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J
ason Diakités position inom 
svensk hiphop som före-
gångare och respekterad 
rappare går inte att under-
skatta. Som Timbuktu är 
han en av veteranerna inom 

genren, dessutom kvalar han 
förmodligen in i gruppen folkkär 
artist efter att 2012 ha medverkat i 
tv-programmet Så mycket bättre.

Men Jason Diakité är också en 
tydlig offentlig röst som inte räds 
att ta ställning. När han 2013 fick 
Fem i tolv-rörelsens pris för sitt 
antirasistiska arbete, höll han ett 
känslosamt tal, som på många 
sätt knyter an till den litterära 
debuten, En droppe midnatt, som 
författaren och journalisten Mus-
tafa Can varit med och bearbetat. 
Talets ”Jag kräver att den doktrin, 
som håller en person högre än en 
annan person, på grund av den-
nes hudfärg, religion, kön eller 
sexuella läggning, omedelbart 
och för alltid, diskrediteras, sud-
das ut och överges” manifesterade 
hans liv av kamp som nu beskrivs i 
En droppe midnatt. 

Den av det vita samhället pådyv-
lade skammen att vara svart, 
byts sakta till stoltheten över 
detsamma. Kampen som i genera-
tioner förts vidare, från de bom-
ullsplockande förfäderna i den 
rasistiska amerikanska södern till 
den tolvårige pojken Jason i Lund 
som uppfylls av lycka när en klass-
kamrat ser honom som vit.

Med en svart pappa och en vit 

mamma är Jason Diakité född i 
en familj där identitetssökande 
inte bara är ett inre existentiellt 
tillstånd, utan något som i varda-
gen skapar konkreta frågor om 
mänskligt värde. Pappa Madu-
buko och mamma Elaine träffas 
i USA, men flyttar till Sverige, 
där Jason Diakité föds. Under sin 
uppväxt tvingas han stå ut med 
glåpord, förnedrande tillmälen 
som blir ”ord som koloniserat min 
själ och sipprat ut som ett gift i alla 
år sedan jag första gången hörde 
dom”. 

Under högstadiet hittar han sig 
själv i rapmusiken som innehar 
den kraft och vägran att låta sig 
tystas, som han behöver. Suget 
efter att veta vem han är och var 
han kommer ifrån driver Jason 
Diakité som vuxen till USA, där 
han samlar på pusselbitar till 
bilden av sig själv. Besöket på den 
gamla slavplantagen Whitney 
Plantation blir en obehaglig på-
minnelse om slaveriets historia 
och vilka spår det satt i den svarta 
befolkningen i USA.

En droppe midnatt är innehålls-
mässigt en smärtsam familje-
biografi om rasism och jakten 
på identitet. Längtan efter ett 
liv i frihet från fysiska såväl som 
mentala bojor är en röd tråd, men 
ivern i att berätta så mycket som 
möjligt för den kompletta bilden, 
gör ibland texten onödigt pratig 
och banal. 

Det vägs oftast upp av släktens 
fascinerande historia och ett per-
songalleri där alla illustrerar och 
levandegör ett arv som varken 
kan eller bör glömmas.
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dra, intagna ville vara maskerade, 
Timmy flyttades till isoleringen 
och personal ville inte medverka. 

Ytterligare ett hinder var 
svensk arbetstidslagstiftning.

– I Kina kan vi arbeta 14-16 
timmar i sträck. Men här sa den 
fackliga representanten i teamet 
nej, säger hon med överraskning 
i rösten. 

– Och när jag ville spela in även 
på helgen fick jag nej.

om inspelningstiden var kort och 
hektisk så blev efterarbetet desto 
mer tidsödande. Först efter sju 
åtta månader var dokumentären 
klippt och visningsklar till filmfes-
tivalen i Stockholm. Mycket tack 
vare Yan Zhous tålamod och kun-
skap om vad det krävs för att ro 
ett filmprojekt iland. Visserligen 
har hon bara gjort en dokumentär 
tidigare, direkt efter att hon gick 
ut Beijings filmakademi för tio år 
sedan. Men har sedan dess gjort 
både spel- och kortfilm, skrivit 
manus och varit regiassistent åt Jia 
Zhangke, en av Kinas nu främsta 
regissörer.

Kobbar imponerar och berör. 
Vardagspratet från de ofta korta 
scenerna flätas ihop och bygger 
upp filmen. Framför allt kom-

mer vi 24-årige Erling nära. Vid 
ett tillfälle ser vi hans tatuerade 
hakkors i nacken – en påminnelse 
om att han hängde med nazister 
i tonåren – vid ett annat hör vi 
honom prata om mammans ut-
brott när hon såg svastikan. ”Du 
är ju resande, skrek hon till mig”, 
berättar Erling. 

Något han inte visste. Resande-
tillhörigheten blir en vändning: 
Han lär sig romani; självförakt blir 
stolthet. Allt fångat i en verkstads-
scen där han för Cecilia berättar 
om resandefolkets symboler i 
konstverket han arbetar med: 
hjulet, kniven och blommorna.

– Här är kameran osynlig, säger 
Yan Zhou stolt.

Men i scenerna med de hårda grab-
barna i konstprojektet är den det 
inte. Som i rapstudion, eller när 
de lyfter skrot och spänner musk-
lerna och talar rakt in i kameran 
maskerade med schalar och sol-
glasögon. 

– Jag var chockad över hur de 
tilläts prata utan respekt till vak-
ten i musikstudion. En mjuk och 
snäll kille.

Fast vakten i studion, liksom 
kriminalvårdaren Peter, förstår 
poserna och kan jargongerna. 

Och även om det är kriminal-
vårdspersonalen som bestäm-
mer – att sitta inne är straff och 
tvång – lyfter filmen samtidigt 
fram personalens professionalitet 
och medmänsklighet. Som Peters 
erfarna förmåga att efter ett ar-
betsliv i kriminalvården kunna se 
människan bakom attityderna. 
Som då han står i en kulvert vid en 
Lucky Luke-inspirerad väggmål-
ning där Daltonbröderna hugger 
sten bakom murarna. Han pekar 
på den minsta av Daltonbröderna 
och skrattar varmt.

– Där är Janne. 

Peter berättar om Janne: pådri-
vande och passionerad i konstpro-
jektet. Han minns hans talang att 
teckna. Vad som hände Janne vet 
han inte. Men i de återkommande 
animerade avsnitten i Kobbar dy-
ker Janne upp igen, som en vand-
rande vålnad och silhuett rör han 
sig fritt i kulvertmålningarna.

– Konst som terapi är ett bra sätt 
att få tiden att gå, reflekterar Yan 
Zhou efter sin korta tid innanför 
murarna.

– För de intagna blir det kaos 
om det inte finns en känsla av att 
tiden går.

Gert LunDsteDt

Smärtsamt om rasism 
och jakten på identitet

”Vi efterfrågar ett nytt sam-
hälle på våra villkor”, säger 
pensionären Janne till antro-
pologen Anna Gavanas när 
han försöker förklara lock-
elsen i att skapa sig ett nytt 
liv på ålderns höst i Spanien. 
Reportageboken Pensionärs-
planeten är skriven utifrån två 
års intervjuer och fältstudier 
bland svenska pensionärer. 

Dessa Spanienpensionärer 
har valt att leva på den span-
ska solkusten och hon har träf-
fat mer än 200 av dem. Deras 
anonymiserade berättelser 
rör frågeställningar om migra-
tion, integration, ålderdom 
och att ta makten över sina 
sista år i livet. Det är konstant 

fascinerande att kliva in i 
denna värld och de personliga 
historierna ger en mångfacet-
terad bild av vilka dessa mig-
rerade svenskar är. 

en del har flyttat för klimatets 
skull, en del för ekonomins. 
Som pensionär får man mer för 
sina pengar i Spanien än i Sveri-
ge. Människorna vi möter delar 
frikostigt med sig av sina liv, 
och det är ögonöppnande att 
det även finns svenska fattig-

pensionärer i Spanien. Oftast 
är de änkor, precis som i Sveri-
ge, som trots den ekonomiska 
uppgraderingen inte klarar 
sig på den svenska pensionen 
i det nya landet, utan måste 
jobba med hushållstjänster åt 
andra Spanienpensionärer. 

klassaspekten är genomgå-
ende och seniorernas syn på 
integration ofta paradoxal och 
fylld av relativiserande för-
domstänk. Anna Gavanas stäl-
ler djuplodande frågor och tar 
sig tid till att lyssna och förstå. 
Det är en välbehövlig bok om 
en grupp det är tyst om. 
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Solkustens pensionärer öppnar sig

Pensionärsplaneten
Anna Gavanas
Makadam förlag

REPORTAGEBOK

sJälvBiOGRAfi
En droppe midnatt
Jason Diakité
Albert Bonniers förlag

Jason Diakité (Timbuktu) 
har rest till USA för att 
söka sina rötter.  
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FAKTA om KobbAr
Yan Zhou: Kinesisk filmreg-
issör. hennes dokumentär 
Kobbar hade världspremiär på 
stockholms filmfestival i no-
vember. Förhandlar om visning 
av filmen i svt.
cecilia Jansson: Konstnär 
verksam i örebro. Jobbar 
sedan 2009 med konstprojek-
tet på Kumla. ställer ut världen 
över.
kumlaanstalten: byggd 1965, 
405 platser. säkerhetsfängelse 
där de mest riskfyllda intagna 
avtjänar sina straff. 
Den undre världen – Fler 
kulvertmålningar i Kum-
laanstalten: bok utgiven av 
Kriminalvården 2010. visar 
kulvertmålningar som rivits 
och de som finns kvar.

en trailer till Kobbar finns hos 
stockholms filmfestival:
http://www.stockholmfilmfes-
tival.se/sv/festival/2016/film/
kobbar 

Inflikat i ett skärgårdslandskap sitter tre apor bakom galler i den här  
väggmålningen.

Kriminalvårdaren Peter pekar ut den minsta Daltonbrodern.

➥trailer
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»Svenska fattig
pensionärer finns 
även i Spanien.
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Arbetarlitteratur  
i byrålådan?  
Sök stipendium!
Föreningen Arbetarskriva-
re delar ut ett årligt stipen-
dium på 5 000 kronor till 
”ett skrivande med ut-
gångspunkt i arbetet med 
ett underifrånperspektiv”. 
Bidrag ska vara inskickade 
senast den 15 januari 2017, 
enligt stipendiekommittén 
som önskar opublicerade 
noveller, dikter eller ut-
drag ur längre verk om 
dagens samhälle, arbetsliv 
och sociala sammanhang. 

Tanken är att hitta lo-
vande, ännu inte utgivna, 
arbetarförfattare. 

Läs mer på Arbetet.se.


