
I GÖRAN OLSSONS The Black Power Mixtape 1967–75 får Angela Davis frågan av en svensk 
reporter om hur hon ser på användandet av våld. Hon svarar med att säga att hon växte upp  
i Birmingham, Alabama och berätta om bomben mot kyrkan där (som Nina Simone skrev låten 
Mississippi Goddamm om), att hon kände tjejerna som dödades i attentatet och att efteråt 
började männen i kvarteret hålla vakt på nätterna för att förhindra att något liknande skulle 
hända igen: ”Och det är därför som jag, när någon frågar mig om hur jag ser på användandet av 
våld, tänker att den personen måste vara helt ovetande om vad svarta har fått gå igenom i det 
här landet, ända sedan den första svarta människan kidnappades vid Afrikas kust och togs hit.”

Angela Davis är en av USA:s viktigaste akademiker och en av de i Black Power som inte blev 
mördade eller knäckta. Hon blev professor. Hon satte fingret på antirasistiska och feministiska 
strategier och när jag tänker på vad Black Power-rörelsen egentligen har betytt för mig så inser  
jag att det var det. De visade världen och vände den upp och ner. Angela Davis visade, 
inspirerad av den tyske filosofen Herbert Marcuse som var hennes lärare vid Frankfurtskolan, 
att det inte finns några fasta gränser mellan politisk teori och praktik och att det är möjligt, 
eller till och med nödvändigt, att vara både aktivist och intellektuell. Hon presenterade 
marxismen för Black Power-rörelsen och försökte visa vägarna bort från nationalismen.

Vi som är födda efter att den här filmen tar slut mötte Black Power i dess alla möjliga olika 
skepnader genom våra föräldrar och genom hiphop, genom Spike Lee, Nina Simone, Sun Ra,  
The Last Poets och Tupac och Tupacs mamma. Vi målade upp bilder i våra huvuden av de 
mytiska figurerna bakom namnen, Louis Farrakhan, Malcolm X, Kwame Ture, The Black 
Panther Party. De gav oss aktivismens romantik, vars attraktionskraft man får lov att  
erkänna, men de visade också hur mycket motstånd och frihet handlar om att definiera  
sina egna begrepp för att inte längre bli till i relation till förtrycket. 

Som åskådare på avstånd kan man tycka att delar av Black Power-rörelsen ibland verkar  
ha ”misslyckats” med just det, när de målade in sig i garveyistiska hörn och med patriotism, 
kommunism, religion, rasism, hierarkier och våld visade sig som en skrattspegel i ansiktet  
på de vita grisarna. Samtidigt kan vi också se vågspelet inom den antirasistiska tanke-
traditionen i USA, inte minst i ett sådant här dokument. Till exempel är The Black Panther 
Partys hyperamerikanska tro på The Gun – som här ser mest absurd ut när barnen i 
partikontorets bespisning sjunger ”Pick up the gun, pick up the gun and put the pigs on  
the run” – lika mycket ett svar på Martin Luther Kings pacifism som på det vita våldet. 

Den här rörelsen drogs förstås med liknande problem och paradoxer som alla andra löst 
sammansatta motståndsrörelser och i historieskrivningen har man ofta varit frestad att gömma  
dem under en idyllisering. Men i det gamla nyhetsmaterialet från SVT:s källare kommer  
misstagen och människorna bakom fram på ett helt annat sätt än i böckerna och talen. 
Ikonerna blir svagare och därmed ännu starkare som inspiratörer. Som rapparen Talib Kweli 
säger om Stokely Carmichael när han får se honom så här: ”He was a regular dude.” 
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Med arkivmaterial som legat glömt i svenska källare i över 
30 år berättar filmen historien om den afro-amerikanska 
medborgarrättskampen under åren 1967–1975. Regissören 
kombinerar mäktigt arkivmaterial och musik från bland 
andra Questlove med nutida intervjuer från nu ledande 
afro-amerikanska artister, aktivister och forskare. 
Medverkar gör Angela Davis, Stokely Carmichael, Erykah 
Badu, Talib Kweli, Harry Belafonte, Questlove med flera. 
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