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Frikännandet av Trayvon Martins mördare blev startskottet för Black Lives Matter-rörelsen.
Under de protester som följde ropade många efter reformer som skydd mot strukturell rasism.
En av dem var universitetsstudenten Derecka Purnell. Efter mordet på George Floyd hade ett
skifte skett, där fler röster krävde att polisen helt avskaffades eller avfinansierades. De
moderna abolitionisterna, arvtagare till antislaverirörelsen, hade funnits länge men fått en
nytändning. Purnell, nu färdigskolad jurist, blev snabbt en av dess ledare.
I Becoming Abolitionists får vi följa Purnells resa från reformist till abolitionist. Med avstamp
i en fattig uppväxt i 90-talets St. Louis - präglad av en paradoxal relation till polisen (”vi
ringde larmnumret om nästan allting, men aldrig för att tjalla”) - följer vi Purnell som ung
mamma med drömmar om att förändra systemet inifrån. Men erfarenheter av polisvåld,
rasism och motstånd i olika delar av världen kom att skaka om hennes världsbild, och
startandet av en studiegrupp ledde henne och andra till den moderna abolitionismen.
Boken kan läsas som politisk utbildning, med inblickar i polis- och fängelsekomplexets
uppkomst, och motståndet mot det. Purnell visar att abolitionism är mer än slagord; det är
gräsrotsorganisering som har gemensamma visioner med bl. a. de Jordlösa Arbetarnas Rörelse
(MST) i Brasilien. Rörelsen beskrivs som dekolonial (att återföra resurser till koloniserade
folk) och antimilitaristisk, vilket ger boken en sällsynt internationell prägel på temat.
En värld utan polis och fängelser kan verka utopiskt, men Purnell visar på möjligheterna. Det
handlar om ett stegvist avskaffande, förklarar hon och citerar Rachel Herzing: ”avskaffandet
av polisövervakningen handlar mer om vad som måste byggas upp än om vad som måste
avskaffas.”
Genom att fråga hur vi bygger en värld där polisen inte behövs, väcker Purnell hoppfullhet
och vilja. Det är kanske bokens största förtjänst i en samtid där hårdare tag-politik tillåts sätta
agendan.
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