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Frantz Fanon skrev sitt klassiska verk Jordens fördömda mitt under brinnande krig i Algeriet (1954-1962).

Det är en rasande uppgörelse med kolonialismen och en stridsskrift mot ett system som ständigt frambringar
nya former av våldsamt förtryck.

Jordens fördömda har kallats de undertrycktas bibel. Fanon blev ett språkrör för alla de som lever under
nedhållandets mekanismer. En central fråga är Fanons försvar för de förtrycktas rätt till motvåld som en
nödvändig väg till frihet. Befrielserörelser, gerillaarméer och politiska rörelser i såväl tredje världen som i

storstädernas förortsgetton har inspirerats av Fanon.

Jordens fördömda är högaktuell i en tid när kriget mot terrorismen drar fram över världen. Den handlar om
vad som driver människor till uppror och väpnade motangrepp överallt där västerlandets arméer försöker

upprätta sin världsordning. Den berättar om vilka som är jordens fördömda idag.

Frantz Fanon föddes på den västindiska ön Martinique 1934. Han studerade till psykiater i Paris där han
anslöt sig till den algeriska motståndsrörelsen och aktivt deltog i striderna. Han blev motståndsrörelsens
ambassadör i Ghana innan han svårt sjuk i leukemi sökte vård i USA där han avled 1961, veckan efter att

hans bok kom ut och samma dag som den beslagtogs i Frankrike.

I Sverige publicerades Jordens fördömda första gången 1962 och en ny översättning gavs ut 1969. Boken har
under lång tid inte funnits tillgänglig på svenska. Här är den i ny tappning, tillsammans med det ursprungliga

förordet av Jean-Paul Sartre.
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