוודור גם באל-  מאלם רביםרל עבור צעירימרגינאליות היא גו

מלוכדים סלוודור -צעירי אל. העצמהל זהות ורים להם כלים לבנייתסח, בארצות הברית

מתרחב גם בארץ המולדת וגם בארצות הברית ומפתחים את תרבות במעגל המרגינליזציה ש

  .הנוער כתרבות ההדרה המובהקת

  

-סלוודור עוד בסוף שנות ה- פעה של כנופיות הצעירים התחילה באל כי התוציין אומנםיש ל

אך .  ים ובתי ספר תיכונים המיועדים לבני אליט'לגו ודווקא בקרב התלמידים של ק50

, ן הכאוס ומלחמת האזרחיםוחברה הסלוודורית לכיושל הידרדרות העם , 70- בשנות ה

כנופיות אלה מופעיות לא רק . וריםזלפי הא, היטבהכנופיות נעשו יותר אלימות ומאורגנות 

לס 'אנג-לוס, סלוודוריים כגון אלא במוקדי ההגירה של הצעירים הסלוודור עצמה-באל

אמריקאיים שבהן -סלוודור הגיעו לשכונות של לטינו-בערים אלה משפחות מאל. ווושינגטון



ן נבנו  אם כסלוודור-כנופיות אל. ריקניים- היו פעילות קבוצות של מקסיקנים ופוארטו

תרבות הצעירים - תת.  לאומית הגנה עצמית סביב הנושא של זהות כקבוצות של

Chicanosהסלוודוריים בארצות הברית נבנתה בהתייחס למסגרת של תרבות ה
 הם אמצו 1

  תרבות הצעירים cholos.2אמו אצל , את המבטא ואת הלבוש, את סגנון החיים

יבים של היא כוללת בתוכה מרכ, גניתהסלוודוריים בארצות הברית הינה תרבות הטרו

   .היא גם מתחזקת זהות מורכבת שמסרבת לעבור אסימילציה טוטלית, תרבויות שונות

  

באופן אירוני החמרת חוקי ההגירה ומאמצי המאבק בפשע כנופיות בארצות הברית בתחילת 

הנוער  וההטרוגניות בעולם הגלובאלי של תרבות  דווקא הביאו להגברת הגיוון90- השנות

ת נשלחים ימעורבים בפעילות פליל,  סלוודוריים צעירים.של צעירים סלוודוריים רבים

; סלוודור- באל" פתחו את סניפיהן"מה שהביא לכך שכנופיות אמריקאיות רבות , הביתה

ים כי לעתים הייה ק הקשרים הללו היו כה הדו,למרות האופי המקומי של כנופיות הנוער

  . סלוודור- לפעילות מקומית בערים קטנות באללס'אנג- דרוש אישור מלוס

  

.  בנה את הזהות האופיינית לו במסגרת כנופיות הנוערהנוער הסלוודורי שחש ניכור והדרה 

ליים יותר מאשר חיים א בתוכם נתפשו כנורמחייםהוער  בנו מסגרת וכללים ולכן כנופיות הנ

ההדרה לזהות אישיות תרבות הכנופיות באה ושינתה את זהות .  בחברה המתפוררת

וקולקטיבית חזקה שמבוססת על ההצהרה בתוקף לפעמים באמצעים אלימים של זכויות על 

תרבות הכנופיות , למרות שסגנונות החיים היו מרוכזים על פי המימד הלוקאלי. יםושטח מס

בנתה מחדש את הגיאוגרפיה התרבותית המקומית בהתייחס לתהליכים הגלובאליים 

  . עת באותהשהתרחשו

  

ג של שניתן להישען על המו, על מנת להבין את התהליכים המתרחשים בקרב כנופיות הנוער

נטען כי רשתות מהוות .  וקפיטליזם של מידע)network society(ת ו הרשתתחבר

 בחברה המרושתת האקטורים.  חדשה של החברה בה אנו וחיים חברתית3מורפולוגיה

בתוך החברה הקפיטליסטית . ממחוברות וגמישות, החברתיים מתארגנים כרשתות פתוחות

".  החורים השחורים "–מודרים מהרשת הגלובאלית , המרושתת קיימים שטחים מנותקים

מנסים לאשר את הערך של , "זהויות הגנתיות"האנשים המודרים שחיים בתוכם מפתחים 

                                                 

תרבות זו בנית תוך כדי שלילת המהגרים ; תרבות הצעירים האמריקאיים שהוריהם הגרו ממקסיקו 1

 .יקאיים בדור ראשוןהמקס

 .כאן מתייחסת לבני התרבות הגנגסטרים המקסיקאיים, בני גזעים שונים,  לאנשיםתהמילה שמתייחס 2

 .מאורגנות במערכת אחת, מתייחס כאן לסטרוקטורה ומכלול צורות חברתיות" מורפולוגיה"המונח  3



את לחזק להבליט את ההבדלים ו, לוקאלית כנגד הערכים הגלובאלייםהמקום והתרבות ה

  .גדרותה

  

ות התנגדות יקכנופיות הנוער הסלוודורי מאפשרות קיום מרחב בינלאומי לקיום פרקט

יש לזכור כי תרבות הכנופיות אומנם מתנגדת למערכת שמדירה , יחד עם זאת. לוקאליות

תרבות הכנופיות שנבנית סביב הדגשת . אך היא עושה זאת תוך כדי שעתוק ההדרה, אותה

הגישה את היא משלבת : אינדיבידואליזם קהילתי- מהווים תרבות של היפרחיים לוקאליים

 עם ההגנה על הרשתות והקהילות 4 והצורך למלא את דרישותיושל הובס כלפי האני

חברי הכפיפויות אמרו כי הדבר העיקרי שהביא אותם , אכן רוב הנשאלים.  הלוקאליות

 אך ). צורך בהגנה-  6%ו , עם הורים בעיות - 12%לעומת , 46%(אליהן הייה סגנון חיים 

תרבותיים -  סוציוםה הגנתית מקומית לשינוייבות כנופיות הנוער היא לא רק תגובתר

הכנופיות . תרבות הכנופיות גם משתתפת באופן פעיל בתהליכים הגלובאליים. גלובאליים

 הגמישות .הבינלאומיות יוצרות רשתות שמחקות את פעילות הקפיטליזם הגלובאלי

   .סתעפות הרשתות שלהם הינה מפתח להצלחת ארגוני הכנופיותוה

  

אחד מהאמצעים בכינון זהות הגנתית הוא ביסוסה על המיתוס האתני והתרבות הלוקאלית 

שכוללת בתוכה " רוחניות הגזעית"יצירת ,  הפנייה לעבר האינדיאני ואצטקי-היחודית 

הסיפור המיתי של .  חזקהמרכיבים של תרבות האצטקים המדומיינת עם גאווה עצמית

 המולדת העתיקה של אצטקים שהשתרעה על השטחים ששייכים כיום לארצות –אצטלן 

מאפשרת לטוען לזכויות שוות בארצות הברית וליצור זהות הגנתית כנגד תחושת , הברית

  .ההדרה והדיכוי

  

ר ציניות המוצהרת והדחייה של תרבות המיינסטרים תרבות נועביקורתיות והלמרות ה

את הדרך . הכנופיות משעתקת ואפילו מרחיבה את המימדים המסוימים של גלובליזציה

מספקות לצעירים ,האלטרנטיבית למשא ומתן סביב הזהות ההגנתית המרגינאלית 

. כאשר החוטא חוזר בתשובה, כגודל החטא כך גודל של קידוש השם. סלוודוריים כנסיות

להיות חבר כנופיה הופל להיות . קרב הכנופיותלוגיקה זאת דוחפת את הכנסיות לפעילות ב

מה שחשוב , חזרתם לדת מהווה עדות חייה לעוצמת הכנסייה הספציפית, סימן של מעמד

                                                 

הובס רואה את ".  לוויתן"ר ספר מחב,  הוגה דעות ופילוסוף מדיני אנגלי–) 1679 -  1588(תומאס הובס  4

המצב הטבעי על פי הובס הוא . האדם כאנוכי מטבעו שפעולותיו נובעות מהרצון הבלתי נלאה למלא את צרכיו

, המצב החברתי מתאפיים במלחמה כל בכל. מצב שבו אנשים מעוניינים לספק את תשוקותיהם לאורך זמן

כאשר כל שלטון מבטא את צרכי השכבה , וגדים בה החברה באה כאמצעי להספקת הצרכים של האנשים המא

   . השלטת בצבירת כוח על ידי שאיפה להעמיק את שליטתו בחברה



פעילות כנסייתית גם בנויה סביב . סלוודור המודרני-מאוד בשוק שירותי הדת התחרותי באל

משפחה "ו" ית חדשב"ל אך הצעירים רואים בכנסייה קוד ש. הרשתות המבוזרות והגמישות

הלכידות והחברות של חברי הכנופיה הופכת לקשרים הדוקים בסביבה בטוחה של ".  חדשה

- בני נוער הנמצאים במצב של הדרה ואי  מאפשרת לנוצרות אוונגליטסית . קהילת מאמינים

הצעירים שעוברים תהליך . נדיבידואליזם הקהילתי ולבנות זהות חדשהשוויון להתנתק מאי

ם אותו באמצעות דימויים מלחמתיים אפוקליפטיים שמצביעים על ההשפעה של זה מתארי

אם . טןשבין נבחרי שמיים לצבאות ה, השקפת המאבק הקוסמי המניכאי בין טוב לרע

סלוודור -באל, בארצות הברית תיאולוגיה זאת של מלחמה רוחנית תואמת ליעדי ההתפשטות

של עולם ,  הסימבולי של מלחמת האזרחיםהיא מחליפה את השדה: תפקידיה לוקאליים יותר

מכוננים , צעירים סלוודוריים בעלי פוטנציאל גדול של אלימות. הפשע ותרבות האלימות

 של מאבק רוחני על –זהות דתית חדשה ומשחררים את הפוטנציאל הזה במימד אחר 

  . הטהורה

  

נים גם את המאפיי משנה )טובמיוחד כנסיית הפנטקוס (האוונגליסטיתצרות הנ

. ת לנתיב הרוחניהאלימומעבירה את מרכיב ,  והאלימים של תרבות הנוערםואיסטיי'המאצ

 ןבש תובו מרות יותר למצב של הדרזהות חדשה מאפשרת לצעירים למצוא תשובה מתאימה 

  .הם נמצאים


