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C 
arlos begik sit første mord i 2000, da 
han var 15 år gammel. Da han blev 16, 
havde han begået to til. Som 17-årig 
var han en erfaren sicario – det lokale 
ord for lejemorder og kendt under 
navnet Carloco, Sindssyge Carlos. 
“Vores bande hedder Bloddrengene, 

for vi er hardcore mordere, der elsker blod,” 
fortæller han fra sit skjulested i bjergene 
ved El Consejo, en lille by uden for Caracas i 
Venezuela. “Når vi rykker ind, er der måske 
15 af os – maskerede, med skudsikre veste, 
ammunition og store geværer – og så skyder 
vi på alt, hvad der rører sig,” siger han. “Vi 
rykker ind i kvartererne for at slå folk ihjel.”

“DE SKØD HENDE I MUNDEN”
HELE SYDAMERIKA er plaget af gangstere og 
vold, men Venezuela er i særklasse brutalt. 
Siden år 2000 er 70.000 blevet myrdet. Avi-
serne har dagligt billeder af lig stablet som 
brænde i politibiler. Fængslerne styres af 
indsatte bevæbnet med granater og pistoler. 

Carlocos første mord gik ud over hans 
makker. De begik røverier sammen, indtil 
Carloco opdagede, at makkeren stjal fra ham. 
“Jeg begyndte at hade ham,” siger Carloco. 
“Hvis han kunne fi nde på det, kunne han så 
ikke også fi nde på at slå mig ihjel? Derfor var 
jeg nødt til at sætte ham ud af spillet.”

Da en rivaliserende bande i 2001 overfaldt 
Carlocos families hjem, tog hans liv en endnu 
mere barsk drejning. “De var ude efter min 
fætter, men da de ikke kunne fi nde ham, tog 
de hans lillesøster og skød hende i munden.” 

Han trækker på skuldrene, mens han for-
klarer, hvordan oplevelsen skubbede ham ind 
i et liv som lejemorder. “Fra da af begyndte 
jeg at blive rigtig ond. Først slog jeg én ihjel, 
og det kunne jeg godt lide – så slog jeg en til 
ihjel og en til, og nu er jeg oppe på 19.”

30-40 KUGLER PR. OFFER
BLODDRENGENE slog ikke ihjel på grund af 
stoffer, som så mange andre 
i Venezuela og nabolandet 
Columbia. De dræbte for at få 
hævn, kontrol over kvarteret 
eller penge. For 200 euro ville 
Carloco begrave dit problem 
– bogstaveligt talt. Og hvis du 

BLODBADET I VENEZUELA

De myrder for penge. De myrder for sjov. Og sidste år begyndte Carlocos bande også at myrde 
politifolk. Det skulle de ikke have gjort... M! har mødt gangsteren Carloco. Sammen med flere af 
Sydamerikas mest voldelige forbrydere gemmer han sig nu i Venezuelas bjerge hos en rigmand, 

der har givet dem én sidste chance. Men er det for sent at afværge den endelige massakre?

DET MEST 

VOLDELIGE 

LAND I SYD-

AMERIKA

VENEZUELAVS.DANMARK

“Vi rykker ind i kvartererne 
for at slå folk ihjel”

10.000 mord om året
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ANTAL 
INDBYGGERE
VENEZUELA: 
27.730.469
DANMARK: 
5.457.415
 

ANTAL MORD
OM ÅRET
VENEZUELA:  
Ca. 10.000
DANMARK:
Ca. 50

ANTAL INDSATTE 
I LANDETS FÆNGS-
LER
VENEZUELA: 
19.257
DANMARK: 
4.206 

ANTAL MORD 
BEGÅET I 
FÆNGSLERNE, 
1. HALVÅR 2006
VENEZUELA: 
194
DANMARK: 0

C
arlos begik sit første mord i 2000, da 
han var 15 år gammel. Da han blev 16, 

Et medlem af en rivali-
serende bande er blevet 
skudt i ansigtet
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Politiet har intet held 
med at stoppe udviklingen. 
“De er korrupte,” siger 
Matador, et medlem af 
Carlos’ bande. “Politiet giver våben 
til forbryderne. De stjæler også vores våben. 
Det er derfor, du ikke kan gå på gaderne. Alle 
er vant til at slå ihjel.”

“Det er blevet en voldskultur,” forklarer 
Rojas, politiinspektøren. “Vi havde en sag, 
hvor en seks-årig poserede med haglgeværer 
og pistoler på et billede sammen med sine 
forældre... Forestil jer ham, når han er 14. Så 
vil han have lyst til at plyndre og myrde.”

Den lyst har Carloco. Livet som gangster 
giver ham tre ting: Våben, berømmelse og 
især piger. “Før var jeg bare en eller anden 
idiot. Jeg scorede da, men slet ikke som nu. 

Nu er jeg i radioen og på tv. En kendt 
morder. Jeg er berømt, og pigerne er 
ude efter mig.”

MYRDEDE POLITIFOLK
MEN I LØBET af det sidste år gik 

Carlocos bande for vidt. 
De 15 bandemedlem-

mer begyndte at myrde 
politifolk. 
“Når politiet er ude 
efter dig, er de ude 
efter at slå dig ihjel. 
Og da ingen af os 
har lyst til at dø, er 
vi også nødt til at 
slå politiet ihjel,” 

siger Carloco. “Hvis 
en politimand slår 

dig ihjel, er der ingen 
konsekvenser. Hvis du 

slår en politimand ihjel, 

er du en blodtørstig morder.”
Efter de havde dræbt to betjente, fi k Car-

locos bande et nyt navn: Politidræberne. Det 
kostede dem deres opbakning i nabolaget, 
og deres naboer hyrede andre sicarios til at 
myrde dem. Banden fl yttede ud i bjergene 
og boede i junglen tre-fi re dage ad gangen af 
frygt for at blive set i dagslys. 

I juli 2007 blev El Cochino (‘Den beskidte’, 
Carlocos næstkommanderende) taget af 
politiet. Carloco gik ud fra, at El Cochino 
ville blive henrettet inden solopgang. “Hvis 
politiet fanger dem, dræber de dem. Sådan 
er reglerne herude,” siger Jimin Perez, en 
pensioneret politimand. “Men betjentene, der 
arresterede ham, var nye, ellers havde de 
dræbt ham.”

Siden de grønne betjente ikke vidste, at 
han var en mistænkt politimorder, nøjedes de 
med at tæve El Cochino med et pistolskæfte 
og af og til trække en plasticpose over hove-
det på ham, så han ikke kunne få vejret. Til 
sidst smed de ham i en celle for natten. Om 
morgenen vidste alle, politiet og gangsterne, 
hvad der var sket. El Cochino var i fængsel 
– og i stedet for at slå ham ihjel, holdt politiet 
en auktion over retten til at henrette ham.

Gangsterens fjender tilbød omkring 19.000 
kroner for retten til at slå El Cochino ihjel. 
Men i stedet endte politiet med 
at give ham til den 39-årige 
rigmand, Alberto C. Vollmer 
– helt gratis.

“Jeg sagde til politiet, at 
hvis jeg fi k El Cochino, ville 
jeg garantere, at seks mordere 

med at stoppe udviklingen. 

Carlos’ bande. “Politiet giver våben 
til forbryderne. De stjæler også vores våben. er du en blodtørstig morder.”

nu provokerede ham eller tilfældigvis kom i 
vejen for hans operationer? Så slog han dig 
ihjel helt gratis. 

Hemmeligheden bag hans bandes succes 
var simpel: Ubegrænset ammunition. “Vi 
købte 20 æsker med kugler ad gangen, så 
de aldrig slap op, og vi skød på alt og alle.”  
Carloco holder sin venstre hånd, som om han 
holdt en tung riffel. Så kører han højre hånd 
frem og tilbage for at vise os, hvordan han 
pumpede nye patroner frem i jagtgeværet. 
Det var hans foretrukne våben, både på grund 
af dets frygtindgydende brag, og fordi han 
som regel skød på større grupper. Carloco 
skød ikke præcist – han skød meget.

“Alle bandernes ofre har én bestemt ting 
til fælles. De døde er alle blevet ramt af 16, 
25, 30 kugler,” fortæller den lokale politiin-
spektør, Terry Rojas. “Det er ekstremt råt. To 
kugler er nok, men de skyder folk 30 eller 40 
gange. Det er et blodbad.”

VOLDSKULTUR
AT HYRE lejemordere er normalt i Venezuela. 
De rige fragter lejemordere ind fra Colombia, 
og de fattige ‘nøjes’ med de lokale sicarios.
“Lejemorderne lærer børn at dræbe, fra de er 
11 år,” forklarer Patita, Carlocos juniorpart-
ner, som har fem liv på samvittigheden. “Så 
bruger de dig, indtil du er 18, og så slår de 
dig ihjel. For nu er du færdiguddannet som 
dræber, og så risikerer de at miste kontrollen 
over dig.”

Portræt af Carloco – han 
påstår selv, at han har 19 
liv på samvittigheden

Carloco viser sine to signaturer: 
Tatoveringerne på fi ngrene og 
hans pistol

Gangsternes sidste chance
BLODBADET I VENEZUELA

De mest berygtede bander EL PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC)
BRASILIENS værste indsatte er organiseret 
i én enkelt bande, PCC, der bliver styret fra 
fængslerne. PCC har cirka 20.000 medlem-
mer, alle indsatte, der betaler måned-
lige kontingenter. PCC‘s aktiviteter har 
gentagne gange lammet Brasiliens største 
by, Sao Paolo, med angreb på politistatio-
ner, fængsler og politikere. I en enkelt 
aktion udryddede PCC 30 politifolk på en 
weekend.

MARA SAVATRUCHA
BANDEN spreder død i Guatemala, El Sal-
vador og USA. De brutale Mara’er er kendt 
for deres overtatoverede ansigter og for at 
halshugge deres fjender. Deres machete-
angreb er blevet så udbredte, at det nu er 
forbudt at bære macheter efter solnedgang i 
Maryland i USA.

COMMANDO VERMELHO
DE SIDDER PÅ verdens mest syndige sexmarked, Rio 
de Janeiro, men Commando Vermelho er primært en 
kokainbande, der køber stoffet i Colombia og sender 
det videre til Europa, USA og hjemmemarkedet i Bra-
silien. De er kendt for at bruge bazookaer og granater 
og for at stå bag flere dage lange ildkampe med det 
lokale politi.

“Hvis politiet fanger dem, 
dræber de dem”
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forbudt at bære macheter efter solnedgang i forbudt at bære macheter efter solnedgang i forbudt at bære macheter efter solnedgang i forbudt at bære macheter efter solnedgang i Et medlem af PCC, 
Brasiliens farligste 
bande

Politiet undersøger gernings-
stedet for mordet på en ung 
venezuelansk gangster



– alle lederne af Bloddrengene – ville trække 
sig tilbage,” forklarer Vollmer.
Men hvorfor skulle en millionær forhandle 
om seks morderes frihed? Og hvorfor gik det 
venezuelanske politi med til hans tilbud? Sva-
ret er Projekt Alcatraz – Vollmers plan om at 
give forbryderen én sidste chance.

PROJEKT ALCATRAZ
IDÉEN TIL PROJEKTET kom i februar 2003, 
hvor tre bevæbnede røvere angreb Vollmers 
rom-fabrik, Santa Teresa, der producerer 
årgangsrom i den dal, hvor Bloddrengene 
hærgede.
    Da politiet fangede røverne, kørte de 
dem ud i junglen for at henrette dem med 
Vollmers sikkerhedschef som vidne. 
“Jeg sagde til min sikkerhedschef, at vi 
ikke ku‘ være en del af den slags,” siger 
Vollmer.

I stedet for at lade politiet gøre 
kort proces med dem, gav Vollmer 
gangsterne weekenden til at tænke 
over et tilbud: “De kunne komme 
tilbage på mandag og arbejde 
– gratis – i tre måneder. Ellers 
ville politiet få dem.” Om man-
dagen dukkede de tre røvere 
op – sammen med 22 andre 
gangstere, der alle ønskede at 
slippe ud af den onde cirkel af 
vold og mord.

“Først troede jeg, det var en 

fælde for at udlevere os til rege-
ringen...” siger Carloco. “En mil-
lionær, der hjælper forbrydere? 
Men vi har set, at det er sandt.”

I dag arbejder 114 gangstere, 
også tidligere fjender, sammen 
på Santa Teresa romplantagen. 
Mordraten i området er styrtdykket 
med 60 procent. “Det er lykkedes 
os at opløse fi re farlige bander,” 
praler Vollmer. 

Han fungerer nu som administre-
rende direktør for både Santa Teresa 
Rom og Projekt Alcatraz. “Vi sender 
rødderne op i bjergene for at arbejde 
i tre måneder, helt alene,” siger han. 
“De er nødt til selv at få et fællesskab 
til at fungere.”
    Når de tre måneder er gået, kan 
Vollmer bruge sine psykologer og 
overtalelsesevner til at undervise, 
prædike og banke sine idéer ind i deres 
kranier. Efter prøvetidens udløb fi nder han 
arbejde til de unge gangstere, enten på hans 
romfabrik eller på andre lokale fabrikker. 
Dem, der stadig er der, vel at mærke. Over 
halvdelen af dem falder fra og vender tilbage 
til det korte og blodige gangsterliv. 

VEJEN UD...
OG CARLOCO? Vil han klare den? Bandelede-
ren ved, at hans chancer uden for projektet 
er lig nul. Han har for mange fjender. Sidste 
juni, da han var på vej hjem sammen med sin 
kæreste og sin lille datter, hørte han et brag. 
“Jeg troede, det var et kanonslag,” fortæller 
han. “Men da den anden kugle kom, var jeg 
ikke i tvivl.” Carloco trak sin pistol og sprøj-
tede 18 kugler tilbage. “De skød igen, selvom 
min et-årige datter var lige der! Jeg løb den 

modsatte vej, væk fra min dame og min pige, 
der løb og nåede sikkert hjem. Bagefter var 
jeg nødt til at skyde mig vej hjem.”
   Bagholdsangrebet har fået Carloco til at 
stoppe op. “Jeg har været bevæbnet, siden 
jeg var 11,” forklarer han. “Men jeg er træt af 
det her liv. Jeg kan ikke leve sammen med 
min familie, og jeg kan ikke engang besøge 
min søn – hans mor bor i et kvarter, jeg ple-
jede at skyde folk i, så der er alle imod mig.”

Carlocos eneste chance for at forblive i 
live er blive i Projekt Alcatraz, siger Perez, 
der er administrator for Alcatraz og chef for 
Santa Teresas vagthold. “At forlade Alcatraz 
er let nok, du skal bare gå din vej. Men at 
overleve på gaden bagefter? Som frafaldent 
bandemedlem? Du kan regne med at leve 
omkring en uge. Der var en fyr, der forlod 
projektet, og efter bare tre dage – boom, 
boom, boom, så var han død.”

“Det er lykkedes os at op-
løse fire farlige bander”

Gangsternes sidste chance
BLODBADET I VENEZUELA
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Carloco

Matador El Cochino

fælde for at udlevere os til rege-
ringen...” siger Carloco. “En mil-
lionær, der hjælper forbrydere? 

Mordraten i området er styrtdykket 
med 60 procent. “Det er lykkedes 
os at opløse fi re farlige bander,” 

prædike og banke sine idéer ind i deres modsatte vej, væk fra min dame og min pige, 

Rigmanden Vollmer 
forklarer de forhærdede 
lejemordere om reglerne 
på Projekt Alcatraz

Carloco bliver sat i arbejde 
af projektlederen Jimin

RESTERNEAF CARLOCOS BANDE, BLOD-DRENGENE
Patita

Kontakt Projekt Alcatraz = Proyectoalcatraz.org - info@proyectoalcatraz.org - Tel – 58 244 400 2531

Stop blødningen med en klud
Brug et barberblad til at skære 
såret op
Brug en tang til at få kuglen ud
Hæld alkohol i såret
Riv skorpen af og klem blodet ud 
(gentag i to dage)

Hæld mere alkohol i såret
I tilfælde af betændelse, prop en klud 
i munden...
... og brug en blæselampe til at 
sterilisere såret
Hvis det stadig er inficeret – 
amputér (hospital varmt anbefalet) 

’Gør det 
selv’-guide 
til skudsår En eks-gangster 

fremviser et skudsår

Alberto C. Vollmer, gang-
sternes redningsmand
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