GANGI MOTOCYKLOWE – KONSPEKT
Amerykańskie Stowarzyszenie Motocyklistów zorganizowało serię wyścigów i pokazów
motocyklowych. 14 lipca 1946 r. - miejscowość Hollister w Kalifornii.
Od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia powstało wiele klubów motocyklowych
o różnorodnej ideologii np. motocyklowe kluby chrześcijańskie (ministry) – największy:
Stowarzyszenie Motocyklistów Chrześcijańskich;
Kluby kobiece , np. „Women in the Wind”.
NAJWIĘKSZE GANGI MOTOCYKLOWE O WYRAŹNEJ STRUKTURZE

PONADNARODOWEJ

Hell’s Angels - Siedziba główna – Fontana; Kalifornia
Oddziały w 11 stanach Ameryki i w 30 krajach świata.
Inne gangi: Outlaws, Pagans, Bandidos…
KONSTYTUCJA - REGULAMIN
- Ilość członków – ponad 18
- Wszyscy przyszli członkowie muszą być wprowadzeni przez członków regularnych
(szeregowych)
- Wszyscy kandydaci muszą przejść okres próbny
- Każdy członek musi płacić miesięczną opłatę na rzecz klubu
- Żaden członek nie może przenieść się z jednego oddziału do drugiego bez zgody obu
prezydentów i bez zapłacenia należności za przeniesienie Narodowemu Sekretarzowi
Skarbnikowi
- Jeżeli jeden z członków szeregowych znajduje się chwilowo na terenie jurysdykcji innego
oddziału, musi przestrzegać jego konstytucji
- Każdy członek przyłapany na zażywaniu narkotyków przez wkłucie traci swoje barwy i
prawa z nimi związane
- W każdym klubie może być używany tylko określony typ motocykli
ETOS
Lotnik – motocyklista; wolność, potęga, ryzyko, życie „na krawędzi”, wytrzymałość,
powodzenie u kobiet…
Geneza Nazwy: „Hells Angels”
„Hell’s Angels” Nazwa indywidualna „Latającej Fortecy” B 17 F - dowódca kapitan Irl
Baldwin, która jako pierwsza wykonała 25 tur bojowych nad Niemcami w 1943 r.
Potem nazwa przyjęta dla całej 303 Grupy Bombowej USAAF.

DZIAŁALNOŚĆ PRZESTĘPCZA GANGÓW MOTOCYKLOWYCH

1. Kradzieże motocykli
2. Handel narkotykami
3. Prostytucja
4. Zabójstwa na zlecenie
5. Handel bronią – produkcja (bomby), transport
6. Nielegalne posiadanie broni
7. Podpalenia
8. Wymuszenia rozbójnicze
9. Porwania dla okupu
10. Zamachy na pracowników wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania
11. Fałszerstwa dokumentów
12. Zastraszanie świadków
13. Ściąganie długów
Aktualnie – inwestycje w legalny biznes. Ale - pranie pieniędzy
FBI ocenia iż obecnie 1 % motocyklistów na świecie zrzeszonych jest w gangach o
charakterze przestępczym.

