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KESKUSTETE

PoorLives
Matter

nnen kuin tuli maanantai, jona George Floyd
kuoli poliisin polvi niskassaan ja Black Lives
Matter valtasi kadut, oli viikonloppu, jona Chi-
cagossa ammuttiin kymmenen afroamerikka-
Iaista.
Tappajatkin olivat 9O-prosenttisella varmuu-
della mustia. Afroamerikkalaisten keskiniisis-

sl henkirikoksissa kuolee r,'uosittain yhdeksin tuhatta ihmisti,
piivittdin siis parikymmentdr.

Tappaja on harvoin poliisi, ja silloin kuollut on ldhes aina aseis-

tautunut. Vain nelji kertaa sadasta ei ole. Viime r,rronna amerik-
kalaispoliisin kisissi kuoli yhdeksin aseistautumatonta mustaa.

Tilastoissa ei ndy siti rasismia, jota vastaan on mellakoitu. Jenk-
kipoliisin uhreista enemmistci on vaikoisia. Kuolleissa on mustia
suhteettoman paljon heiddn r,lestoosuuteensa ndhden, mutta vi-
hemmin kuin voisi odottaa sen perusteella, miten paljon he ovat
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Tilastoissa ei ndy sita rasis-
mia, jota vastaan on mella-
koitu."

tekemisissl poliisin kanssa.
Poliisivdkivaltaa ja rasismia on helppo vastustaa. Paljon vaike-

ampi on muuttaa siti lohdutonta kdyhyyden, huumeiden, jen-
gien ja isittrimien perheiden helvettii, jossa afroamerikkalaiset
eldvat ia iosta pois pyrkiminen on kuin nostaisi itseiin saappaan-
rakseista.

Kielikuva on Martin Luther Kingilta. NBC:n haastattelussa tou-
kokuussa 1967 King muistutti, etti orjat vapautettiin kciyhylteen ja
rotusortoon samaan aikaan, kun valtio la\oitti maita valkoisille.

"On julmaa pilkantekoa kehottaa ihmisti nostamaan itseiin
saappaanrakseista, kun hinelli ei ole edes saappaita", King sanoi.

King olisi lievittinyt koyhyytta perustulolla. Siti hin ei ajanut
vain mustille vaan mycis valkoisille kciyhille, joita USA:ssa onkak-
si kertaa niin paljon mustia k6yhii. Mustia miljoniireji on muu-
ten 35 000. Heilli on etuoikeuksia, joita koyhyyeen syntyvilll
valkoisilla ei ole.

Vuonna 2020 poliisisorrosta tai rakenteellisesta rasismista pu-
huminen ei autaketiln muttakylviivihaa. Jirjestetiinmieluum-
minkoyhille saappaita ihonviriin katsomatta ja avitetaan rakseis-
ta. Poor Lives Matter.

Floydinkuolemaa seuranneena viikonloppuna Chicagossa am-
muttiin kuoliaaksi 24 ihmisti, miki oli eniten sitten vuoden 1961.

Julkaistuissa kuvissa oli vain afroamerikkalaisia kasvoj a.
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