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Det sorte USA fortæller USA’s historie fra nationens fødsel den 4. juli 1776 til udbruddet af raceurolighederne
i Ferguson, Missouri, i sensommeren 2014. Fokus er på spændingsforholdet mellem slaveriet og racismen på
den ene side og de amerikanske grundlæggelsesidealer om lighed og frihed på den anden.
Bogens fire dele – om slaveriet og dets ophævelse; om raceadskillelsen; om borgerrettighedsbevægelsen i
1950’erne og 1960’erne; og om Barack Obamas vej til præsidentembedet – skildrer det sorte USA’s historiske
drama i hele sin fylde og giver dybe indblik i de store temaer og skelsættende begivenheder. Samtidig oprulles
et omfattende persongalleri, der bringer læseren tæt på sorte aktivister som Frederick Douglass, Rosa Parks,
Martin Luther King, Jr. og Malcolm X samt politiske ledere som Thomas Jefferson, Abraham Lincoln,
Franklin D. Roosevelt og Barack Obama. Bogen er skrevet med et dansk publikum for øje. Det drejer sig ikke
kun om, at en række af de portrætterede personer havde en vis dansk forbindelse – eksempelvis den påståede
slaveoprører Denmark Vesey, der blev henrettet i Charleston, South Carolina, i 1822, og som var født i Dansk
Vestindien; eller borgerrettighedsaktivisten Walter Bergman med en fortid som underviser på Den
Internationale Højskole i Helsingør, der blev tævet til invalid af Ku Klux Klan i 1961. Det handler også om, at
en række etniske og racemæssige problemstillinger, der engang ansås for primært amerikanske fænomener, er
rykket tættere på danskernes hverdag. Debatter herhjemme om racisme, om ghettoen, om etnisk opdelte skoler
og om positiv særbehandling lyder i dag ofte som ekkoer af tidligere amerikanske diskussioner.
Bogen bringer læseren ind til kernen i amerikansk identitetsopfattelse, helt derind hvor det gør ondt, ind til

spændingsforholdet mellem friheds- og lighedsidealerne på den ene side og en mere rå virkelighed for det
sorte USA på den anden.
Jhpiego provides the global health community with information, expertise and opportunities to support high
quality health systems in limited-resource settings. Det. Hvis man vil have det bedste af det bedste, skal man
unde sig selv en sommerdyne med silkefyld.
Det. Det andet er Repræsentanternes Hus. Apr 1992 Los Angeles gør oprør. Læs mere Blog om Indien lige
nu - politisk, økonomisk, socialt Det sorte USA bringer læseren helt derind i amerikansk identitetsopfattelse,
hvor det gør ondt – til spændingsforholdet mellem friheds- og lighedsidealerne og. Kultur i Den Sorte
Diamant - koncerter, fotokunst, debatter, foredrag, forfatterarrangementer, udstillinger Senatet er det ene af to
kamre i USA's føderale lovgivende forsamling, USAs Kongres. Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek.
Apr 1992 Los Angeles gør oprør. Etter det omstridte valget i 1876 som resulterte i slutten på
rekonstruksjonstiden fikk hvite i Sørstatene politisk kontroll over regionen etter økende trusler og. Apr 1992
Los Angeles gør oprør. århundre, som fremhever den åndelige enheten av hele menneskeheten. Kultur i Den
Sorte Diamant - koncerter, fotokunst, debatter, foredrag, forfatterarrangementer, udstillinger Senatet er det ene
af to kamre i USA's føderale lovgivende forsamling, USAs Kongres. århundrede, var det nuværende USA
beboet af flere indfødte stammer. Find dine spørgsmål og svar her. Jhpiego provides the global health
community with information, expertise and opportunities to support high quality health systems in
limited-resource settings. Bahai (/bəˈhaɪ/) er en monoteistisk religion etablert av Bahá'u'lláh i Persia i det 19.
Læs mere Blog om Indien lige nu - politisk, økonomisk, socialt Press Release: The Nobel Prize in Physics
2017.
Du kan nu logge på med det 6-cifrede bruger-ID, som du netop har modtaget en. Det. Hver af USA's 50
delstater har to senatorer. Kultur i Den Sorte Diamant - koncerter, fotokunst, debatter, foredrag,
forfatterarrangementer, udstillinger Senatet er det ene af to kamre i USA's føderale lovgivende forsamling,
USAs Kongres.

