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Hur kan man förklara att en så stor 

del av den amerikanska befolkningen 

sitter i fängelse? Ciara Healy recenserar 

Just Mercy – A Story of Justice and 

Redemption skriven av advokaten 

Bryan Stevenson. 

“Den här boken handlar om att komma närmre inpå feno-
menen massinternering och extremt stränga straff i USA. 
Den handlar om hur lätt vi dömer människor i det har 
landet och om den orättvisa vi skapar när vi låter ilska, 
rädsla och avstånd forma det sätt på vilka vi behandlar 
de mest utsatta bland oss. Den handlar också om en 
dramatisk period i vår närhistoria, en period som out-
plånligt märkt miljoner amerikaners liv – av alla raser, 
åldrar och kön – och det amerikanska psyket i sin helhet.”

(Bryan Stevenson, Just Mercy, s. 14)

Inspärrning som lösningen på sociala problem

Just Mercy är Bryan Stevensons självbiografi, där han 
noggrant beskriver sitt arbete som advokat bland livs-
tidsdömda i USA och bland fångar som inväntar sin av-
rättning. I boken utgår Stevenson från de fall som han 
stött på under sin karriär. Den tar också upp statistik, 
minnen, rättsfall, personliga samtal och erfarenheter 
samt amerikansk historia för att förmänskliga de fångar 
vars berättelser illustrerar fenomenen massinterne ring 
och extremt stränga straff i det amerikanska kriminal-
väsendet. Även om dessa är påvisbara trender i det 
ame rikanska kriminalväsendet kastar den tillgängliga 
statistiken inget ljus över de mänskliga kostnaderna 
detta innebär för enskilda personer, familjer och gemen
skaper. 

Stevenson åskådliggör de rasistiska, sexistiska och fun-
kofoba motiven som det amerikanska straffrättsliga 
systemet på alla nivåer drivs av på. Han slår tidigt fast 
att massinternering till stor del är motiverad av profit, 
och anför följande: ”Delstaternas och den federala ni-
våns utgifter för häkten och fängelser har stigit från 6,9 
miljarder dollar år 1980 till knappt 80 miljarder dollar 
idag [2014].” (s. 16) Om fängelser är lösningen på sociala 
problem så som missbruk och fattigdom, kommer fler 
och fler beteenden att kriminaliseras. Således leder det 
amerikanska fängelseindustriella komplexet också till 
ett självrättfärdigande behov av att utdöma strängare 
straff för att hålla människor inspärrade, liksom att den 
inspärrade populationen utvidgas till att omfatta kvin-
nor, barn, immigranter, missbrukare och psykiskt sjuka. 

Det övergripande temat i självbiografin är dödsstraff. 
Stevenson skriver om sitt arbete för uppskov med av-
rättningar eller överklaganden baserade på ny bevis-
ning, inkompetenta företrädare eller flagrant orättvisa 
som bottnar i rasistiska juryuttagningar, det vill säga 

när svarta förhindras från att sitta i juryer då svarta 
har begått brott. I brottsfall där svarta har dödat vita 
är sannolikheten större att juryns fällande dom följs av 
dödsstraff. Om ett fall gäller en svart eller fattig kvinna, 
eller har blåsts upp i media som ett ”dålig mor”fall, det 
vill säga att en kvinna har anklagats för att ha dödat sitt 
barn, ökar sannolikheten att fallet anses vara ett capital 
murder, ett mord belagt med dödsstraff. För inspärrade 
barn, det vill säga sådana som sänts till vuxenfängelser 
under tonåren med ett livstidsstraff, fanns det innan 
2010 ingen möjlighet att överklaga. Trots att det strider 
mot folkrätten att hålla barn i fängelser har ålder inte 
varit någon förmildrande faktor då livstidsstraff utan 
möjlighet till villkorlig frigivning getts.

Falskt anklagad

Huvudberättelsen som flätats genom hela Just Mercy 
följer Walter McMillan, en svart man som 1987 ankla-
gades för mordet på Rhonda Morrison i sin hemstad 
Monroeville, Alabama. Ingen konkret bevisning band 
McMillan vid brottet, men polisen övertygade en annan 
man, Ralph Meyers, som satt i häkte och var mordmiss
tänkt, att hävda att han var tillsammans med McMillan 
när MacMillan mördade Rhonda Morrison. Stevenson 
sammanfattar Meyers’ historia: 

”En afroamerikansk man som planerar ett rånmord 
mitt på dagen mitt i Monroeville stannar vid en 
bensinstation och väljer slumpmässigt ut en vit man 
som sin medhjälpare genom att be honom köra honom 
till och från brottsplatsen eftersom han har en skadad 
arm, fastän han varit i stånd att själv köra till den 
bensinstation där han mötte Meyers och köra sin lastbil 
hem efter att lämnat Meyers vid bensinstationen.” 

Den här nonsensartade “bekännelsen” bidrog till att 
McMillan arresterades för mordet. När rättegången 
hölls hade McMillan två försvarsadvokater, ändå var 
det många aspekter i rättegången som ledde till att 
McMillan befanns vara skyldig och dömdes till döden. I 
McMillans första mordrättegång var juryn till största del-
en vit. Meyers’ löjeväckande historia togs på allvar och 
bevisning överlämnades inte till MacMillans advokater. 
Stevenson blev McMillans advokat 18 månader senare 
och försökte överklaga domen.

Att Stevenson representerade McMillan vid överklagan-
det var avgörande, och innefattade Meyers’ vittnesmål 
att hans ursprungliga historia var en lögn. Därtill inne-
fattade den bevisning som först förtegs Monroeville 
she riffens bandupptagning av förhöret med Meyers, som 
innehöll hot från sheriffen och Meyers upprepade bety-
ganden om att han inte ens kände McMillan. Resultatet 
av den rättegången var att McMillan släpptes från fäng-
elset. Efterverkningarna av hans tid i väntan på avrätt-
ning förstörde emellertid hans hälsa och välmående och 
gjorde också att Monroevilles svarta befolkning kände 
att inte heller de skulle bli rättvist behandlade givet hur 
McMillan behandlades. Stevenson och McMillan blev 
vänner och en sorts kollegor och reste runt i USA för att 
tala om hans fall, massinternering, kriminalväsende, ras 
och mycket mer. Efter att McMillan släppts ur fängelse 
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blev det inga rättsliga följder av att åklagaren undanhål-
lit bevisning. Inte heller Monroesheriffens agerande fick 
några rättsliga följder. Även om McMillan slutligen fick 
rätt försämrades hans fysiska och psykiska hälsa efter 
frisläppandet och han diagnostiserades med demens, 
lades in på sjukhus och dog 2013.

Extrem bestraffning

Generellt i USA, konstaterar Stevenson, har inspärrning 
av kvinnor ökat med 646 % mellan 1980 och 2010. ”De 
flesta kvinnor i fängelse sitter inne för ickevåldsamma, 
ringa narkotikabrott och egendomsbrott.” (s. 236) Vidare 
har många av kvinnorna som är i fängelse barn och är 
anhörigvårdare för andra familjemedlemmar. Personer 
som tar hand om deras barn eller föräldrar medan de 
hålls fängslade saknas, vilket tynger det tunna socia-
la skyddsnätet ytterligare vad gäller familjehem och 
äldrevård. 

Att stränga straff ges för ringa brott illustreras när Ste-
venson träffar en fängslad kvinna vars brott var att ut-
färda checkar utan täckning för att köpa julklappar till 
sina barn. I Alabama gav det här brottet upphov till en 
dom på över tio år i fängelse, även om checken var värd 
några tusen dollar. Det är också svårt för människor som 
suttit i fängelse att gå vidare givet att fångar, efter att 
ha släppts, också fortsättningsvis straffas genom att ha 
begränsad tillgång till offentliga förmåner om brottet 
var narkotikarelaterat, vilket det ofta är.

Stevenson betraktar livstidsdomar utan möjlighet till 
villkorlig frigivning som en form av extrem bestraffning, 
särskilt när domen gäller barn, mentalt handikappade 
eller psykiskt sjuka. Joe Sullivan, en av Stevensons kli-
enter, dömdes till livstid utan möjlighet till villkorlig 
frigivning för ett brott som inte var dråprelaterat, och 
skickades till ett fängelse för vuxna trots att han bara var 
13 år gammal. Han ansågs vara en ”våldsam återfallsför-
brytare” trots att han förut bara begått mindre förseelser, 
såsom olaga intrång. Joe hade också ett destruktivt 
familjeliv. Vid tidpunkten för arresteringen var 
hans läskunnighet på en förstaklassares nivå 
och han hade intellektuella funktionsnedsätt-

ningar. Stevenson blev hans advokat 2007 när Joe var 31 
år, 18 år efter att han skickats i fängelse. Den juridiska 
strategi Stevenson och hans kollega använde baserade 
sig på ett beslut i högsta domstolen från 2005 som för-
bjöd dödsstraff mot barn, ett beslut som de tänkte kunde 
utsträckas till livstidsdomar utan möjlighet till villkorlig 
frigivning som gäller barn. 

En del av deras argumentation kretsade kring relevant 
psykologisk och neurovetenskaplig forskning, som fram-
ställer tonåren som ett biologiskt grundat utvecklings-
stadium, vars kännemärken bland annat är risktagande 
/ låg självkontroll, omognad och bristande omdöme. 
Stevenson och hans kollegas argument var att livstids-
domar är ett slags dödsdomar, liknar dödsdomar, och 
USA:s högsta domstol gick med på att bedöma deras 
argument. Fallet granskades av högsta domstolen och 
Stevenson hävdade att de stränga livstidsdomarna utan 
möjlighet till villkorlig frigivning var ämnade för vuxna 
brottslingar, att fängelsestraff för barn bryter mot inter-
nationell rätt och att de flesta barn som döms till livstid 
utan möjlighet till villkorlig frigivning är färgade barn. 
2010 fastslog högsta domstolen att livstidsdomar utan 
möjlighet till villkorlig frigivning är grymma och ovanli-
ga, därmed i strid med den amerikanska konstitutionen. 
Två år senare konstaterade högsta domstolen också att 
livs¯tid, utan möjlighet till villkorlig frigivning, när de 
gäller barn som dömts för mord, också förtjänade ett 
konstitutionellt förbud.

Just Mercy avslutas med några centrala sanningar som 
Stevenson har samlat ihop från sin erfarenhet av att 
arbeta med de mest utsatta i USA. För det första menar 
han att ”var och en av oss är mer än det värsta vi nå-
gonsin gjort”. Det vill säga, vi ska ha medkänsla med och 
förståelse för ett livssammanhang och dess möjligheter 
och vi ska ha förmågan att se oss själva i andra, även i 
de vi föraktar. Sedan menar han att den systematiska, 
med kulturella ideologier och historia sammanflätade, 
vita överhögheten i USA kan förklara överrepresenta-
tionen av färgade i dagens fängelser – män, kvinnor 
och barn. Det amerikanska slaveriets historia, att svarta 
kriminaliserats och hållits fängslade för att exploate-
ra deras arbete (återförslavning), rasistisk lynchterror, 
Jim Croweran som systematiskt undertryckte färgades 
grundläggande mänskliga rättigheter, bidrar till att sys-
tematiskt förtrycka färgade människors grundläggande 
mänskliga rättigheter. Detta kommer till uttryck i konti-
nuerlig och systematisk extrem bestraffning, massinter-
nering och försöket att kontrollera färgade i USA.
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