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GEOGRAFSKI VIDIKI DRUŽBENIH GIBANJ V ZDA PO DRUGI SVETOVNI
VOJNI
IZVLEČEK:
Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti geografske vidike nekaterih družbenih
gibanj, ki so se razvila na območju Združenih držav Amerike, ter posledice njihovega
delovanja za ameriško družbo. Glavni cilj je opredeliti družbena gibanja, narediti kratek
zgodovinski pregled ter nato natančneje predstaviti izbrana družbena gibanja ter njihov
pomen za oblikovanje družbe. Skozi zaključno seminarsko nalogo smo ugotovili, da so
družbena gibanja fluidna ter zelo ohlapna tvorba, ki jo težko definiramo z eno skupno
definicijo. Za geografijo pomembni vidiki družbenih gibanj so pogosto zabrisani in je na njih
potrebno gledati z več zornih kotov. Predvsem z razumevanjem posledic, ki so jih družbena
gibanja pustila v sami družbi, lahko veliko lažje odgovorimo na različne probleme tako na
regionalni kot tudi na globalni ravni.
KLJUČNE BESEDE: družbena geografija, regionalna geografija, rasna diskriminacija, ekologija,
družbena gibanja, naravovarstveno gibanje.

GEOGRAPHICAL ASPECTS OF CIVIL MOVEMENTS IN UNITED STATES OF AMERICA AFTER THE
SECOND WORLD WAR
ABSTRACT:
The main topic of my diploma paper is to present the geographical view on civil movements
that have developed in the United States of America after the World War Two and their
impact on American society. First we defined the social movements and made a short
historical presentation. Then we focused on the three chosen movements and presented
their impact on the society. Due to their main characteristics they are rather difficult to
define. From the geographical point of view, many of the relevant aspects of social
movements are often blurred and we have to look at them from various perspectives.
Understanding the consequences the social movements have left in the society, it is much
easier to answer to various problems regionally and globally.

KEY WORDS: human geography, regional geography, racisem, ecology, social movements,
environmental movement
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1. UVOD
» Družbeno gibanje, ki premakne samo ljudi, je zgolj upor. Družbeno gibanje, ki spremeni
tako ljudi kot institucijo, pa je revolucija« - Martin Luther King Jr.
V vsaki družbi so prisotne razlike med predstavniki. Nekateri se z družbenimi razlikami
sprijaznijo, oziroma jih, če delujejo v njihovo korist, tudi ohranjajo ali celo podpirajo.
Obstajajo pa tudi predstavniki družbe, ki se zaradi osebnih ali družbenih dejavnikov združijo
in s svojo dejavnostjo poizkusijo »spremeniti svet«. Prispevek družbenih gibanj k oblikovanju
človekove družbe je izjemno velik, vendar pa je v geografiji pogosto prezrt. Sama tematika je
precej obsežna, zato se zaključna seminarska naloga osredotoča na tri za geografijo
pomembna gibanja: gibanje za državljanske pravice, gibanje za pravice žensk ter
naravovarstvena gibanja. Tematika se morda komu ne zdi aktualna, vendar pa trenutno
stanje v ameriški družbi, ki si še vedno ni popolnoma opomogla od zadnje finančne krize,
kaže ravno nasprotno. Poleg tega pa stanje v okolju opozarja, da smo kljub vsem opozorilom
naravovarstvenikov naredili odločno premalo v boju proti podnebnim spremembam.

1.1. Namen
Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti in opredeliti, kaj sploh je družbeno gibanje
ter na kratko predstaviti zgodovinski pregled gibanj v Združenih državah Amerike po letu
1945. V osrednjem delu bomo posebno pozornost namenili gibanju za državljanske pravice,
gibanju za pravice žensk in gibanju za varstvo okolja. Predstavili bom delovanje vsakega od
gibanj ter posledice, ki so jih le-ta pustila v družbi.

1.2. Metodologija
Zaključna seminarska naloga je nastala predvsem s pomočjo literature, ki je na voljo v
oddelčnih knjižnicah Filozofske fakultete UL in iz katere izhajata teoretični in historični del
naloge. Pri opisu posameznih gibanj smo se oprli predvsem na članke in dela ameriških
avtorjev. Grafi in preglednice so bili izdelani na podlagi zbranih podatkov iz literature,
medtem ko so bile slike večinoma pridobljene iz raznih spletnih strani.
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2. DRUŽBENA GIBANJA
2.1. Definicija družbenih gibanj
Giddens (Giddens, 1993, str. 511) utemeljuje družbena gibanja kot fluidno tvorbo z mnogimi
pojavnimi oblikami, zato so tudi večinoma opredeljena zelo ohlapno. Po večini so definirana
kot kolektivna dejavnost z nedefiniranim, vendar signifikantnim številom članstva. Družbena
gibanja lahko delujejo tako, da so organizirana v manjše organizacije, ki imajo različno
stopnjo samostojnosti, redkeje pa se zgodi, da bi se iz že obstoječe organizacije formirale v
gibanje. Razlikovati jih je potrebno od kolektivnega vedenja, ki je po navadi kaotično in
naključno, medtem ko imajo gibanja namen in cilje ter so po navadi dobro organizirana.
Abrle deli družbena gibanja v štiri skupine (Giddens, 1993, str. 511):





Reformna gibanja skušajo s svojo dejavnostjo popraviti ali izničiti neenakopravnosti
in nepravičnosti znotraj že vzpostavljene družbe.
Odrešilna gibanja, h katerim spadajo večinoma verska gibanja, skušajo s svojo
dejavnostjo spreobrniti ljudi z njihove dotedanje življenjske poti, saj le to vidijo kot
grešno pot, ki po njihovem mnenju ne vodi v odrešitev.
Alternativna gibanja skušajo s svojim delovanjem vplivati na del človekovih navad, ki
ovirajo njegovo delovanje v družbi. Za razliko od odrešilnih gibanj ne poizkušajo
spremeniti vseh človekovih navad.
Transformna gibanja imajo pogosto natančno začrtane dolgoročne cilje, ki imajo
pogosto nasilen značaj. V to skupino spadajo predvsem revolucionarna ter radikalna
verska gibanja.

Meje med družbenimi gibanji in formalnimi organizacijami so včasih težko razpoznavne, saj
gibanja lahko prevzamejo birokratske značilnosti. Ni jih vedno mogoče ločiti od interesnih
skupin ali skupin pritiska. Nekatera gibanja delujejo znotraj zakonskih okvirov držav, druga pa
so zaradi različnih okoliščin prostovoljno ali prisilno potisnjena v ilegalne ali podzemne
skupine. Družbeno gibanje se lahko formira brez posebnega povzročitvenega incidenta, ki
lahko poleg odgovora na incident sproži tudi napetosti v družbi. Družbena gibanja niso le
spontan odziv na neenakosti in krivice v družbi, temveč s svojo dejavnostjo razvijajo poglede
in strategije, kako bi le te lahko premagali. Sama težko razumemo kot izolirane oblike
združevanj, ki namenoma nasprotujejo že vzpostavljenim organizacijam ali pa so celo v
nasprotju z drugimi rivalskimi gibanji. Družbena gibanja si velikokrat postavijo cilje in
oblikujejo interese, vedno pa imajo stališča in ideje, ki jim nasprotujejo. Zaradi podobnih
ciljev in dejavnosti se teorije revolucij pogosto prekrivajo s teorijami družbenih gibanj.
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Tilly razlikuje štiri dejavnike za nastanek kolektivne akcije na splošno ter družbenih gibanj
(cit. v Giddens, 1993, str. 508):







Strukturna koristnost (posledičnost, uporabnost) se nanaša na splošne družbene
pogoje, ki promovirajo ali ovirajo oblikovanje družbenih gibanj različnih tipov.
Strukturne napetosti se nanašajo na napetosti, ki producirajo konfliktne interese
znotraj družbe. Negotovosti, anksioznosti, dvoumnosti ali neposredni spopadi ciljev,
so izrazi takšnih napetosti. Viri napetosti so lahko splošni ali pa specifični za določeno
situacijo.
Generalizirana verovanja (prepričanja). Družbena gibanja se ne razvijejo preprosto
kot odgovori na anksioznost ali sovražnost. Oblikuje jih vpliv različnih, vnaprej
določenih ideologij, ki kristalizirajo zamere, stiske in sugerirajo samo pot akcije, ki si
bo prizadevala za izboljšanje ali celo njihovo odstranitev.
Povzročitveni dejavniki so dogodki ali incidenti, ki sprožijo neposredno akcijo s strani
tistih, ki so vključeni v gibanje.

Kombinacija vseh štirih dejavnikov lahko vodi tudi v cestne nemire ali izbruhe nasilja, ne vodi
pa nujno v ustanovitev družbenega gibanja, za katerega je potrebna koordinacijska skupina,
ki mobilizira ljudi za akcijo. Poleg tega pa skrbi tudi za delovanje skupine ter redno
komunikacijo med udeleženci, skupaj z zagotavljanjem financiranja in materialnih virov, ki so
ključnega pomena za obstoj družbenih gibanj. Na sam obstoj in razvoj gibanj pa ima vpliv
tudi državni aparat, ki lahko s svojo aktivnostjo močno vpliva na razvoj in naravo samih
gibanj (Giddens, 1993).

Graf 1: Prikaz delovanja družbenih gibanj v povojni Ameriki

Vir: Deply Devided, 2015.
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2.2. Zgodovinski okvir družbenih gibanj v Združenih državah Amerike
Družbena gibanja so imela pomembno vlogo v ameriški zgodovini. Že bežen pregled
zgodovine Združenih držav Amerike nam pove, da sta bila dogodka, ki sta močno
zaznamovala ameriško zgodovino, močno povezana z delovanjem družbenih gibanj. To sta
ameriška vojna za neodvisnost in ameriška državljanska vojna. Tu velja še posebno izpostaviti
ameriško državljansko vojno, ki so jo sprožili prav uspehi abolicionističnega gibanja ter
izvolitev Abraham Lincolna za predsednika Združenih držav Amerike. Lincoln je bil odločen
podpornik proti-suženjske politike, kar je sprožilo secesijo južnih držav ter začetek krvave
državljanske vojne. V Združenih državah Amerike sta za povojni čas značilna udobje in
razkošje, ki si ga večina Američanov med vojno ni mogla zamisliti. Ameriška ekonomija se je
uspešno prekvalificirala iz vojne v povojno, poleg tega pa je bila javna politika tistega časa
tako imenovana GI Bill of rights iz leta 1944, ki je z denarno pomočjo omogočala, da so se
veterani uspešno zaposlili, dokončali izobraževanje ter si ustvarili družino. Vendar pa vsi
ameriški državljani niso mogli uživati napredka na enak način (The Post War United States,
1945–1968, 2015). Kljub temu, da naj bi bili s 14. amandmajem vsi prebivalci, rojeni oziroma
naturalizirani v Združenih državah Amerike, ter so pod jurisdikcijo sodnih organov, državljani
Združenih držav Amerike (14th Amendment, 2015), je bila rasna segregacija še vedno močno
prisotna. Segregacija se je posebno močno čutila v bivših konfederacijskih državah, kjer so
pod okriljem uradne vladne doktrine iz leta 1890, imenovane »ločeni vendar enaki«
(Separate but equal) oziroma zakonov, imenovanih »Jim Crow laws«, še vedno obravnavali
črnsko prebivalstvo kot drugorazredne državljane. Prav ti zakoni so leta 1954 spodbudili
razvoj gibanja za človekove pravice, ki je s svojim delovanjem leta 1968 uspešno ukinilo
sporne zakone (Separate but equal, 2015). Če so petdeseta leta prejšnjega stoletja minila v
znamenju relativnega miru in razkošja, so bila šestdeseta in sedemdeseta leta čas, ko se je
ameriška mladina s svojo tako imenovano kulturno revolucijo uprla dotedanjemu načinu
življenja. Pojavili so se hipiji, ki so s svojim nenavadnim načinom življenja podirali do tedaj
vzpostavljene družbene vzorce. Poleg njihovega za tisti čas nenavadnega življenjskega stila so
bili hipiji dejavni tudi pri vseh drugih gibanjih. Poleg hipijev so bili nosilci kulturne revolucije
tudi študentje, ki so svoje zahteve izražali na študentskih protestih. Študentski protesti so bili
omejeni predvsem na kampuse in pogosto zatrti z večinoma nepotrebnim posredovanjem
policije. Študentske demonstracije so spodbudile tudi oblikovanje nove Ameriške levice, ki je
bila močno na udaru ameriške protikomunistične politike. Poleg študentskih protestov je za
tisti čas značilna ameriška vpletenost v Vietnamsko vojno ter z njo povezani protivojni
protesti. To je tudi čas, ko se pojavi drugi val ameriškega feminizma, ki se je boril za pravice
žensk. Samo gibanje je doseglo mnoge uspehe. Nekateri bolj odmevni in prelomni uspehi za
ameriške ženske so bili: dokončna legalizacija kontracepcijskih tablet leta 1960, Equal pay act
iz leta 1963, ki prepove, da bi bile ženske za isto delo plačane manj kot moški, ter The
Pregnancy Discrimination Act, ki delodajalcem prepove, da lahko nosečo žensko odpustijo,
onemogočijo njeno napredovanje ali jo zavrnejo (Women's Rights Movement in the U.S.,
2015). Poleg tega pa se v tem času osnujejo nove smeri gibanja za varstvo okolja in za
pravice istospolno usmerjenih. Gibanje za pravice istospolno usmerjenih je s svojim
delovanjem bolj zaznamovalo osemdeseta in devetdeseta leta dvajsetega stoletja ter
enaindvajseto stoletje. Gibanje svojo dejavnost pogosto združuje z gibanjem za pravice
žensk. Skupaj predstavljata moderno obliko družbenih gibanj, kjer imajo vodilno vlogo znane
osebnosti, ki odkrito podpirajo ideje in dejavnosti gibanj, za razliko od prejšnjih generacij, ko
so vodilne osebe izhajale iz političnih vrst. Trenutno v Združenih državah Amerike od zgoraj
4

naštetih gibanj aktivno delujejo še naravovarstvena gibanja, ki se štejejo kot največje
ameriško družbeno gibanje, medtem ko je gibanje LGBT, ki se bori za pravice istospolno
usmerjenih, najbolj dejavno ter medijsko najbolje pokrito. Medijska pokritost je, kot se je
pokazalo že v preteklosti pri gibanju za državljanske pravice, poleg dobrega programa eden
od ključev do končnega uspeha vsakega družbenega gibanja.

Slika 1: Protest proti vojni v Vietnamu

Vir: Art-sheep, 2015.
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3. GIBANJE ZA DRŽAVLJANSKE PRAVICE
Gibanje za državljanske pravice Afroameričanov je bilo družbeno gibanje v Združenih državah
Amerike, ki si je prizadevalo za dokončno odpravo rasne segregacije in diskriminacije ter
federalno zaščito zakonov in izvajanje državljanskih pravic, ki so zapisani v ustavi in
federalnih zakonih. Gibanje je delovalo predvsem v južnih zveznih državah med letoma 1954
in 1968. Večino so se v gibanju predstavljali Afroameričani, iz vrst katerih so prihajali tudi
vodje gibanja. Večino svoje finančne podpore so dobili od sindikatov, ki jih je takrat vodil
Walter Reuther, verskih ustanov ter nekaterih belih politikov, med katerimi sta najbolj znana
Hubert Humphrey in Lindon B. Johnson. Družbeno gibanje je delovalo kot splošni družbeni
odbor. Med letoma 1957 in 1968 so s svojimi nenasilnimi metodami, med katere štejemo
proteste, bojkote ter državljansko nepokorščino, lokalne in državne oblasti prisilili k hitremu
ukrepanju. Najbolj znane akcije so March on Washington, Montgomery bus boycot ter
Alabama sit-in. Poleg nenasilnih metod se je v črnskih getih kot odgovor na policijsko nasilje
razvila tudi bolj radikalna struja, imenovana Black Panther party, ki je poleg že znanih ciljev
uveljavljala tudi črnski nacionalizem. Med največje uspehe gibanja štejemo vzpostavitev
zakonov kot so Civil act iz leta 1964, Voting rights act iz leta 1965 ter Fair housing act iz leta
1968, ki so dokončno zakonsko odpravili rasno diskriminacijo na vseh področjih ameriške
družbe (African-American Civil Rights Movement, 2015).

3.1. Delovanje gibanja
Kot smo že povedali, so gibanje sprožili rasno nepravični zakoni v južnih ameriških zveznih
državah. Kot uradni začetek gibanja za državljanske pravice štejemo aretacijo Rose Parks 1.
decembra 1955, ki ni hotela upoštevati segregacijskega sedežnega reda na javnem avtobusu.
Aretacija je sprožila množičen bojkot javnega prevoza v mestu Montgomery v zvezni državi
Alabama. Bojkot je bila prva uspešna akcija gibanja, ki je dokazala, da se Afroameričani lahko
združijo in izpeljejo disciplinirano politično akcijo. Poleg tega pa je v času bojkota postal
prepoznaven tudi Martin Luther King mlajši. Martin Luther King je bil takrat šestindvajsetletni pastor v tamkajšnji Dexter avenue baptistični cerkvi. King se je kmalu izkazal za rojenega
vodjo, ki je s svojim delovanjem opozarjal na kruto realnost Jim Crow zakonov. Poleg tega je
s svojo visoko moralno držo pripomogel, da je bila večina akcij nenasilna. Za samo gibanje je
bilo zelo pomembno, da je bila že prva politična akcija uspešna, saj je novembra 1956
vrhovno sodišče Združenih držav Amerike zavrnilo zadnji ugovor in s tem končalo segregacijo
na avtobusih v Montgomeryu (Separate but equal, 2015, str. 35). Kmalu po koncu bojkota je
King s svojimi ožjimi simpatizerji ustanovil Southern Christian Leadership Conference, ki si je
prizadevala za bolj odločen pristop k reševanju problema. Gibanje je bilo zelo privlačno za
mlade aktiviste in je tako leta 1960 štelo že 200 članov, med katerimi so bili tudi diplomanti
prestižnih univerz (na primer Harvarda) (Separate but equal, 2015, str. 36). Gibanje je z
dejavnostmi začelo 1. februarja 1960, ko so mladi črnski študentje v tišini zasedli sedeže na
javnih rasno segregiranih krajih, kot so na primer restavracije, ter v tišini protestiralo.
Gibanje je idejo za tako imenovane Sit-in prevzelo iz Gandhijevega upora proti Veliki Britaniji.
Sit-in so bili uspešna oblika upora in so se v roku dveh mesecev iz Montgomeryja razširili na
6

50 mest širom po jugu. Ta oblika protesta je še posebno zaživela v Nashvillu, vendar pa je
kmalu pritegnila preveč pozornosti, kar je vodilo v aretacije ter nasilje. Najbolj odmeven je bil
bombni napad 19. aprila 1960 na dom črnskega študenta, kar je pripeljalo do protesta 2000
Afroameričanov in začetka konca rasne segregacije v restavracijah. Poleg sit-in-ov so obdobje
do leta 1963 zaznamovali tudi prvi protesti in tako imenovani free-ride protesti, ki so
opozarjali na segregacijo javnega prometa na državni ravni. Vedno večja množičnost ter
aktivnost gibanja je pripeljala do množičnih aretacij protestnikov, ki so marsikje dodobra
napolnili lokalne zapore. Vse to pa ni ostalo neopaženo s strani medijev, kar je le še dodatno
okrepilo podporo in ugled gibanja, predvsem med mlado generacijo Afroameričanov
(Separate but equal, 2015, str. 43). Vendar pa so se kljub povečani aktivnosti spremembe
dogajale počasi, kar je v letu 1963 pripeljalo do nove oblike protesta, do tako imenovanih
pohodov, od katerih je najbolj znan pohod na Washington 28. avgusta 1963. Na njem je
sodelovalo okoli 200.000 ljudi, od tega vsaj 50.000 belcev. Tu je imel Martin Luther King svoj
znamenit govor I have a Dream, v katerem je poudaril težnje gibanja po enotnosti med vsemi
rasami v Združenih državah Amerike (Separate but equal, 2015, str. 45). Hkrati pa je bilo to
tudi obdobje, ko je prišlo do resne spremembe v naklonjenosti politiki gibanja. Z nastopom
John F. Kennedyja leta 1961 kot ameriškega predsednika ter njegovega naslednika Lyndona
B. Johnsona je gibanje prebrodilo največjo oviro do svojega uspeha in dobilo močnega
zaveznika v samem vrhu ameriške politike. Za gibanje je še posebej pomemben Lyndon B.
Johnson. V času njegovega predsedovanja od leta 1963 pa do leta 1969 je ameriški kongres
sprejel vse tri ključne akte, ki so dokončno uredili medrasni konflikt v Združenih državah
Amerike. Verjetno najpomembnejši od teh je Civil act iz leta 1964, ki je zakonsko uredil rasno
enakopravnost v vseh sferah družbenega življenja. Z njim so državna oblast in aktivisti dobili
zakonsko oporo za boj proti lokalnim diskriminatornim zakonom širom po jugu (Separate but
equal, 2015, str. 56). Drugi pomemben projekt Johnsonove administracije je bil t. i. Vothing
Rights act iz leta 1965. S porastom delovanja gibanja je narastlo tudi število Afroameričanov,
ki so želeli aktivno sodelovati v politiki, kar pa jim je bilo v južnih zveznih državah kljub
pravicam, ki so jih imeli po 14. amandmaju, v praksi onemogočeno. Južne zvezne države so
zakonodajo enostavno obšle z uvedbo posebnega davka ter uvajanjem posebnih testov, kar
je povzročilo, da je bil črnskemu prebivalstvu v večini primerov onemogočen vpis v volilne
registre. Prve protestne akcije so se začele leta 1961, višek pa so dosegle 7. marca leta 1965
s prvim pohodom iz Montgomeryja v Selmo v zvezni državi Alabama, ki se je končal z
brutalno policijsko akcijo in je zato dogodek v zgodovini temnopoltih znan kot Bloody Sunday
at Selma (Krvava nedelja v Selmi). Kot odgovor na policijsko akcijo se je gibanje odzvalo še z
dvema pohodoma od Montgomerya do Selme, v katerem je skupaj sodelovalo okoli 6000
protestnikov. Dogodki v Selmi so imeli velik odziv v javnosti. Javno mnenje se je še dodatno
nagnilo na stran gibanja ter vplivalo na predsednika Johnsona, ki je 15. marca predstavil
osnutek kasnejšega The Vothing act-a. Sam zakon je bil uradno sprejet pet mesecev kasneje,
in sicer 6. avgusta 1965. Predstavlja konec posebnega davka za vpis v register ter prelaga
odgovornost za nadzor nad vpisom na državno raven. Oba akta predstavljata končno zmago
gibanja v boju za enakopravnost med rasami v Ameriki, vendar pa gibanje s tem ni zamrlo.
Martin Luther King se je do svoje smrti 3. aprila 1968 posvečal odpravi ekonomskih razlik.
Vzporedno z gibanjem za državljanske pravice so se v Združenih državah Amerike razvila
gibanja s podobnimi cilji, vendar z bolj radikalnim pristopom do problema, znana tudi pod
imenom Black power (črna moč). Najbolj znani organizaciji, ki sta delovali v okviru gibanja
Black power, sta Black panther party in Nation of Islam (Black power, 2015). Predstavniki
gibanja so po navadi izhajali iz črnskih sosesk, kjer je bil človekov vsakdan prežet s
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kriminalom, igrami na srečo, drogami in prostitucijo (Henry, J. 1983, str. 80). Iz tega okolja je
izšel tudi idejni vodja gibanja Malcolm X. Malcolm X je znan predvsem kot borec proti
rasizmu in imperializmu, hkrati pa si je prizadeval, da bi temnopolto prebivalstvo ponovno
našlo svojo indentiteto. Gibanje je spodbujalo mlado temnopolto prebivalstvo k študiju
črnske zgodovine in kulture. Vendar pa ima gibanje tudi svojo temno plat, saj so njeni
predstavniki pogosto sodelovali pri uporih črnskih sosesk proti lokalni oblasti. Upore
temnopoltega prebivalstva v šestdesetih letih 20. stoletja lahko razdelimo na dve obdobji.
Prvi val je črnske soseske oz. 257 ameriških mest zajel v začetku šestdesetih let. Drugi val je
sledil umoru Martina Luthra Kinga 4. aprila 1968. Nasilje je zajelo okoli 200 črnskih sosesk v
172 ameriških mestih (Black power, 2015). Od vseh organizacij je z nasiljem najbolj povezana
organizacija Črni panterji (Black panther party). Črni panterji so bili ustanovljeni oktobra
1966 v Oaklandu v zvezni državi Kaliforniji. Za razliko od ostalih gibanj so prevzeli vojaško
strukturo gibanja. Svoj program so zapisali v desetih točkah. Prizadevali so si za konec
segregacije in rasizma v Združenih državah Amerike, konec policijskega nasilja v črnskih
soseskah, reševanje problema nezaposlenosti med črnskim prebivalstvom, izgradnjo
kvalitetnejše infrastrukture v črnskih soseskah, lažji dostop do kvalitetne izobrazbe ter
spoštovanje črnske identitete. Samo gibanje je na vrhuncu imelo več kot dva tisoč članov v
šestdesetih mestih širom Združenih držav Amerike, vendar pa je zaradi svoje vpletenosti v
nemire in vojaške strukture kmalu začelo zgubljati podporo v črnski skupnosti. Prav tako kot
gibanje za človekove pravice tudi organizacije v okviru gibanja Black power večino svojih
dejavnosti zaključijo z letom 1968, ko je bil sprejet zakon o državljanskih pravicah (Civil rights
Act 1968), vendar pa je ideja o črnskem nacionalizmu preživela ter se v preteklem stoletju
ponovno večkrat pojavila (Black power, 2015).
Slika 2: Malcolm X

Vir: Ilyash reflects on her father, 2015.
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3.2. Družbene pridobitve gibanja
Kot je bilo že omenjeno, v začetku šestdesetih let dvajsetega stoletja v Združenih državah
Amerike niso imeli vsi državljani enakih pravic, čeprav so jim bile dodeljene s 14.
amandmajem. Zato je bil pravi cilj gibanja omogočiti vsem državljanom Združenih držav
Amerike enake možnosti za uresničitev ameriških sanj. Kot v vsaki demokraciji imajo tudi v
ZDA moč v državi volivci. Z aktom iz leta 1965, ko so bile uradno prepovedane vse omejitve v
zvezi z vpisom v volilne registre, so Afroameričani dobili možnost, da se aktivno vključijo v
politiko svoje države. To pravico so dobro izkoristili, o čemer med drugim govorijo tudi
številke. Če sta leta 1965 v južnih zveznih državah politično funkcijo opravljala samo 2
Afroameričana, je bilo leta 2000 v političnih službah že 160 Afroameričanov (Separate but
equal, 2015, str. 61). Podobna razlika je tudi v kongresu, kjer je število kongresnikov od
šestih v letu 1965 naraslo na 39 v letu 2001. Prav tako kot spremembe v političnem življenju
je gibanje prineslo pomembne spremembe v vsakdanjem življenju.

Preglednica 1: Število temnopoltih kongresnikov
Leto
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

Število temnopoltih kongresnikov
3
4
4
4
5
6
7
11
14
17
19
18
18
19
22
21
23
25
28
41
46
42
41
39
40
39
47
42
45
45
48

Vir: History house, 2015.
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Zakon o državljanskih pravicah iz leta 1964 je omogočil vsem otrokom afroameriškega
porekla, da se šolajo skupaj z belimi sovrstniki. Od leta 1966 se je stopnja črnskih otrok s
končano osnovno šolo skoraj potrojila. Enakopravna možnost šolanja je osnova, ki je
omogočila oblikovanje novega afroameriškega srednjega razreda (Separate but equal, 2015,
str. 67). Vendar pa se kljub mnogim uspehom, ki jih je prineslo gibanje za državljanske
pravice, še vedno izjemno veliko Afroameričanov bori z revščino in težkimi razmerami v
getih. Pogosto le izobrazba ali pa izredna športna, umetniška ali glasbena nadarjenost
predstavljajo edini možni izhod iz bede getov. Vendar pa kljub govorom politikov o
pomembnosti izobrazbe mladih, ameriška javnost ponovno spopada z možnostjo segregacije
šolskega sistema, v katerem bodo lahko starši sami izbrali, v katero šolo bodo vpisali svojega
otroka. Tu so najbolj na udaru otroci iz etnično mešanih sosesk, kjer bo lahko zaradi
prevelikega vpisa določen delež otrok prisiljen v vpis v javne šole znotraj getov, ki pa so na
žalost vse prevečkrat bolj kot po izobraževanju znane po drogah ter nasilju. Malcolm X je v
enem od svojih govorov povedal, da je izobrazba ključ do prihodnosti. A tu se pojavi
vprašanje, kako se bodo mladi izognili pastem življenja v getu, če jim je pot do kvalitetne
izobrazbe otežena že na prvi stopnji. Ko pa k problemu revščine med temnopoltim
prebivalstvom dodamo še problem rasizma, ki predvsem v južnih zveznih državah ni bil nikoli
izkoreninjen (na kar opozarjajo tudi nedavni požigi cerkva temnopoltih vernikov), pa vidimo,
da ima ameriška javnost pred sabo resen problem.

4. GIBANJE ZA PRAVICE ŽENSK
Ženske so bile kljub pridobitvam prvega vala feminizma v Združenih državah Amerike še
vedno v veliki meri zapostavljene v vseh sferah družbenega življenja. Leta 1960 se je večina
mladih žensk hitro poročila, si ustvarila družino in posvetila življenje gospodinjskim
opravilom. Žene so bile v večini primerov podrejene svojim možem, ki so imeli v večini
primerov tudi nadzor nad ženinim premoženjem. Leta 1960 je bilo zaposlenih le 38 % žensk,
ki so bile večinoma zaposlene kot učiteljice, medicinske sestre ali pa tajnice (American
Feminist Movement, 2015). Med zdravniki je bilo zaposlenih le šest odstotkov žensk, med
odvetniki so delali le trije odstotki žensk, med inženirji pa so ženske predstavljale le en
odstotek. Poleg tega pa so bile zaposlene ženske za enako delo plačane manj, niso imele
kritja v primeru nosečnosti oziroma so zaradi nje pogosto ostale brez službe. Betty Friedan je
leta 1962 v svoji knjigi Feminst mystique zapisala misel frustrirane in obupane univerzitetno
izobražene ženske, ki je po poroki postala gospodinja: »Obupana sem. Počutim se kot da
nimam svoje osebnosti. Počutim se kot nekdo, ki streže hrano, je spolni objekt in postilja
posteljo. Kot nekdo, ki ga pokličete, ko ga potrebujete. Vendar, kdo sem jaz?« (The American
Feminist Movement, 2015). Citat kaže na to, da se z razvojem družbe vse več žensk ni
zadovoljilo s svojim mestom doma. Ko temu dodamo še nepravične razmere na takratnem
ameriškem trgu dela, postane jasno, da so bile razmere zrele za pojav drugega vala
feminizma. Drugi val feminizma je značilen za šestdeseta in sedemdeseta leta dvajsetega
stoletja. Kasneje mu v devetdesetih letih sledi še tretji val s ciljem, da bi postale ženske bolj
dejavne v upravljanju in politiki v lastnem domačem okolju.
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4.1. Delovanje gibanja
Feministično gibanje v šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja je bilo
usmerjeno v odpravljanje neenakih pogojev na delovnem mestu, med katere spadajo
neenako plačilo za enako delo ter onemogočanje napredovanja na delovnem mestu.
Kongresnik iz Virginie, Howard Smith, je leta 1964 predlagal, da bi to odpravili s prepovedjo
diskriminacije med spoloma v že omenjenem The Civil Act of 1964 (Women's Rights
Movement in the U.S., 2015), ki je bil takrat v pripravi. Njegov predlog je bil med ostalimi
moškimi kongresniki sprejet z smehom, vendar pa je bil pod vodstvom kongresnice iz
Michingana, Marthe Griffiths, predlog vseeno sprejet in zapisan v zakon. V okviru zakonskega
akta je bila leta 1964 ustanovljena Equal Employment Opportunity Commission, znana tudi
pod kratico EEOC. Glavna naloga komisije je bil nadzor in preučevanje ter sankcioniranje v
primeru kršitve zakonskega akta. Vendar pa je kmalu postalo jasno, da sama komisija ne bo
mogla ustrezno zaščititi ženskih pravic na delovnem mestu. Zato je skupina feministk, s
pisateljico, aktivistko in feministko Betty Friedan na čelu, ustanovila društvo National
organization of Woman, znano pod kratico NOW (American Feminist Movement, 2015).
Društvo se je usmerilo predvsem v pomoč ženskam pri pridobitvi pravne pomoči v primeru
neenakih pogojev na delovnem mestu ter v iskanje politične pomoči pri pripravi in
sprejemanju zakonov o enakopravnosti med spoloma.
Preglednica 2: Spreminjanje deleža zaposlenih žensk v ZDA

Leto

Procent zaposlenih žensk od Procent zaposlenih žensk v
celotne ženske populacije
glede na celotno delovno
silo

1930

24,4

21,9

1940

25,4

24,6

1950

29,1

27,8

1960

34,8

32,3

42,6

36,7

51,1

42,6

57,5

45,4

1970
1980
1990

Vir: Charts, graphs and maps. American women’s history, 2015.

Če se je društvo NOW pod vodstvom Friedanove usmerilo predvsem v politične cilje, se je
radikalna veja gibanja, bolj znana kot Women's liberation, usmerila v odpravo vodilnega
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položaja moškega v družini (American Feminist Movement, 2015). Članice so poudarjale
svoje prepričanje, da je ženski onemogočeno delovanje v vseh sferah, ne samo v političnem
življenju, temveč tudi v privatnem življenju. Promovirale in borile so se za svobodno voljo
žensk pri oblačenju, načrtovanju družine, kontracepciji, posvojitvi ter za enakovredno
razdelitev skrbi za otroke med oba spola. Samo gibanje ni imelo enotnega vodstva.
Sestavljalo ga je več društev s podobnimi cilji, ki pa med sabo niso bili v hierarhičnemu
odnosu, ravno nasprotno. Med društvi so bila velika nasprotja, ki so pogosto izhajala iz
materialnih razmer ter politične usmeritve. Velika razhajanja so se pojavljala tudi med
starejšo generacijo, ki je večinoma podpirala NOW, ter mlajšo, bolj radikalno generacijo, ki si
je prizadevala za bolj radikalen pristop k problemu, kot ga je ponujala organizacija NOW.
Zato je prišlo tudi do različnih oblik opozarjanja na problematiko. Friedanova si je kot
predsednica organizacije NOW prizadevala, da bi se organizacija odmaknila od ustaljenih
feminističnih protestov, ki so pogosto vsebovali elemente kot so sežig nedrčkov ter protimoški napisi, ki so bili še vedno priljubljeni pri radikalni veji gibanja (American Feminist
Movement, 2015). Z novo obliko je Friedanova poizkusila umestiti gibanje kot del sodobne
kulture. K temu cilju sta veliko pripomogli tudi Gloria Steinem ter Germaine Geer, ki sta s
svojimi javnimi nastopi pridobili javnost na stran gibanja ter razbijali stereotip feministke kot
proti moškemu nastrojene ženske brez stila in humorja. Zaradi notranje razdeljenosti gibanja
ter množične aktivnosti feministk v drugih družbenih gibanjih so bile solo akcije gibanja
redke, vendar pa so ženske zato svoje zahteve pogosto izražale na shodih mirovnih gibanj,
gibanj za človekove pravice, gibanja za državljanske pravice ipd. Med večje uspehe, ki si jih je
Graf 2: Primerjava med delež ločitev in porok v ZDA

Vir: Charts, graphs and maps. American women’s history, 2015.

gibanje priborilo s svojimi akcijami, spadajo Zakon o enakem plačilu (Equal pay act) iz leta
1963, ki je dokončno odpravil nižje plačilo ženskam kot moškim za enako delo, ustanovitev
EEOC ter sprejetje zakona leta 1969, ki omogoča ločitev brez predložitve tehtnih razlogov
(Women's Rights Movement in the U.S., 2015).
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Pomembno prelomnico predstavljajo sedemdeseta leta, ko ustavno sodišče leta 1972 med
pravice do zasebnosti vključi tudi pravico do kontracepcije za neporočene ženske (Women's
Rights Movement in the U.S., 2015). Že naslednje leto ustavno sodišče odloči, da ženska
lahko legalno sama posvoji otroka. Kot največji zmagi gibanja v sedemdesetih letih se štejeta
sprejetji zakonov, ki urejata položaj ženske v družini in na delovnem mestu. Prvi zakon je bil
sprejet leta 1976 v Nebraski in prepove vsako obliko spolnega nasilja znotraj družine. Drugi
pomemben zakon je The Pregnancy Discrimination Act iz leta 1978 (Women's Rights
Movement in the U.S., 2015). Zakon prepoveduje delodajalcu, da odpusti nosečo žensko
oziroma ji prepove delo, če se sama počuti za delo sposobno. V začetku osemdesetih let je
gibanje zamrlo. Nov zagon je gibanje dobilo leta 1991 z negativno sodbo državnega sodišča o
spolnem nadlegovanju Anite Hill na delavnem mestu. Feministke so se leta 1992 zbrale okoli
Rebecce Walker in Shannon Lis ter osnovale Third Wave Direct Action Corporation, ki je
delovala kot več-rasna multikulturna korporacija, ki je podpirala mlade aktiviste. Cilj
korporacije je bil s svojimi akcijami opozoriti in spodbuditi ženske k večji angažiranosti v
lokalnem okolju. Za tretji val je značilna množična navezanost na tehnologije in medije,
preko katerih se glas o njihovih aktivnostih širi hitreje in učinkoviteje kot v preteklosti. Zato
tudi ne preseneča, da so glavne ikone gibanja iz voditeljic in organizatork shodov prešle na
javne ikone, ki odkrito simpatizirajo z gibanjem. Najbolj znane ikone, ki so javno podprle
feminizem ter postale ikone tretjega vala so Madonna, Angelina Jolie in Emma Watson
(American Feminist Movement, 2015).
Slika 3: Sežiganje nedrčkov

Vir: Those bra-burning times, 2015.
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4.2. Družbene pridobitve gibanja
Na uspehe gibanja za pravice žensk oziroma feminističnega gibanja je v veliki meri vplival čas,
v katerem je samo gibanje delovalo. Ekonomski napredek je zahteval veliko delovne sile, zato
je delež zaposlenih žensk rasel že od petdesetih let prejšnjega stoletja naprej. Leta 1960 je
kar dve tretjini novih delovnih mest zasedala ženska populacija, vendar pa so bila to v večini
slabo plačana administrativna dela (American Feminist Movement, 2015). Življenjski ideal
mirnega in urejenega življenja v srednjem razredu je vse bolj terjal več kot samo en vir
dohodka, kar je družbo sčasoma enostavno prisililo, da sprejme žensko delovno silo. Vse to
je skupaj s pridobitvami, ki sta jih prinesla Equal pay act in Civil act, ter vse lažjim dostopom
do kontracepcije izven zakonskih zvez, omogočilo mladim ženskam, da po končani šoli
nadaljujejo študij in si zgradijo kariero, brez tveganja, da bi bile zaradi nosečnosti prisiljene
prekiniti študij.

Graf 3: Število magistrskih del glede na spol od šolskega leta 1969/70 do šolskega leta
2009/10

Vir: The Rise of Women, 2015.
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Mnoge pozitivne učinke pa je imela uvedba kontracepcije tudi za poročene ženske. Ženske so
za takratne delodajalce postale lažje zaposljive. Dodatno je zakonodajo na tem področju
uredil akt iz leta 1979, ki je dodatno zavaroval noseče ženske in jim je omogočil delo tudi v
času nosečnosti. Poleg sprememb na ekonomskem področju je uvedba kontracepcije
povzročila pravo revolucijo predvsem v zasebnem življenju mladih žensk.
Seksualna revolucija, ki se je začela z letom 1969, je v večini pometla z starimi predsodki ter
ženskam na široko odprla vrata spolnega življenja, o katerem so pred tem v večini odločali
moški (American Feminist Movement, 2015). Za razbijanje tabujev je bila zaslužna predvsem
radikalna struja, medtem ko je organizacija NOW poleg ekonomskih izboljšav dosegla mnoge
izboljšave na področju družinskega življenja žensk. Tu sta še posebno pomembna akta iz leta
1969, ki sta omogočila, da se ženska lahko loči brez dokazovanja odgovornosti, ter akt iz leta
1978, ki zakonsko sankcionira prijavljeno posilstvo v družini. Obe tematiki sta bili pred tem
tabu in se o njiju ni govorilo v javnosti. Po letu 1969, ko akt stopi v veljavo, se število ločitev
poveča za polovico, na kar nakazuje tudi graf 2 (American Feminist Movement, 2015). Tretji
val ni prinesel tako odmevnih družbenih sprememb kot drugi val, vendar pa je zaradi dobre
medijske pokritosti ter razpoznavnih ikon širšo javnost soočil s problemom diskriminacije
med spoloma, ki še danes, navkljub zakonski osnovi, ni popolnoma odpravljen.
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5. GIBANJA ZA VARSTVO OKOLJA
Gibanje za varstvo okolja je danes eno največjih družbenih gibanj v Združenih državah
Amerike. Njegovi začetki segajo v čas pred Ameriško državljansko vojno. Samo gibanje na
državnem nivoju sestavlja več kot 6.500 društev, na lokalni ravni pa se številka povzpne na
20.000 društev, skupno članstvo je ocenjeno nekje med dvajset in trideset milijonov. Gibanje
pokriva vse vidike varstva okolja, od varstva živali pa do društev, ki si prizadevajo za
sonaravni razvoj s pomočjo okolju prijaznih tehnologij. Društva znotraj gibanja so razdeljena
v različne frakcije glede na usmeritev društva. Največja med njimi so društva, ki si
prizadevajo za ohranjanje okolja, sledijo jim društva za ohranjanje divjih živali v naravnem
okolju ter društva za pravice živali. V nadaljevanju se bomo omejili na čas po drugi svetovni
vojni in predstavili smeri kot so zelena proti-globalizacijska gibanja ter nove veje
okoljevarstva v Ameriki, znane tudi kot Reform Environmentalism, ki so se razvila v tem času
ter v večini delujejo še danes (20 Lessons in Environmental Sociology, 2015, str. 1).
Graf 4: Razporeditev okoljevarstvenih gibanj po smereh glede na skupno število
naravovarstvenih gibanj

Vir: 20 Lessons in Environmental Sociolog, 2015, str. 227.
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5.1. Delovanje gibanja
Kot smo že povedali, ima gibanje za varstvo okolja bogato zgodovino delovanja. Gibanje je
bilo pred letom 1960 usmerjeno predvsem v ohranjanje okolja ter življenja v njem. S
spremembami v samem mišljenju družbe je posledično prišlo tudi do sprememb v samem
gibanju. Z letom 1967 pride do razvoja in porasta modernih oblik gibanj za varstvo okolja, kar
je lepo razvidno tudi na grafu 5, ki vključuje delitev na štiri glavne veje gibanja: ohranjanje
okolja, varovanje divjih živali, moderno okoljevarstvo ter alternativne smeri, med katere
uvrščamo večinoma manjše skupine društev, kot so društva za trajnostni razvoj, ekospiritualizem, društva za pravice živali ter zelena proti-globalizacijska gibanja. Drastičen
razvoj so v 70. letih prejšnjega stoletja doživela alternativna gibanja ter okoljevarstvo. Za
celotno organizacijo je najpomembnejši ravno razvoj nove smeri okoljevarstva Združenih
državah Amerike, znan tudi kot Reform Environmentalism.

Graf 5: Število naravovarstvenih društev v ZDA

Vir: 20 Lessons in Environmental Sociology, 2015, str 227.

Gibanje se je razvilo leta 1966 in je predvsem usmerjeno v opozarjanje na sledi človekovih
dejavnosti v okolju ter posledic, ki jih onesnaženje povzroči v življenju ljudi in živali. Samo
društvo je nastalo pod močnim vplivom knjige Rachel Carson Silent spring, ki opozarja na
nevarnosti onesnaženja okolja za človekovo zdravje ter zdravje ekosistema.
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Glavne smernice gibanja, ki so pomembno vplivale tudi na razvoj ostalih smeri povezanih z
varstvom okolja, so (20 Lessons in Environmental Sociology, 2015, str. 216):





Naravni sistemi so osnova za življenje na Zemlji.
Človeštvo je element ekosistema, preživetje človeka je močno povezano s stanjem
ekosistema.
Človek mora s svojimi akcijami spodbujati sobivanje človeka z naravo.
Znanost bi morala z svojimi spoznanji spodbujati sobivanje človeka z naravo.

V nov val okoljevarstvenih gibanj spadajo trenutno vodilne organizacije za varstvo okolja kot
so Greenpeace, Environmental Defense in Natural Resources Defense Council (20 Lessons in
Environmental Sociology, 2015, str. 216). Pod vplivom nove miselnosti so se v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja začela razvijati društva, ki so s svojim delovanjem razvila in podprla
idejo o trajnostnem razvoju. Društva, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem, so v svojih
zahtevah precej bolj radikalna od ostalih smeri. Po njihovem mnenju bi se morala človeška
družba razvijati ter doseči blagostanje in socialno varnost, vendar le v okviru naravnih
zmožnosti, ki zagotavljajo, da se bo kvalitetno naravno okolje ohranilo tudi za naslednje
generacije. Naravo razumejo kot sistem s svojo vrednostjo in pravicami, v katerem je človek
le eno od številnih bitij v naravi, z enako pravico, da si jo lasti kot vsi ostali živi organizmi. Za
razliko od ostalih društev za varstvo okolja, ki si v večini prizadevajo za varovanje le tistega
dela narave, ki je še ostal, si na primer pri Deep ecology prizadevajo, da bi se v naravi
vzpostavili popolnoma funkcionalni ekosistemi, v katerih bi življenje potekalo čim bolj
neodvisno od človekovega vpliva. Glavne smernice in zahteve gibanja so (20 Lessons in
Environmental Sociology, 2015, str. 217):




Diverziteta živih bitij na Zemlji ima neprecenljivo vrednost.
Človekov odnos do okolja neposredno ogroža življenje mnogih organizmov na našem
planetu.
Ohranjanje naravne diverzitete na Zemlji zahteva od človeka zmanjšanje njegovega
vpliva na okolje. Prav zato so potrebne spremembe na področju ekonomije,
tehnologij in same človekove družbe.

Ravno zaradi svojih zahtev, ki so v večini v popolnem nasprotju s sodobno kapitalistično
politiko Združenih držav Amerike, so same ideje o trajnostnem razvoju v praksi slabo
uresničene. Na to temo se še vedno odpirajo polemike, kje je ta točka ravnotežja, ki bi
zadovoljila obe strani. Glavni organizaciji, ki si prizadevata za trajnostni razvoj v Združenih
državah Amerike, sta Earth First! in Sea Shepherd Conservation Society (20 Lessons in
Environmental Sociology, 2015, str. 217). Poleg verjetno najbolj znane okoljevarstvene
organizacije na svetu, Greenpeace, se je v Združenih državah Amerike razvila še ena
pomembna organizacija People for the Ethical Treatment of Animals, znana pod kratico
PETA. PETA je le ena od organizacij, ki si prizadevajo za pravice živali. S svojim delovanjem si
prizadevajo, da bi vse živali, tako domače kot divje, imele možnost, da jih ne bi ogrožal
človek s prelovom, mučenjem, rejo živali v neustreznih razmerah itd.
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Glavne zahteve organizacij za varstvo živali so (20 Lessons in Environmental Sociology, 2015,
str. 222):





Vsi organizmi na Zemlji imajo zmožnost, da se definirajo v naravnem okolju in se skozi
evolucijo razvijajo.
Vsi organizmi na Zemlji morajo imeti možnost, da v naravi vzpostavijo svoj življenjski
prostor.
Vsi organizmi imajo pravico, da se svobodno razvijajo v okolju.
Človek nima pravice, da zaradi svojih potreb ali njegove prisotnosti v okolju vpliva na
razvoj živih organizmov.

Naravovarstvene organizacije se pogosto znajdejo v konfliktu z ekonomskimi interesi
korporacij, ki so hkrati glavni nosilec globalizacije. Ravno zato ni presenetljivo, da so od leta
1990 močno v porastu tako imenovana zelena ali anti-globalizacijska gibanja, ki delujejo v
sklopu gibanja za varstvo okolja. Njihova prizadevanja so usmerjena predvsem na
opozarjanje o posledicah, ki jih ima globalna ekonomija na okolje in življenje posameznika v
družbi. Veliko pozornost namenjajo procesu, ki je v Združenih državah Amerike znan kot
»Race to the bottom«. Njegovo bistvo je, da podjetja v želji po večji konkurenčnosti ter
privabljanju novih investitorjev znižujejo sredstva za proizvodnjo blaga, kar gre največkrat v
škodo zaposlenih in okolja. Glavne smernice, ki jim sledijo gibanja, so (20 Lessons in
Environmental Sociology, 2015, str. 213):





Vsi ljudje si zaslužijo živeti v enakovredni družbi, ki je postavljena v urejeno naravno
okolje.
Za globalno škodo, kot so npr. vojna, revščina in močno degradirano okolje, je v veliki
meri kriv globalni kapitalizem, ki s svojo politično in ekonomsko močjo povzroča in
podpira neenakomeren razvoj v svetu.
Finančne institucije imajo prevelik vpliv na državni aparat, ki posledično ne deluje v
celoti v skladu z demokratičnimi načeli.

Zelena gibanja spadajo med gibanja, ki so še vedno v fazi razvoja, kljub temu, da imajo že
razvite cilje in program svojega delovanja. Prvič so javno opozorili nase s protesti šele devet
let po svoji ustanovitvi, torej leta 1999, ko je bilo v Seattlu srečanje Svetovne trgovinske
organizacije. Samo gibanje deluje v okviru široke koalicije več kot dvestotih društev pod
imenom U.S. Network for Global Economic Justice, znotraj nje pa so najbolj znana zelena
društva Ruckus Society in Pesticide Action Network of North America (20 Lessons in
Environmental Sociology, 2015, str. 223).
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5.2. Družbene pridobitve gibanja
Ob prelomu tisočletja se je gibanje za varstvo okolja lahko pohvalilo z mnogimi uspehi na več
področjih, ki so po večini odraz njegove notranje razčlenjenosti. Iz podatkov US
Environmental Protection Agency (EPA), ki je začela z svojimi meritvami leta 1970, je
razvidno, da je gibanje doseglo svoj namen na marsikaterem področju. Če za primer
vzamemo podatke EPA o izpustih toksičnih snovi, vidimo, da se je izpust leta 2000 proti letu
1988 zmanjšal kar za 42 odstotkov. Pomemben napredek je bil narejen tudi na področju
onesnaženja rek in jezer, kjer se je stanje glede na leto 1970 izboljšalo za 70 odstotkov.
Število sladkovodnih voda, ki so primerne za ribolov in kopanje, se je v tem obdobju
podvojilo. Kot primer dobre prakse se tu štejeta saniranje onesnaženja rek Potomac in
Cuyahoga (Environmental movement, 2015). Vendar pa kljub tem zavidljivim uspehom
ostajajo mnogi okoljevarstveniki pesimistični v svojih napovedih. Izpostavljajo, da še vedno
živi okoli 60 milijonov Američanov v razmerah, ki ne izpolnjujejo zahtev, zapisanih v
federalnih zakonih. Prav tako se je za predrag in neučinkovit izkazal program za čiščenje
toksičnih območij. Problem velikokrat predstavljajo tudi napačni in neprimerni načini
opozarjanja na problem. Tu se izpostavlja predvsem gibanji Peta in Greenpeace, ki sta bili že
večkrat obsojeni zaradi preveč radikalnih pristopov ter predstavljanja problemov kot veliko
hujših kot v resnici so. Vse to pa meče slabo luč na podobo gibanja v javnosti, ki pa je eden
od ključev do uspeha gibanja (At a Glance, 2015). Vendar pa to ni nič v primerjavi z
nezainteresiranostjo vodstva ameriške politike za dolgoročne zaveze o varstvu okolja.
Ameriška politika naredi bore malo na področju omejevanja izpustov toplogrednih plinov ter
uporabi fosilnih goriv, prav tako je ni med podpisnicami Kyotskega sporazuma. Mnogi
okoljevarstveniki opozarjajo, da bi morale Združene države Amerike narediti več na področju
omejevanja vpliva tople grede (Environmental movement, 2015). Velik problem na tem
področju predstavlja tudi ameriška javnost, ki se kljub opozorilom naravovarstvenikov še
vedno bolj ukvarja s čistočo vode in zraka kot pa z resnimi globalnimi problemi, kot je na
primer topla greda. Vendar pa ameriška javnost ne predstavlja največje težave na poti k
čistemu okolju. Največja težava je kapitalizem, ki kot vodilna gospodarska politika izkorišča
nenasitne potrebe sodobnega človeka (Homo economicus), ne da bi se ozirala na škodo, ki jo
s svojim delovanjem povzroča v okolju. Patel v svojem članku Crysis: Capitalism, economics
and the environment opozarja na nujen prehod iz modernega ekonomsko usmerjenega
človeka v človeka, ki bo znal poskrbeti ne le zase, temveč tudi za okolje, v katerem živi (Patel,
2010). Kot opozarjajo naravovarstveniki, bodo morale Združene države Amerike čim prej
stopiti na pot trajnostnega razvoja ter uporabe okolju bolj prijaznih tehnologij, saj
onesnaženost okolja ni samo lokalni problem Združenih držav Amerike, temveč je to globalni
problem, posledice prepoznega ukrepanja pa bomo brez izjem čutili tako ljudje kot vsa živa
narava (Environmental movement, 2015).
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6. ZAKLJUČEK
Spoznali smo, da so družbena gibanja zelo fluidna in da jih zaradi njihovih mnogih pojavnih
oblik zelo težko opredelimo z eno samo definicijo. V Združenih državah Amerike so zaradi
njihove vodilne vloge v svetu in bogate multikulturne družbe dobri pogoji za razvoj različnih
oblik družbenih gibanj. V zaključni seminarski nalogi so bila predstavljena tri družbena
gibanja z različnimi notranjimi strukturami in usmeritvami. Gibanje za državljanske pravice je
bilo usmerjeno v reševanje rasne problematike na ameriškem jugu in širše. Gibanje je imelo
enotno vodstvo in točno določene cilje (če izvzamemo radikalne struje), ki so veljali za vse
frakcije znotraj gibanja. Gibanje je s svojo dejavnostjo v veliki meri rešilo problem rasne
segregacije na ameriškem jugu, ki je postal zaradi ugodne klime ter hitrega razvoja vojaške,
visokotehnološke in naftne industrije ter deindustrializacije industrijskih središč na severu
Združenih držav Amerike priljubljena destinacija za ekonomske migrante. Vprašanje je, če bi
v primeru rasne segregacije, kot so jo poznali v preteklosti, šel razvoj na jugu v današnjo
smer. Poleg tega pa je gibanje omogočilo razvoj afroameriškega srednjega razreda, ki je bil
do takrat zaradi neenakih plačil in onemogočanja kvalitetnega študija v primerjavi z
belopoltim srednjim razredom v izrazito neenakovrednem položaju. Gibanje za pravice žensk
za razliko od gibanja za državljanske pravice ni imelo enotne notranje strukture in je bilo
razdeljeno na dve struji, ki sta bili pogosto v sporu zaradi ciljev in metod dela. Vendar je
gibanje s časom močno spremenilo življenje takratnih žensk. Ženske so si s pridobitvami (npr.
kontracepcijska sredstva) končno lahko privoščile kariero brez tveganja, da bi jo morale
zaradi materinstva prekiniti. Izboljšal se je tudi položaj ženske v družini in na delovnem
mestu, kar pa je skupaj z idealom moderne družine imelo vpliv na rodnost v sodobnem
svetu. Posebna veja pa so naravovarstvena gibanja, katerim je skupno predvsem področje
dela. Gibanje je razdeljeno na mnoge frakcije, ki med seboj niso povezane. Samo gibanje je
doseglo mnoge uspehe na področju ohranjanja narave, vendar pa, ker so njihovi cilji pogosto
v nasprotju z gospodarsko politiko, ostaja veliko ciljev neizpolnjenih ali pa se stanje celo
slabša.
Skupno gledano so družbena gibanja sestavni del družbe, ki se stalno spreminja. V družbi
bodo vedno obstajala nesorazmerja, kjer bodo močnejši predstavniki poizkusili izkoristiti
dane razmere ter si s tem izboljšati svoj položaj. Družbena gibanja po našem mnenju
predstavljajo osnovno orodje v boju za pravično in okolju prijazno družbo, saj ponujajo
mnoge odgovore, ki so v pomoč za razumevanje problemov tako na regionalni kot na
globalni ravni.
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7. SUMMARY
Civil movements in the US have been a component part of the American society since its
very beginning. A society will always be imbalanced and the stronger individuals will always
try to make most of the given circumstances and thus improve their position. In our opinion,
civil movements are the basic tool for constructing a fair and ecologically friendly society, for
they present us with numerous answers that can help solve the problems on the regional as
well as on the global level. Civil movements are highly fluid and are due to their many forms
hard to define unambiguously.
Due to United States of America's leading role in the world and its multicultural society,
there are good conditions for birth and evolution of various civil movements. In the closing
paper, three civil movements with different internal structures and standpoints have been
presented. The Movement for civil rights was directed into solving the race problem,
particularly in the American South - but elsewhere as well. Even though it was divided into
fractions, it had a unanimous leadership and strictly defined goals, which everyone followed.
With its activity, the movement extensively solved the problem of racial segregation in the
American South, thanks to its climate, rapid development of military, high-tech and oil
industry, and deindustrialization of industrial centres in the north of the United States of
America became a popular destination for economic migrants. There is only one question –
would the development in the South go in the today's direction if there were racial
segregation as we knew it in the past? The movement also enabled the development of the
Afro-American middle class, which had been, in terms of paycheck inequality and inability to
attend quality studies, in a distinctively unequal position compared to the white middle
class. Unlike the above-mentioned movement, The Women's rights movement did not have
a unified internal structure – instead, it was divided into two branches that were often in
dispute due to different goals and methods of work. With time, though, the movement
changed the life of the then women, who could thanks to technological advancement
(contraception), finally make a career, without having to interrupt it due to motherhood.
Women's situation in the basic society cell – family – and at workplace also got much better,
which together with the ideal of the modern family highly influenced the natality in the
world of today. A unique branch are the ecological movements, which have one area
especially in common – the area of work. The movements are divided into many fractions
that are not interconnected, though. Still, they achieved great success in the field of nature
preservation - however, since the goals are not aligned with the economic policy, many of
their goals remain unfulfilled or the state of affairs even got worse.
Social movements are part of society, which is constantly changing. There will always be
imbalances in a society where the stronger representatives will try to exploit the given
circumstances and therefore improve their position. According to our opinion, social
movements represent the basic tool in the struggle for just and ecologically friendly society
and they offer answers that can be of great help for understanding problems regionally and
globally.
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