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IZVLEČEK
Problematika temnopoltega prebivalstva v ZDA po letu 1950
Temnopolto prebivalstvo v Združenih državah Amerike je že stoletja izpostavljeno zatiranju
in diskriminaciji. Šele leta 1865 je po zaslugi Abrahama Lincolna suženjstvo postalo
nezakonito s 13. amandmajem k ustavi. Leta 1868 pa je bil sprejet še 14. amandma, ki je vsem
temnopoltim prebivalcem podelil ameriško državljanstvo, leta 1870 pa so s 15. amandmajem
formalno prejeli tudi volilno pravico. Vendar kljub uradni odpravi suženjstva in enakosti vseh
ljudi, se za temnopolto prebivalstvo boj za enakost vse do današnjih dni še ni končal. V 60-ih
letih prejšnjega stoletja je gibanje za državljanske pravice organiziralo številne pohode in
proteste ter se tako borilo za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije v ZDA. Eden izmed
glavnih borcev za pravice temnopoltih, Martin Luther King, je leta 1963 na shodu v
Washingtonu predstavil svoj slavni govor "I have a dream". Po tem množičnem shodu je
takratni ameriški predsednik Johnson leta 1964 podpisal Zakon o državljanskih pravicah, ki je
odpravil diskriminacijo v javnih prostorih, pri zaposlovanju, v izobraževanju ter pri
podeljevanju stanovanj. Od tega je minilo že pol stoletja, statistike pa še zmeraj kažejo, da je
njihov družbeno-politični in ekonomski položaj bistveno slabši od položaja bele populacije.
Afroameričani so sicer vse bolj vključeni v ameriško družbo, rasna diskriminacija pa je bolj
zakrita in še vedno del ameriške stvarnosti. Rasno vprašanje je v ZDA še danes zelo
občutljiva tema. Velik in morda odločilen prelom pa je leta 2008 pomenila izvolitev Baracka
Obame za prvega temnopoltega predsednika ZDA.
Ključne besede: Afroameričani, temnopolto prebivalstvo, suženjstvo, neenakost, rasizem, boj
za pravice.
ABSTRACT
The problem of black people in the USA after 1950
Black population in the United States of America have for centuries been exposed to
oppression and to discrimination. As late as 1865 slavery became illegal credited by Abraham
Lincoln by the 13th amendment to the constitution. In year 1868 the 14th amendment was
adopted, which gave to all black inhabitants the American citizenship, in the year 1870 by the
15th amendment they were formally vested with a voting right. However, despite of official
slavery abolition and equality of all people, the fight for black inhabitants has not been
finished until nowadays. In the 60ies of the past century the movement for civil rights
organised numerous marches and protests and through that fought for abolition of all kind of
racial discrimination in the USA. One of the main fighter for black rights was Martin Luther
King, who on the march in the 1963 in Washington, delivered his famous speech "I have a
dream". After that mass march the president of that time, Johnson, signed in 1964 The Civil
Rights Act, which abolished discrimination in all public places, when employing, educating
and getting flats. Although it has been half of century since then, statistics still show about
their worse social.political and economical situation comparing to white population. African
Americans are more and more included in American society, however, the racial
discrimination is more covered and is still a part of American reality. The racial question is in
the USA at present very delicate topic as well. A great and it might be the crucial break, was
the election of Barack Obama in the year 2008 as being the first African American president
of the USA.
Key words: African Americans, black population, slavery, inequality, racism, fight for rights.
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1. UVOD
Združene države Amerike (v nadaljevanju ZDA) so pogosto pojmovane kot dežela svobode in
neomejenih možnosti. Vendar je realnost drugačna. To kaže zgodovina in to velja tudi za
sedanjost. V seminarski nalogi se bomo posvetili problemom, ki jih imajo Afroameričani še
danes, čeprav naj bi jim gibanje za državljanske pravice v poznih petdesetih in v začetku
šestdesetih letih prejšnjega stoletja prineslo izpolnitev njihovih zahtev. Poskušali bomo
ugotoviti ali je rasna segregacija še zmeraj prisotna v današnji razviti, demokratični družbi v
ZDA. Pri tem se pojavi vprašanje, zakaj še danes večina temnopoltega prebivalstva, spet ali še
vedno, živi v getih. Primerjali bomo statistiko podatkov od šestdesetih let prejšnjega stoletja
do danes. Ali imajo temnopolti res enake možnosti izobrazbe, zaposlitve in dostopa do drugih
javnih dobrin v primerjavi z drugimi rasami? Ali še danes obstaja razlika med severom in
jugom? Tem vprašanjem se bomo posvetili v tej nalogi in z razpoložljivo literaturo poskušali
poiskati odgovore.
Seminarska naloga temelji predvsem na analizi sekundarnih virov, knjig, člankov,
medmrežnih in drugih publikacij. Statistični podatki so povzeti po podatkih statističnih
uradov ZDA, ki so dostopni na internetu. Poskušali smo najti zadnje uradne podatke, vendar
smo se, zaradi primerjave med belim in temnopoltim prebivalstvom ZDA skozi zgodovino,
velikokrat poslužili tudi starejših statističnih podatkov.
Da bi razumeli probleme, ki jih ima temnopolto prebivalstvo v ZDA danes, moramo poznati
njihovo zgodovino. Tako so v prvem poglavju na kratko opisani čas od suženjstva do
državljanske vojne in zakoni segregacije. Gibanje za državljanske pravice v šestdesetih letih
20. stoletja, ki je prineslo konec uzakonjene rasne segregacije in prepoved diskriminacije
Afroameričanov, je podrobneje opisano v drugem poglavju. Tretje poglavje pa podaja
statistične podatke ter primerjavo med belopoltim in temnopoltim prebivalstvom v
izobraževalnem sistemu, v pravosodju, na stanovanjskem področju, v zdravstvenem sistemu
in drugih področjih javne sfere.
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2. SUŽENJSTVO
Če želimo razumeti položaj temnopolte manjšine v ZDA, se moramo vrniti v čas suženjstva.
Suženjstvo je bila uradno ukinjeno šele pred 150 leti. Sedanja praksa diskriminacije
temnopolte manjšine je neposredna posledica suženjstva, saj so se takrat razvili predsodki, ki
obstajajo še danes. Še danes si mora temnopolta populacija prizadevati, da si ponovno ustvari
skozi desetletja oziroma stoletja uničeno samopodobo.
Prvi Evropejci, ki so v trgovini s sužnji videli gospodarsko prednost, so bili Portugalci. Že leta
1502 so portugalski trgovci iz Zahodne Afrike z ladjami pripeljali sužnje v španske in
portugalske kolonije na Karibih in Braziliji za delo na sladkornih plantažah. Kmalu so jim
sledili še Francozi, Angleži, Nizozemci in drugi. Tako se je začel boj evropskih držav za
prevlado v trgovini s sužnji (Earle, 2000).
2.1 Kolonializem in trgovina s sužnji

Prve temnopolte Afričane so angleški kolonialisti kupili leta 1619 v Virginiji, samo 12 let po
ustanovitvi Jamestowna. Takrat suženjstvo še ni bilo razvito, vendar se je že začela čutiti
potreba po iskanju poceni delovne sile. Kolonije v Severni Ameriki so imele velik kmetijski
potencial. Zlasti v južne države, Karolina, Georgija, Virginija, Misisipi in Alabama, ki so
pridelovale bombaž in tobak, so postale odvisne od kmetijstva. In ko se je plantažno
gospodarstvo razvijalo in širilo ter začelo prinašati dobiček, je bila potrebna vedno
številčnejša delovna sila. Ker jim najeti služabniki niso zadostovali in so jih zapustili po
poteku pogodbe, so najprej zasužnjili Indijance, katerim so odvzeli ozemlje. Prekomerno delo,
nezadostna prehrana in bolezni evropskega porekla so indijansko prebivalstvo skoraj iztrebili
(Introduction to ..., 1984-2009).
Zamisel, da bi lahko bili afriški sužnji odgovor na njihov problem pomanjkanja delovne sile,
se je počasi porodil med kolonialisti, čeprav so nekateri, predvsem v Novi Angliji, temu
nasprotovali. Vendar so bili, ne glede na moralne pomisleke, v gospodarskem smislu
argumenti v prid takšni rešitvi premočni. Afričani so bili številčno in časovno neomejena,
poceni delovna sila. Bili so že usposobljeni kmeti, živinorejci in rokodelci, razumeli so
tehnike kooperacije in delitve dela. Bili so močnih postav in odporni na bolezni Evropejcev
(Lindsey, 1994).
Trgovina s črnimi sužnji je postala eden od najbolj pomembnih poslovnih panog 17. stoletja.
Do leta 1600 je bila večina sužnjev še prepeljana v Evropo, šele potem se je začela počasi, a
zanesljivo razvijati »čezatlantska trgovina s Slika 1: Čezatlantska trgovina s sužnji
sužnji«. Ta je bila poimenovana tudi kot
»tristranska trgovina«, povezava med
Zahodno Evropo, Zahodno Afriko in
Ameriko. Tako so surovine pripeljali iz
Amerike v Evropo, kjer so bile predelane v
končne izdelke. Te izdelke so kasneje
uporabili kot plačilo za sužnje v Afriki, ki so
bili v ekstremno slabih razmerah spet poslani
v Ameriko. Tam so bili prisiljeni delati na
plantažah, da bi ustvarili ustrezne kmetijske
proizvode. Od tam se je potovanje blaga in
ljudi začelo na novo. Za sužnje je bil tako
imenovani »Middle Passage«, ki se nanaša na Vir: archaeologyuk.org
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plovno pot iz Afrike v Ameriko, najbolj težko in neznosno breme. V zelo majhnem prostoru
in v nečloveških razmerah so preživeli, večinoma pod palubo, šest do osem tednov potovanja.
Mnogi od njih so umrli zaradi bolezni, izčrpanosti ali zlorabe (Earle, 2000).
Suženjstvo Afričanov se je razvijalo v treh fazah. Prava faza označuje razliko med
suženjstvom zgornjih kolonij (Nova Anglija in New York), kjer so sužnji opravljali
gospodinjska in ročna dela, in suženjstvom spodnjih kolonij, kjer so opravljali kmetijska dela.
Druga stopnja razvoja označuje prehod od jugovzhodnih regij, kjer so sužnji pridelovali riž,
indigo in tobak, do rodovitne regije Misisipija, Alabame in JV Georgije, kjer je rasel bombaž.
Tretja faza pa se pojavi, ko je pridelava bombaža postala glavna gospodarska panoga. Na
podlagi tega se je spreminjala tudi potreba po sužnjih. Geografska razporeditev sužnjev se je
spremenila od začetne koncentracije na JV obalnem območju (Južna Karolina, Virginija) na
zahodni del juga (Misisipi) (Introduction to ..., 1984-2009).
V posameznih državah, ki so trgovale s sužnji, je bila organizacija trgovine zaupana eni sami
družbi. Tako so Angleži leta 1663 ustanovili Company of Royal Adventurers trading to
Africa, pozneje leta 1672 so jo preimenovali v Royal African Company. To Kraljevo afriško
družbo, ki je imela monopol nad angleško trgovino s sužnji do leta 1698, je ustanovila
kraljeva družina Stuard v sodelovanju z londonskimi trgovci (Introduction to ..., 1984-2009).
Trgovina s sužnji je postala svobodno podjetništvo in število zasužnjenih je vedno bolj
naraščalo. Kot piše Lindsey (1994, str. 27) je bilo leta 1708 v Virginiji 12.000 sužnjev, leta
1715 že 23.000, 42.000 jih je bilo leta 1743 in 259.230 leta 1782. Večina sužnjev je bila
skoncentrirana v agrarnih južnih kolonijah, kjer je bilo njihovo delo najbolj potrebno. 86
odstotkov vseh sužnjev je bilo samo v Severni in Južni Karolini, Virginiji in Marylandu. Leta
1790 je bila več kot petina vseh prebivalcev v ZDA zasužnjena. Medtem pa je bilo v Novi
Angliji manj kot en odstotek afriških sužnjev. To pa ni pomenilo, da tam ni bilo ekonomskega
interesa po sužnjih. Boston, Massachusetts, Newport in Rhode Island so bila glavna
pristanišča za suženjske ladje v 18. stoletju (Lindsey, 1994). V prvih 50-ih letih 18. stoletja se
je število Afričanov, ki so jih pripeljali v britanske kolonije na britanskih ladjah, povečalo iz
5000 na 45.000 letno. Anglija je tako prehitela Portugalsko in Španijo in postala največja sila
v trgovanju s sužnji na svetu (Franklin, 1969).
Sprejetje institucionaliziranega suženjstva v severnoameriških kolonijah se je postopoma
nadaljevalo v celotnem obdobju med 1619 in 1664. Prva kolonija, ki je to sprejela, je bila
Maryland. Leta 1641 je Massachusetts postal prva kolonija, ki je pravno priznala suženjstvo.
Sprejeli so tako imenovani zakon Body of Liberties, ki se je sicer zavzemal za odpravo
doživljenjskega statusa sužnjev, ampak pod »posebnimi okoliščinami« kot so vojno
ujetništvo, prostovoljna prodaja v suženjstvo itd.. Vendar je bila napaka že to, da so
zakonodajalci sploh dovolili obstoj kakršnokoli okoliščin. Druge države, kot so Virginija, niso
imele težav z razširjanjem teh »posebnih okoliščin« z zakonodajo. V večini ameriških kolonij
ni bilo praktično nobenih zakonskih preprek, ki bi preprečile širitev suženjstva. Leta 1662 se
je Virginija odločila, da so vsi otroci sužnjev, ki so rojeni v koloniji, že z rojstvom postali
sužnji. Suženjstvo so pojmovali kot rasni status za temnopolte, kot doživljenjsko in dedno
(Lindsey, 1994).
V srednjih kolonijah kot so Pensilvanija, New Jersey in New York, so bili sužnji predvsem
služabniki in delavci. Nova Anglija je imela malo število sužnjev, ker je bila poseljena s
puritanci oz. kvekerji, ki so zemljo obdelovali sami in so bili proti suženjstvu že zaradi svojih
moralnih načel (Earle, 2000).
Georgija, zadnja svobodna kolonija, je legalizirala suženjstvo leta 1750. To je pomenilo, da je
bilo suženjstvo zdaj pravno v vseh trinajstih britanskih kolonijah. Toda konflikt med tistimi,
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ki so podprli rasno zasužnjevanje, in tistimi, ki so verjeli v svobodo, se je šele začel (Franklin,
1969).
Čeprav je le 25 odstotkov kolonialnega belega prebivalstva imelo v lasti sužnje, je bilo
suženjstvo močno vključeno v gospodarstvo vseh britanskih severnoameriških kolonij. Sever
je imel od mednarodne trgovine s sužnji velik dobiček. Industrija je bila v razcvetu,
ladjedelništvo, železarne, pridelava ruma, vse to je bil proizvod »tristranske trgovine« med
Evropo, Afriko in Severno Ameriko (Franklin, 1969).
2.2 Ameriška revolucija

V sredini 18. stoletja je postajalo vedno bolj očitno, da bo treba razmerje med Anglijo in
njenimi trinajstimi ameriškimi kolonijami na novo opredeliti. Dobrih sto petdeset let je minilo
od ustanovitve prvega naselja, Jamestowna v Virginiji. Kolonije so se razvile v gospodarstvu
in kulturi, za njimi je bilo dolgoletno samoupravljanje, njihova populacija je narasla na
skupno 1,5 milijona. Zaradi zmanjševanja pravic svobode in enakosti, nezastopanja v
angleškem parlamentu, obdavčevanja ter drugih težav, so sklenili, da je čas za neodvisnost
(Lindsey, 1994). Ameriško deklaracijo o neodvisnosti so podpisali predstavniki 13 britanskih
kolonij v Severni Ameriki, s čemer so proglasili svojo neodvisnost in objasnili razloge za to.
Potrdil jo je kongres 4. julija 1776 v Filadelfiji. Konec 18. stoletja so Afričani pomagali
angleškim kolonialistom ubraniti ameriško neodvisnost, ko so premagali Britance. Pomembna
je bila zmaga v York Townu, Virginiji, leta 1781, s predajo angleške vojske. Velika Britanija
je po porazu priznala ameriško neodvisnost. Pariška pogodba, ki so jo podpisali leta 1783, je
določila meje novega naroda: Florida na jugu, Misisipi na zahodu in Velika jezera na severu
(Garraty, 1992).
Po ameriški revoluciji je gibanje za ukinitev suženjstva na severu dobilo nov zagon. Člani
Društva prijateljev, neuradno znani kot kvekerji, so bili pionirji abolicionističnega gibanja v
Ameriki. Po vojni za neodvisnost so se jim pridružile mnoge nove organizacije. Vendar so vsa
abolicionistična gibanja naletela na hud odpor Juga. Vedno bolj se je krepil razkol med
Jugom, kjer je bilo suženjstvo močno zasidrano v družbo, ter Severom, kjer so sužnjem
podelili svobodo in trgovino s suženjstvom prepovedali že leta 1808. Tudi na Severu
svobodni Afroameričani niso bili sprejeti kot enakopravni člani družbe, soočali so se s
sistematično diskriminacijo, niso imeli pravice glasovanja, le redki so se lahko šolali in celo v
cerkvi, ki se je zavzemala za odpravo suženjstva, niso imeli enakih pravic kot beli verniki
(Divine in sod., 1999). Nasprotja med zagovorniki in nasprotniki suženjstva so se še
poglabljala zaradi različnih oblik gospodarstva in družbenega reda. V severnih državah je
kmetijstvo temeljilo na živinorejskih in poljedelskih farmah, naglo se je razvijala trgovina,
industrija, ladjedelništvo, razvita je bila železniška mreža. Južne države, ki so bile na splošno
redkeje poseljene, so ohranile sistem monokulturnega plantažnega kmetijstva.
2.3 Državljanska vojna in rekonstrukcija

Po izvolitvi republikanca in nasprotnika suženjstva Abrahama Lincolna leta 1860 za
ameriškega predsednika, se je 11 južnih držav leta 1861 odcepilo od Zveze in ustanovilo
Konfederacijo ameriških držav, ki je imela svojo ustavo, na njenem čelu je bil Jefferson
Davis, glavno mesto pa Richmond v Virginiji.
Glavni vzrok za državljansko vojno je bilo nedvomno suženjstvo, ki je bilo osnova za
plantažno gospodarstvo in se mu Jug ni hotel odpovedati. Brez državljanske vojne bi sužnji
verjetno še dolgo čakali na osvoboditev. Za razliko od Haitija, kjer se je nekdanji suženj
povzdignil do revolucionarnega voditelja in je bil celo razglašen za cesarja, so bili
5

Afroameričani v južnih državah skoraj povsod v manjšini. Na upor pripravljeni sužnji bi imeli
le malo možnosti za uspeh. Na jugu je osvoboditev sužnjev pomenila psihološki in
gospodarski poraz in socialni preobrat, posledice pa so daleč v 20. stoletje oblikovale značaj
regije in mentaliteto prebivalstva (Mauch, 2008).
Lincoln je že med vojno, leta 1863, objavil deklaracijo o enakopravnosti sužnjev,
Emancipation Proclamation, ki vključuje zakon o odpravi suženjstva. Ta deklaracija bi naj
osvobodila sužnje v državah konfederacije, tam, kjer Lincoln v tistem času ni imel političnega
vpliva. Obljube, zapisane v tem dokumentu, so spodbudile veliko sužnjev z juga, da so
prestopili na stran Severa. Lincoln je na začetku vojne ukazal svojim generalom, naj sužnje, ki
so pribežali z Juga, vrnejo njihovim gospodarjem. Po začetnih zmagah Juga pa so bili
pripravljeni izkoristiti vse vire, ki bi jim pomagale do zmage (Earle, 2000). Aprila 1865 je
bilo s kapitulacijo generala Konfederacije, Roberta Edwarda Leeja, pri Appomattoxu v
Virginiji, vojne konec. Ta vojna je bila zelo krvava in gospodarsko uničujoča. Padlo je več
mož kot v katerikoli vojni kasneje, število žrtev je znašalo 2,5 odstotkov takratne populacije
(Lindsey, 1994). Dne 18. decembra 1965, po koncu državljanske vojne in Lincolnovi smrti, je
bil dodan trinajsti amandma k ameriški ustavi in suženjstvo je bilo prepovedano po vsej
državi.
Ocenjuje se, da se je do konca civilne vojne na strani Zveze borilo 186.000 Afroameričanov,
med njimi pa je bilo žrtev štirikrat več kot med belci. Padlo jih je približno 38.000, eden od
petih je bil ubit. Prav tako pa so se temnopolti sužnji borili tudi na strani Konfederacije, ki jih
je konfederalna vojska že od začetka vojne odvzemala plantažnikom in so v vojski služili
večinoma kot kuharji, delavci in osebni služabniki (Lindsey, 1994).
2.4 Rasna segregacija

Ko je bila državljanska vojna končana in so sužnji postali svobodni, problem rasnih
predsodkov še zdaleč ni bil rešen. Vojna je osvobodila več kot štiri milijone Afroameričanov
iz okov suženjstva. Vendar njihov socialni in gospodarski položaj še vedno ni bil jasen. Vojna
je prav tako spremenila življenjski slog belih plantažnikov na jugu. Brez poceni delovne sile
je propadlo veliko plantaž, vojna je uničila infrastrukturo na Jugu. Tako so na Jugu zelo
kmalu z ustrezno zakonodajo ponovno vzpostavili delavski sistem, ki je izkoriščal
temnopolte. Ti zakoni, sprejeti leta 1865, so se imenovali Black Codes (Garraty, 1992).
Kongres, pod nadzorom radikalnih republikancev, je vzel stvari v svoje roke. Začeli so
postopek ustavne obtožbe zoper predsednika Johnsona in sprejeli 14. in 15. amandma, ki
Afroameričanom podeljuje polno državljanstvo in volilno pravico. Jug so razdelili v pet
vojaških okrožij in države prisilili napisati novo ustavo, ki vključuje vse tri amandmaje (Earle,
2000).
Kongres je marca 1865 ustanovil organizacijo Freedmen's Bureau na čelu z generalom
Howardom, ki naj bi pomagala na novo osvobojenim Afroameričanom na opustošenem Jugu.
Ta je pomagala ustanoviti veliko število afroameriških šol, kolidžev in tudi univerz. Pred
letom 1865 je bilo temnopoltim sistematično onemogočeno izobraževanje. Na Jugu je bilo
poučevanje sužnjev prekršitev zakona. Tako so ti zelo hrepeneli po izobraževanju, za katero
so bili prikrajšani v času suženjstva. Med 1865 do 1877 je Freedmen's Bureau na Jugu
pomagal osnovati skoraj petdeset kolidžev, med najpomembnejšimi so Howard University,
Fisk University, Atlanta University, Hampton Institute in St. Augustine's College (Earle,
2000).
Pomembno pomoč so osvobojenim sužnjem v tem obdobju nudile tudi črnske krščanske
cerkve. Te so nastajale kot posledica vedno večjega rasizma, ki so ga bili temnopolti deležni v
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»belih« cerkvah. Temnopolti skupnosti cerkve niso služile le za duhovne težnje, ampak tudi
za izobraževalne, politične, gospodarske potrebe in celo potrebe po zabavi. Bile so osnove za
politično delovanje in viri izobraževanja, pomagale so ustanoviti tudi razne šole (Lindsey,
1994). Med dobo Jim Crow, ki je trajala do sredine 1960, je bila cerkev zadnje zatočišče za
številne temnopolte. V cerkvah so se razvili zametki, ki so tvorili jedro za gibanje za
državljanske pravice v 20. stoletju.
Tako imenovano obdobje rekonstrukcije je temnopoltim za nekaj časa dalo državljanske
pravice. V zvezni kongres so bili izvoljeni prvi temnopolti predstavniki. Vendar so bile te na
novo pridobljene politične pravice glasovanja kratkotrajne. Ko so si severnjaki zagotovili
svojo gospodarsko in politično prevlado na Jugu, so se leta 1877 umaknili in pustili bele
južnjake, da so se ti sami ukvarjati z temnopoltimi. Začelo se je obdobje socialne izključenosti
temnopoltih, segregacije (Riches, 1997). Že leta 1866 je skupina veteranov konfederalne
vojske v Tennesseeju ustanovila organizacijo »Ku-Klux-Klan«, ki se je odločno borila proti
temu, da bi lahko temnopolti imeli volilno pravico in s tem vpliv na politične dogodke
(Garraty, 1992).
Slika 2: Javno linčanje, Indiana 1930

V času segregacije pa se je njihovo zatiranje
še okrepilo, predvsem z metodami kot so
umori in mučenja z javnim linčanjem.
Požigali so njihove cerkve in šole in izvajali
teror tako nad temnopoltim kot tudi belim
prebivalstvom,
ki
je
Afroameričane
podpiralo. Earle (2000, str. 96) je zapisal, da
je bilo med letoma 1880 in 1930 na jugu
linčanih 3.220 temnopoltih in 723 belcev,
predvsem v Louisiani, Misisipiju, Alabami,
Georgiji in Teksasu. V letu 1953 je bilo
prvič, da niso poročali o umorih z linčanjem
po ZDA.
Vir: Library of Congress

Življenje Afroameričanov pa so dodatno poslabšali tako imenovani zakoni »Jim Crowe«, ki
so ločevali temnopolte in belce in prispevali k revnemu in neenakemu položaju temnopoltih.
Ti zakoni so bili poimenovani po komedijanski popevki iz predstave, ki je bila v znamenju
rasnih predsodkov in je kazala popačeno sliko o afroameriškem vsakdanjem življenju. Da so
se ti zakoni uveljavili, je pripomoglo tudi vrhovno sodišče ZDA, ki je v primeru »Plessy proti
Fergusonu« leta 1896 razglasilo rasno segregacijo za legitimno, dokler imajo temnopolti na
razpolago enake opremljene objekte kot belci. Homer Adolph Plessy, ki je bil eno osmino
temnopolt, je skušal braniti svoje pravice, ko je bil aretiran v Louisiani, ker je sedel v predelu
vlaka, ki je bil rezerviran za belce. »Separate but equal« doktrina se je hitro razširila na
številna področja javnega življenja, kot so restavracije, gledališča, sanitarije in javne šole.
Vendar so bile ustanove za temnopolto prebivalstvo pogosto slabše kakovosti (Earle, 2000).
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Slika 3: Primer segregacije v Severni Karolini

Avtor: Elliott Erwitt, 1950

Belci so skoraj stoletje vodili zakonsko segregacijo in diskriminatorno politiko. Ukinitev Jim
Crowe zakonov se je zgodila leta 1954, v času gibanja za državljanske pravice, ko je vrhovno
sodišče v primeru »Brown proti Odboru za šolstvo Topeka« razveljavilo segregacijo v
šolskem prostoru.
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3. GIBANJE ZA DRŽAVLJANSKE PRAVICE
3.1 Začetki gibanja

Po času rekonstrukcije sta se med Afroameričani začeli razvijati dve struji. Prva, pod
vodstvom Bookerja T. Washingtona, ki je videl rešitev rasnega ločevanja v tem, da
Afroameričani začasno sprejmejo diskriminacijo in zatiranje belcev v zameno za njihovo
podporo pri izboljšanju gospodarskega napredka, izobraževanja in socialnega razvoja
temnopoltih. V svojem slavnem govoru leta 1895, poznanem kot »Atlantski kompromis«, je
menil, da bi morali Afroameričani namesto bojev za enakopravne pravice pokazati, da so
vredni le-teh in da bi jih samo tako lahko dosegli. Na drugi strani pa se je W.E.B. Du Bois z
neenakostjo in izključenostjo temnopoltega prebivalstva aktivno spopadel po politični poti
(Earle, 2000).
Du Bois je tako s svojimi zavezniki, tako temnopoltimi kot belimi, ustanovil leta 1909
National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), prvo organizacijo v
ZDA za pravice temnopoltih, ki jim je pomagala predvsem pri sodnih postopkih. Organizacija
je bila največji zagovornik državljanskih pravic Afroameričanov vse do leta 1954. Du Bois je
bil urednik revije Crisis, ki jo je izdajala NAACP. V njej se je spopadel tudi z B. T.
Washingtonovimi pristopi do rasnega odnosa, ter pozival k pravnemu napadu na segregacijo.
Njune razprave o državljanski, politični in gospodarski pravičnosti so zaznamovale skoraj pol
stoletja (Lindsey, 1994).
Z razliko od Washingtona in Du Boisa, ki sta verjela v vključitev v belo družbo in obstoj
afriške kulture vzporedno z ameriškimi vrednotami, temnopolti separatisti niso več verjeli, da
je po dolgih letih suženjstva in zatiranja mogoče vključevanje v belo družbo brez da bi se
popolnoma odrekli svoji kulturi. Zato so se prizadevali za vrnitev v domovino Afriko ali za
vzporedno družbo s svojo samoupravo. Najbolj znan separatist v tistem času je bil Marcus
Garvey, ki je leta 1916 v New Yorku ustanovil United Negro Improvement Association
(UNIA). UNIA hitro pridobi vpliv na Afroameriško družbo in kmalu postane največja
organizacija v zgodovini z milijoni člani v 38-ih državah v ZDA in 41-ih v tujini. Garvey je
vztrajal, da je »black« znak za moč in lepoto in ne za šibkost in manjvrednost, poudarjal je
črni ponos, rasno zavest in separacijo belcev in temnopoltih (Earle, 2000). Njegove ideje so
pozneje močno vplivale na Malcolma Xa, gibanje Black Power ter v določeni meri tudi na
Črne panterje.
3.2 Migracije

Z novim stoletjem se je začel obsežen val selitev na industrijsko naprednejši sever.
Temnopolti na jugu, ujeti v začaran krog rasizma in omejenih gospodarskih priložnosti, so
spretno izkoristil hudo pomanjkanje delovne sile med 1. svetovno vojno in začeli migrirati v
severna in srednjezahodna mesta. Kot piše Earle (2000, str. 102), je med letoma 1916 in 1920
več kot 500.000 Afroameričanov zapustilo podeželje na jugu in migriralo v industrijske centre
kot so Chicago, New York, Detroit, Cleveland, Filadelfija in druge. K temu so pripomogli
tudi črnski časopisi kot Chicago Defender, ki so poročali o zgodbah o uspehih temnopoltih
imigrantov in o velikih gospodarskih priložnostih. Lindsey (1994, str. 99) na primeru
Detroita, največjega industrijskega mesta na severu, opiše, kako se je mesto v dveh desetletjih
povečalo po obsegu za trikrat. Leta 1910 je bilo 465.766 vsega prebivalstva, od tega 5.741
temnopoltega. Čez desetletje je populacija narasla na 993.675, od tega 40.838 temnopoltega.
Leta 1930 pa je v Detroitu že živelo 120.066 prebivalcev afriškega izvora, skupno pa 1.568
662 prebivalcev.
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Ta velika migracija je skoraj izpraznila določene dele južnega podeželja. Misisipi, Alabama,
Georgija, Južna in Severna Karolina in Virginija je vsaka izgubila več kot 100.000
prebivalcev med letoma 1910 in 1920, večino temnopoltega. In čeprav so bili novinci pogosto
razočarani nad vremenom, trdim delom in rasnim sovraštvom v severnih mestih, jih je večina
ostala. Zaradi življenjskih pogojev večine južnih priseljencev, se več organizacij v New
Yorku združi v National Urban League in jim pomaga pri iskanju služb, stanovanj in
pridobivanju izobrazbe (Earle, 2000).
Velika mesta, ki so jih odkrili, pa niso bila obljubljena dežela enakosti in polnega
državljanstva, ampak drug sistem rasne ograjenosti v geta, ki, čeprav so bila manj toga in
strah vzbujajoča od tistih, iz katerih so pobegnili, niso bila nič manj utesnjujoča (Wacquant,
2002).
Slika 4: Velike migracije
Prva velika migracija: 1910-1940

Druga velika migracija: 1940-1970

Vir: U.S. Census Bureau, 2012
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Ko so se belci po prvi svetovni vojni vrnili na sever, je konkurenca za delovna mesta in
stanovanja privedla do resnega rasnega nasilja. Medrasna nasprotja so se najbolj zaostrila v
poletju leta 1919, tako imenovanem Rdečem poletju, ko je izbruhnilo več rasnih nemirov po
vsej državi. Najhuje pa je bilo v Chicagu, kjer so irski in poljski priseljenci napadli črnski
geto in je nasilje trajalo skoraj dva tedna kljub posredovanju državne garde. Ubitih je bilo 15
belcev in 23 temnopoltih, več 500 pa ranjenih (Lindsey, 1994).
Preporod v vojnih letih je doživel tudi Ku Klux Klan, katerih večina novih članov je živela
zunaj južnih držav. Ti so pokazali še povečano intoleranco za vsakogar, ki se je razlikoval od
»norme«, izkoristili so tudi strah pred širjenjem komunizma po Ruski revoluciji leta 1917
(Lindsey, 1994).
Obdobje med koncem prve svetovne vojne in finančnim zlomom 1929. leta je znano kot
harlemska renesansa. Harlem, kjer je bila največja skupnost temnopoltih, je postal center
kulturnega izbruha Afroameričanov, center umetnosti. To novo črnsko gibanje v prvi polovici
20. stoletja je segalo predvsem na področja književnosti, glasbe in gledališča (Garraty, 1992).
Gospodarska kriza, »The Great Depression«, med letoma 1930 in 1940 je Afroameričane še
posebej prizadela. Po principu »zadnji zaposlen, prvi odpuščen«, je brez dela ostalo veliko
temnopoltih, čeprav so opravljali najbolj umazana, nevarna in slabo plačana dela. V nekaterih
mestih je bila brezposelnost med temnopoltimi večja od 70 odstotkov. Tako se je velika
migracija na sever ustavila (Lindsey, 1994).
Afroameričani so, odkar so pridobili volilno pravico, volili republikance. Ko se je kriza
poglabljala in republikanska administracija Herberta Hoovera ni storila ničesar, so podprli
demokrata F. D. Roosevelta za predsedniškega kandidata. Njegov program »New Deal« je
privlačil Afroameričane, prav tako imenovanje mnogih priznanih temnopoltih svetovalcev v
njegov kabinet. Čeprav Rooseveltova politika ni uspela zagotoviti enakopravne obravnave
temnopoltih delavcev, jim je dala občutek pripadnosti (Lindsey, 1994).
Druga svetovna vojna je imela za Afromeričane ponovno pomembno vlogo, bili so med
prvimi nasprotniki nacizma in fašizma, saj jih je spominjalo na načela suženjstva. Kljub
potrebi po delovni sili v obrambni industriji in pomanjkanju vojakov, so naleteli na
diskriminacijo, tako kot že v prvi svetovni vojni. Po grožnjah s protesti je Roosevelt leta 1941
izdal odredbo o prepovedi diskriminacije v vladi, obrambni industriji in oboroženih silah
(Franklin, 1969). V ameriško vojsko je bilo med vojno sprejetih več kot milijon
Afroameričanov, tako moških kot žensk, približno polovica je služila v tujini. Prvič so bili
sprejeti v vse veje oboroženih sil (Lindsey, 1994).
Vojna industrija je povzročila nove množične migracije Afroameričanov na sever, kar je
pripeljalo do ponovnih rasnih nemirov med belimi in temnopoltimi delavci. Rasno nasilje je
doseglo višek leta 1943 V Detroitu, kjer je bilo ubitih 34 oseb (Lindsey, 1994).
Vladni uradniki in mnogi drugi Američani so odkrili povezavo med rasnimi problemi in
politiko hladne vojne. Kot vodilna država svobodnega sveta, so ZDA iskale podporo v Afriki
in Aziji. Diskriminacija doma pa jih je ovirala, da bi si pridobili zaveznike v drugih deli sveta.
Tako je predsednik Harry Truman podprl gibanje za državljanske pravice. Verjel je v
politično enakost, čeprav ne v socialno enakost, in priznal vse večji pomen črnemu urbanemu
glasu. Ko je bil leta 1946 obveščen o linčih in drugih oblikah nasilja, ki se še vedno prakticira
na Jugu, je imenoval odbor za državljanske pravice, da razišče diskriminacijo na podlagi rase
in vere. Poročilo, ki je izšlo naslednje leto, je dokumentiralo temnopolte kot drugorazredne v
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ameriškem življenju. Tako je poudaril potrebo, da zvezna vlada zagotovi pravice vsem
državljanom (Outline of ..., 2011).
Afroameričani na jugu so v petdesetih letih prejšnjega stoletja imeli še vedno malo, če sploh
kaj, državljanskih in političnih pravic. Na splošno, niso mogli glasovati. Tisti, ki so se
poskušali vpisati v register, so se soočili s pretepom, izgubo zaposlitve, izgubo kredita ali z
izselitvijo. Občasno je še vedno prišlo do linčanja. Jim Crow zakoni so uveljavljali ločevanje
ras v tramvaju, vlakih, hotelih, restavracijah, bolnišnicah, rekreacijskih objektih in
zaposlovanju (Outline of ..., 2011).
3.3 Rosa Parks in Montgomery Bus Boycott

Do leta 1955 se položaj temnopoltih na jugu Slika 5: Rosa Parks, Montgomery 1955
ZDA ni bistveno spremenil. Ko je Vrhovno
sodišče prepovedalo segregacije v javnih šolah v
letu 1954, je boj za enake pravice
Afroameričanov prešlo v odločilno novo fazo:
nenasilnemu odporu Jim Crowe zakonom. Z
državljansko nepokorščino temnopolte šivilje iz
Montgomerija v Alabami, je počasi prihajalo do
sprememb v družbi. Decembra 1955 se aktivistka
NAACP Rosa Parks ni hotela odreči svojemu
sedežu na avtobusu, ki je bil v sprednjem delu,
rezerviranemu samo za belce in bila zato
aretirana. To je sprožilo avtobusni bojkot, protest
proti rasni segregaciji v javnem prevozu (Earle,
2000). Temnopolti so, pod vodstvom mladega
baptističnega duhovnika Martina Luthra Kinga
Jr., ki je vodil novoustanovljeno Improvement
Association Montgomery (MIA), preprosto
zavračali vožnjo z mestnimi avtobusi.
Organizirali so svoj transportni sistem, se vozili s
kolesi ali pešačili.
Vir: Alabama Department of Archives and History

Avtobusno podjetje Montgomery se je sprva protestom posmehovalo, a ko je bilo čutiti
ekonomske učinke bojkota, so bili pripravljeni poiskati rešitev. Junija 1956 je zvezno okrožno
sodišče odločilo, da je segregacija avtobusne politike kršenje 14. amandmaja, ki določa enake
pravice za vsakega državljana. Kasneje istega leta, je Vrhovno sodišče potrdilo sodbo in
odpravilo rasno segregacijo v avtobusnem prevozu (Lindsey, 1994).
Bojkot, ki se je uspešno končal, je v ospredje potisnil karizmatičnega govornika in voditelja
M. L. Kinga, ki je kmalu postal najbolj vpliven zagovornik gibanja za človekove pravice
temnopoltih z načeli pasivnega odpora po vzoru Mahatme Gandhija. Kinga so, po uspešnem
bojkotu, vodilni v baptistični cerkvi na jugu pozvali, naj prevzame večjo vlogo v boju za
državljanske pravice temnopoltih. Tako je sprejel predsedovanje leta 1957 ustanovljene
organizacije Southern Christian Leadership Conference (SCLC). V januarju 1960 je zapustil
Montgomery in službo v cerkvi, kjer je bil v času aretacije Rose Park, in se preselil v Atlanto,
Georgija, kjer SCLC imela svoj sedež ( Puckrein, 2015).
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Čeprav je bil z avtobusnim bojkotom v Montgomery postavljen temeljni kamen za gibanje za
državljanske pravice, je bilo še nekaj drugih dogodkov, ki so bili pomembni za temnopolte.
Leta 1954 je NAACP zmagala v boju za državljanske pravice temnopoltih. V primeru »Brown
proti Odboru za izobraževanje (Topeka, Kansas)« je Vrhovno sodišče ZDA odločilo, da je
segregacija v javnih šolah kršitev 14. amandmaja in tako protiustavna. Odločitev v tem
primeru je razveljavilo doktrino, ki je legitimirala segregacijo od primera Plessy leta 1869
(Lindsey, 1994).
Kljub temu, da je bila segregacija v javnih šolah neustavna, se je guverner Arkansasa, pod
pritiskom belih prebivalcev, skupaj s senatom iz Arkansasa odločil ustaviti desegregacijo šol
v državi. Ko je na prvi šolski dan v jeseni 1957 devet temnopoltih študentov hotelo v Little
Rock Central High School, so se morali soočiti s protesti belih rasistov, ki so jih žalili in jim
grozili z linčem in z narodno gardo, ki jim je preprečila vstop v šolo. Predsednik Eisenhower
je naslednji dan poslal tisoč ameriških vojakov, ki so ostali celo šolsko leto in spremljali
študente v šolo vsak dan in nazaj domov. Posledica tega je bila, da so belci začeli zapirati
javne šole v južnih okrajih in svoje otroke vpisovali v zasebne šole, ki si jih temnopolti niso
mogli privoščiti (Levy, 1998).
1. februarja leta 1960 so štiri temnopolti študenti iz Severne Karoline vstopili v menzo, se
usedli za jedilni pult in naročili kavo. Niso jih postregli, vendar so ostali na svojih sedežih,
dokler se menza ni zaprla. Medtem, ko so jih belci pljuvali, žalili in pretepali, so ostali mirni
in vljudni in naslednji dan so znova prišli. Spet obdani s sovraštvom, ampak vsak dan je bilo
več temnopoltih, ki so se jim pridružili. To je bil začetek »sit-in« gibanja. Spomladi in poleti
leta 1960 so mladi, obeh ras, sodelovali v podobnih miroljubnih oblikah protesta proti
segregaciji in diskriminaciji. Gibanje se je hitro razširila na jugu in na več mestih na severu,
tarča protestnikov so postali ločene knjižnice, plaže in hoteli. Ko so jih beli rasisti napadli in
je bilo v medijih videti ranjene Afroameričane, ki so bili zlorabljeni brez razloga, so
protestniki dosegli svoj cilj. Ta nenasilna taktika je bila navdih mnogim, da so se pridružili
raznim protidiskriminacijskim gibanjem. Kot posledica so nastajale nove organizacije,
najpomembnejši med njimi sta bili Congress of Racial Equality (CORE) in Student
Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), ki sta pritiskali na administracijo Johna F.
Kennedyja, da se odzove na njihove zahteve. To je pomenilo preobrat: v letu 1961 so študenti
prisilili Kennedyja, da je poslal zvezne policiste na Jug za zaščito aktivistov, ki so poskušali
ukiniti rasno ločevanje na avtobusih in v čakalnicah. Leta 1962 in 1963 je poslal zvezno
policijo, da bi uveljavili integracijo več univerz na globokem Jugu (Earle, 2000). Tako so bile
zvezne čete spet, prvič po kancu državljanske vojne, poslane na Jug.
Leto kasneje 1961, se mladi spet združijo, da bi postaviti še en znak proti segregaciji. Dne 4.
maja 1961 se je skupina 13 prostovoljcev, tako črnih kot tudi belih, z dvema avtobusoma
odpravilo na potovanje iz Washingtona po državah na jugu ZDA. S tako imenovano svobodno
vožnjo ali »Freedom Rides« je želela organizacija CORE testirati rasno segregacijo v
meddržavnem prometu (Lindsey, 1994). V vožnji skozi Virginijo in Severno Karolino niso
imeli nobenih težav in so se mirno peljali skozi. V Rock Hillu, Južni Karolini, pa se je
pokazala moč belega rasizma. Enega temnopoltega aktivista so pretepli, čeprav je bila
prisotna policija. Po tem incidentu so se odpeljali v Alabamo, kjer so se prav tako srečali z
veliko odpora. V Annistonu in Birminghamu pa so bili izpostavljeni še večjemu nasilju
Predrli so jim pnevmatike, zažgali avtobusa, potnike pa pretepli in pregnali. V Birminghamu
jih je večina od njih bila tako pretepena, da so morali v bolnišnico. V teh dveh mestih policija
sploh ni bila prisotna, tako da so beli rasisti lahko neovirano izvajali nasilje (Levy, 1998).
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Bolj ko so se temnopolti organizirali, večji je bil upor belcev. Nasilja, posebno na jugu, so
bila na dnevnem redu. Razstrelili in požigali so jim hiše. Opozorilo KKK je bil goreči križ
pred hišo. Linčanje in umor štirinajstletnega dečka Emmetta Tilla leta 1955 je sprožilo velik
protest zoper rasnemu terorizmu Ku Klux Klana in drugih rasistov. Ko so aretirali storilce in
jih, kot je bila takratna sodna praksa nekdanjega Juga, oprostili, je to povzročilo ne samo v
ZDA, temveč tudi na mednarodni ravni, veliko prahu in ogorčenja. Tako je bilo rasno nasilje
na ameriškem jugu v središču javnih medijev kot še nikoli poprej. Kakšen vpliv je imela ta
tragedija na ameriško družbo in kako je nova generacija intelektualcev, umetnikov in
politikov videla problem rasnega sovraštva, pokaže balada Boba Dylana The Death of Emmett
Till (Moosbrugger, 2004).
Po začetnih uspehih gibanja za državljanske pravice pri odpravi razlikovanja v javnih
objektih, se osredotočijo v uveljavljanje splošne volilne pravice. Čeprav jim je sprememba 15.
amandmaja ameriške ustave dala pravico do glasovanja, ta še vedno ni bila uvedena. Veliko
držav, predvsem na Jugu, je našlo načine, da obidejo ta zakon.
3.4 Martin Luther King Jr.

Zakon za državljanske pravice (Civil Right Act), ki so ga dobili leta 1964, je brez dvoma
največji napredek doslej za enakopravnost temnopoltih Američanov od odprave suženjstva.
Vendar pa je bil v prvi vrsti namenjen odpravi diskriminacije na družbenem in gospodarskem
področju, manj pa z vidika politične enakosti. Veliko temnopoltim državljanov na Jugu je bila
še vedno zavrnjena pravica do glasovanja. Po vrsti protestov, ki jih je organiziral King, je bil
poleti 1965 dokončno sprejet Zakon o volilni pravici (Voting Right Act) (Waldschmidt
Nelson, 2008).
Sto let po tem, ko je Lincoln osvobodil sužnje, so se temnopolti še vedno borili proti zatiranju
belcev v ZDA. V ustavi zapisane pravice in svoboščine še vedno niso veljale za vse
Američane. Medtem pa je gibanje za državljanske pravice pod vodstvom Kinga pridobivalo
na moči in njihovih zahtev, niti predsednik Kennedy niti kongres, niso mogli prezreti, četudi
so beli rasisti temu nasprotovali. Kennedy je vedel, da mora volilno pravico temnopoltih
okrepiti, da bi povečal njihove možnosti za politično udeležbo. Še bolj se je za državljanske
pravice temnopoltih zavzel minister za pravosodje Robert Kennedy. Ko je govoril s
predstavniki gibanja za človekove pravice, mu je postalo jasno, v kako težkem položaju so
temnopolti v ZDA. Robert Kennedy je postal politik, ki je ves čas zagovarjal državljanske
pravice in s tem vplival na svojega brata (Moosbrugger, 2004).
King se je odločil, da bo leta 1963 v Birminghamu, industrijski metropoli Alabame,
organiziral protestni pohod. Birmingham izbrali zato, ker je v to mesto imelo dolgo tradicijo
rasne segregacije. Poosebljal jo je lokalni šef policije Eugene »Bull« Connor, katerega edino
sredstvo proti demonstrantom je bilo nasilje, imel pa je tudi dobre odnose s Ku Klux Klanom.
Mesto je bilo znano tudi po pogostih bombnih napadih na črnske cerkve in napadih na
aktiviste Popotnikov za svobodo, zato se ga je prijelo ime »Bombingham«. In res so pobožni
temnopolti kar hitro začutili vso grobost in policijsko brutalnost, ko so jih hoteli z vodnimi
topovi, policijskimi palicami in psmi odgnati. Kinga in ostale so zaprli in zapori so bili kaj
kmalu polni. Milijon Američanov je gledalo te prizore na televiziji in tudi tuji mediji so bili
pretreseni zaradi teh slik. Za Kennedyjevo administracijo je bil čas za ukrepanje, ministrstvo
za pravosodje je poročalo o vsaj 758 demonstracijah v 186 mestih po vsem jugu v desetih
tednih po kampanji v Birminghamu. Med pohodom v Birmingham je prispelo nešteto pisem
in telegramov v Belo hišo, ki so gibanje za državljanske pravice podprla in pozvala vlado, da
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posreduje. Za Kinga in gibanje za državljanske pravice je bila to velika zmaga in dokaz, da
lahko nenasilni odpor, demonstracije in vztrajnost prinesejo uspeh (Levy, 1998).
Slika 6: Birmingham, 1963

Avtor: Bill Hudson, 1963

Drugi večji pohod »March on Washington for Jobs and Freedom« je bil vrhunec ameriškega
gibanja za državljanske pravice, tudi predvsem zaradi zaključnega govora Martina Luthra
Kinga. Ta pohod je potekal 28. avgusta 1963 v glavnem mestu pred Lincolnovim
spomenikom, zbralo se je 200.000 ljudi iz vseh delov ZDA, od tega je bila tretjina belcev, in
demonstrirali so proti zatiranju temnopoltih v Ameriki. To je bil zgodovinski dan, saj je pred
natanko sto leti takratni predsednik Lincoln podpisal »Emancipation Declaration«, ki je
prinesel konec suženjstva. Čeprav so se bali, da bo prišlo do nemirov, je srečanje potekalo ves
dan mirno. Tudi predsednik Kennedy jim je zagotovil podporo za shod. Že vsi ti dejavniki bi
bili zgodovinski in dovolj za uspeh gibanja za državljanske pravice. Toda, ko je na koncu
dneva King stopil za govorniški pult, je njegov govor dosegel prav vse zbrane in se vpisal v
zgodovino. Po tem govoru je King postal nesporni vodja gibanja za državljanske pravice. Za
mnoge je postal celo prerok, ki naznanja o prihajajočem raju v ZDA. Moč gibanja se je
razširila na vse sloje prebivalstva in Kingove sanje so postale simbol za boljši svet
(Moosbrugger, 2004). Leto kasneje je M. L. King prejel prestižno Nobelovo nagrado za mir in
podaril celotno denarno nagrado gibanju za državljanske pravice.
Toda 22. novembra 1963 se je zdelo, da so vse sanje in upe za temnopolto prebivalstvo
prekinili trije streli v Dallasu. Predsednika Kennedyja, ki je postal podpornik državljanskih
pravic, so na ta dan ubili v Teksasu.
Še istega dne je podpredsednik Lyndon B. Johnson zaprisegel kot predsednik. Vodje gibanja
za državljanske pravice so žalovali, ne samo za Kennedyjem, ampak so bili v dvomih o
odnosu Johnsona glede rasnega vprašanja. Ta dvom pa ni trajal dolgo, saj je Johnson pozval
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predstavniški dom naj, v spomin na umorjenega predsednika Kennedyja, čimprej sprejme
Zakon o državljanskih pravicah, ki ga je Kennedy zasnoval. To se je 10. februarja 1964
končno zgodilo in nastala je najbolj daljnosežna in obširna zakonodaja o izvajanju etnične
enakosti. Novi zakon je prepovedal, da se zapostavlja in diskriminira glede na barvo kože,
rase in spola. Rasno ločevanje v javnih prostorih in stavbah, kot so restavracije, gledališča,
knjižnice, kopališča, šole in hoteli, je bilo razveljavljeno. Diskriminacija je bila prepovedana
na delovnem mestu, to pomeni, nobenemu se ne sme zavrniti dela ali zaposlitve glede na
barvo kože (Moosbrugger, 2004).
Vendar se je Johnson poskušal čez čas vedno bolj distancirati od Kinga. Čeprav je načrtoval
novo »Great Society«, pa leta 1965 ni predložil kongresu nobenega zakona, ki bi zadevale
državljanske pravice. Bil je tudi mnenja, da bi naj »Civil Rights Act« iz leta 1964 zadostoval.
Razumljivo je, da se gibanje za državljanske pravice s tem ni strinjalo in King se odloči, da bo
mesto Selma v Alabami prizorišče demonstracij za širitev volilne zakonodaje. Zavestno je
izbral mesto, kjer je bilo od 15.000 volilnih upravičencev le 400 registriranih in kjer je bil
šerif Jim Clark znan po svojem rasističnem odnosu. Februarja 1965 je bil ubit temnopolti
aktivist za volilne pravice Jimmy Lee Jackson. Na njegovem pogrebu pozove King skupnost
temnopoltih na 77 kilometrov dolg pohod od Selme do Montgomeryja. Skupaj s SCLC je
hotel King v Selmi začeti novo kampanjo z namenom, da se vnese v volilni register več
Afroameričanov. In tako kot vselej poprej, so belci grozili vsakemu, ki se je hotel vpisati v
volilni register. Leta 1964 je bilo v Misisipiju registriranih le šest odstotkov vseh temnopoltih
volilnih upravičencev, v Alabami jih je bilo 19 odstotkov in 32 odstotkov v Louisiani. V
nedeljo, 7. marca 1965, je kakih 600 državljanov korakalo iz Selme v smeri Montgomeryja v
spremstvu snemalcev in časopisnih novinarjev. Ta nedelja je postala znana kot »Bloody
Sunday«. Kmalu po tem, ko so protestniki dosegli most, jih je čakala policija, oborožena s
solzivcem in pendreki, s katerimi so tolkli po neoboroženih ljudeh in jih nagnali nazaj do
Selme. Večina Američanov, ki je gledala to nasilje po televiziji, je bilo ogorčenih nad dejanji
varnostnih sil. Le dva dni kasneje organizira Martin Luther King ponovni pohod v
Montgomery. Vendar pa je prispel samo do mostu, ker je zvezno sodišče prepovedalo
nadaljnji pohod. Po prvem protestnem shodu, ki so ga brutalno zatrli in po napadu na štiri
duhovnike, po katerem je eden umrl, se je oglasil tudi predsednik Johnson. Najpomembnejši
stavek v njegovem govoru »... every American citizen must have an equal right to vote«
(Johnson, 1965) se je navezoval na volilno pravico.
Po tem govoru, ki ga je Johnson namenil kongresu, in po pozitivni odločitvi sodnika, so lahko
aktivisti s svojim voditeljem Martinom Luthrom Kingom nadaljevali svoj pohod. V nedeljo
21. marca je prišlo več kot 3200 ljudi, ki so jih varovali zvezni vojaki Narodne garde in
nadaljevali pohod od Selme od Montgomeryja. Po treh dneh in nočeh na nogah so dosegli cilj
brez incidentov in na koncu je število udeležencev naraslo na več kot 25.000. (Levy, 1998).
Zakon, ki ga je Johnson predložil kongresu, je bil odobren in predsednik ga je podpisal 6.
avgusta 1965. Leta 1968 je bilo že milijon Afroameričanov registriranih na globokem Jugu.
Po vsej državi, se je število izvoljenih Afroameriških uradnikov bistveno povečalo. Leta 1968
je kongres sprejel zakonodajo, ki prepoveduje diskriminacijo glede stanovanjske politike
(Outline of ..., 2011).
Tudi življenje temnopoltih na severu ni bilo nič kaj boljše. Tam so obstajali črnski geti
oziroma soseske z razpadajočimi hišami, revščino, nezaposlenostjo in slabim šolstvom. Tak
položaj je pogosto pripeljal do nasilja, narkomanije, pijančevanja, spopadov med tolpami ter
kriminala. Zdelo se je, da je za take razmere nenasilje preblaga metoda, toda dr. King je bil
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prepričan v njen uspeh. Vendar pa vsi niso bili istega mnenja kot Martin Luther King. Zaradi
prepočasnega napredka je postal Kingov tesni prijatelj in vidni član SNCC, Stokely
Carmichael, nestrpen in začel z militantno protibelsko kampanjo. Bil je tudi prvi, ki je
uporabil izraz »Black Power«. Militantno gibanje Črna sila je dobivalo čedalje več
privržencev. Ljudje so bili naveličani zatiranja, zato so se odločili, da ga uničijo z
demonstracijo sile. Prišlo je do nemirov, ki so se začeli v Chicagu in so kasneje izbruhnili
zaporedoma v Bostonu, Los Angelesu in Filadelfiji (Schloredt, Brown, 1993).
Vendar pa nemiri niso bili edini problem v ZDA. Aprila 1968 je dr. King odšel v Memphis,
Tennessee, kjer naj bi podprl sanitarne delavce, ki so zahtevali enake plače. Na večer 4. aprila
1968 je Martin Luther King stopil na balkon svoje sobe v Lorraine hotelu, ko ga je James Earl
Ray, član Ku Klux Klana, ustrelil in ga težko ranil. Dr. King je uro zatem v starosti 39 let
umrl v bolnici. Njegova smrt ni pretresla le ZDA, ampak celoten svet. Poleg tega se je mestni
svet Memphisa, kot znak spoštovanja do preminulega, strinjal z zahtevami delavcev, tako da
so Kingova prizadevanja bila uspešna (Moosbrugger, 2004).
Nekaj mesecev kasneje senatorja Roberta Kennedya, podpornika prikrajšanih, nasprotnika
vietnamske vojne in brata ubitega predsednika, doleti ista usoda. Ta dva umora sta
zaznamovala konec obdobja nedolžnosti in idealizma (Outline of ..., 2011).
3.5 Malcolm X in črni nacionalizem

Gibanje za državljanske pravice je najmočneje delovalo v južnih državah ZDA, kjer so bili
zakoni segregacije najostrejši. Afroameričani, ki so živeli v revnih getih severnih mest, pa v
ideje o ljubeči družbi niso verjeli. Vsi temnopolti še zdaleč niso bili istega mnenja kot Martin
Luther King. Za njih je krščanska religija, katere pridigar je bil King, pomenila belsko
religijo. Zaradi prepočasnega napredka so postali, predvsem mladi temnopolti, nestrpni in
pozivali k rasnemu ločevanju in ne k rasni integraciji. Zato so se nekateri pridružili islamski
religiji in gibanju Nation of Islam (NOI). NOI je bila proti-belska verska skupnost, ki je
propagirala premoč temnopoltih, njeni člani pa so sebe klicali »Black Muslims« (Garrty,
1992).
Najbolj znan in vpliven predstavnik »črnih« muslimanov je bil Malcolm X. Z njihovimi nauki
je prišel v stik, ko je bil v zaporu in se jim pridružil leta 1948. Po izpustitvi iz zapora leta
1952 je postal tesen zaupnik vodje NOI Elijaha Muhammada. Zaradi inteligence in dara
govora je kmalu postal poslanec Nacije islama. Bil je odločen borec za temnopolte, pozival je
na vstajenje ter združitev vseh temnopoltih v ZDA ter je najstrožje obsodil belo Ameriko za
njene zločine proti Afroameričanom. Bela Amerika pa ga je obtožila »črnega« rasizma in
antisemitizma ter ga predstavila kot glavnega krivca za rasne nemire po ZDA. Predvsem
zaradi popularnosti in ker je znal zelo spretno je izkoriščati medije, se je članstvo v Naciji
islama izjemno povečalo. Zaradi notranjih trenj in zelo resnih prepirov ter nasprotnih stališč je
leta 1963 izstopil iz Nacije islama ter ustanovil svoji stranki, politično Afro-American Unity
ter versko Muslim Mosque (Earle, 2000).
S svojimi nastopi se je z leti zameril marsikomu, tako temnopoltim, predvsem nekdanjim
prijateljem iz Nacije islama, kot belopoltim. Med govorom leta 1965 v Audubon Ballroo na
Manhattnu, so trije oboroženi moški pritekli do odra ter v Malcolma izstrelili 15 nabojev. Za
vse tri napadalce, ki so jih pozneje aretirali, se je izkazalo, da so člani Nacije islama. Pokopan
je v Harlemu.
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Pozitivna posledica nacionalističnega gibanja temnopoltih je bil velik porast rasnega ponosa,
ki ga simbolizira fraza »črno je lepo«. Afroameričani so začeli poudarjati afriške korenine,
oblačili afriška oblačila in nositi »afro« frizure. Beseda negro, povezana z belsko nadvlado, je
izginila iz besedišča (Lindsey, 1994).
Slika 7: Martin Luther King in Malcolm X, 1964

Avtor: Marion S. Trikosko, 1964. (Vir: Library of Congress)

Huey Newton in Bobby Seale sta leta 1966 ustanovila Black Panther Party v Oaklandu v
Kaliforniji, kot odziv na povečane policijske brutalnosti. Nastajajoča v trenutku ostrenje rasne
frustracije, je stranka prinesla novo stopnjo borbenosti z idejami črnega ponosa, moči in
nacionalizma. Skupina je kmalu postala močno kulturno prisotna v ZDA. Socialistična
revolucionarna skupina Črni panter se je zavzela za nujne potrebe temnopoltih: za primerno
hrano, zavetje in zaposlitvene možnosti. Zagovarjali so tudi oboroženo samoobrambo proti
belim zatiralcem in si s tem prislužili sloves nevarne in revolucionarne skupine (Black
Nationalism ..., 2014).
3.6 Temnopolti v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja in danes

Recesija in strukturna kriza v osemdesetih letih sta uničili številna delovna mesta v
industrijskih urbanih območjih. Ekonomska in davčna politika uprav Reagana in Busha sta
podpirali bogat srednji in višji razred, kar je sprožilo uničujočo finančno krizo državnih in
lokalnih vlad. Posledice so bile globoke zareze v potrošnji, od katerih so bile prizadete javne
storitve, infrastruktura, šolski sistem in zlasti socialna varnostna mreža (Klüter, 2015).
Največje breme vseh teh dogodkov so nosili Afroameričani, ki so bili zaradi desetletja dolge
diskriminacije najbolj ranljivi v njihovih socialno-ekonomskih razmerah. Čeprav je že
obstajal precej pomemben »črni« srednji razred, so tudi za te še vedno obstajale strukturne,
rasistične razlike (Klüter, 2015).
Naraščajoča revščina večjega dela temnopoltega prebivalstva je privedlo do zaskrbljujočih
ekscesov, za katere se zdi, da so značilne za ameriško življenje temnopoltih še danes. Ti
vključujejo naraščajočo uporabo drog, povečanje števila samomorov, prostitucijo in še
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posebej porast nasilja v »črni skupnosti«. Tej grožnji se v devetdesetih letih ni postavilo
nasproti nobeno enotno gibanje temnopoltih (Klüter, 2015).
Rasizem se danes kaže drugače, kot v prejšnjem stoletju. Diskriminacija se dogaja na bolj
prefinjen način. Najdemo jo na kraju zločina v Fergusonu, v Baltimoru in drugih mestih, kjer
policisti pri temnopoltih uporabljajo prekomerno silo, najdemo jo v poplavljenem New
Orleansu in najdemo jo v statistiki revščine ZDA.
Življenje temnopoltih v Ameriki danes še vedno vključuje nesorazmerno tveganje
brezposelnosti, revščine, zapora in policijskega nasilja in zato je dobro življenje večini
Afroameričanom nedostopno. Vsakdanja poniževanja, kulturno nerazumevanje, žaljiva
medijska reprezentacija so učinki in ne vzroki sistemskega, strukturnega rasizma.
Ko je Barack Obama postal prvi temnopolti predsednik v ZDA, je veliko ljudi od njega
pričakovalo in upalo, da bo odpravil neenakosti in krivice, ki še obstajajo med rasami. Ampak
Obama je moral priznati, da je rasizem še vedno močno prepleten v ameriški družbi in da boj,
ki ga je začel Martin Luther King, še ni končan.
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4. DRUŽBENO-POLITIČNI IN EKONOMSKI POLOŽAJ TEMNOPOLTEGA
PREBIVALSTVA ZDA V 21. STOLETJU
Pet desetletij po M.L. Kingovem zgodovinskem »I Have a Dream« govoru v Washingtonu,
raziskava Pew Research centra leta 2013 ugotavlja, da manj kot polovica (45 odstotkov) vseh
Američanov pravi, da je država dosegla znaten napredek proti rasni enakosti in približno enak
delež (49 odstotkov) pravi, da je »veliko več« še treba storiti (King’s Dream ..., 2013).
Slika 8: Različne skupine, različni pogledi na rasni napredek

Temnopolti in belci različno dojemajo
napredek, ki ga je država dosegla po
Kingovih sanjah o rasni enakosti. Glede na
raziskavo približno polovica vseh belcev
(48 odstotkov), vendar le tretjina
temnopoltih (32 odstotkov) meni, da je bil
dosežen »velik« napredek v zadnjih 50 letih
glede enakosti med rasami.

Vir: Pew Research Center, 2013
Slika 9: Različne skupine, različni pogledi koliko več je treba še storiti

Še večja razlika pa je pri vprašanju o
tem, koliko je treba še storiti, da bi
dosegli Kingove sanje o rasni enakosti.
Da je treba storiti več, pravi približno
osem od desetih temnopoltih (79
odstotkov), dobrih 30 odstotkov več od
bele populacije.

Vir: Pew Research Center, 2013
Slika 10: Osebne izkušnje z diskriminacijo

35 odstotkov vseh anketiranih Afroameričanov
pravi, da so osebno doživeli diskriminacijo ali so
bili nepravično obravnavani zaradi rase v zadnjih
dvanajstih mesecih.

Vir: Pew Research Center, 2013
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Slika 11: O pravični obravnavi temnopoltih

V anketi Pew Research Centra
je veliko več temnopoltih kot
belcev odgovorilo, da so
Afroameričani manj pravično
obravnavani kot belci v
kazensko-pravnem sistemu, na
delovnem mestu in pri
glasovanju na volitvah.
Vir: Pew Research Center, 2013

4.1 Prebivalstvo

Leta 2013 se je populacija Afroameričanov, vključno s tistimi v kombinaciji z eno ali več
drugimi rasami, dvignila na 45 milijonov, kar sestavlja 14,1 odstotkov celotnega prebivalstva
v ZDA. Tisti, ki so opredeljeni le kot Afroameričani, sestavljajo 13,2 odstotkov ameriškega
prebivalstva, to je več kot 41,6 milijonov ljudi (U.S. Census Bureau, 2014).
Slika 12: Deset držav z največjim odstotkom temnopoltega prebivalstva 1900, 1950 in 2000
1900

1950
odstotki država
odstotki
TEMNOPOLTO PREBIVALSTVO
1
Misisipi
58,5 Misisipi
45,3
2
Južna Karolina
58,4 Južna Karolina
38,8
3
Louisiana
47,1 Okrožje Kolumbija
35,0
4
Georgija
46,7 Louisiana
32,9
5
Alabama
45,2 Alabama
32,0
6
Florida
43,7 Georgija
30,9
7
Virginija
35,6 Severna Karolina
25,8
8
Severna Karolina
33,0 Arkansas
22,3
9
Okrožje Kolumbija
31,1 Virginija
22,1
10
Arkansas
28,0 Florida
21,8
Vir: Hobbs, Stoops, 2002 po U.S. Census Bureau
država

2000
država
Okrožje Kolumbija
Misisipi
Louisiana
Južna Karolina
Georgija
Maryland
Alabama
Severna Karolina
Virginija
Delaware

odstotki
60,0
36,3
32,5
29,5
28,7
27,9
26,0
21,6
19,6
19,2

Temnopolti predstavljajo v letu 2000 približno eno tretjino ali več prebivalstva v Zveznem
okrožju Kolumbija, Misisipiju in Louisiani.
1. julija 2013 je imel New York največjo temnopolto ali afroameriško populacijo od katere
koli države (3,7 milijona); Teksas je imel od leta 2012 (78.000), največje številčno povečanje.
Zvezno okrožje Kolumbija je imelo najvišji odstotek temnopoltih (51,0 odstotka), sledi pa
Misisipi (38,1 odstotka). Cook County, Illinois (Chicago) je imel največje temnopolto ali
afroameriško populacijo od kateregakoli okrožja v letu 2013 (1,3 milijona EUR) in Harris,
Teksas (Houston) je imelo od leta 2012 (18.000) največje številčno povečanje. Holmes,
Misisipi je bil okraj z najvišjim odstotkom (83,2) temnopoltih ali Afroameričanov v državi
(As the Nation ..., 2014).
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Slika 13: Države, kjer je živelo največ temnopoltih leta 2004, v odstotkih

Vir: The American Community-Blacks: 2004, 2007 po U.S. Census Bureau, 2004. American Community
Survey, Selected Population Profiles

Slika 14: Regije, kjer so živeli Afroameričani od 1900-2010, v odstotkih

Vir: Black History Month, 2014

Večina temnopoltih v ZDA je živela in še živi na jugu, predvsem na jugovzhodu. Vendar pa
se je obseg temnopoltega prebivalstva skozi 20. stoletje občutno zmanjšal. V prvih dveh
desetletjih prejšnjega stoletja je skoraj vsak deveti od desetih temnopoltih živel na jugu. Leta
1940 je več kot tri četrtine temnopoltega prebivalstva živelo na jugu. Po drugi svetovni vojni
se je odstotek temnopolte populacije hitro zmanjšal, kar je posledica velikih migracij v
severovzhodna in srednjezahodna metropolitanska območja, kjer se je delež temnopoltih skozi
sedemdeseta prejšnjega stoletja povečal. Ta trend se je na splošno obrnil proti koncu stoletja.
Najmanjši delež temnopoltega prebivalstva je imel zahod. Čeprav se je delež do leta 1990
povečeval, je do konca stoletja živelo na zahodu manj kot deset odstotkov vseh temnopoltih
(Hobbs, Stoops, 2002).
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Slika 15: Temnopolto prebivalstvo po državah ZDA leta 2004, v odstotkih

Vir: The American Community-Blacks: 2004, 2007 po U.S. Census Bureau, 2004. American Community
Survey, Selected Population Profiles

V šestih zveznih državah (Misisipi, Louisiana, Južna Karolina, Georgia, Maryland in
Alabama) je več kot eden od štirih ljudi temnopolt. Države na zahodu imajo večinoma
relativno nizke deleže temnopoltega prebivalstva. Idaho, Utah, Wyoming, Montana ter
Severna in Južna Dakota imajo celo manj kot en odstotek temnopolte populacije. Prav tako
imajo države v Novi Angliji kot so Vermont, New Hampshire in Maine, večinoma relativno
nizki delež temnopoltega prebivalstva.
V letu 2004 je skoraj 60 odstotkov vseh temnopoltih v ZDA živelo v desetih državah (New
York, Florida, Georgija, Teksas, Kalifornija, Illinois, Severna Karolina, Maryland, Louisiana,
in Virginija). Države New York, Florida in Georgija imajo skupaj približno eno četrtino
celotnega temnopoltega prebivalstva v ZDA. Pet od desetih najbolj poseljenih držav ima
temnopolte populacije več kot 2 milijona (New York, Florida, Georgija, Teksas in
Kalifornija).
4.2 Socialna in ekonomska problematika

To poglavje se osredotoča na različne gospodarske, izobraževalne, zdravstvene, politične in
socialne kazalnike za oceno sprememb v relativni blaginji temnopoltih in belih Američanov v
zadnjih desetletjih. Podatki predstavljajo mešano sliko. Gospodarski prepad med
temnopoltimi in belci, ki je bila prisoten pol stoletja nazaj, ni izginil. Podatki o dohodkih,
premoženju in lastništvu gospodinjstev kažejo, da so vrzeli danes tako široke ali še širše, kot
so bile leta 1960 in 1970 (King’s Dream ..., 2013).
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Slika 16: Dohodek gospodinjstev po rasi in španskem poreklu med letoma 1967 in 2013

Vir: DeNavas-Walt, Proctor, 2014 po U.S. Census Bureau, Current Population Survey

Mediana dohodka gospodinjstev je bila v letu 2013 enaka kot v letu 2012 in za 8 odstotkov
nižja kot v letu 2007, pred zadnjo recesijo, ko je bila mediana 56.436 $ in za 8,7 odstotka
nižja od mediane v letu 1999, ko je bil vrhunec z 56.895 $. Povprečna črnska družina ima le
59 odstotkov dohodka povprečne bele družine.
V letu 2012 je bilo 73 odstotkov belih gospodinjstev lastniških, v primerjavi z temnopoltimi,
ki so imeli v svoji lasti 44 odstotkov gospodinjstev. Stopnja lastniških stanovanj v letu 2012
se bistveno ne razlikuje od tistega v letu 1976.
Leta 1984 je bila vrednost temnopoltih gospodinjstev manj kot desetino (9 odstotkov) belih
gospodinjstev. Do leta 2011 se je razlika med »črno-belim« bogastvom še povečala, vrednost
gospodinjstva temnopoltih je bilo samo 7 odstotkov vrednosti belih gospodinjstev (Race in
America ..., 2013).
Slika 17: Vrednost gospodinjstev po rasi in poreklu od leta 1984 do 2011

Vir: Pew Research Center, 2013
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Po analizi Pew Research Centra glede na razpoložljive vladne podatke iz leta 2009 je mediana
bogastva belih gospodinjstev 20-krat večja od Slika 18: Vrednost bogastva gospodinjstev za leto
gospodinjstev temnopoltih. To neuravnovešeno 2005 in 2009 v dolarjih
premoženjsko razmerje je največje, odkar je
vlada začela objavljati te podatke in približno
dvakrat večja od razmerja pred veliko recesijo,
ki se je končala leta 2009. Pew Research
analiza ugotavlja, da sta v odstotkih padec
nepremičninskega trga v letu 2006 in recesija,
ki je sledila od konca leta 2007 do sredine leta
2009, vzela veliko večji davek na bogastvo
manjšin kot belcev. Od leta 2005 do 2009 je
inflacija zmanjšala bogastvo za 53 odstotkov
med gospodinjstvi temnopoltih, v primerjavi s
samo 16 odstotki pri belih gospodinjstvih
(Kochhar, Fry, Taylor, 2011).
Vir: Pew Research Center, 2013

Več kot četrtina temnopoltih v ZDA živi v revščini. Med belci jih ni niti ena desetina,
povprečje je 15 odstotkov. Razlika je v vseh starostih zelo velika, vendar je največja pri
otrocih in mladostnikih. Za temnopolte Američane je še vedno skoraj trikrat bolj verjetno, kot
za bele, da bodo živeli v revščini. Leta 2011 je bil delež ljudi pod pragom revščine med
temnopoltimi 27,6 odstotkov, med belim prebivalstvom nešpanskega porekla pa 9,8 odstotkov
(Race in America ..., 2013).
Slika 19: Stopnja revščine po rasi in poreklu med letoma 1974 in 2011, v odstotkih

Vir: Pew Research Center, 2013

Če pogledamo trende, vrzel med črno in belo revščino ostaja široka, čeprav se je od sredine
leta 1970 nekoliko zmanjšala, ko se je bela revščina nekoliko povečala in črna revščina
nekoliko znižala. Leta 1974 je 8 odstotkov belcev živelo pod pragom revščine, medtem ko je
živelo 30 odstotkov temnopoltih v revščini. Črno-bela vrzel se od leta 2007 ni bistveno
spremenila (King’s Dream ..., 2013).

25

Morda najbolj jasen pokazatelj diskriminacije temnopoltih je njihova nižja pričakovana
življenjska doba. Temnopolti novorojenček ima povprečno življenjsko dobo okoli 75 let,
pričakovana življenjska doba belega dojenčka je približno štiri leta višja. Razlika v letu 1960
je bila še večja in je znašala sedem let, piše Pew Center po podatkih Nacionalnega centra za
zdravstveno statistiko.
Razlika v stopnjah pričakovane življenjske dobe med temnopoltimi in belo populacijo se je
zmanjšala v zadnjih petih desetletjih.
Slika 20: Pričakovana življenjska doba po rasi in poreklu med letoma 1960 in 2010

Vir: Pew Research Center, 2013

Razlika v pričakovani življenjski dobi med temnopoltimi in belci se je nekoliko zmanjšala od
leta 1960. Takrat je bila pričakovana življenjska doba belcev ob rojstvu 70,6 let, pričakovana
življenjska doba temnopoltih ob rojstvu pa je bila 63,6 let. Tako je pričakovana življenjska
doba temnopoltih ob rojstvu bila 90 odstotkov pričakovane življenjske dobe belcev leta 1960
in 95 odstotkov v letu 2010 (King’s Dream ..., 2013).
4.3 Izobrazba in zaposlovanje
Slika 21: Dokončana srednja šola po rasi in poreklu med letoma 1964 in 2012

Vir: Pew Research Center, 2013
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Stopnja končane srednje šole se je za vse štiri skupine v zadnjih desetletjih zvišala, najbolj pri
temnopoltih. Leta 1964, leto po pohodu v Washington, je 51 odstotkov belcev imelo končano
srednjo šolo, v primerjavi s 27 odstotki temnopoltih. Tako je bila stopnja dokončane srednje
šole temnopoltih 53 odstotkov stopnje belcev, leta 2007 že 91 odstotkov, leta 2012 pa je bila
stopnja dokončane srednje šole črncev 93 odstotkov stopnje belega prebivalstva (King’s
Dream ..., 2013).
Več kot polovica Afroameričanov na trgu delovne sile v letu 1970 je imela manj kot
srednješolsko diplomo. Do leta 2008 se je ta številka drastično zmanjšala na 10 odstotkov.
Prav tako je opazen porast tistih z izobrazbo, ki presega raven visoke šole: od 16 odstotkov
afroameriške delovne sile v letu 1970 na 54 odstotkov v letu 2008 (African American History
..., 2009).
Slika 22: Izobrazbena struktura Afroameričanov na trgu delovne sile leta 1970 in 2008

Vir: African American History Month, 2009 po U.S. Bureau Labor Statistics
Slika 23: Izobrazbena struktura delovne sile starosti 25 in več po rasi in poreklu za leto 2013

Vir: Labor Force Characteristics by Race and Ethnicity, 2013 po U.S. Bureau of Labor Statistics
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Večja je stopnja izobrazbe, manjša je stopnja brezposelnosti. V letu 2008 je bila stopnja
brezposelnosti za Afroameričane (25 let in več) brez srednješolske diplome večja od 14
odstotkov, medtem ko je bila stopnja brezposelnosti za visokošolske diplomante 4 odstotke.
Ta vzorec je vztrajal v daljšem časovnem obdobju. Visokošolsko izobraževanje vodi tudi do
višjih plač. Ta je več kot dvakrat višja kot tista, ki jo dobijo Afroameričani z manj kot
srednješolsko diplomo (African American History …, 2009).
Slika 24: Delež nezaposlenosti Afroameričanov starosti 25 in več glede na izobrazbo

Vir: African American History Month, 2009 po U.S. Bureau of Labor Statistics

Kljub temu, ne glede na stopnjo izobrazbe, je za temnopolte večja verjetnost, da bodo
brezposelni v primerjavi z belci. Vendar pa, slabša kot je izobrazba, večja je razlika v
brezposelnosti med belo in črno raso (Labor Force ..., 2013).
Čeprav se je za Afroameričane
veliko spremenilo od leta 1963, ko
je bil pohod za »delovna mesta in
svobodo« v Washington, ostaja ena
stvar že šest desetletij enaka.
Stopnja
brezposelnosti
med
temnopoltimi
ostaja
približno
dvakrat višja kot med belci.
Največja razlika, ko je bila
brezposelnost temnopoltih 2,77-krat
višja od brezposelnosti bele
populacije, je bila v poznih 1980-ih,
ko so proizvodni sektorji, ki so
zaposlovali
velik
delež
Afroameričanov, zakrneli.

Slika 25: Nezaposlenost med belo in črno raso

Vir: Pew Research Center, 2013 po U.S. Bureau of Labor Statistics

Najmanjša vrzel, ironično, je bila poleti leta 2009 v času velike recesije; brezposelnost belcev
se je povečala tako hitro, da je bila stopnja brezposelnosti temnopoltih »le« 1,67-krat višja
(Desilver, 2013).
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Slika 26: Stopnja brezposelnosti od leta 1973-2012 po rasi in poreklu

Vir: Labor Force Characteristics by Race and Ethnicity, 2013 po U.S. Bureau of Labor Statistics

Temnopolti imajo bolj kot druge skupine težave na trgu dela. Stopnja brezposelnosti
Afroameričanov, 16 let in več, ostaja nespremenljivo višja od stopnje brezposelnosti bele
populacije, na splošno je vsaj dvakrat višja od belcev.
Na primer, medtem ko so temnopolti sestavljali 11 odstotkov delovne sile v ZDA v letu 2005,
so predstavljali 22 odstotkov brezposelnih in 29 odstotkov dolgoročno brezposelnih (osebe
brezposelne za 27 tednov ali več).
Slika 27: Izbrane značilnosti delovne sile temnopoltih za leto 2005

Vir: Bureau of Labor Statistics, 2005
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Slika 28: Povprečna stopnja brezposelnosti v letu 2013 po rasi in poreklu

Vir: Labor Force Characteristics by Race and Ethnicity, 2013 po U.S. Bureau of Labor Statistics

Po zadnjih podatkih (april 2015) je brezposelnost med temnopoltimi 9,6 odstotna, kar je 1,8
odstotkov manj kot aprila 2014. Med belci pa je v istem obdobju padla brezposelnost iz 5,3
odstotkov na 4,7 odstotkov (The Employment ..., 2015).
Slika 29: Zaposlitvena sestava prebivalstva v letu 2013 po rasi in poreklu

Vir: Labor Force Characteristics by Race and Ethnicity, 2013 po U.S. Bureau of Labor Statistics

V letu 2010 je mediana običajne tedenske plače azijskih in belih moških, ki delajo s polnim
delovnim časom v upravljanju, strokovnih in sorodnih poklicih, precej nad zaslužki moških
španskega izvora in temnopoltih moških v istem poklicu.
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Slika 30: Povprečna tedenska plača za polni delovni čas po poklicu, spolu, rasi in poreklu leta 2010

Vir: Earnings and employment ..., 2011 po U. S. Bureau of Labor Statistics

4.4 Kriminaliteta

Eno od področij, kjer se je razkorak med temnopolto in belo populacijo povečal, je prestajanje
zaporne kazni. Število pridržanih temnopoltih Američanov v zaporih kaže na sistematičen
rasizem ameriških institucij.
Slika 31: Primerjava zapornikov po rasi in poreklu v letu 1960 in 2010

Vir: Pew Research Center, 2013
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Za temnopolte moške je bilo v letu 2010 več kot šestkrat bolj verjetno kot za belce, da so
zaprti v zveznih in državnih zaporih in lokalnih ječah (po popolnih podatkih, ki so bili na
voljo leta 2012). To je povečanje od leta 1960, ko so bili temnopolti petkrat bolj verjetno
zaprti od belcev. Če se bo tak trend nadaljeval, lahko pričakujemo, da gre zapor v svojem
življenju eden od treh danes rojenih temnopoltih ameriških moških, v primerjavi z enim od
šestih moških španskega porekla in enim od sedemnajstih belih moških.
To je deloma posledica visoke stopnje kriminala temnopolte mladine, deloma pa tudi dejstvo,
da si temnopolti ponavadi ne morejo privoščiti dobrih odvetnikov in da so v ZDA tudi
nenasilna kazniva dejanja, povezana z drogami, pogosto kaznovana z dolgimi zapornimi
kaznimi. Poleg tega pa ameriški pravosodni sistem ne moremo ravno označiti za "colorblind",
ker barva kože žrtve in storilca še vedno igrata odločujočo vlogo pri obsodbah. To velja zlasti
v južnem delu ZDA, kjer so temnopolti morilci, ko je žrtev bela, štirikrat pogosteje obsojeni
na smrt kot »beli« morilci, ko je žrtev temnopolta. Nenazadnje vpliva tudi dejstvo, da je delež
temnopoltih otrok, ki odraščajo v enostarševskih družinah, vedno večji (65 odstotkov) in da
več kot polovica teh otrok živi pod pragom revščine (Waldschmidt Nelson, 2008).
V letu 2011 temnopolti Američani predstavljajo 30 odstotkov oseb, pridržanih za kazniva
dejanja premoženjskega kriminala, 38 odstotkov oseb pa so aretirali zaradi nasilnega dejanja.
Temnopolti pod 18 let, ki so leta 2011 predstavljali 16 odstotkov vseh otrok v Ameriki,
predstavljajo 32 odstotkov mladoletnih aretacij. (Nasilna kazniva dejanja so kazniva dejanja
umora in nenaklepnega uboja, prisilna posilstva, ropi in zaostreni napadi. Zločini lastnine so
kazniva dejanja vloma, tatvine-kraje, tatvine motornih vozil in požig) (Crime in the U.S.,
2011).
Kazensko-pravosodni sistem v ZDA prežema rasna neenakost. Za rasne manjšine je večja
verjetnost, kot pa za bele Američane, da bodo aretirani; enkrat aretirani, večja je verjetnost, da
bodo obsojeni; in enkrat obsojeni, bolj je verjetno, da dobijo strožje kazni (The Sentencing
Project ..., 2013).
Vir teh razlik je globlji in bolj sistematičen kot eksplicitna rasna diskriminacija. V ZDA v
bistvu delujeta dva ločena sistema kazenskega pravosodja: eden za bogate ljudi in drugi za
revne ljudi in manjšine (The Sentencing Project ..., 2013).
Učinki rasnih predsodkov se zlasti dobro kažejo na področju kontrole prometa in kazenskem
pregonu zaradi drog. Med letoma 1980 in 2000 se je stopnja prijetja zaradi drog v ZDA med
temnopoltimi povečala iz 6,5 na 29,1 na 1000 oseb; med belci pa v istem obdobju iz 3,5 na
4,6 na 1.000 oseb (The Sentencing Project ..., 2013).
Iz poročila ameriškega ministrstva za pravosodje iz leta 2011 o odnosih policije z javnostjo, je
Bureau of Justice Statistics ugotovil, da so bili med belimi, temnopoltimi in vozniki
španskega porekla, ki jih je policija po vsej državi obravnavala zaradi podobnih prekrškov v
prometu, temnopolti trikrat več podrobno preiskani kot belci in dvakrat več kot vozniki
španskega porekla (The Sentencing Project ..., 2013).
Nacionalna statistika prikrije večje razlike v nekaterih mestih. V eni od študij New Jerseya,
rasne manjšine sestavljajo 15 odstotkov voznikov na hitrih cestah New Jerseya, policija pa je
ustavila 42 odstotkov in aretirala 73 odstotkov temnopoltih voznikov, čeprav beli vozniki in
rasne manjšine kršijo prometne predpise do skoraj enake mere. Najbolj splošno znan primer
rasnega profiliranja v zadnjem času je "Stop in Frisk" taktika zaposlenih v policiji New Yorka
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(NYPD). Afroameričani predstavljajo 25 odstotkov in Američani španskega porekla
predstavljajo 29 odstotkov populacije v New Yorku. Med letoma 2010 in 2012 je bilo 52
odstotkov tistih, ki jih je NYPD ustavil med "Stop in Frisk" temnopoltih in 32 odstotkov
španskega porekla. Beli Newyorčani, ki predstavljajo 44 odstotkov prebivalcev mesta, so bili
ustavljeni le v 9 odstotkih. Kljub temu pa je bila stopnja aretacije po rasi med tistimi, ki so jih
ustavili, skoraj enaka. Za temnopolte in voznike španskega porekla je bilo celo manj verjetno,
da so jih ujeli z orožjem ali pri tihotapljenju z drogo v primerjavi s belci (The Sentencing
Project ..., 2013).
Stik z uradniki kazenskega pregona in aretacije pa so le prvi korak manjšin skozi
kazenskopravni sistem. Ko enkrat predstavniki rasne manjšine vstopijo v ta sistem, se najprej
soočijo z rasno pristranskostjo v vsaki fazi sodnega postopka in pri vseh glavnih akterjih v
kazenskem postopku: obrambi, tožilstvu, sodnikih in poroti (The Sentencing Project ..., 2013).
Ugotovitve poročila The Sentencing Project Odboru Združenih narodov za človekove pravice
iz leta 2013 vodijo avtorje do sklepa, da ZDA kršijo Mednarodni pakt o državljanskih in
političnih pravicah, ki določa, da morajo biti vsi državljani enako obravnavani v skladu z
zakonom. ZDA je pogodbo ratificirala leta 1992.
4.5 Politika in temnopolti

Udeležba temnopoltih na predsedniških volitvah je zaostajala za belci večino preteklega pol
stoletja, vendar pa narašča od leta 1996, spodbujena z zgodovinsko kandidaturo Baracka
Obame. Temnopolti so skoraj dohiteli belce leta 2008 in jih presegli v letu 2012, ko je 67
odstotkov upravičenih temnopoltih volivcev oddalo glas, v primerjavi z 64 odstotki belih
volivcev.
Slika 32: Volilna udeležba po rasi in poreklu od leta 1964 do 2012

Afroameričani so bili v zgodovini
povezani z obema glavnima
političnima strankama v Združenih
državah Amerike. Po državljanski
vojni se imajo skoraj vsi temnopolti
za republikance. To je bila takrat
stranka abolicionistov in seveda
stranka predsednika Abrahama
Lincolna. Južni demokrati so takrat
in še skoraj stoletje po tem močno
nasprotovali
vsakim
pravicam
temnopoltih.

Vir: Pew Research Center, 2013

Stvari so se začele spreminjati v času »velike depresije« leta 1930 z Rooseveltovim
programom New Deal. Ta je prepričal 71 odstotkov Afroameričanov, da glasujejo demokrata
za predsednika, čeprav jih le 44 odstotkov menilo, da so člani demokratske stranke. V času,
ko je leta 1948 demokrat Harry Truman odredil odpravo segregacije v vojski, je bilo že 56
odstotkov Afroameričanov demokratov (Black Party ..., 2015).
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Slika 33: Strankarska pripadnost in glasovanje temnopoltih od leta 1936 do 2012 v odstotkih

Vir: Black Party Affiliation, 2015 po Joint Center for Political and Economic Studies

Zakon o državljanskih pravicah, ki ga je predlagal Kennedy in pozneje podpisal Johnson, je
utrdil zvestobo temnopoltih demokratski stranki. Johnson je takrat proti republikanskemu
nasprotniku Barryju Goldwaterju, ki je nasprotoval temu zakonu, dobil 94 odstotkov glasov
temnopoltih, kar je rekord vse do leta 2008 (Black Party ..., 2015).
Leta 2012 je večina Afroameričanov demokratov, le 16 odstotkov se jih šteje za republikance.
V zadnjih štiridesetih letih so dosledno glasovali večinoma za demokratskega predsedniškega
kandidata. Največ glasov, ki jih je prejel republikanski kandidat od temnopoltih od leta 1968,
je dobil Gerald Ford v 1976 s 15 odstotki (Black Party ..., 2015).
Vedno več Afroameričanov je kandidiralo za visoka politična mesta, tudi za najvišje. Vendar
se je vse do leta 2008 zdelo nemogoče, da bi lahko bil predsednik ZDA temnopolt. Večina
dosedanjih afroameriških predsedniških kandidatov so bili demokrati. Vendar je vsem
spodletelo že v predvolilnem boju. Prvi poskus je začela črna demokratična predstavnica
Shirley Chisholm leta 1972. Aktivist za državljanske pravice Jesse Jackson je poskusil svojo
srečo v letih 1984 in 1988. 2004 ni uspelo niti nekdanji senatorki Carol Moseley Braun, niti
aktivistu za državljanske pravice Alu Sharptonu v glavno kampanjo. Neodvisna kandidatka
Lenora Fulani je vstopila v predvolilni boj leta 1988 in 1992. Veleposlanik ZN pod vlado
Ronalda Reagana, desničarski konzervativni politik republikanske stranke Alan Keyes se je za
predsedniško nominacijo prijavil leta 1996, 2000 in 2008.
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5. SKLEP
Večina Američanov je potomcev priseljencev in družbeno dobro integriranih. Toda obstaja
skupina, ki se ji ni uspelo v celoti vključiti, čeprav živi v državi za več kot dvesto let. To je
približno 40 milijonov temnopoltih prebivalcev, ki so večinoma potomci več kot 800.000
sužnjev, uvoženih pod prisilo med letoma 1619 in 1808 iz Afrike. Po letu 1808 je bil uvoz
sužnjev nezakonit, ampak suženjstvo se je obdržalo dalje. Predvsem na kmetijskem jugu, kjer
je bila potreba po delovni sili na poljih velika. Proces za odpravo suženjstva se je pospešil z
izbruhom ameriške državljanske vojne. Republikanec Lincoln je že pred svojo izvolitvijo leta
1861 veljal za velikega nasprotnika suženjstva, z aktom The Emancipation Proclamation pa
se je simbolno začel dolg proces osvobajanja nebelskega prebivalstva v ZDA.
Zmaga severnih držav v ameriški državljanski vojni je sicer prinesla sužnjem svobodo, ampak
tudi po prepovedi suženjstva leta 1865 temnopolti v ZDA niso bili enako obravnavani. Zakoni
posameznih držav na jugu so zanikali volilno pravico temnopoltim, večina belih ljudi je
poskušala preprečiti integracijo temnopoltih v gospodarstvu in družbi. Tako so morali čakati
več kot sto let, preden so jim priznali enakost pred zakonom, tako politično kot tudi družbeno.
V južnih državah jim je bilo takrat prepovedano uporabljati iste objekte kot belcem, potovati
so morali na zadnjih sedežih avtobusov, šole in univerze so bile rasno ločene in živeli so
lahko samo v nekaterih soseskah.
V poznih 50-ih in zgodnjih 60-ih letih dvajsetega stoletja so Afroameričani pod vodstvom dr.
Martina Luthra Kinga z bojkoti, pohodi in nenasilnimi protesti zahtevali enako obravnavo v
skladu z zakonom in konec rasne diskriminacije. To gibanje za državljanske pravice je
doseglo vrhunec 28. avgusta 1963, ko se je več kot 200.000 ljudi vseh ras zbralo pred
Lincolnovim spomenikom v Washingtonu in poslušalo Kingov zgodovinski govor. Ne dolgo
zatem je bila sprejeta zakonodaja v ameriškem kongresu, ki je prepovedala politično, pravno
in socialno rasno diskriminacijo.
V zadnjih desetletjih so temnopolti dosegli veliko in vse več jih pripada srednjemu razredu.
Danes je veliko temnopoltih odvetnikov, sodnikov, zdravnikov, profesorjev in politikov v
ZDA na vseh ravneh, predvsem pa izstopajo ameriški predsednik Barack Obama in generalni
državni tožilec Eric Holder, kot tudi nekdanja državna sekretarka Condoleezza Rice in njen
predhodnik Colin Powell, upokojeni general ameriške vojske. Številna velika mesta imajo ali
so imela temnopoltega župana, npr. New York, Los Angeles, Washington, Detroit, Atlanta,
New Orleans, Newark, Gary, Philadelphia in Chicago. Temnopolti superzvezdniki v glasbi,
medijih in športu uživajo veliko popularnost ter so umetniško in finančno izjemno uspešni.
Kljub temu pa rasni problem v ZDA ni rešen. Še vedno pogosto živijo temnopolti srednjega
razreda v ločenih soseskah, v tako imenovanih "zlatih getih". Še bolj tragično je nasilje in
socialna izolacija temnopoltega podrazreda, ki živi v mestnih getih. V teh getih vsaka druga
družina živi v revščini, eden od dveh mladih ljudi je brez dela, veliko je umorov in kriminala.
V primerjavi z belci je pričakovana življenjska doba v teh getih manjša, umrljivost dojenčkov
in stopnja razvez zakonske zveze je veliko večja. Življenjski pogoji mnogih Afroameričanov
so še vedno negotovi.
Še vedno obstaja razlika med belimi in temnopoltimi Američani na trgu dela, ne le pri
zaposlovanju, ampak tudi v napredovanju. Stopnja brezposelnosti temnopoltih je od leta 1960
konstantno dvakrat višja kot pri belcih. Čeprav se je število afroameriških maturantov od leta
1964 bistveno povečalo, izobraževanje ostaja v mnogih delih Amerike sistem dveh razredov:
ločeno za bogate in revne soseske, po barvi kože in družbenem statusu.
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Tudi v statistiki kriminala so temnopolti nadpovprečno zastopani. Predstavljajo skoraj
polovico vseh zapornikov v državi, kar pa ne moremo razložiti zgolj z navezavo na kriminal,
ampak na institucionalni rasizem. Statistika pravi, da je v ZDA trenutno več temnopoltih v
zaporu kot na univerzah.
Današnja prebivalstvena podoba je nedvomno povsem različna od etnične podobe nekdanje
Amerike. Po nekaterih napovedih bodo enkrat v drugi polovici 21. stoletja, ko bodo ZDA
imele okoli 400 milijonov prebivalcev, »manjšine« postale večinsko prebivalstvo. Tedaj,
pravijo nekateri demografi, Američani evropskega rodu ne bodo več večinski del prebivalstva,
Američani španskega porekla pa bodo že zdavnaj pred tem številčno prehiteli afroameriško
prebivalstvo.
Število etnično mešanih zakonov narašča, pred petdesetimi leti so bile "večrasne" poroke v
večini držav prepovedane. Belo prebivalstvo se stara in za razliko od drugih ras ima vedno
manj potomcev. Upad belega prebivalstva lahko posledično zmanjša napetosti med rasami.
Tudi republikanci bodo svoje programe prisiljeni prilagoditi novim razmeram in se boriti za
glasove prebivalcev španskega porekla, Azijcev in temnopoltih, ker samo z belimi glasovi ne
bo več mogoče zmagati na volitvah.
Kljub temu, da je rasna segregacija v ZDA uradno odpravljena leta 1965, se rasna
diskriminacija in zatiranje Afroameričanov še nista končala.
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6. SUMMARY
Most of the Americans are descendants of immigrants and are socially well integrated.
Nevertheless, there is a group which was not able to include it in the whole, despite of living
in the states for more than two hundred years. This represents more than 40 million of Blacks,
which are mostly descendants of more than 800 000 slaves, imported from Africa by force
between years 1619 and 1808. After the year 1808 the importation of slaves was illegal, still
the slavery carried on. Especially on the farm south,where the necessity for work force in the
fields was huge. The republican Lincoln was even before his election in year 1861 known for
being a big opponent of slavery, by act of The Emancipation Proclamation the symbolic long
process of liberation of non- white inhabitants in the USA began.
The victory of southern states within American civil war else had brought freedom to the
slaves, moreover after the prohibition of slavery in the year 1865, black people in the USA
were not equally treated. The laws of particular states in the south denied the voting right of
black people,most of white people tried to prevent the integration of black people in the
economy and in the society. In this way they had to wait for more than hundred years before
getting the acknowledge of being equal under the law, such as politically and socially as well.
In the south states was forbidden to use the same buildings as the white people did, they had
to travel on the back seats of buses, schools and universities were separated by race and they
could live in merely some neighbourhoods.
In the late fifties and early sixties of the 20th century were African Americans under guidance
of dr. Martin Luther King demanded by boycotts, marches and non-agressive protests for
equal treatment in the line of the law in the end of racial discrimination. This movement for
civil rights reached the peak on August 28, 1963, when more than 200.000 people of all races
gathered in front of the Lincoln statue in Washington and listened to the King's historical
speech. Not long after that event the legislation in the American Congress was adopted, which
prohibited political, legal and social race discrimination.
In the past decades the black people have reached a lot and more and more of them are
nowadays adherents of middle class. At the present there are a lot of black lawyers, judges,
doctors, professors and politicians in all levels in the USA, apart of them Barack Obama and
general state prosecutor Eric Holder, which are something special among them, as well as
former secretary of state Condoleezze Rice and her predecessor Colin Powell, retired general
of American army. A lot of cities have or had black mayor, for instance New York, Los
Angeles, Washington, Detroit, Atlanta, New Orleans, Newark, Gary, Philadelphia and
Chicago. Black celebrities regarding the music, media and sport are all very popular and are
artistic and financial exceptional successful. Despite that fact, the racial issue in the USA is
still not solved. Many times black people of middle class live in separated neighbourhoods in
so called “golden ghettos”, in addition, more tragically is the violence and social isolation of
black people under classes, which live in city ghettos, where every second family lives in
poverty, one of two young people is unemployed, there are a lot of murders and criminal.
Comparing to white people is the average life expectancy in those ghettos lower, the baby
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mortality and the level of divorces of marriages is in the main bigger. Life conditions of many
of African Americans are still insecure.
There is still difference when talking about black Americans in the labour market, not just
according to employment, but in the sense of being promoted and the level of unemployed
black people as well, which has constantly been twice higher comparing to white people since
1960. Although the number of African Americans passing the high school diploma degree has
since 1964 been fundamentally higher, the education in lot of parts of America still remains a
system of two classes: differentiated to rich and poor neighbourhoods, separated by skin
colour and social status. In the criminal statistics black people are represented above average.
They represent almost a half of all prisoners in the states, which cannot be explained solely by
roping up to the criminal, but also to institutional racism. The statistics shows as at the
moment is in the USA more black people in prisons as in the universities.
Despite the fact, that racial segregation in the USA was officially abolished in the year 1965,
the racial discrimination and the oppression of the African Americans have still not been
finished.
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