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eFOLKET 

Blandäktenskap – ett US-amerikanskt dilemma  

Peter Widén  
eFOLKET 18/7 2020 

 

Mildred och Richard Loving. Gifte sig 1957. Tvingades flytta från Virginia för att undvika 
fängelsestraff. Bild från bookriot.com 

För att förstå den vrede som vi nu ser manifesteras i Black Lives Matter-demonstratio-

nerna 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 rasåtskill-

nad 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 arbeta 

som i praktiken 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 defini-

tion 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 lls var en förankrad föreställning bland fattiga kvinnor 

från London och annorstädes i Storbritannien. Överheten fick ta till brutala straff och för-
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slavande av vita kvinnors barn som de fått tillsammans med svarta män. Det tog lång tid att 

etablera rasåtskillnaden, och helt gick det aldrig. 

Dagens forskning har också visat på hur vanlig blandningen mellan indianer 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, Nord-Carolina 1715, Syd-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 nordliga stater, men överlevde och fick ett starkt uppsving 

i de södra staterna i samband med den gigantiska ökningen av bomullsproduktionen under 

1800-talet. 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 och det formella slaveriet förklarats olagligt gick de f.d. 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 s.k. Radikala Rekonstruktionen. Alla svarta män fick 

rösträtt och alla fick gifta sej med alla. Naturligtvis mobiliserade plantageägare, reaktionärer 

och rasister mot denna politik. Ku Klux Klan bildades. 

Tusentals människor dödades genom 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 demo-

kratiska 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 sej i Massachusetts om de i lag var förhindrade gifta sej i sin hem-

stat. Denna Massachusetts-lag drogs tillbaka 2008!! 

Endast staterna i nordöst saknade lagar mot blandäktenskap (Även om Massachusetts 

lyckades med konststycket vi ovan nämnt). Alla lagar mot blandäktenskap innehöll listor med 

de “raser” som en vit inte fick gifta sej med. I samtliga fall fanns svarta. I många fall indianer. 

Oregon tyckte också att det var lämpligt att lista hawaianer. Många listade asiater. Andra 

nöjde sej med att förutom svarta och indianer lista filipiner. (Arizona, Wyoming, Kalifornien, 

Syd-Dakota, Utah). Asiatiska indier fick vara med på listan i Syd-Carolina-Arizona. Virginia 

tog det säkra för det osäkra och klippte till med “Alla icke vita”. Oklahoma förbjöd också 
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äktenskap mellan svarta och indianer. Provokativt, eftersom just de stammar som tvångs-

förflyttats dit (Cherokee, Creek, Seminole, Choctow och Chickasaw) hade historiskt stark 

uppblandning med svarta. 

Alabama 1931. Denna typ av apartheid fanns kvar i södra USA långt in på 1960-talet. Bild 
från flashmedia.glynn.k12ga.us   

Anhängare av rasbiologi har det inte lätt. Hur definiera man människor “rasmässigt”. 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 högsta domstolens dom i fallet 

Loving versus Virginia. Ja, det gifta i fallet hette faktiskt Loving. De hade gift sej 1957. Två 

år senare stormar polisen mitt i natten deras hem i Virginia. De dömdes till ett års fängelse. 

Deras brott: Richard Perry Loving var vit, Mildred Loving indian och svart. De flyttade till 

Washington D.C. och undgick på så sätt fängelsestraff. Dom 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 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 det nästan hälften av befolkningen 

https://efolket.eu/wp-content/uploads/2020/07/flashmedia.glynn_.k12ga.us_.jpg
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som röstade för att behålla raslagarna. i folkomröstning i Mississippi (48%) och Alabama 

(41%). 

Från 1969 och framåt genom 70-talet avskaffade de sydöstra delstaterna sina förbud mot 

blandade äktenskap. Alabama var sist. Året var 2000. Sweet Home Alabama … 

Green Left 

Hur polisen ska avskaffas: lärdomar från Rojava 
Hawzhin Azeez1 

Green Left 4/6 2020 

 

Två frivilliga i självförsvarsstyrkorna HPC på vakt under en martyrceremoni i Kobane, 2016. 
Foto: Hawzhin Azeez. 

Nyligen har vi upplevt ännu ett fruktansvärt fall av polisbrutalitet i USA med det vettlösa 

mordet på George Floyd. 

Det otillräckliga svaret från polisen provocerade allmänheten och massupplopp och protester 

ägde rum i flera städer, och de fortsätter. De förtrycktas gemensamma rop har rört sig kring 

tanken ”ingen rättvisa, ingen fred”. 

Den verkliga frågan är: hur kan ett system som är djupt förankrat i en blodig historia som 

grundar sig på vit övermakt, kapitalism och nyliberalism någonsin ge verklig och meningsfull 

rättvisa? Några kräver polisreformer. Andra har krävt omfördelning av pengar. Vissa har 

hävdat att det bästa alternativet är att avskaffa polisen. Många, även inom vänstern, kan inte 

tänka sig att ett sådant system någonsin kan gå att genomföra. 

Men ett sådant system existerar redan i Rojava, den självständiga självstyrande regionen i 

norra Syrien. I Rojava arbetar Assayishstyrkorna och Civila försvarsstyrkorna (HPC) till-

sammans för att ge samhället säkerhet och trygghet. Assayish arbetar som trafikkontrollanter, 

                                                 
1
 Hawzhin Azeez är en kurdisk akademiker och feminist som har specialiserat sig på studier av Mellanöstern. 

Undervisar för närvarande på amerikanska universitetet i Irak. 

https://www.greenleft.org.au/content/how-abolish-police-lessons-rojava
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arresterar brottslingar, skyddar offer, fungerar som säkerhetsvakter vid de viktigaste 

regeringsbyggnaderna och kontrollerar inflödet av folk och varor från en kanton till nästa. 

Till skillnad från detta är HPC folk i ett visst bostadsområde som skolats i grundläggande 

säkerhet. De patrullerar bara sitt eget grannskap om de inte skyddar folk under festivaler, 

martyrceremonier, lokala tilldragelser och nattvakter. Syftet med båda styrkorna är uttryck-

ligen att skydda folket, speciellt från yttre hot som terroristgrupper. Det är alltid HPC som 

skyddar bostadsområdena, aldrig Assayish. 

Samhällskontroll 

I detta alternativa system är möjligheterna att inrätta makthierarkier avsevärt begränsade. 

Folket är folkets beskyddare, de som de bor tillsammans med och växelverkar med dag-

ligdags. ”Säkerhetsstyrkornas” närhet till bostadsområdet, att de hämtas från sitt eget 

grannskap, säkerställer att det inte sker några överträdelser. När de ändå sker aktiveras 

omedelbart mekanismer för att ge rättvisa, heder och upprättelse genom grannskaps-

kommunerna. En monopolisering av denna process förhindras ytterligare genom att alla 

uppmuntras att delta i ett tjänstgöringssystem. Alla kan anmäla sig som frivilliga. Det gäller 

också äldre, särskilt kvinnor. 

Det finns inget mer stärkande, inget som återställer själen hos ett traumatiserat, krigsdrabbat 

samhälle mer än att se ens bostadsområdes matriarker självsäkert stå i gathörnen med AK-

47:or för att skydda folket. Till skillnad från de skrämmande bilderna av polisbrutalitet i USA, 

ingjuter inte dessa bilder skräck och fasa. De fyller samhället med självförtroende, stolthet, 

självrespekt och tillhörighet. I Rojava måste förstås de äldre ta mer ansvar på grund av det 

faktum att de flesta unga männen och kvinnorna har stridit vid fronten under kriget mot ISIS-

terroristerna. 

Den samhälleliga ekologin i detta system skyddas genom att kvinnors deltagande främjas, att 

det finns en djup respekt för mångkulturalism och ekologins helighet. Detta system upprättas 

med hjälp av samlade och upprepade satsningar på demokratisering, skolning och få samhället 

att glömma de patriarkala, sociala, politiska, ekonomiska och kulturella hierarkierna. Det 

räcker inte bara att skapa alternativa institutioner utan att arbeta med betydande skolande 

satsningar i samhället. Det är det enda sättet på vilket en långsiktig, meningsfull och organisk 

förändring kan ske. 

Folk börjar ofta högskola i en, två eller tre månader åt gången. Det är på frivillig basis men 

också grundat på regeringsinstitutionernas olika branscher. Exempelvis kan utbildnings-

departementet sätta upp en lista på 30 lärare åt gången för att gå på högskola. Folk får 

fortfarande lön under denna process. 

Kvinnor med barn kan ta med sig barnen till gratis barnomsorg medan de i flera veckor lär sig 

om medborgerliga skyldigheter, demokratiska rättigheter, könsjämlikhet, ekologisk 

hållbarhet, kapitalism och mer. Alla deltar i daglig städning, matlagning och skötsel av 

utbildningscentrumen medan de är där. 

Kommunal samexistens 

Kommunal samexistens lanseras som en genomtänkt, medveten satsning för att omorganisera 

och ombilda ett samhälle. Samma klassmedlemmar återvänder till samhället och ansluter sig 

till Assayish, HPC, kommuner, kooperativ och lokala råd. Folk uppmuntras att delta på flera 

nivåer av deltagande och beslutsfattande. 

Men redan innan det var möjligt att upprätta detta alternativa system behövde det uppstå en 

alternativ ideologi som skulle ge skissen till denna tanke på ett demokratiskt samhälle. Detta 

system fungerar på basis av den kurdiske ledaren Abdullah Ocalans teori om demokratisk 
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konfederalism, som inspirerats av den amerikanske teoretikern Murray Bookchins sociala 

ekologi. 

En av den demokratiska konfederalismens grundläggande värden är ett antihierarkiskt 

förhållningssätt till samhällsstrukturer och samexistens, till att börja med den svåra uppgiften 

att främja kvinnors frigörelse på den offentliga arenans alla områden. Det måste finnas ett 

40/60-procentigt deltagande i alla administrativa och beslutsfattande strukturer. Det gäller 

också systemet med delat ledarskap som ska innehas av en man och en kvinna. I grund och 

botten är ett system som baseras på aktivt främjande av jämlikhet under alla etniska, religiösa 

och beslutsfattande processer grundläggande för att detta antihierarkiska system ska fungera. 

Detta system upprättas utifrån grundvalen att institutioner med en hög nivå av kvinnligt del-

tagande har en tendens att vara mer inkluderande och demokratiska till sin natur. Enligt 

Ocalan:  Hur mycket samhället kan omvandlas på ett grundläggande sätt avgörs av hur stora 

förändringar kvinnorna har uppnått. 

På liknande sätt avgör nivån på kvinnors frihet och jämlikhet friheten och jämlikheten för alla 

delar av samhället. Således är kvinnors demokratisering avgörande för att på ett varaktigt sätt 

upprätta demokrati och sekularism. För ett demokratiskt land är kvinnors frihet också av stor 

betydelse, eftersom befriade kvinnor är grundvalen till ett befriat samhälle. Och i sin tur är ett 

befriat samhälle grunden till ett demokratiskt land. 

Rojavas ideologiska inriktning försöker vända upp och ner på allt vi känner till om staten, om 

fred, frigörelse och samexistens. Den är uttryckligen mot alla sorters hierarkier. 

Sedan den westfaliska ordningens
2
 tillkomst har splittrade och kolonialiserade minoriteter levt 

i konstgjorda och auktoritära nationalstater. Ett utestängande, våldsamt, hierarkiskt system 

som lär ut att mångfald är motstasen till patriotism och nationalism. Mångfald måste offras på 

nationalstatens blodiga altare, ennationalstat med ett språk, en flagga, en identitet, en nationell 

myt. Denna historia lärde de förtryckta, fördrivna och statslösa att det bara kan bi fria genom 

att skaffa sig en stat. Men denna process skulle givetvis leda till att andra minoriteter inom 

den statens gränser skulle förtryckas. 

Via Bookchin och Ocalan uppstod istället ett alternativt förslag där primitivt hat och sedan 

länge förankrade etniskt-religiösa klyftor kunde hanteras med hjälp av den demokratiska 

konfederalismens radikala gräsrotsmodell. 

Demokratisk konfederalism förenar kulturernas och religionernas rika mosaik i ett rikare 

samhälle som blomstrar på mångfald istället för att försöka radera ut den för att tjäna en 

speciell härskande grupps intressen. 

Många vänsteranhängare har gjort misstaget att säga att det betyder att alla uttryck för 

nationella identiteter ska suddas ut. Att ingen kurdiskhet, ingen armenisk, assyrisk och 

yazidisk ”nationalism” ska uttryckas. Det är ett ytterst orientalistiskt och västcentrerat 

perspektiv. Att be yazidier sluta att vara yazidier eller kurder att sluta vara kurder tjänar bara 

de imperialistiska och folkmördande krafternas intressen, som har upprättat sin grundläggande 

ideologi på att radera ut djupt förtryckta minoriteter. 

I Rojava betyder det att alla kulturer ska få existera fritt och uttrycka sina uråldriga kulturers 

och färgers rikhaltiga skönhet tillsammans med andra lika fritt existerande kulturer. Det 

innebär patriotism att vara stolt över din identitet, tillsammans med decentraliserade 

mekanismer för samexistens som baseras på att aktivt avveckla makthierarkier. Det innebär 

                                                 
2
 Westfaliska ordningen är det system som upprättades efter freden i Westfalen 1685, och var grundvalen till 

framväxten av de moderna nationalstaterna, ett europeiskt statssystem som sedermera delade upp övriga världen 

i koloniala imperier – öa. 
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uttrycklig respekt för mångkulturalism, att inte be koloniserade och förtryckta etniskt-reli-

giösa minoriteter att bilda ett alternativt ”medborgarskap” som grundas på att förneka allt som 

de under århundraden av påtvingad assimilering har kämpat för att bevara. 

Mångfald hyllas 

Rojava hävdar att mångfald är avgörande och ryggraden i en demokratisk nation. 

I Rojava drivs skolor på grundval av de tre dominerande språken, inklusive kurdiska, arabiska 

och syriska. Gatuskyltar skrivs på alla tre språken. Minoriteter som armenier får extra besluts-

fattande möjligheter och extra ”platser” i de beslutsfattande råden för att säkerställa att 

majoritetsstyret inte alltid blir till förfång för minoriteterna. Förstörda kyrkor byggs aktivt upp 

och synliggörs, multikulturella festivaler främjas. Konst, kultur, musik, litteratur från olika 

kulturer visa sida vid sida. 

Mångfald gynnas, stöds, uppmuntras, hyllas istället för att suddas ut, fruktas eller mördas. 

I detta system uppmuntras folk också att delta i civilsamhället så att intressen och behov 

uttrycks över fler mekanismer än längs etniskt-religiösa linjer. Denna medborgerliga 

omorientering fungerar bara när människor inte känner sig hotade på grund av sin kulturella 

identitet. På detta sätt undviks alienering, uppsplittring och kolonial oro, och skapas många 

sammanvävda vägar till tillhörighet och politiska uttryck. 

Likaså uppmuntras och förväntas ett politiskt och medborgerligt deltagande. Avpolitisering, 

apati och icke inblandning betraktas som motsatsen till ett demokratiskt samhälle. 

Detta system stärker därför samhällets organisation utifrån en annan befrielsepsykologi. Det 

avskaffar internaliserat hat och förtryck mot sig själv och andra. Det bryter ner den koloniala 

och kapitalistiska praktiken med ”de andra” och ”sudda ut” till det Eduardo Galeano kallar 

”inga”. Dessa inga är mindre än de andra. De är ”inga: ingens barn, äger ingenting … de inga 

som springer runt som kaniner, dör under livet och luras på alla tänkbara sätt”. 

För att en befrielseideologi ska bli framgångsrik måste den återskapa ett ja, ett någon från de 

som har gjorts till de andra, inga. 

Har Rojava avvecklat alla sorters rasism eller klasstrukturer eller könsfördomar eller annan 

diskriminering? Förvisso inte, men de ombildar aktivt samhället så att det kan undvika och 

avskaffa dessa förtryck under sökandet efter ett verkligt demokratiskt samhälle. Det är därför 

viktigt att inte romantisera Rojava, utan titta på det på ett förnuftigt sätt i avsikt att se hur 

saker och ting fungerar, vad som inte fungerar och vilka förändringar som krävs. För att 

uppnå ett rättvist och demokratiskt samhälle är nyskapande lika viktigt som att undvika 

dogmatism. Med Bookchins ord: ”Om vi inte gör det omöjliga kommer vi att drabbas av det 

otänkbara.” 

Den avgörande lärdomen är att den alternativa värd som ni tänker er redan finns och fungerar, 

skadad och övergiven men fortfarande vid liv. Trots bristen på stöd från den internationella 

vänstern, trots upprepade invasioner, annekteringar, kolonisering, etnisk rensning och 

Turkiets och dess terroristiska ombuds användning av olagliga kemiska vapen mot det. 

Den omänsklighet och det våld som de svarta upplever i USA har varit djupt chockerande och 

traumatiserande för alla med ett samvete och de som vill bygga samhällen som grundas på 

ömsesidig respekt, mänsklighet, samarbete och stöd. För att detta alternativa samhälle ska 

uppstå på ställen som USA måste folkens revolution i Tredje världen beaktas mer seriöst och 

studeras och försöka efterliknas aktivt. Lärdomar måste göras, frågor måste ställas, idéer bytas 

ut och nyskapande förändringar tillämpas för att passa de olika samhällenas speciella 

samhällspolitiska strukturer. 
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Hela det amerikanska samhällsekologiska systemet har rubbats av massfattigdom, inkomst-

skillnader, lönestöld, avsaknad av sjukvård, massfängslanden, förstörda ekosystem och för-

giftat dricksvatten. Arresteringen och häktandet av inte bara Derek M Chauvin utan också de 

tre andra poliser som är ansvariga för mordet på George Floyd kan bara fungera som symbo-

liska försök till rättvisa. Polisbrutaliteten är knuten till en systematisk praktik av många olika 

korsande lager av våld, förtryck och orättvisor. Vi måste fråga oss hur verklig rättvisa ser ut. 

Inget mindre än en total omvärdering av hela det orättvisa systemet kan ens närma sig det. 

Som kurder betraktar vi i hela Mellanöstern hur svarta samhällen över hela USA reser sig. Vi 

hyllar deras revolutionära mod, deras orubbliga förpliktelser till rättvisa och strävan efter 

rättvisa. Deras rop på rättvisa får en genklang i våra hjärtan, som slår för den frihet som 

förnekas oss, och även om våra kedjor kanske är annorlunda så står vi när det kommer till 

kritan inför samma förtryckande system som fortsätter att döda oss och utsätta oss för olika 

sorters våld. 

Med Rojava har vi säkerställts att en annan värld är möjlig. Nu måste vi låta solidaritet bli den 

bro som förenar oss. 

Översättning: Göran Källqvist 

Europe Solidaire Sans Frontières 

Black Lives Matter kan vara den största rörelsen i USA:s historia 
Larry Buchanan, Quoctrung Bui, Jugal, K. Patel, Bedel Saget, Anjali Singhvi 

Europe Solidaire Sans Frontières 3/7 2020 

En förkortad version av denna artikel publicerades i Internationalen 17/7 2020 

De senaste Black Lives Matter-protesterna nådde en höjdpunkt den 6 juni, när en halv miljon 

människor deltog på nästan 550 ställen över hela USA. Det var bara en enda dag under mer än 

en månad av protester som fortfarande fortsätter. 

Fyra opinionsundersökningar på senare tid – inklusive en som publicerades i veckan av Civis 

Analytics, ett bolag som arbetar med företag och Demokratiska partiets kampanjer – hävdar 

att omkring 15-26 miljoner människor har deltagit i demonstrationer i USA om George 

Floyds och andras död under de senaste veckorna. 

Dessa siffror skulle göra de senaste protesterna till den största rörelsen i landets historia, 

enligt forskare och experter. 

Antal personer i USA som sa att de protesterade, enligt undersökningarna 

Undersökning % som protesterade Inbegripen befolkning Undersökningsperiod 

Kaiser Family Foundation 

(n = 1296) 

10% 26 miljoner 8-14 juni 

Civis Analytics (4446) 9% 23 miljoner 12-22 juni 

N.O.R.C. (1310) 7% 18 miljoner 12-11 juni 

Pew (9654) 6% 15 miljoner 4-10 juni 

Not: Undersökningarna gäller vuxen befolkning i USA. 

”Jag har aldrig sett så höga siffror för deltagande i protester om en speciell fråga under en så 

kort period”, sa Neal Caren, docent vid University of North Carolina i Chapel Hill, som 

studerar sociala rörelser i USA. 

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article53942&fbclid=IwAR2uyCbljaW8mrtDZi7eOw3AnNPcmgFPb0yXboOQgDMqAIL6u3h99ISXMhU
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Även om det är möjligt att fler personer sa att de protesterade än de faktiskt gjorde, även om 

bara häften berättade sanningen, så talar undersökningarna för att mer än 7 miljoner 

människor deltog i de senaste demonstrationerna. 

Kvinnodemonstrationerna 2017 hade mellan 3-5 miljoner deltagare på en enda dag, men det 

var en väldigt organiserad händelse. Sammanlagt verkar de senaste Black Lives Matter-

protesterna – som är mer organiska till sin karaktär – ha överträffat detta antal klart. 

”Det är faktiskt svårt att överdriva omfattningen på denna rörelse”, sa Deva Woodly, docent i 

politisk vetenskap vid New School. 

Woodly sa att medborgarrättsdemonstrationerna på 1960-talet var betydligt mindre till antalet. 

”Om vi la ihop protesterna under den perioden talar vi om hundratusentals människor men 

inte miljoner”, sa hon. 

Enligt en undersökning av internationella protester av Erica Chenoweth, professor vid 

Harvard Kennedy School och en av ledarna för Crowd Counting Consortium som samlar ihop 

data om storleken på politiska protester, är till och med protester för att avsätta 

regeringsledare eller för självständighet vanligtvis framgångsrika om de vid sin höjdpunkt 

omfattar 3,5% av befolkningen. 

Varför denna rörelse är annorlunda 

Det är svårt att exakt beräkna deltagandet vid protester, och det har lett till ett antal berömda 

dispyter. Det officiella totalantalet brukar vara en blandning av bedömningar från 

organisatörer, polisen och lokala nyhetsreportrar. 

Men kontrollräkningar av grupper av räknare visar att antalet deltagare är enastående. Den 6 

juni deltog till exempel minst 50.000 personer i Philadelphia, 20.000 i Union Park i Chicago 

och upp till 10.000 på Golden Gate Bridge, enligt beräkningar av Edwin Chow, docent vid 

Texas State University, och forskare vid Crowd Counting Consortium. 

Enligt en analys i Times har det varit mer än 4.700 demonstrationer över hela USA, eller i 

medeltal 140 per dag, sedan de första protesterna började i Minneapolis den 26 maj. Del-

tagandet har varierat mellan dussintals till tiotusentals i omkring 2.500 småstäder och större 

städer. 

”Den geografiska spridningen av protesterna är ett verkligt viktigt kännetecken och visar 

djupet och bredden på rörelsens stöd”, sa Kenneth Andrews, sociologiprofessor vid University 

of North Carolina i Chapel Hill. 

Ett av skälen till att det har varit protester på så många ställen i USA är stödet från 

organisationer som Black Lives Matter. Även om gruppen inte nödvändigtvis leder varje 

protest, kan den tillhandahålla material, vägledning och ramar för de nya aktivisterna, sa 

professor Woodly. Aktivisterna använder sociala media för att snabbt sprida uppgifter om 

protesterna till en bred publik. 

Black Lives Matter har existerat sedan 2013, men det har skett en stor förändring i den 

allmänna opinionen om rörelsen och ett bredare stöd för de senaste protesterna. En störtflod 

av offentligt stöd för Black Lives Matter från organisationer som NFL och NASCAR kan 

också ha uppmuntrat anhängare som vanligtvis skulle stå vid sidan om att ansluta sig.  

Protesterna kan också ha gynnats av att landet är mer betingat att protestera. Den fientliga 

inställning som Trump-administrationen har intagit i frågor som vapen, klimatförändringar 

och invandring har lett till mer protester än under någon annan president sedan Kalla kriget. 
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Enligt en opinionsundersökning av Washington Post och Kaiser Family Foundation sa var 

femte amerikan att de hade deltagit i någon protest sedan Trump tillträdde, och 19% sa att de 

protesterade nu. 

Vilka protesterar? 

Mer än 40% av USA:s län – åtminstone 1.360 – har upplevt protester. Till skillnad från 

tidigare Black Lives Matter-protester hade nästan 95% av länen där det varit protester på 

senare tid en vit majoritet, och nästan tre fjärdedelar av länen var till mer än 75% vita. 

”Utan att förneka verkligheten och betydelsen av det omfattande vita stödet för rörelsen i 

början av 1960-talet, så var antalet vita som var aktiva på ett varaktigt sätt i kampen 

jämförelsevis få, och förvisso inget som liknar den andel som vi har sett delta de senaste 

veckorna”, sa Douglas McAdam, professor emeritus vid Stanford University som studerar 

sociala rörelser. 

Enigt Civis Analytics opinionsundersökning verkar rörelsen ha dragit till sig yngre och mer 

välbeställda demonstranter. Åldersgruppen med störst andel demonstranter var folk under 35 

och inkomstgruppen med störst andel demonstranter var de som tjänade mer än 150.000 

dollar. 

Hälften av de som sa att de protesterade sa att det var första gången de var inblandade i någon 

sorts aktivism eller demonstration. En majoritet sa att de hade sett en video med polisvåld mot 

demonstranter eller svarta under det senaste året. Och av dessa sa hälften att det fick dem att 

stöda Black Lives Matter-rörelsen ännu mer.  

Protesterna krockar med en annan vattendelande rörelse: landets mest förödande pandemi i 

modern tid. 

”Att vara hemma och inte kunna göra så mycket kan ha förstärkt något som redan var 

avgörande, som redan var en kraftfull katalysator, och det var videon”, sa Daniel Q Gillion, 

professor vid University of Pennsylvania som har skrivit flera böcker om protester och politik. 

”Om man inte berörs av videon på George Floyd så har man inget hjärta”, sa han. ”Och den 

utlösaren kan nu förstärkas av det faktum att individer troligen har mer tid att delta i 

protestaktiviteter.” 

Utöver den plötsliga uppgången av demonstrationer på Juneteenth, så har, enligt Crowd 

Counting Consortium, antalet protester fallit betydligt under de senaste två veckorna.  

Men de förändringar som protesterna har lyckats uppnå på så kort tid är avsevärda. I 

Minneapolis har kommunstyrelsen lovat att upplösa sin polisavdelning. I New York har 

lagstiftare upphävt en lag som hemlighöll polisens disciplinära ärenden. Städer och stater över 

hela landet antog nya lagar som förbjöd strypgrepp. Lagstiftare i Mississippi röstade för att 

dra tillbaka sin stats flagga, som har ett sydstatsemblem på en framträdande plats. 

”Det ser ut som om de här protesterna uppnår något som väldigt få protester gör: att sätta 

igång en period av betydande, varaktiga och utbredda sociala, politiska förändringar”, sa 

professor McAdam. ”Vi verkar uppleva en vändpunkt för samhällsförändringar – det är lika 

sällsynt i samhället som det möjligen kan få konsekvenser.” 

Översättning: Göran Källqvist 
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Jacobin Magazine 

För att bryta polisens makt måste vi mobilisera arbetarrörelsens 
makt 

Paul Heideman 
Jacobin magazine 3/7 2020 

I det förflutna har fackföreningar med en radikal ledning stått i frontlinjen för kampen mot 

polisbrutalitet. Fackföreningarna måste ta sig i kragen och göra samma sak idag – ty rörelsen 

för rasrättvisa kan inte erövra radikala reformer utan de organiserade arbetarnas institutionella 

makt. 

Bland de många byggnader som sattes i brand förra veckan framstår en som ett märkligt mål: 

AFL-CIO:s högkvarter i Washington, DC. Vissa har spekulerat om demonstranterna satte eld 

på entrén i söndags natt eftersom den fackliga federationen inte har drivit frågan om rasrätt-

visa med tillräcklig glöd, men en mer trolig förklaring är att demonstranterna bara såg den 

som ännu en flott byggnad. 

Det är en tragedi. Högkvarteret för landets viktigaste arbetarförbund borde allmänt betraktas 

som en symbol för rasrelaterad och ekonomisk rättvisa. Att fackföreningens entré inte betydde 

något speciellt för de personer som revolterar är en anklagelse mot AFL-CIO. Som lokalav-

delningen för transportarbetarfacket ATU i Washington uttryckte det i ett pressuttalande igår: 

”Varför ser inte unga svarta och färgade arbetare som är frustrerade över ständiga orättvisor 

AFL-CIO som sin naturliga allierade under kampen för jämlikhet? Varför såg de inte denna 

handling som att bränna ner sitt eget hus?” 

En del fackföreningar, inklusive ATU, har givit en skymt av den amerikanska arbetarrörelsens 

bästa sidor – i frontlinjen under kampen mot all sorts förtryck. När polisen förra veckan för-

sökte använda en stadsbuss för att transportera arresterade demonstranter klev busschauffören 

av och vägrade köra den. Hans fackförening stödde honom. Efter att en busschaufför i 

Minneapolis vägrade transportera poliser utfärdade hans lokalavdelning i ATU ett uttalande 

som bekräftade medlemmarnas rätt att vägra att hjälpa till under polisoperationer. Det natio-

nella transportarbetarfacket TWU, som representerar arbetare från San Francisco till New 

York, utfärdade ett uttalande som sa att deras chaufförer inte är tvungna att fungera som 

polischaufförer. 

Alla dessa arbetare och fackföreningar sällade sig till den långa historia av antirasistiska 

aktioner som den organiserade arbetarrörelsen i USA har utfört. Även om alltför många har 

begått eller ignorerat rasorättvisor, så har en del, i synnerhet de med band till den socialistiska 

eller kommunistiska vänstern, kastat sig in i kampen på ett sätt som är en modell för idag. 

1946, omedelbart efter Andra världskriget, mobiliserade fackmedlemmar i New York till stöd 

för bröderna Ferguson, fyra svarta män (tre av dem krigsveteraner) som efter kriget möttes i 

Freeport, Long Island. Efter att ha förvägrats servering i ett café för vita angreps männen av 

en polis som sköt och dödade två av dem (och omedelbart berömdes för detta av en domare 

och en distriktsåklagare). Tillsammans med medborgarrättsrörelsen NAACP:s lokalavdelning, 

kommunistpartiet och andra krafter, spelade progressiva fackföreningar en central roll i 

rörelsen för rättvisa i Freeport. TWU, som vid den tiden stod kommunistpartiet nära, gick i 

spetsen. Vid en demonstration förknippade en TWU-ledare kampen mot polisbrutaliteten med 

antikoloniala rörelser och utropade: ”Freeport, mitt TWU, kampen i Indien är alla samma 

kamp.” 

Under samma år bråkade även New Yorks lärarfack (TU), som leddes av kommunistpartiet, 

med polisen. En tidigare undersökning hade avslöjat att mer än 400 poliser i New York var 

https://jacobinmag.com/2020/06/police-labor-union-organizing-cops-racism
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medlemmar i den Kristna fronten, en fascistisk organisation som hade grundats av fader 

Charles Coughlin. Det till stora delar judiska TU kopplade samman antisemitism och rasism 

mot svarta, och drev en kampanj för att borgmästaren skulle avskeda poliser som var anslutna 

till organisationen. 

Även i Los Angeles mobiliserade fackföreningar mot polisvåld under efterkrigsåren. 1948 

sköt och dödade en Los Angeles-polis 17-åringen Augustín Salcido när polisen arresterade 

denne för att förment sälja stulna klockor. CIO:s organisation i staden ledde kampen för rätt-

visa för Salcido och utfärdade omedelbart ett uttalande: ”Tusentals mexikansk-amerikanska 

medlemmar i vår fackförening kan vittna om misshandel, hotelser, utpressning, opåkallade 

arresteringar och terrorism från polisens sida mot det mexikansk-amerikanska samhället i Los 

Angeles.” 

Ledaren för kontorsanställdas fackförening skickade å sina medlemmars vägnar ett brev till 

borgmästaren och krävde åtal: ”Om [polisen] inte ställs inför rätta kommer denna senaste 

skjutning att bli ett tydligt tecken på ett officiellt godkännande av terror mot minoritetsfolk.” 

När polisen frikändes ledde CIO i staden en delegation till polischefen och krävde att han 

skulle avskeda polisen. 

Senare exempel visar också hur den organiserade arbetarrörelsen kan förbinda sig till kampen 

mot polisvåld. 2014-2015 skrev ett antal fackföreningar under på Black Lives Matter-

aktivisters (BLM) krav. Sjuksköterskefacket kopplade samman polisvåld med rasrelaterad 

ojämlikhet vad gäller hälsa. I Kalifornien krävde bilarbetarfacket UAW:s lokalavdelning 2865 

att AFL-CIO skulle sparka polisfackföreningar från sina led. Kommunikationsarbetarnas fack 

utfärdade ett uttalande till stöd för BLM (om än ett inlindat uttalande som också visade många 

fackliga ledares ovilja att konfrontera polisfacken). 

Att fackföreningarna ska delta i den antirasistiska kampen är inte bara etiskt tvingande. Det är 

avgörande för att kampen mot polisvåld och ska lyckas, av minst två skäl. 

För det första är polisens fackföreningar en central fiende till rörelsen på gatorna. De kämpar 

för den mest reaktionära lagstiftningen, mobiliserar för att försvara medlemmar som är skyl-

diga till de mest vedervärdiga brott och stoltserar i allmänhet med sin likgiltighet inför ett 

civilt styre. Men i de flesta städer behandlas polisfacken som fullvärdiga medlemmar i lokala 

fackliga råd och förbund. De arbetar ofta nära samman med andra kommunala fackföreningar, 

från brandmän till lärare, för att skydda arbetares rättigheter och kommunala budgetar. Med 

tanke på deras storlek och makt är de flesta andra fackföreningar i städerna rädda för att stöta 

bort dem. 

Det är ett enormt politiskt problem. Om polisen ska bli av med sin finansiering och hållas 

tillbaka måste deras fackföreningar avskiljas och isoleras från resten av den organiserade 

arbetarrörelsen. Om polisfacken kan upprätthålla en gemensam front med kommunala fack-

föreningar, så kommer de nästan säkert att kunna stå emot alla meningsfulla försöka att tygla 

dem. 

För att få till stånd en splittring krävs det aktioner från fackföreningsmedlemmar själva. 

Speciellt i fackföreningar för offentliganställda måste medlemmarna driva på sina organisa-

tioner att öppet identifiera sig med kampen mot polisbrutaliteten. Fackföreningarna måste gå 

utöver bara uttalanden och lägga verkliga resurser på den antirasistiska kampen. Sådana 

aktioner skulle vidga klyftan mellan snutar och andra kommunala arbetare och isolera 

polisens fackföreningar politiskt och göra dem mer sårbara för progressiva reformer. 

För det andra är det fortfarande oklart varifrån kraften att tvinga igenom en reform av polisen 

ska komma. Även om den enorma energi som under de senaste 70 åren har lagts ner på att 

lägga band på polisen ofta har ökat allmänhetens medvetenhet om rasförtrycket, så har den 
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varit mycket mindre framgångsrik i att institutionellt minska polisens makt. Segrar har vunnits 

mot enskilda poliser, men inte många mot systemet själv. 

För att på något avgörande sätt försvaga polisen krävs det en enormt stor samhällelig kraft – 

för att inte bara övervinna polisfackens institutionella makt, utan också de kapitalistiska 

stadsplanerarna som stöder en utökad övervakning. För att gå mot dessa intressen behöver 

rörelsen mobilisera betydligt större styrkor än vad den hittills har ställt på fötter. Den behöver 

kunna utöva mer makt än bara med hjälp av korta aktioner av oorganiserade störningar, utan 

även med hjälp av organiserat, icke-våldstvång mot kapitalet och staten. 

Det kommer inte att bli enkelt eller lätt att bygga en allians mellan arbetarrörelsen och den 

antirasistiska kampen. Många fackföreningar är bara alltför nöjda med att förena sig med 

polisens fackföreningar medan andra kommer att anta resolutioner i massor utan några 

åtföljande aktioner. Men fackföreningarnas basmedlemmar kan driva dessa institutioner 

framåt även när deras ledare hellre skulle vilja att de står still. När eldsvådorna oundvikligen 

kommer att börja falna och frågan uppstår om vart rörelsen ska ta vägen sedan, så är dessa 

arbetare en grupp som skulle kunna ge ett svar. 

Översättning från engelska, Göran Källqvist. 


