Vänsterpress om Svart historia – Slaveri –
rekonstruktion – återförslavning av Peter Widén
Nedan återges ett antal recensioner av Peter Widéns viktiga nyutgivna bok. Dessutom ingår
ett bokutdrag, som handlar om blandäktenskap, vilka länge var förbjudna i stora delar av USA
(först 2000 upphävdes denna lag i Alabama).
Tidigare har marxistarkivet även publicerat en introduktion till boken, se SVART
HISTORIA: Slaveri – rekonstruktion – återförslavning. I den artikelsamlingen ingår förutom
ett bokutdrag, en intervju med författaren m m. Se även Seminarium med eFOLKETmedarbetare om rötterna till rasismen i USA 14/4. (mötet hölls på Zoom 14/4).
Fler synpunkter på boken: Nils Asp Bok&Pappershandel AB och Smakprov.
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eFOLKET
Recension av nyutkommen bok om USA:s svarta historia
Hans Östensson
eFOLKET 25/3 2021
Med boken Svart Historia – Slaveri – rekonstruktion – återförslavning (Förlag: Bokförläggarna Röda Rummet, 2021) har Peter Widén åstadkommit en mycket läsvärd och
faktaspäckad bok om amerikansk historia från 1700-talet till idag. Detaljrikt tecknar
han en historia om detta märkliga USA; dess myter, våldsamheter, rasism, och
klasstrider.
Boken ger en djup inblick i varför en rörelse som Black Lives Matter fick en så enorm
sprängkraft. Rasismen är fortfarande starkt levande och så länge den historiska beskrivningen
på många sätt vilar på fake news har USA svårt att gå vidare.
Boken avviker förtjänstfullt från den gängse historieskrivningen och visar tydligt hur klassaspekten präglar mycket av de lagar och ställningstaganden som genomsyrar det politiska
livet idag och historiskt. Redan den ”heliga” konstitutionen är inte skapad av några ”ädla”
personer med chefsideologen Madison i spetsen. ”Moraliska aristokrater” som utgående från
ideal från antiken format och skrivit den amerikanska konstitutionen.
Den är en kompromiss mellan de härskande klasserna i norr och söder. Ett fyrtiotal delegater
från de olika delstaterna arbetade under några månader fram den nya författningen. Dessa
delegater, många av dem var slavägare, lyckades formulera den mäktiga inledningen som
säger att ”alla människor är skapade lika”. Hyckleriet framstår som gränslöst. Enda
förklaringen till formuleringen måste vara att de vita grundlags-fäderna ansåg att de svarta
inte riktigt var människor i samma mening som de själva.
Fortfarande tolkas varje ord i denna konstitution av tusentals jurister. Orden betraktas som så
heliga att Högsta domstolen med sina nio på livstid utnämnda domare nästan betraktas som
Guds sändebud, och det politiska livet utspelas i dess skugga.
I den gängse historieskrivningen avskaffades slaveriet formellt efter att nordsidan segrat i
inbördeskriget. Visserligen erkänns av historieskrivarna att de svarta fortfarande inte var
jämställda med de vita, och att mycket återstod att göra 1865.
Widén bygger sin bok på djupläsning av några amerikanska författares verk. Bland andra
Peter Camejos bok Racism, Revolution, Reaction 1861-1877 och Douglas A Blackmons
Slavery by another name. De menar att även om slaveriet formellt avskaffades kan man säga
att de svarta ”återförslavades”. Villkoren för de återförslavade var inte i alla avseenden
desamma som före 1865, men i många fall blev situationen till och med sämre för den afroamerikanska befolkningen än under slaveriet.
Efter inbördeskriget där fler amerikaner dog (620,000) än sammantaget under de båda världskrigen och Vietnamkriget var landet utmattat. Radikala slavmotståndare (abolitionisterna) och
Nordsidans industrikapitalistiska intressen lyckades blockera de reaktionära demokraterna –
”de vitas parti” – genom att stödja de svartas rätt till att rösta.
Sydstaterna som förlorade kriget ville inte ge upp så lätt och för Lincoln var det viktigaste att
hålla samman unionen. Även om han var emot slaveriet lät han sydstaterna hållas och Black
Code-lagarna mellan åren 1866-1868 skapades. Segrarna i inbördeskriget kunde dock under
några få år genomföra radikala förändringar i sydstaterna. Det var den radikala rekonstruk-

2
tionens tid då allt tycktes möjligt och att segern i kriget skulle kunna innebära radikala
förändringar.
Men en så radikal rörelse kunde inte få fortsätta. Det var en outhärdlig situation för de vita
plantageägarna. Både i norr och söder insåg man riskerna med att släppa fram arbetarklassen,
både de svarta arbetarna och de vita, och snart inleddes kontrarevolutionen i söder.
Motståndet från Nordsidan var minst sagt halvhjärtat. Genom terror och massakrer i till
exempel New Orleans och Memphis tvingades de radikala republikanerna bort från makten.
Detta berodde också på att industrikapitalisterna i norr inte längre behövde de svartas röster
eftersom sydstatsdemokraterna började överge sina tankar om att sprida plantageekonomin i
hela USA.
Black Code-liknande lagar infördes. De svarta fick inte bära vapen, inte rösta, vita och svarta
fick inte gifta sig. En afroamerikan som talade för högt inför en vit kvinna kunde sättas i
fängelse. På snart varje område kom segregeringen att gälla. Beskrivningen av dessa nästan
100 år av våldsamt förtryck av de svarta är bokens viktigaste del.
Skapande av den första Ku Klux Klan-rörelsen, den andra och våldsammare kom några
årtionden senare, var inte den enda paramilitära gruppen som härjade och som med terror satte
skräck i den svarta befolkningen. Ett system av delstatliga fängelser byggdes där de svarta för
minsta företeelse blev fängslade.
Detta kunde ske på många sätt. Storbolagen kunde tvinga de svarta att skriva på ett kontrakt
som måste följas, annars blev det hårda bestraffningar och fängelsestraff och de stora bolagen
kunde ”hyra” arbetskraften. Även den lokala sheriffen och fredsdomaren kunde sätta de svarta
i fängelse och göra dem tillgängliga för det lokala företaget.
Eftersom varje förseelse, och det fanns oändligt många, kunde resultera i ett fängelsestraff
kunde de stora företagsägarna och de mindre företagen knyta de svarta till sig i slavliknande
förhållanden.
Hela södern präglades av delaktighet i systemet. Huvudsyftet var att skapa en undergiven,
billig arbetarklass som inte organiserade sig.
Ett annat sätt att binda de svarta till sig var skapandet av den så kallade sharecroppingen, där
de svarta genom att arrendera en jordplätt och låna av jordägaren till utsäde och utrustning,
satte sig i skuld till jordägaren. Jordägarna dikterade villkoren och skuldsättningen blev ofta
livslång. För en skuldsatt var det förbjudet att flytta.
Radikala krav på jordreform motarbetades med frenesi, även från Nordsidans industrikapitalistiska intressen.
Boken är oerhört rik på beskrivningar hur förtrycket av de svarta kunde pågå och accepteras
i århundraden. Vad som gör Widéns bok så läsvärd är att han lägger ett klassmässigt raster
över retoriken och visar att bakom de högstämda orden låg en strävan från de ledande samhällsklasserna att behålla sin makt och hålla tillbaka arbetarklassen. Detta märks också av
beskrivningen av de stora politiska partierna som agerar för att stödja sin klass.
Vad har denna våldsamma historia för inverkan på dagens USA? Fortfarande är valdeltagandet litet. Endast 6 procent av befolkningen röstade vid det första valet efter befrielsen från
England. Fortfarande är det kapitalet, idag finanskapitalet, som styr. Fortfarande gör tongivande krafter allt för att hindra alltför radikala kandidater att komma fram – se på hur det
demokratiska etablissemanget kraftsamlade för att hindra den radikala ”socialdemokratiska”
kandidaten Bernie Sanders att nå framgång.
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Uppkomsten av de högerreaktionära antidemokratiska grupper som idag finns i USA har
skapats ur den historiska myllan och utgår från samma konspiratoriska och rasmässiga
föreställningar som har präglat den amerikanska historien.
Widéns bok är viktig för att förstå USA och bör läsas av många politiskt intresserade.
Författare: Peter Widén; Förlag: Röda Rummet; Utgivningsår: 2021; Antal sidor: 256

Flamman
En välkommen påminnelse om att USA aldrig varit ”great”
Erik Haking
Flamman 10/4 2021
Freden mellan jordägare och industrimän efter det amerikanska inbördes-krigets slut
innebar ett katastrofalt nederlag för den svarta arbetarklassen.
Hur kommer det sig att bilden av USA som demokratins vagga, om än med några skönhetsfläckar, består oavsett hur många bevis som läggs fram på motsatsen? Den enkla förklaringen
är att man med politiskt och ekonomiskt världsherravälde får det ideologiska, kulturella och
moraliska på köpet.
Den som läser Peter Widén nyutkomna Svart historia finner det hursomhelst ännu en gång
fullständigt vansinnigt. Boken är en genomgång av den begränsade, men avgörande, rekonstruktionstiden direkt efter det officiella slaveriets avskaffande, då unionens afroamerikaner
tillkämpade sig medborgerliga rättigheter och ett politiskt erkännande som de inte skulle
återse igen på hundra år. 1877 fick dock den radikala perioden ett abrupt slut då borgarklassen
i såväl syd som i nord omgrupperade sig och genomförde en våldsam kontrarevolution.
Abraham Lincoln var tydlig redan under upptakten till inbördeskriget: ”Om jag kunde rädda
unionen utan att frigöra någon slav skulle jag göra det”. John F Kennedy var lika tydlig när
han 1955 beskrev den radikala rekonstruktionen som ”en svart mardröm Södern aldrig skulle
glömma”. Sedan inbördeskrigets slut har samhörigheten inom den amerikanska borgerligheten hela tiden varit det primära, vilket besvarar den för utomstående obegripliga frågan
varför landet fortfarande vimlar av statyer över företrädare som lett attacker mot den
amerikanska armén.
De nya sydstatsförfattningarna såg till att plantageägarnas makt garanterades och USA påbörjade sin resa mot den ”enpartistat med två fraktioner”, för att låna fredsforskaren Jan
Öbergs beskrivning, vi känner igen från i dag. Plantageägarna i syd kompenserades för förlusten av ”sin” arbetskraft genom nya raslagar som i praktiken innebar ett neo-slaveri, ”i vissa
aspekter inte lika brutalt och allomfattande, men ur andra aspekter till och med grymmare och
brutalare än det gamla”.
En metod för att tillgodose behovet av en ofri, svart arbetskraft var skuldslaveri med extrema
arrendevillkor (”sharecropping”) där barn till jordlösa svarta kunde omhändertas som
”lärlingar” under vita farmares förmyndarskap och förbli så på obestämd tid. Det var även
under denna tid som USA:s ökända fängelseindustri utvecklades där svarta som saknade
anställning kunde fängslas för lösdriveri och hyras ut som arbetskraft till privata företagare i
så kallade ”chain gangs”, som till skillnad från i filmerna var strikt rassegregerade. En av de
första entreprenörerna att slå mynt av detta var för övrigt Ku klux klans förste ledare Nathan
Bedford Forest.
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Widén upprepar mycket som de flesta redan vet, som att flera av USA:s grundlagsfäder själva
var slavägare och att förtrycket av afroamerikaner i USA hela tiden utformats och upprätthållits av överheten med ekonomiska argument – ”ett slag mot slaveriet är ett slag mot handel
och civilisation” som det hette i Mississippis utträdesdeklaration – och inte av obildade bondlurkar (som det också framställs i filmerna). Men det behöver tydligen sägas igen eftersom
den seglivade myten om hur ”America was always great” fortsätter att traderas mot bättre
vetande.

Internationalen
Svart historia är nyckeln till att förstå USA idag
Nathan Hamelberg
Internationalen 15/4 2021

Synen på USA:s historia har ibland grumlats inom vänstern på grund av väl kantiga
förment historiematerialistiska scheman där Lincolns seger över de konfedererade
förenklat setts som industrikapitalismens seger över slavekonomin. Peter Widén
gör i Svart historia – Slaveri – rekonstruktion – återförslavning upp med den synen i
grunden och argumenterar för att när den initiala fasen efter kriget var över så
infördes olika former av de facto-slaveri i USA:s sydstater. Nathan Hamelberg har
läst boken och finner den otroligt intressant – utan att vara det minsta förenklande.

År 2020 var ett omvälvande r i USA:s historia. Pandemirestriktionerna till rots kan det nog
ses som tt av de politiskt mest händelserika åren hittills i USA det här årtusendet. Det finns
flera förklaringar till det, en stor faktor som omnämnts är att massuppsägningar och varsel –
mer än 40 miljoner var anmälda som arbetslösa i fjol vilket plötsligt gav miljoner som förut
inte kunnat lägga tid på att organisera sig möjlighet att göra det. Något som sannolikt påverkat
både Black Lives Matter och alternativhögerns möjligheter att mobilisera. I vidare bemärkelse
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har stora demografiska förändringar som byggts upp under lång tid ändrat väljarbasen i flera
delstater. Att demokraterna vann valet i Georgia till exempel är enormt, den var en av de sju
ursprungliga stater som bröt sig ur unionen och dess huvudstad Atlanta var centrum för de
konfedererade staternas krigsansträngning under inbördeskriget. Att svarta åter migrerat
söderut dit där de har historiska rötter i USA, har med ens ändrat politikens spelbräde. Att
förstå betydelsen av det är omöjligt utan att förstå historien och nu har en bok kommit som
ger oss en utmärkt introduktion, inte minst till att förstå att USA:s historia är inkomplett utan
USA:s svarta historia.
När USA:s svarta historia skildras i moraliska dramer i film tenderar fokus ofta att vara på
skeenden vid stora sociala framsteg. Skildringarna av till exempel inbördeskriget som ett
moraliskt dilemma, eller än hellre medborgarrättsrörelsens glansdagar på 1950- och 1960-talet
har nära nötts ut genom filmer som The Butler, Niceville (engelsk titel ”The Help”) eller för
den delen Ava DuVernays imponerande Selma. Där gestaltas USA som ett samhälle som
överkommer hinder och som ständigt är på väg framåt, som trots historiska orättvisor rör sig
mot ”a more perfect union”, för att låna ett uttryck från USA:s konstitution.
Men historien om just USA:s svarta befolkning är knappast något linjärt framsteg utan
enorma omvälvningar, framsteg, motgångar, reaktion, terror, motreaktion, revolutionära faser,
migration, omorganisering, desorganisering, nyorientering och mobilisering. Peter Widéns
täta bok Svart historia – Slaveri – rekonstruktion – återförslavning kommer – om den får
spridning – täta många kunskapsluckor i Sverige kring hur det faktiskt sett ut under merparten
av tiden mellan inbördeskrigets slut 1865 och kongressens ratificering av Voting Rights Acts
hundra år senare. Då bestämdes att den federala staten skulle genomdriva konstitutionens
femtonde tillägg och tvinga delstaterna att respektera medborgarnas rösträtt i stater där den
rätten inte skyddades, vilket var fallet i majoriteten av sydstater.
Synen på USA:s historia har ibland grumlats till inom vänstern på grund av väl kantiga,
förment historiematerialistiska scheman, där Lincolns seger över de konfedererade förenklat
setts som industrikapitalismens seger över slavekonomin. Widén gör upp med den synen i
grunden och argumenterar för att när den radikala rekonstruktionseran – den initiala fasen
efter kriget – var över så infördes olika former av de facto-slaveri i USA:s sydstater. Widén
listar Jim Crowlagarna (som rassegregationens juridiska system kallades), neo-slaveri (i
huvudsak sharecroppers som fick arbeta på andras jord som de hyrde), skuldslaveri och så
kallad ”convict leasing”. Convict leasing var starkt kopplat till hur konstitutionens trettonde
tillägg tillämpades och gjorde att svarta dömdes och hyrdes ut till straffarbete för alltifrån
lösdriveri, snatteri eller ringa ordningsbrott. På så sätt fick plantageägarna återigen tillgång till
den billiga arbetskraft som sinat när frigivna slavar antingen migrerat norr- och västerut för
mer välbetalda arbeten eller stannat kvar, men organiserat sig fackligt och politiskt. Det boken
berör om convict leasing är på inget sätt främst av historiskt intresse. praktiken fungerar
USA:s fängelse-industriella komplex på liknande sätt idag. Det av Nixon lanserade kriget mot
droger har fått fängelse befolkningen att gå från omkring 250 000 fängslade 1970 till 2 300
000 runt 2010. Även om det delvis ligger utanför fokus för boken styrker det bokens övergripande poäng: utvecklingen har i vissa avseenden gått bakåt för USA:s svarta befolkning under
1900-talet. Mångfaldigt fler svarta blev fängslade, främst på grund av brott kopplade till
fattigdom, under tiden efter att medborgarrättsrörelsen vann lika fri- och rättigheter än innan.
Boken är nästan löjligt lättläst – det kan vara jag som finner ämnet så otroligt intressant – utan
att vara det minsta förenklande. Ansatsen är snarare att försöka nyansera och förklara det som
annars är dolt i mytologiskt skimmer. I en samtid där skeptiker och motståndare möter Black
Lives Matter-rörelsen med nykonservativ ”pull yourselves up by the bootstraps”-argumentation är det en folkbildande gärning att förklara hur merparten av tiden efter slaveriets avskaffande har varit, vad de tänker att den svarta arbetarklassen ska dra sig upp ur – och vad
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som dragit ner dem. Den rasistiska propagandan om lathet som förklaring till svartas armod
och misär beskrivs i ett av kapitlen, och delvis knyter Widén an till det W.E.B. Du Bois
kallade ”vithet som offentlig och psykologisk lön” (”whiteness as public and psychological
wage”), även om han gärna hade fått utveckla det än mer med tanke på hur de politiska
konfliktlinjerna i USA på 1900-talet så starkt byggt på det fenomenet.

DET TRETTONDE TILLÄGGET säkrade tillgången på förslavad arbetskraft genom att utdela
fängelsestraff för småbrott.
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De flesta av bokens 77 kapitel är korta uppslagsord, i huvudsak organiserade kronologiskt.
Utgångspunkt är intressemotsättningar inom USA:s ägarklass vid mitten av förrförra seklet.
Sedan beskrivs hur rasismen – såväl den institutionella, strukturella, formella som informella
– såg ut under merparten av 1900-talet.
Widén pratar om USA:s historia på ett sätt som man känner igen från revolutions historiska
verk om Ryssland, Spanien och Frankrike. Skildringen av de facto militärdiktatur eller hur
allianser bildat grunderna för nya regimer kunde vara hämtad ur Louis Bonapartes adertonde
Brumaire. Beskrivningen av hur organiserade svarta möttes av terror kunde vara tagen ur
Klasstriderna i Frankrike 1848–1850. Inser att olika läsare har olika relation till olika fenomen
men själv sittdansar jag när någon kan beskriva politisk historia i de termerna och varva det
med musiksociologiska skildringar av bluesens rötter, som i kapitlet ”Willie Dixon, bluesen
migrerar”.
En brist är att boken är kort, knappt 240 sidor, då det gör att vissa skeenden skildras skissartat.
Men förhoppningsvis leder det också till att den verkligen läses, antingen enstaka uppslagsord
åt gången eller från pärm till pärm. Jag föreställer mig att båda sätten att läsa ger stor behållning. Widén är generös med att inte bara lista sina källor utan även beskriva dem och deras
förtjänster, boken är verkligen utmärkt som en ingång till andra böcker och hjälper läsaren på
vägen. Om jag ska anmärka något så är det nog att jag gärna hade sett mer av en internationell
utblick. Vid tiden för USA:s inbördeskrig till exempel var det inte bara en upprepning av Nat
Turners slavuppror i Virginia 1831 eller abolitionisten John Browns anfall vid Harper’s Ferry
1859 som överklassen i sydstaterna fruktade. Maroonkrigen på Jamaica och Toussaint
L’Ouvertures framgångsrika revolution på Haiti var lika mycket på deras läppar. Såväl John
Brown som många av de första svarta lägre officerarna under inbördeskriget studerade de
striderna. Precis som revolutionerna i Frankrike, Ryssland, Tyskland och Spanien hade
återsvall internationellt hade svartas revolutionära kamp det, inte minst mellan Karibien och
USA. Precis som maroonkrigen på Jamaica inspirerade abolitionister (Frederick Douglass,
Harriet Tubman och Soujourner Truth kände alla till och studerade dem) så bidrog unionssidans seger över de konfedererade 9 april 1865 till Morant Bay Rebellion, under ledning av
Paul Bogle, på Jamaica 11 oktober samma år. Franz Sigel, medlem i Kommunisternas
förbund, hade deltagit som officer i 1848 års revolution i Tyskland. Han kom att leda tyska
migrerade frivilliga på unionssidan och han kanske gick längst i att beväpna flyende slavar så
att de kunde delta i kriget, långt innan det var comme il faut för unionssidans militära
etablissemang.
Man kan inte få allt i en bok men i Widéns får man mycket insprängt på få sidor, och som sagt
listar han sina huvudsakliga källor. Några förtjänar att nämnas här för att leda läsare vidare:
Peter Camejos Racism, Revolution, Reaction 1861-1877. The Rise and Fall of Radical
Reconstruction och Douglas Blackmons Slavery by another name. Camejos är äldre (från
1976) medan Blackmons kom ut 2008. Själv skulle jag vilja nämna Chandra Mannings smått
fantastiska What This Cruel War Was Over för en skildring av hur inbördeskriget och framför
allt soldaterna radikaliserade Lincoln – att kriget verkligen kom att anta formen av ett
revolutionärt krig.
Svart historia är namnet till trots en nyckel till att från en svensk horisont förstå USA av idag.
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Offensiv
En bok om USA:s djupa rasistiska rötter
Hans Östensson
Offensiv 7/4 2021

OBS: Denna recension är innehållsmässigt samma som den i eFOLKET – som återges ovan.

9

Röda Rummet
Blandäktenskap – ett US-amerikanskt dilemma
Peter Widén
Ur Röda Rummet 25 mars 2021
Peter Widén har nyligen kommit ut med boken Svart Historia hos Bokförläggarna Röda
rummet. författaren beskriver här rasismens och slaveriets framväxt och utveckling i
USA. Stort fokus läggs på det amerikanska inbördeskriget 1861-1865 och den därpå
följande turbulenta perioden. Röda rummet har glädjen att publicera ett avsnitt ur
Widén bok.

För att förstå den vrede som vi nu ser manifesteras i Black Lives Matter-demonstrationerna i
USA är det viktigt att förstå djupet av det rasistiska förtrycket som historiskt rått. Jag tänkte i
den här korta betraktelsen ta upp just en aspekt, nämligen rasåtskillnad när det gäller
äktenskap.
När de första svarta anlände till de brittiska kolonier som senare kom att utgöra USA (vad
man vet 1619) kom de att arbeta tillsammans med indianska slavar och med fattiga vita. De
vita var inte i strikt mening slavar men de var tvångsarbetare som skrivit på kontrakt att i
praktiken arbeta som slavar under ett antal år. Fyra eller sju år till exempel. De hade antingen
skrivit på ett sådant kontrakt som ett alternativ till fängelsestraff i England. Eller de hade
själva sökt kontraktet eftersom de ville emigrera och inte hade råd att betala resan. Mot
kontraktet på att arbeta som ofri ett antal år fick de resan betald.
Alla svarta var inte heller slavar, det var alltså en blandning av folk och villkor. Vita och
svarta kom alltså att dela arbetsvillkor, de kanske rymde tillsammans, de straffades tillsammans, ibland gjorde de motstånd. Och de kom även att ingå relationer.
Till en början ignorerades rasblandningen, men tiden gick och slaveriet blev en allt fastare och
omfattande form av exploatering. Den ägande och härskande klassen ville ha en klar
definition på vilka som kunde vara slavar. Hudfärgen blev kriteriet.
Nu vidtog en kamp från den besuttna klassens sida att hindra underklassens samboende över
rasgränserna. Oftast handlade det om vita kvinnor som levde ihop med svarta män. Problemet
för de härskande var att rasismen inte var en spontan företeelse hos fattiga kvinnor från
London och annorstädes. Överheten fick ta till brutala straff och förslavande av vita kvinnors
barn som de fått tillsammans med svarta män. Det tog lång tid att etablera rasåtskillnaden.
Helt gick det aldrig, Dagens forskning har också visat hur vanlig blandningen mellan indianer
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och svarta var. Den härskande klassen var alltid rädd för samarbete mellan dessa två folkgrupper och gjorde allt för att hindra kontakt. Även genom lagstiftning. Det kan vara en
intressant tanke att den rasism från den vita sidan som vi senare ser så cementerad i USA inte
fanns där spontant utan tvingades fram. När den väl var etablerad blev den dock i mycket
självgående.
Maryland blev 1664 först bland kolonierna att lagstifta mot rasblandning genom att förbjuda
relationer och äktenskap mellan vita kvinnor och svarta män. Maryland följdes av Virginia
1691, Massachusetts 1705, North Carolina 1715, South Carolina 1717, Delaware 1721,
Pennsylvania 1725.
Och förbudet mot rasblandning bekräftades av alla kolonierna när de 1776 deklarerade sin
separation från Storbritannien.
Slaveriet kom att avskaffas i en rad nordstater men överlevde och fick ett starkt uppsving i de
södra staterna i samband med den gigantiska ökningen av bomullsproduktionen under 1800talet. Lagarna mot äktenskap över gränserna kvarstod. Och barn med blandad bakgrund
fortsatte att födas. Men de flesta barn som nu kom att födas var inte resultatet av några
kärleksrelationer utan orsakade av de systematiska våldtäkter som slavägarna och deras
släktingar kunde utföra ostraffat. Dessa barn blev naturligtvis automatiskt slavar.
När sydstaterna besegrats 1865 och det formella slaveriet förklarats olagligt gick de före detta
slavägarna omedelbart till motoffensiv. De olika södra delstaterna införde raslagar (black
codes). Där stipulerades lagar som i praktiken skulle kasta tillbaka de nyligen frigivna i en
annan form av slaveri. En av lagarna var förbud mot äktenskap mellan ”raserna”. Sådana
äktenskap skulle straffas med livstids fängelse för båda parter!
1867 lyckades en radikalare falang i det republikanska partiet få dominans i kongressen och
en demokratiseringsperiod inleddes, den så kallade radikala rekonstruktionen. Alla svarta män
fick rösträtt och alla fick gifta sig med alla. Naturligtvis mobiliserade plantageägare,
reaktionärer och rasister mot denna politik. Ku Klux Klan bildades. Tusentals människor
dödades i den vita terrorn. Politikerna i Washington sviktade och svek och 1877 störtades de
sista radikala delstatsregeringarna. Det demokratiska fönstret slogs igen och det skulle ta
hundra år innan USA:s svarta skulle åtnjuta något som liknade de demokratiska rättigheter
som den radikala rekonstruktionen inneburit.
Nu återinfördes raslagar och vid sekelskiftet fanns det knappt en enda svart som kunde rösta i
USA:s sydstater.
Under 1900-talets första decennier motionerade olika US-amerikanska politiker i kongressen
om att även på federal nivå och i konstitutionen förbjuda blandade äktenskap. Man lyckades
få Massachusetts (som avskaffat sitt eget förbud mot blandäktenskap 1843!!) att 1913 införa
ett förbud för par att gifta sig i Massachusetts om de i lag var förhindrade att gifta sig i sin
hemstat. Denna Massachusetts-lag drogs tillbaka 2008!!
Endast staterna i nordöst saknade lagar mot blandäktenskap (även om Massachusetts lyckades
med konststycket vi nämnt ovan). Där det fanns lagar listade de vilka ”raser” som en vit inte
fick gifta sig med. I samtliga fall fanns svarta. I många fall indianer. Oregon tyckte också att
det var lämpligt att lista hawaiianer. Många listade asiater. Andra nöjde sig med att förutom
svarta och indianer lista filippinare (Arizona, Wyoming, Kalifornien, South Dakota, Utah).
Asiatiska indier fick vara med på listan i South Carolina och Arizona. Virginia tog det säkra
före det osäkra och klippte till med ”alla icke vita”. Oklahoma förbjöd också äktenskap
mellan svarta och indianer. Provokativt, eftersom just de stammar som tvångsförflyttats dit
(Cherokee, Creek, Seminole, Choctow och Chickasaw) hade historiskt stark uppblandning
med svarta.
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Anhängare av rasbiologi har det inte lätt. Hur definierar man människor? Ibland gick man på
definitionen ”en droppe negerblod”. Det vill säga om man hittade en enda anfader/moder så
räckte det. Ibland fick en kommitté fälla beslutet utifrån yttre besiktning.

Hur tog eländet slut? Ja, rasismen och inställningen till blandäktenskap finns fortfarande
levande i USA. Men juridiskt fick systemet ett dråpslag i och med Högsta domstolens dom i
fallet Loving versus Virginia. Ja, de gifta i fallet hette faktiskt Loving. De hade gift sig 1957.
Två år senare stormar polisen mitt i natten deras hem i Virginia. De dömdes till ett års
fängelse. Deras brott: indian och svart. De flyttade till Washington D. C. och undgick på så
sätt fängelsestraff. De kunde dock inte hälsa på släktingar. Därför tog dom sitt fall till
Virginias högsta domstol. Där förlorade dom. Rättens domare hade en förklaring vi inte vill
undanhålla läsaren:
”Gud den allsmäktige skapade raserna vita, svarta, gula, malajer och röda, och han placerade
dem på separata kontinenter. Och om man inte stör hans arrangemang så finns det ingen
grund för sådana äktenskap. Det faktum att han separerade raserna visar att han inte hade för
avsikt att raserna skulle blandas.”
Men paret Loving tog fallet till USA:s högsta domstol och vann. Året var 1967!
Efter den domen kunde de delstater som hade kvar lagar mot blandäktenskap inte förhindra
dem i praktiken. Men inställningen fanns kvar. Det var nästan hälften av befolkningen som
röstade för att behålla raslagarna i folkomröstning i Mississippi (48 procent) och Alabama (41
procent). Det betyder att en klar majoritet av de vita som röstade var emot att häva beslutet!
Från 1969 och framåt genom 1970-talet avskaffade de sydöstra delstaterna sina förbud mot
blandade äktenskap. Alabama var sist. Året var 2000. Sweet home, Alabama.
Utdraget ur: Svart historia. Slaveri – rekonstruktion – återförslavning
Bokförläggarna Röda Rummet, 2021

