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Темата за престъпността в американското черно гето изглежда доста екзотична за 
български социолог, но моята мотивация да се занимавам с нея бе поради аналогиите 
между чернокожите и ромите в България. Бедността и безработицата са определено по-
високи сред чернокожите, отколкото сред другите групи в САЩ. Афроамериканците са 
12 % от населението, но формират около 50 % от затворниците. Много чернокожи 
ученици отпадат от училище. Значителна част от чернокожите семейства са 
нестабилни, често са оглавявани от жени, а съпругът липсва. 
 
Дори и редица имигрантски групи, дошли по-късно в Америка и имащи първоначални 
проблеми с адаптацията или научаването на езика, са по-успешни в икономическо и 
образователно отношение от американските чернокожи. И то въпреки че (за разлика от 
афроамериканците) имигрантите трябва да преодоляват и бариерите на първоначалните 
трудности по овладяването на английския и липсата на американско гражданство. Дори 
и латиноамериканските имигранти, които са преценявани от някои като проблемни, в 
редица случаи са по-предпочитани при наемане на работа от афроамериканците. 
 
Защо е толкова силен негативният стереотип за чернокожите като престъпници? Защо 
чернокожите все още не са напълно интегрирани в американското общество? Защо са 
смятани за по-проблемни от всички останали малцинства и имигрантски групи? Така 
ли ще (о)стане и с ромите в България? Може ли нещо положително от политиките 
спрямо афроамериканците в САЩ да се приложи за ромите в България? – това бяха 
въпросите, които ме интересуваха.Можах да се приближа до отговорите на тези 
въпроси по време на теренна работа в Конгрес хайтс (Congress Heights), изцяло 
чернокож квартал на Вашингтон през март-май 2009 г. 
 
Географско ситуиране 
 
В столичната зона на САЩ живеят ок. 5 млн. души. Самият Вашингтон има население 
от ок. 600 000 души и понеже като столица има фиксирани географски граници, когато 
се разраства повечето хора всъщност се падат да живеят в съседните щати Мериленд и 
Вирджиния. Чернокожите във Вашингтон са 61 % според преброяването от 2000 г. и 
столицата е едно от малкото места в страната където те всъщност са мнозинство. 
Кварталите в югоизточната част на града са почти изцяло черни и с репутация на 
опасни места. Намират се отвъд река Анакостия и са известни със събирателното име 
Анакостия или На изток от реката (East of the River). Изборът да отида точно в Конгрес 
хайтс бе преднамерен. Бях проучил статистиките за местата с най-висока бедност и 
престъпност във Вашингтон - Конгрес хайтс напълно отговаряше на тези критерии. 
Кварталът спада към 7-ма полицейска зона, в която живее 11 % от населението на 
Вашингтон, а са извършени 33 % от убийствата за 2007 г.  
 
Как български социолог да попадне в Конгрес хайтс? 
 
По време на специализацията ми по програма „Хюбърт Хъмфри” за през август 2008 – 
юни 2009 г. бях прикрепен към Университета на Мериленд, Колидж парк. Там 
контактувах с Тони Уайтхед, чернокож преподавател в Департамента по антропология, 
който изследва черните гета на Вашингтон и Балтимор и оглавява група от 
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изследователи и студенти с подобни интереси. Присъединих се към тях и в един 
мартенски ден на 2009 г. за пръв път направихме обиколка с микробус из квартала. 
След това ходех с някого от групата или сам пеша из Конгрес хайтс. 
Основните методи бяха социологическото наблюдение и свободни интервюта с хора от 
квартала за престъпността. 
 
Ограничения 
 
Непосредствените ми впечатления са от период от три месеца, март-май 2009 г., през 
които съм посещавал Конгрес хайтс, и от около 30 свободни интервюта. Респондентите 
са почти само мъже, обикновено между 30 и 60 г. Разговарял съм със случайни мъже на 
улицата, които бяха достатъчно дружелюбни да контактуват с мен, както и с хора, 
срещнати в социални и културни учреждения. На питането ми какъв е обичайният 
стереотип за белия, който се разхожда из черно гето, получавах най-често две 
обяснения – местните хора обикновено мислят, че шпионира за полицията или търси 
наркотици и/или проститутки. Това бе причината да избягвам интервюта с чернокожи 
жени. През септември – декември 2008 и март – май 2009 г. извършвах теренна работа 
в преобладаващо латиноамерикански квартал, Ленгли Парк, също в столичната зона, но 
в Южен Мериленд. Това ми даде възможност за съпоставка между 
латиноамериканската и афроамериканската общност. През април – юни 2009 г. 
сътрудничех на неправителствената организация HIPS (Help Individual Prostitutes 
Survive), която работи с проституиращите на улиците във Вашингтон. Значителна част 
от тях са чернокожи и това ми осигури още непосредствени впечатления за живота на 
афроамериканската общност в столицата. 
 
Социологията и предизвикателствата на публичността 
 
Струва си като общност да се опитаме да направим нашата работа по привлекателна за 
широката публика и по-интересна за медиите. Засега най-популярната част от 
социологията за широката аудитория са проучванията на общественото мнение, 
особено в предизборна ситуация (за която и говори колегата Мирослава Радева от 
MBMD). Заслужава си да помислим и за други области от нашата професия, които 
може да са интригуващи за гражданите. Такава възможност предлагат теренната 
социологическа работа. Тя би могла да води до текстове, които отговарят на принципа 
на „плътното описание” (Клифърд Гиърц) и пресъздават определени общности по 
интересен начин. Възможно е да продуцираме текстове, които да бъдат публикувани в 
медиите като своеобразни социологически фийчъри – да са интересни и четивни без да 
се жертва напълно аналитичността. Нека си спомним начина, по който пишеше Иван 
Хаджийски. Затова избрах да говоря за теренно социологическо проучване, което 
предполагах, че би могло да е интригуващо. 
 
 
Имиджът на квартала - опасен или не? 
 
Почти всички бели американци, с които съм разговарял относно моите посещения на 
Конгрес хайтс ми казваха, че никога не са стъпвали в такъв квартал и нямат намерение 
да го правят. Репутацията на Анакостия като опасно място, изобилстващо с наркотици 
и насилие, изглежда до известна степен градска легенда, но пребиваването в квартала 
създава определено чувство за несигурност. Бял човек да се разхожда в черно гето е 
нетипична гледка и аз, под влияние на някои холивудски филми смятах, че ще бъда 
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обект на враждебност или саркастични коментари. Това не се случи и обичайната 
реакция на хората от квартала, които ме виждаха, бе на изненада и дори изумление. 
Това потвърждаваше първоначалната ми нагласа, че е рядкост бял да се разхожда из 
черен квартал. Имах два дребни инцидента, но не ги смятам за съществени. Въпреки че 
Ленгли парк, често посещаван от мен латиноамерикански квартал, също има репутация 
на опасен, там не съм имал това чувство за несигурност, както в Конгрес хайтс (но това 
може и да е субективно усещане). Аз спазвах съвета на Тони Уайтхед да не ходя из 
квартала след смрачаване и при някои от посещенията си бях придружаван от чернокож 
студент от Мадагаскар, който бе в групата антрополози, оглавявана от Уайтхед. 
 
В началото обикновено питах моите събеседници доколко е достоверна представата за 
Конгрес хайтс като опасно място. Отговорите бяха противоречиви. От една страна, 
респондентите смятаха, че имиджът на кварталите на изток от река Анакостия като 
опасни е твърде преувеличен в медиите и представите на живеещите другаде. От друга 
страна, местните хора признават, че в квартала стават престъпления и нощем се чуват 
изстрели. Чернокож на ок. 50 г., работещ към Културния център TheArc сподели, че 
след 6 ч. следобед се прибира вкъщи и не излиза оттам до следващия ден. 
 
Изстрелите в Конгрес хайтс са реалност. Полицията във Вашингтон използва 
технология, която регистрира звука от изстрели. Технологията засича 2 500 изстрела на 
територията на 7-ми полицейски район (където се намира и Конгрес хайтс) за 2007 г. 
Това прави средно 47 изстрела на седмица или около 7 всяко денонощие. В някои 
случаи стрелбата е по неодушевени обекти.  
 
Случва се и хаотична стрелба срещу хора. През януари 2007 г. 17 годишен младеж 
прострелва девет души в два отделни инцидента, като произвежда изстрелите от 
движеща се кола. 
 
Малолетни извършители 
 
Почти всички интервюирани споменават престъпленията, извършени от малолетни, 
като голям проблем. Обичайният дискурс е, че съвременните младежи са невъзпитани, 
не проявяват уважение към възрастните и учителите, агресивни са, а когато 
интервюираният е бил млад, младите не са имали такова поведение. Някои данни 
подкрепят такава тенденция – арестите на малолетни заради убийство във Вашингтон 
нарастват от 10 за 2007 на 16 за 2008 г.  
 
Квартален шовинизъм 
 
Идеологията на кварталния шовинизъм (“hoodism”, от “neighborhood”, квартал) не е 
особено сложна – идентичността се основава на квартала, в който живее човек. 
Доверието е към хората от квартала, които са познати; останалите са възприемани с 
недоверие. Някои жители на Конгерс хайтс казаха, че ако пресекат определени 
физически граници (улици) и излязат извън квартала си, те биха могли да бъдат 
нападнати или да се сблъскат с враждебност (въпреки че това биха били пак черни 
квартали). 
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Организации като Peacepholics, които се борят се кварталния шовинизъм, организират 
екскурзии за деца от различни квартали, като се надяват, че взаимното опознаване ще 
намали предразсъдъците и дори могат да възникнат приятелства. 
 
Бандите 
 
Бандите в Конгрес хайтс и изобщо в черните квартали в югоизточен Вашингтон не са 
бандите на организираната престъпност, каквито съществуват в други големи 
американски градове, а са по-скоро младежки териториални банди. Те възникват в 
кварталите или училищата и се създават за „защита” от предполагаемо нападение от 
други групи, също организирани като банди. Младежките териториални банди могат да 
участват в пласирането на наркотици на улично ниво, но обикновено нямат бизнес 
ориентацията и икономическите възможности на сериозните банди от организираната 
престъпност. 
 
Кварталният шовинизъм и териториалните банди демонстрират тенденцията на хората 
да създават „ние-групи” и „те-групи” въз основа на различни маркери за идентичност – 
раса, етнос, религия, политически предпочитания, възраст, пол, професия, 
местоживеене , дори спортни симпатии. „Ние-групата” дава ясно чувство за 
идентичност, поражда и поддържа солидарност и лоялност сред членовете си и има 
тенденция да възприема като чужди и враждебни тези, които не спадат към нея. 
Бандите в училищата възникват донякъде защото индивидите между 12 и 18 г. за пръв 
път в живота си се сблъскват с проблема за изграждането на собствена идентичност, 
създаване на „Аз-концепция” и самооценка. Това е труден и мъчителен етап от 
социализацията и бандите предлагат помощ при отговора на сложните въпроси „Кой 
съм аз?” и „С кого съм заедно/Към какво принадлежа?”  Подобна функция имат 
спортните агитки в България (и другаде), където идентификацията с определен 
футболен клуб може да доведе дори до физически сблъсъци с „те-групата” с 
идентичност, базирана на друг тим. Това е по-често срещано в юношеска възраст и 
отшумява по-късно, когато идентичността вече е изградена. 
 
Статистическа картина на престъпността в Конгрес хайтс 
 
Регистрираните тежки престъпления за 2007 г. в 39-ти клъстър, където е Конгрес хайтс, 
са 24 на 1000 души при 14 на 1000 за Вашингтон. По-детайлна картина е представена 
при разделянето на града на полицейски райони; Конгрес хайтс се отнася към 7-ми 
полицейски район. В 7-ми полицейски район живеят 11 % от жителите на Вашингтон, а 
са регистрирани 44 убийства за 2006 (26 % от всички убийства във Вашингтон) и 60 за 
2007 (33 % от убийствата в града).  
 
За разлика от убийствата, грабежите в 7-ми полицейски район не показват чак толкова 
голям ръст и съответстват приблизително на дела на населението (между 11 и 14 % от 
грабежите във Вашингтон). Това може да се тълкува по два начина. Единият е, че 
понеже Конгрес хайтс и другите квартали около него са бедни, ориентираните към 
грабежи ги извършват в по-богатите части на града. Другото обяснение е, че жителите 
на квартала нямат доверие в полицията, избягват да контактуват с нея и дори да са 
жертва на грабеж, не го съобщават и той остава неизвестен и нерегистриран от 
органите на реда. 
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Защо значителна част от извършителите на престъпления във Вашингтон и САЩ са 
чернокожи? 
 
Америкаските изследователи Мауър и Хулинг смятат, че към средата на 90-те г. 33 % 
от афроамериканските мъже на 20-29 г. са в затвора, на пробация или с условна 
присъда. Тони Уайтхед, който изследва черните квартали на Вашингтон и Балтимор, 
преценява за тези градове, че 50 % от младите чернокожи мъже са под разпореждане на 
съдебната система. Във Вашингтон 61 % от жителите са чернокожи, а убийствата, 
извършени от чернокожи са 94,6 % за периода 2001-2005 г. (по данни на полицията за 
известните извършители). 
 
Има две алтернативни обяснения защо афроамериканците по-често попадат зад 
решетките. 
 
Обяснение 1. 
Поради робството в миналото и останки от расовата дискриминация за чернокожите е 
по-голям шанса да са бедни, безработни, нискообразовани и потребители на наркотици. 
Това води до престъпност сред някои от тях и попадане в затвора. Полицията и 
съдилищата са доминирани от белите и са склонни да дават тежки присъди на 
чернокожите. 
 
Обяснение 2. 
Афроамериканската общност (или част от нея) формира култура, която допринася за  
бедността и високото ниво на престъпност. Според това обяснение чернокожата 
общност се характеризира с култура на бедността, ориентация да се живее на социални 
помощи, тенденция за въвличане в подземната икономика, нежелание да се работи на 
нископлатени длъжности и нестабилни семейства. 
 
Очевидно двете обяснения са контрастни и за реалното осветляване на ситуацията на 
чернокожите имат значение аспекти и от двете полета на аргументация. Първото 
обяснение на бедността и престъпността сред чернокожите опира до социални 
структури – според него отношението към афроамериканците от страна на 
доминираното от бели общество, е нетолерантно; расовите бариери все още спират 
прогреса на малцинствата. Расовата дискриминация вече отсъства в законите, но все е 
реалност в обществото. Дискриминацията усложнява получаването на образование, 
жилища и работа за чернокожите. Част от тях не могат да преодолеят расовите бариери 
и отпадат от училище, не могат да намерят работа и биват въвлечени в престъпления и 
употреба на наркотици. Като следствие афроамериканците представляват значителен 
сегмент от бедните, безработните и живеещите в гета с висока престъпност. Странно е, 
че конгресмените, които заседават на Капитолийския хълм, разсъждават как да 
осигурят демокрация и стабилност в Ирак и Афганистан, докато само на няколко 
километра от тях в югоизточна посока има чернокожите квартали, които са бедни и с 
висока престъпност. 
 
Смята се, че различното третиране от съда на заловените с кокаин крак и прахообразен 
кокаин също допринася за по-големия брой чернокожи затворници. Според приетото 
във Вашингтон правило заловените с 5 грама кокаин крак получават задължителна 
присъда от най-малко 5 години затвор, каквато се полага за заловените с 500 грама 
прахообразен кокаин. Кокаинът крак е много по-евтин - в общи линии това е чист 
кокаин, примесен със сода бикарбонат, което увеличава количеството на дрогата и 
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намалява цената на отделните дози. Затова предимно чернокожите са потребители на 
крак и стават жертва на сурови присъди за малки количества. 
 
Алтернативното, второ обяснение за големия брой чернокожи в затворите е 
културалистко. То изтъква културата на част от афроамериканците като причина за по-
високата престъпност. Според това обяснение чернокожите отхвърлят бялата 
американска култура, която възприема, че стремежът към образование и собствените 
усилия в крайна сметка водят до успех. Последицата е, че афроамерикаците формират 
култура, която е опозиция на бялата и води до живеене на социални помощи  и 
нежелание за заемане на ниско платени длъжности - култура на бедността. 
Съпътстващи феномени са нестабилни семейства, извънбрачни деца, раждания от 
майки под 20 г., насилие и престъпления. 
 
Културата на бедността е понятие, породило разгорещени спорове в социологията и 
публичната сфера. Според понятието част от бедните, особено някои расови и 
етнически малцинства (чернокожите в САЩ или ромите в Европа) не възприемат 
смятаната от тях за враждебна култура на преобладаващото общество. Ако тази 
култура изтъква значението на образованието или трудовото усилие, то част от 
малцинствената общност формира култура, която е често антитеза на преобладаващата. 
Така културата на малцинството допринася за неговата бедност и престъпност. 
Критиците на понятието за култура на бедността смятат, че то е пример за 
неоснователно обвиняване на хора, които всъщност са жертва на дискриминация. 
Изтъкването само на второто, културалистко обяснение за по-голямата бедност за част 
от чернокожите би било твърде опростенческо, но вероятно по-различната култура на 
афроамериканците оказва влияние за по-ниското им образователно равнище, по-висока 
безработица и по-често попадане зад решетките. 
 
Немалко хора от чернокожата общност постигат успехи, имат високо образование, 
престижни професии, стабилни доходи, заемат високи обществени позиции (политици, 
кметове, прависти, хора на изкуството), което е било почти немислимо в близкото 
минало. Те определено не отговарят на негативния стереотип за черните като бедни и 
склонни към престъпления. Но все пак животът на значителна част от афроамерикаците 
е труден. 
 
Интересен аспект на черната култура е описан от Тони Уайтхед, наречен от него 
„културна легенда за затворничеството на чернокожия мъж”. Според тази нагласа 
пребиваването в затвора е съвсем нормална част от жизнения цикъл на чернокожия, 
обичаен етап от неговата социализация. Времето, прекарано в затвора, скрепява 
солидарността на афроамериканската общност. Там се усвояват умения, които после 
могат да се използват в подземната икономика и да донесат доходи, престиж и 
уважение.  
 
Роми и чернокожи – възможна аналогия? 
 
Има редица аналогии между нагласите към чернокожите в САЩ и ромите в България 
(и Европа) – и двете общности за бедни, възприемани като престъпни, зависими от 
социални помощи, мислени като проблематични и притежаващи култура на бедността 
Разликата е, че в САЩ този дебат е от по-дълго време, повече усилия са положени за 
приобщаване на афроамериканците, финансовото обезпечаване на социалните 
програми е по-добро и вече има редица положителни резултати. Например в САЩ 
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много е направено по отношение  на образователната десегрегация (тук се сещам за 
интересните изследвания на Майа Грекова за преодоляване сегрегацията на ромските 
ученици у нас). И все пак „щастливият край” с интеграцията на чернокожите отвъд 
океана още не е постигнат, което означава, че за България и Европа това по отношение 
на ромите ще е по-трудно и по-дълго. 
 
Причините за по-високата бедност и престъпност сред чернокожите във Вашингтон и 
САЩ са както структурни (останки от расова дискриминация), така и културални – и то 
в сложна симбиоза. Част от афроамериканците формират култура, която влияе за 
тяхното по-ниско образование, по-висока безработица и по-голям шанс за попадане в 
затвора. Но тази „култура на гетото” възниква като реакция на дългото и систематично 
потискане на чернокожите от бялото американско общество и последователното 
отказване в продължение на десетилетия на признаването на равни права. САЩ са 
изминали дълъг път за преодоляване на расовите напрежения и много е постигнато. Но 
все още много трябва да се направи. А нашият път към толерантно съжителство с 
ромите е по-скоро в началото. 
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