
Free Angela and All Political Prisoners

Den 13 oktober 1970 blir medborgarrätsskämpen Angela Davis arresterad. Hon är bland annat miss-
tänkt för medhjälp till mord och riskerar nu dödsstraff.  Med mängder av arkivklipp och intervjuer, teck-
nar dokumentären Free Angela and All Political Prisoners ett spännande porträtt av den högutbildade 
medelklasskvinnan som blev en av Black Power-rörelsens främsta förkämpar. Vi följer henne från tiden 
som ung filosofistudent i Europa, fram till rättegången som fick en hel värld att engagera sig för svartas 
rättigheter i USA.

Rek för åk 7- gymnasiet

En filmhandledning av Jonathan Rozenkrantz

Handling
En vemodig sångröst ackompanjerad 
av slagverk inleder dokumentären, och 
förtexterna följs av en svartvit bild på 
en kvinna i profil. Hon vänder sig lång-
samt mot kameran, hennes ansikte är 
knappt synligt annat än som silhuett, 
och bilden övergår i ett montage av 
arkivklipp och svartvita fotografier. 

Det är den 7 augusti 1970 utanför 
en rättssal i San Rafael, Kalifornien, 
och fyra personer – inklusive en doma-
re – har just skjutits ihjäl. Omständig-
heterna är ännu oklara, men två av 
vapnen som använts tillhör medbor-
garrättskämpen Angela Davis. Slagver-
ken slår hårdare, sången övergår i skrik 
– till ljudet från polissirener får vi läsa 

att Davis har gått under jorden. 
Efter denna intensiva introduktion 

övergår filmen i en montagesekvens 
av svartvita fotografier, bilder på 
segregationen av svarta i 1960-talets 
USA. Arkivklipp varvas med nutida 
intervjusekvenser där Davis berättar 
om sin uppväxt i ett samhälle präglat 
av rasism. Hon studerar under en tid i 
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Tyskland, men återvänder till USA ef-
ter att ha sett tidningsbilder på Svarta 
Pantrarna. En förändring håller på att 
ske i landet och Davis vill vara delaktig. 
Samtidigt som hon letar efter vägar in 
i medborgarrättsrörelsen studerar hon 
vidare under den marxistiske filosofen 
Herbert Marcuse. Han kommer att ha 
stor inverkan på hennes idéer om kun-
skap och kamp och det är i egenskap 
av intellektuell som hon tar steget in i 
aktivismen.

Davis blir medlem i, eller knyter 
band till, ett flertal radikala organisa-
tioner. Samtidigt som hon är medlem i 
kommunistpartiet och närmar sig Svar-
ta Pantrarna gör hennes expertis inom 
marxistisk filosofi att hon blir erbjuden 
en tjänst på Univeristy of California. 
Hon hinner dock knappt börja innan 
universitetsledningen förbjuder henne 
att undervisa. Hennes första föreläs-
ning har redan lockat till sig mer än 2 
000 studenter. Aktivisten Angela Davis 
är på väg att bli berömd.

I takt med att hon förvandlas till en 
symbol för 1960-talets radikala rörel-
ser växer hotbilden mot Angela Davis. 
Hon får ta emot allt från rasistiska 
påhopp till rena dödshot och köper 
därför så småningom sin första pistol. 
Samtidigt trappas det politiska våldet i 
hela samhället upp. Malcolm X, Martin 
Luther King och Robert Kennedy blir 
mördade. Massiva fredsmarscher mot 
Vietnamkriget slås ned av våldsamma 
poliser, samtidigt som kampen mellan 
Svarta Pantrar och poliskåren börjar 
likna ett inbördeskrig.

Över ljudet från kulsprutor och 
skakiga arkivbilder på ödsliga Los 
Angelesgator förklarar en tidstypisk 
berättarröst att 300 poliser deltagit i 
en intensiv, fem timmar lång skottstrid. 
Polisen har gått till anfall mot ett av 
Svarta Pantrarnas kontor – FBI-chefen 
J. Edgar Hoover kallar den militanta 
organisationen för ”den största faran 
för landets säkerhet.” Men för medbor-
garrättskämpar som Angela Davis är 
poliser, agenter och makthavare hotet. 
”Det var som om vi levde i ett krigstill-
stånd”, kommenterar hon i en nutida 
intervju. ”För oss var revolutionen 
under den tiden precis runt hörnet. Vi 
måste göra allt vi kunde för att inleda 
den.

” Vi ser gamla arkivklipp på Davis då 
hon talar till en folkmassa. Hon säger 

att en konspiration råder i landet med 
syfte att utplåna hela det svarta sam-
fundet. ”Denna konspiration att begå 
folkmord på vårt folk tvingar oss att 
utöva vår konstitutionella rätt att bära 
vapen för att försvara vårt samfund, 
våra familjer och oss själva. All makt åt 
folket.”

Davis blir avskedad från universite-
tet. Hon börjar samtidigt engagera sig 
för ett rättsfall där tre svarta fångar 
står felaktigt anklagade för mordet på 
en vit vakt. De har sedan en längre tid 
varit politiskt engagerade i fängelset 
och är i själva verket, menar många, 
politiska fångar. Davis blir talesperson 
för frågan om deras frigivning, och hon 
blir särskilt fäst vid den intelligente och 
passionerade aktivisten George Jack-
son. Tillsammans med dennes yngre 
bror Jonathan P. Jackson, börjar hon 
verka för att han ska släppas fri. 

En montagesekvens av svartvita still-
bilder följer. På ljudspåret hörs sången 
från inledningen. En grupp beväpnade 
män, däribland Jonathan, har belägrat 
en byggnad. De riktar sina skjutvapen 
mot gisslan, samtidigt som poliser 
riktar sina vapen mot dem. Fotografi-
erna växlar i ett allt snabbare tempo, 
sången övergår ännu en gång i skrik. 
Vi ser Jonathan och hans kamrater 
ligga ihjälskjutna efter ett misslyckat 
fritagningsförsök.

Eftersom två av vapnen som använts 
av männen tillhör Angela Davis blir 
hon misstänkt för medverkan till mord, 
kidnappning och konspiration. En jakt 
över hela kontinenten följer, där otali-
ga svarta kvinnor stoppas och förhörs. 
Davis flyr med FBI i hälarna, och blir 
slutligen tillfångatagen i New York. 
President Nixon gratulerar Hoover för 
insatsen, men på USA:s gator skande-
rar människor ”Frige Angela, fängsla 
Hoover.” Stödet för Davis är starkt, 
men makthavarna vill se henne straf-
fad. Hon förflyttas mitt i natten med 
hemligt militärflyg för att ställas inför 
rätta i rättssalen som det misslyckade 
fritagningsförsöket skedde.

Åklagarsidan yrkar på dödsstraff på 
alla tre punkter. Protesterna intensifie-
ras och en försvarskommitté bildas för 
att fria Angela Davis och alla politiska 
fångar. Angela själv, som större delen 
av tiden sitter inlåst i isoleringscell, får 
ändå några tillfällen att träffa George. 
Deras intima stunder kommer att fylla 

en central funktion för åklagarens 
argumentation.

En våg av manifestationer sveper 
över världen – alltfler engagerar sig för 
Davis fall och de svartas kamp i USA. 
Davis egen tillvaro tar en dramatisk 
vändning efter tre avgörande händel-
ser. George Jackson blir ihjälskjuten 
under ett fängelseuppror. Högsta Dom-
stolen i Kalifornien avskaffar dödstraf-
fet. Davis får även stöd från oväntat 
håll: en vit bonde från ett av Kalifor-
niens mest konservativa områden 
betalar hennes borgen. När rättegång-
en väl inleds igen har hennes situation 
därmed förändrats avsevärt. 

Åklagaren bestämmer sig nu för 
att byta taktik. Han menar att Davis 
varit delaktig på grund av sina känslor 
för George Jackson. När hon själv får 
komma till tals inleder hon med att 
hånskratta åt påståendet och kallar det 
hela för ett uppenbart bevis på mans-
chauvinism. Samtidigt får hon stå ut 
med att hennes privata brev till George 
görs offentliga. 

De rasistiska maktstrukturer som 
medborgarrättsrörelsen kämpar mot 
manifesteras även i rättssalen. Åkla-
garsidan är vit, domaren likaså, och i 
juryn är alla vita. Davis har, inte minst 
av politiska skäl, valt svarta försvarsad-
vokater. När det blir dags att övertyga 
juryn om Davis oskuld, blir försva-
rets taktik bland annat att få de vita 
jurymedlemmarna att leva sig in i den 
svarta erfarenheten – att förstå vad det 
innebär att leva som rättslös i ett djupt 
rasistiskt land.

Taktiken blir en framgång och Davis 
frias på alla åtalspunkter. I filmens 
slutminuter får vi se arkivklipp på ju-
blande folkmassor. ”Jag var så glad att 
den delen av mitt liv var över”, kom-
menterar Davis i filmens sista intervju. 
”Samtidigt, all den energi som hade 
frambringats … Vi satte oss ner och 
pratade om hur vi skulle kunna bygga 
vidare och fortsätta uppnå fler segrar 
för fler människor. Det blev temat i 
mitt liv och här är jag idag …”

Form och feeling
Free Angela and All Political Prisoners 
utgör vad som skulle kunna kallas för 
ett intermedialt kollage. Filmen blan-
dar en mängd medietyper och varvar 
arkivklipp från 60- och 70-talet med 
nutida intervjuer, teckningar, tidning-
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surklipp och fotografier. Vissa scener, 
till exempel kärleksmötet i fängelset, 
är renodlade dramatiseringar. Här 
ser vi skådespelare i rollerna som en 
ung Angela Davis och George Jack-
son. Andra gånger, som FBI-jakten på 
Angela Davis, skapar blandningen av 
arkivklipp och pålagda ljud en spän-
ningkänsla som närmast påminner om 
en Hollywoodfilm. 

Dokumentären rör sig ofta framåt i 
rasande fart, där åskådaren bombar-
deras med ljud- och bildinformation. 
Ibland är tempot så intensivt att det 
blir svårt att ta in och reflektera kring 
enskilda detaljer. Angela Davis karak-
täristiska röst löper som en röd tråd 
genom hela filmen. 

• Försök att identifiera de olika 
medietyper som filmen använder, och 
hur dessa samverkar. Vilken funktion 
kan de tänkas fylla? Varför visas till 
exempel det misslyckade fritagnings-
försöket i form av fotografier, medan 
kärleksmötet iscensätts av skådespe-
lare? Vilken effekt upplever ni att 
filmen uppnår med sina många olika 
stilgrepp? Fundera samtidigt på vad 
det innebär att filmen är en dokumen-
tär. Hur förhåller sig de olika mediety-
perna och stilgreppen till detta?

• Hur upplever ni filmens tempo och 
det sätt informationen presenteras 
på? Vad kan det finnas för för- respek-
tive nackdelar med att sammanställa 
en dokumentär på det här sättet? I 
filmen berättas vid ett tillfälle hur 

åklagaren kallade in mer än hundra 
vittnen för att överväldiga juryn med 
information. Syftet var att övertyga 
den om att Davis var skyldig. Hur 
speglar åklagarens taktik dokumen-
tärens, och vad säger det om filmens 
perspektiv?

• Vilken bild av Angela Davis har 
ni efter att ha sett filmen? Hur kan 
berättarperspektivet tänkas påverka 
den bilden? Vems historia är det som 
berättas och vem/vilka berättar den? 
Är dokumentären en objektiv skild-
ring av händelserna i fråga? Måste en 
film vara objektiv för att klassas som 
en dokumentär? Kan den över huvud 
taget vara det? 

Filmen visar ofta gamla intervjuklipp 
med Davis familjemedlemmar, vänner 
och medkämpar. Ofta uppstår spän-
ningar på grund av journalisternas 
frågor. Vi får inte direkt känslan av 
att dåtidens medier sympatiserar med 
Davis och medborgarrättsrörelsen. 
Perspektivet pendlar snarare mellan 
neutralt och rent kritiskt. 

• Fundera kring journalisters roll i 
rapporteringen av politiska händelser, 
såväl i filmen som i andra samman-
hang. Hur förhåller sig till exempel 
svensk press till politisk aktivism? I 
december 2013 attackerade en grupp 
nazister en demonstration mot rasism 
i Stockholmsförorten Kärrtorp. Hän-
delsen blev mycket uppmärksammad i 
svenska medier. Undersök och jämför 

hur olika dags- och kvällstidningar 
beskrev attacken.Skiljer sig rapporte-
ringen tidningarna emellan? Vad kan 
detta i så fall bero på?
  

Identitet och identifikation
Såväl i USA som i Sverige tenderar 
samhället att dela in människor enligt 
en rad identitetsmarkörer: i första hand 
kön, etnicitet, klass, ålder och sexuell 
läggning, men även politiska åsikter, 
kulturell smak och så vidare. Ofta upp-
fattas det som att dessa olika markörer 
går hand i hand; benämningar som 
”invandrarkille” konnoterar därmed 
inte bara etnicitet och kön, utan även 
en sorts klasstillhörighet. 
     Angela Davis är en svart, högutbil-
dad medelklasskvinna. Hon är akade-
miker och politisk aktivist. Hon är upp-
vuxen i ett tryggt svart medelklasshem i 
den otrygga, rasistiska Södern. Hon har 
studerat med den intellektuella eliten 
i Europa, och hon har blivit en symbol 
för den amerikanska Black Power-
rörelsen. Som en synnerligen samman-
satt person, bryter Angela Davis mot 
alla förenklande fördomar om identitet 
och grupptillhörighet. Kanske gör vi 
alla i själva verket det. I ett antal scener 
blir detta särskilt tydligt. 
     Tidigt i filmen berättar Davis om sina 
inledande svårigheter att bli accepterad 
i Black Power-rörelsen. Hennes aura 
av europeisk akademiker gör att man 
misstänker henne för att vara agent. 
Samtidigt blir detta hennes biljett in i 
rörelsen – hon blir inbjuden av Svarta 
Pantrarna för att undervisa gruppens 
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medlemmar i marxism. 
     Davis berättar även hur hon har 
svårt för den nationalism och mans-
chauvinism som råder inom den tidiga 
Black Power-rörelsen. ”Jag gillade 
inte att kvinnor förväntades placera 
sig längst bak, och bokstavligen sitta 
vid männens fötter.” Senare, under 
rättegången, är det den vita åklagarens 
manschauvinism som Davis belyser. I 
båda fallen blir könsidentiteten central.
     I en annan scen får vi se Davis syster 
Fania intervjuad. Den här gången är 
det Davis klasstillhörighet som jour-
nalisten angriper. ”Du hade en små-
borgerlig behaglig barndom, och hon 
med, i Birmingham. Kan du förklara 
hur någon med den bakgrunden kan 
bli revolutionär och marxist.” Fania 
snappar genast upp frågans negativa 



implikationer, det vill säga att Angela 
Davis aktivism skulle vara resultatet 
av att något har gått fel. ”Jag ser hos 
henne förutsättningarna att bli revolu-
tionär”, svarar systern. ”Jag ser inte en 
personlig tragedi, inte en snäll flicka 
som gått vilse. Hennes liv i Södern, 
hennes erfarenheter av vita i norr – allt 
det har bidragit till den hon är nu, en 
revolutionär. Och Angelas utbildning 
omsätts nu i handling. Det är hela hen-
nes utbildnings raison d’être.” 
     Där journalisten försöker skapa en 
motsättning mellan Davis som (bildad) 
medelklasskvinna och revolutionär, 
pekar Fania i stället på det faktum att 
det är tack vare hennes utbildning som 
Davis har blivit det sistnämnda. Där 
journalisten strategiskt undviker att 
nämna Davis hudfärg, påminner Fania 
honom om att Davis klasstillhörighet 
knappast har gjort henne immun mot 
den vita rasismen.
     

• Fundera över Angela Davis identi-
tet(er), era egna och varandras. Hur 
definierar ni er själva och varandra? 
Hur påverkar det vem eller vilka ni 
identifierar er med?
 

Frågan om identitet är nära samman-
länkad med frågan om makt. Ett sam-
hälle som delar in människor utifrån 
till exempel kön, etnicitet och klass, 

tenderar också att tillskriva de olika 
grupperna olika värden. I 1960-talets 
USA hade svarta medborgare betydligt 
mindre makt än vita. I den tidiga Black 
Power-rörelsen var kvinnorna under-
ordnade. En svart kvinna borde utifrån 
detta ha varit tämligen maktlös. Hur 
kommer det sig att Angela Davis ändå 
inte var det? Hur fungerar makt i ett 
samhälle där ojämlika maktförhållan-
den råder? 

• I Sverige talar vi om patriarkala 
samhällsstrukturer, vilket innebär att 
kvinnor har mindre makt än männen. 
Hur yttrar sig dessa ojämlika maktför-
hållanden? Innebär det att en kvinna 
alltid har mindre makt än en man?

Frågan om hudfärg, kön, identitet 
och identifikation blir särskilt tydlig 
under rättegångsscenen. Där åklagaren 
försöker distansera Angela Davis från 
juryn genom att utmåla henne som 
kärlekskrank kvinna, har försvarsadvo-
katen motsatt taktik. En central fråga 
under rättegången har varit varför 
Davis flydde från polisen om hon var 
oskyldig. För att få juryn, bestående av 
vita kvinnor och män, att förstå denna 
handling, ber försvarsadvokaten dem 
att försöka leva sig in i vad det innebär 
att vara svart amerikan – att under 
några minuter identifiera sig med den 

svarta erfarenheten. Han påminner 
dem om slaveriet och om att svarta 
länge var rättslösa. Han påminner 
också om hur flera svarta medborgar-
rättskämpar på 60-talet blev mördade. 
”Så om ni vet allt det här, om ni är en 
Angela Davis eller om ni är svart, så 
undrar ni inte varför hon flydde? Ni 
undrar bara varför i hela världen hon 
lät sig gripas.”

• Vad menar Davis när hon kallar 
åklagaren för manschauvinist? Vilken 
bild målar åklagaren egentligen upp 
när han karaktäriserar Angela Davis 
som en kärlekskrank kvinna? Vilka 
könsrelaterade fördomar spelar han 
på och hur bryter Angela Davis mot 
dessa? 

• I 70-talets USA tycks hudfärg vara 
en så dominant identitetsmarkör att 
identifikationen mellan en vit och en 
svart person måste konstrueras. Ad-
vokaten ber juryn att ”spela en roll” 
och försäkrar dem om att de strax ska 
få återgå till att bli vita igen. Fundera 
över hur identitet och identifikation 
hänger ihop i samhället, men även 
i biosalongen. Är vi fortfarande lika 
fixerade vid hudfärg, eller finns det 
andra identitetsmarkörer som påver-
kar vilka vi identifierar oss med? 

• Hur arbetar filmen för att få alla 
åskådare att identifiera sig med 
Angela Davis? Lyckas den? Fundera 
vidare på vad det innebär att Davis 
kallar åklagaren för manschauvinist, 
och därmed skiftar fokus från rasism 
till sexism. Påverkar det vem som kan 
identifiera sig med henne? 

Filmen skildrar ett enat svart samfund 
i kamp mot den vita rasismen. Grän-
sen mellan en specifik organisation 
som Svarta Pantrarna och det svarta 
samfundet i allmänhet suddas ibland 
ut. I ett tal glider Davis från att tala om 
polisens utplåning av Svarta Pantrar 
till att tala om folkmord på hela den 
svarta befolkningen. En stark känsla av 
svart gemenskap tycks råda.
     En dokumentär bygger alltid på ett 
urval av material. Free Angela & All 
Political Prisoners har till exempel valt 
att inte visa de inre motsättningar som 
rådde inom rörelsen. Vi ser återkom-
mande arkivbilder på skottstrider 
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mellan poliser och Svarta Pantrar. 
Men filmen nämner inte att flera av 
medlemmarna mördades i en konflikt 
med den svarta nationaliströrelsen US 
Organization.

• Fundera över varför regissören har 
valt att konstruera en så enad bild av 
Black Power-rörelsen. Jämför gärna 
med andra spelfilmer och dokumen-
tärer där historiska konflikter skild-
ras. Hur påverkar bilden av kampen 
publikens möjlighet att identifiera 
sig med denna? Hade effekten varit 
annorlunda om filmen till exempel 
fokuserade mer på de inre motsätt-
ningarna i rörelsen?

Makt och motstånd
Free Angela Davis & All Political Pri-
soners väcker många frågor om makt 
och motstånd, om politisk aktivism 
och olika sorters våld. Filmen skildrar 
en förtryckts folkgrupps kamp mot en 
orättvis övermakt. Den intar därmed 
ofta ett perspektiv där våldsamt mot-
stånd legitimeras. Således förhåller 
den sig till exempel kritiskt till polisens 
våld mot de Svarta Pantrarna, men 
beskriver det våldsamma fritagnings-
försöket som en legitim reaktion på 
förtrycket. Davis eventuella delaktighet 
i dådet blir inte heller särskilt relevant 
i filmen; det som driver berättelsen 
framåt är frågan om huruvida hon 
kommer att bli friad eller inte.

Vi får veta att FBI-chefen J. Edgar 
Hoover kallar Svarta Pantrarna för 
”den största faran för landets sä-
kerhet”, något som ter sig tämligen 
obegripligt utifrån den bild som filmen 
förmedlar. Vi får visserligen se bilder 
på svarta män som demonstrerar sin 
rätt att bära vapen, men detta är en 
rättighet som vita amerikaner redan 
har, och helt i enlighet med amerikan-
ska vapenlagar. Vi ser klipp på poliser 
som attackerar Pantrarnas kontor och 
hör Angela Davis tala om ett pågåen-
de folkmord. Filmen gör klart att det 
väpnade motståndet är att betrakta 
som självförsvar, och påpekar att detta 
bara utgör en liten del i den politiska 
kampen. 

• Analysera filmens skildring av 
makt, motstånd och politiskt våld. 
Fundera över porträttet av polisen 
och av Svarta Pantrarna. Bilden av 

våldet inom rörelsen är avsevärt ned-
tonad. Filmen nämner till exempel 
inte att Pantrarna under denna tid 
torterade ihjäl två medlemmar som 
misstänktes för att vara agenter. Var-
för väljer filmen att inte beröra detta?

• Knyt an diskussionen till våldsam-
ma motståndsrörelser i Sverige. Vän-
sterextrema grupper som Antifascis-
tisk aktion (AFA) och Revolutionära 
Fronten verkar ibland under devisen 
”Antifascism är alltid självförsvar”, 
något som legitimerar våld riktat mot 
just fascister. Ett exempel är attack-
en i Kärrtorp, där en av nazisterna 
knivhöggs av en vänsteraktivist i 
vad han hävdade var självförsvar. 
Är antifascism alltid självförsvar? Är 
våldsamt motstånd alltid berättigat? 
Och vad innebär det att en rörelse är 
en motståndsrörelse? 

Nazisterna som attackerade den fred-
liga demonstrationen i Kärrtorp tillhör 
en grupp som kallar sig just Svenska 
motståndsrörelsen. Den rasistiska 
retoriken utgår ofta från ett ”under-
dog”-perspektiv, där man till exempel 
menar att svenska folket är hotat av 
mångkulturen, och att hatbrott mot 
invandrare därför är självförsvar. 

• Jämför denna retorik med vänster-
aktivisternas – eller Svarta Pantrar-
nas. Vilka eventuella likheter och 
skillnader finns det mellan deras oli-
ka perspektiv? Fundera kring sådant 

som historisk kontext och politiska 
mål. Vad ville medborgarrättsrörelsen 
uppnå? Och vad är nazisternas mål?

Angela Davis blir avskedad från UCLA 
på grund av sin politiska aktivism, 
bland annat för att hon är medlem i 
kommunistpatiet. I en nutida intervju 
får vi höra Charles Young, dåvarande 
rektor på UCLA och en av dem som 
stödde Davis, diskutera vad kan kallar 
”akademisk frihet”. En akademikers 
åsikter, menar han, kan inte få avgöra 
huruvida hen får arbeta på ett univer-
sitet. Det viktiga är att personen inte 
missköter sig.
     Två besläktade debatter som pågått 
i Sverige gäller den konstnärliga fri-
heten och yttrandefriheten. Även här 
handlar det ofta om politiska uttryck 
som av en eller annan anledning visar 
sig vara kontroversiella, ibland rentav 
olagliga.
     2013 släppte artisterna Sebbe Staxx 
och Timbuktu låten ”Svarta duvor och 
vissna liljor”, där de bland annat rap-
par om att slå Sverigedemokraternas 
partiledare Jimmie Åkesson gul och 
blå, och hissa honom i en flaggstång. 
Textraden refererar till Åkessons natio-
nalism, men kan samtidigt uppfattas 
som hot om våld, inte minst då Staxx 
tidigare dömts för att ha hotat Åkesson. 
Låten väckte debatt och Sveriges Radio 
beslutade att införa restriktioner, men 
den fick också medhåll från många 
med hänvisning till den konstnärliga 
friheten. På andra sidan om den poli-
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tiska skalan finner vi gatukonstnären 
Dan Park, vars rasistiska verk har lett 
till domar och fängelsestraff för hets 
mot folkgrupp. Park har bland annat 
placerat en burk med texten ”Zyklon B” 
utanför judiska församlingen i Malmö. 
Han försvarar sig med hänvisning till 
yttrandefriheten, och kallas av sina 
sympatisörer för politisk fånge. 

     
• Diskutera utifrån nämnda exempel 
konstnärlig frihet och yttrandefrihet. 
Ska en konstnär få uttrycka vad den 
vill när den vill, eller är det rimligt 
med inskränkningar i den friheten? 
Skiljer sig konsten från andra ut-
trycksformer, och bör den därmed ges 
särskilda friheter? 

• UCLA-rektorn Charles Young säger i 
filmen att en akademiker måste få ha 
vilka åsikter som helst, förutsatt att 
den inte missköter sig. Detta implice-
rar att en idé och en handling är två 
skilda saker. Är gränsen fortfarande 
lika självklar om en person uttrycker 
sina idéer? Angela Davis berättar att 
den största lärdomen under hennes 
studier hos filosofen Herbert Marcuse 
var att kunskap kan förändra värl-
den, att den kan vara både aktiv och 
praktisk. Diskutera, utifrån Youngs 
och Davis påståenden, förhållandet 
mellan idé och handling.

• Free Angela and All Political Pri-
soners är, som redan titeln antyder, 
inte bara ett porträtt av en exceptio-
nell kvinna. Som en röd tråd genom 
hela filmen löper frågan om politiska 
fångar. Vad är enligt filmen en politisk 
fånge? Leta upp definitioner av be-
greppet, till exempel hos Europarådet, 
och jämför med filmens. Diskutera 
även andra kontroversiella personer 
som av sig själva eller andra har kall-
lats för politiska fångar, till exempel 
The Pirate Bay-ägaren Gottfrid Svart-
holm Warg eller Julian Assange.

Tips på fördjupning

Filmer:
• Göran Hugo Olssons dokumentär 
The Black Power Mixtape ( Sverige, 
2011)är en essäfilm med unikt arkiv-
material om medborgarättsrörelsens 
kamp för rättvisa. 

• Jag är fan en panter ( Sverige, Leo 
Palmestål, Anders Rundberg, Jennifer 
Jerez 2013) En angelägen dokumen-
tär som skildrar politisk aktivism 
på gräsrotsnivå, i Biskopsgården i 
Göteborg. 

•Dokumentärfilmen The Battle of the 
Sexes  (Zara Hayes, Jamens Eskine, 
USA 2013) Den sanne berättelsen 
om tennismatchen mellan Billie Jean 
King och Bobby Riggs som skulle 
avgöra om män alltid är starkare än 
kvinnor. 

Litteratur
•White Like Me (2007) en tankeväck-
ande bok av Oivvio Polite om rasism 
som knyter ihop den amerikanska 
medborgarrättsrörelsens historia med 
Sverige. 
laddas ner gratis här:
http://oivviosarkiv.files.wordpress.
com/2014/04/whitelikeme.pdf      
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