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1. Indledning
Etnisk diskrimination har altid fundet sted i USA. Siden personer fra Afrika blev tvunget til USA, for
at arbejde som slaver, har der været en kamp imellem Nordstaterne og
Sydstaterne. I Nordstaterne var imod slaveriet, og det var de ikke i Sydstaterne, og dette var
blandt andet skyld i den amerikanske borgerkrig. Efter borgerkrigen var der igen problemer med
diskrimination af de afroamerikanske mennesker i Sydstaterne, hvor man levede under
diskriminerende Jim Crow love. Som modstand til lovene, startede Civil Rights bevægelsen under
ledelse af blandt andre den amerikanske præst Martin Luther King Jr. Den sociale bevægelse var
led i afskaffelsen af Jim Crow lovene, og de var også med til at sikre lige rettigheder for alle
borgere i USA. Mange år senere er debatten blusset op igen på baggrund af drabet på den 17årige afroamerikanske dreng Trayvon Martin. Da flere afroamerikanske mennesker mente, at han
var blevet dræbt på uretfærdig vis. Efter George Zimmermann skød og dræbte Martin og blev
frifundet i retten, begyndte debatten om politivold at vokse i USA. I samme ombæring blev den
sociale bevægelse Black Lives Matter dannet efter Patrisse Cullors havde skrevet hashtagget,
“#BlackLivesMatter” på et socialt medie. Black Lives Matter har siden 2012 kæmpet mod
politivolden i USA. Vores opgave tager stilling til debatten, som Black Lives Matter har været med
til at forme, og vi ønsker at undersøge, om Black Lives Matter har potentiale til politisk indflydelse
i USA.

2. Problemfelt
I et moderne samfund bør alle mennesker behandles lige. Der skal ikke længere være en tendens
til at man bliver forskelsbehandlet på baggrund af ens hudfarve, da alle mennesker er lige for
loven. I det amerikanske samfund har mennesker været ligestillet siden Martin Luther King
Jr. med Civil Rights bevægelsen, som kæmpede for at give de afroamerikanske mennesker
stemmeret, og afskaffe de diskriminerende Jim Crow lovene. Det lykkedes da præsident Lyndon
B. Johnson underskrev “The Civil Rights Act” i 1964 (Braun, 2018: 15). I dag er der en tendens til,
at afroamerikanere oplever diskrimination i det amerikanske retssystem, og er i højere grad er
ofre for uretfærdig politivold, sammenlignet med andre etniciteter. I 2013 opstod en ny social
bevægelse i USA ved navn Black Lives Matter. Den sociale bevægelse har siden sin
opstart, kæmpet for at mindske politivolden mod afroamerikanske mennesker i USA. Efter
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drabet på den 17-årige afroamerikaner Trayvon Martin i 2012, kom der stor fokus på
diskrimination, og hashtagget “#BlackLivesMatter” så dagens lys. Senere blev det navnet på en
social bevægelse (Braun, 2018: 20). Black Lives Matter sætter fokus på et betændt emne i USA
via sociale medier, hvor man i det 21. Århundrede kan nå ud til hele verden.
Det undrer os, at etnisk diskrimination får lov til at have betydning i et demokratisk samfund, og at
afroamerikanske personer bliver dømt i højere grad end hvide amerikanere. Så i denne opgave vil
vi prøve at forstå problemet med udgangspunkt i Black Lives Matter, og undersøge deres politiske
potentiale og om de har mulighed for at skubbe retssystemet i en anden retning og samtidig
mindske politivolden. Politivold begyndte at fylde meget efter drabene på Trayvon Martin og
Michael Brown, da de blev dræbt på en uretfærdig baggrund, og personerne der gjorde det, blev
frikendt i det retslige efterspil. Det skabte frustration hos mange afroamerikanere. Derfor vil vi i
opgaven blandt andet benytte Axel Honneths anerkendelsesteori og krænkelsesformer til at prøve
og forstå, hvorfor denne diskrimination stadig eksisterer og ligeledes prøve at forstå,
hvordan de afroamerikanske personer ser på sagen. Vi benytter Judith Butler og hendes påstand
om, at når mange mennesker samles i offentligheden og demonstrerer, kan det være med til at
appellere til politikerne om, at mange er utilfredse med en sag i samfundet og at det bør
ændres. Dermed kan vi udarbejde en problemformulering der lyder: Hvorvidt har Black Lives
Matter potentiale til politisk indflydelse i USA?
Vores overordnede problemstilling omfavner et stort emne. Det er derfor nødvendigt for os
at afgrænse vores projektopgave, for at konkretisere, og sikre at vores projekt arbejder inde for
nogle faste rammer. I følgende afsnit beskrives de overordnede afgrænsninger for vores projekt,
og vi vil begrunde vores valg og fravalg.

2.1 Tværfaglighed
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Vores problemformulering lægger op til en sociologisk undersøgelse af vores underspørgsmål. Vi
bruger Axel Honneths teori om anerkendelse og krænkelse til, at forstå hvordan etnisk
diskrimination og uretfærdig behandling påvirker mennesker.
2.2 Tidsafgrænsning

Vores projekt er tidsafgrænset fra 2012 til og med 2018, dog inddrager vi Civil Rights bevægelsen,
som var aktive i 1950’erne og 1960’erne. Grunden til det er, at det ville skabe et alt for stort
tidsrum, som projektets resursemæssige rammer ikke tillader os. Derudover er etnisk
diskrimination og politivold ikke et nyt fænomen, men vi har valgt at afgrænse os, da det ellers
ville være et alt for stort emne at undersøge. Vi har derfor afgrænset det til Black
Lives Matters begyndelse ovenpå politidrabet af Trayvon Martin, som udløste
store demonstrationer i USA.
2.3 Etnicitet

I vores projekt refereres der til afroamerikanere og hvide borgere i USA. Vi er opmærksomme på
at USA er et land med mange etniciteter og kulturer, men i vores projekt fokuserer vi kun på disse
to etniciteter. Når der refereres til hvide personer er det europæiske amerikanere der menes. Når
vi omtaler afroamerikanere, er det personer som stammer fra Afrika. Derudover er vi
opmærksomme på, at det ikke udelukkende er hvide personer som skyder og dræber
afroamerikanere, som vores projekt ellers lægger fokus på.
2.4 Politisk indflydelse

Det er svært at måle indflydelse. Derfor har vi valgt at afgrænse det til politisk indflydelse. Men
hvad er politisk indflydelse? Er det når en politibetjent blive fængslet, eller er det når der kommer
ændringer i lovgivningen? Det er et spørgsmål, som er svært at givet en konkret besvarelse på, og
vi har derfor valgt at undersøge, om Black Lives Matter har potentiel politisk indflydelse. Den
sociale bevægelse har eksisteret i snart 5 år, og derfor er det svært at vurdere, hvor meget de har
nået at have indflydelse på.

2.5 Diskriminationsform
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I USA er alle lige for loven, og det har de være siden 1964, hvor USA's daværende præsident
Lyndon Johnson underskrev “Civil Rights act” dokumentet. (History.com, 2018) I dag er det dog et
stort problem i USA, at afroamerikanske borgere generelt får højere straffe end hvide borgere
for de samme forbrydelser. Eftersom at alle borgere på papiret er ligestillet, kan mange opleve
usynlig diskrimination, og det kan være svært at sætte ord på eller dømme i retssystemet.
Amerikansk lovgivning siger, at alle borgere er lige for loven, og derfor er det svært at forstå, at
mange ikke bliver behandlet ligeværdigt.

3. Problemformulering
Hvorvidt har Black Lives Matter potentiale til politisk indflydelse i USA?
3.1 Arbejdsspørgsmål

1. Hvad er en sociale bevægelse?
2. Hvorvidt adskiller Black Lives Matter sig fra andre sociale bevægelser?
3. Hvordan manifesterer etnisk ulighed sig i det amerikanske retssystem, og undersøg hvilken
rolle sociale bevægelser som Black Lives Matter spiller.
4. Vurder hvad Black Lives Matter har gjort for at opnå politisk indflydelse

4. Teoretisk afsnit
Vi vil anvende teori om anerkendelse og krænkelse, som er udarbejdet af sociologen
Axel Honneth. Anerkendelsesteorien er en videretænkning af Jürgen Habermas’
kommunikationsteori, men Honneth mener, at anerkendelse som begreb bør stå alene og ikke
som en del af kommunikationsteorien fra Habermas. Teorien bygger på individuel og kollektiv
selvstændighed, ligeværdighed, gensidighed og grundlæggende også at forskellige kulturer og
individer søger anerkendelse. Anerkendelse er noget alle kan gøre krav på, modtage eller
give. (Andersen, 2013: 408-412). Axel Honneths anerkendelsesteori kan deles op i tre
anerkendelsesformer: følelsesmæssig anerkendelse, retlig anerkendelse og social
anerkendelse. Honneth opfatter den følelsesmæssige anerkendelse som den mest basale, og
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anser det som en forudsætning for de to øvrige former. Følelsesmæssig anerkendelse opnås i
kærlige relationer, som ikke nødvendigvis er romantiske, men omfatter både venskab, kærlighed
og omsorg. Omsorg er fundamental for menneskets selvtillid, og Honneth argumenterer for, at
omsorg og kærlighed er en forudsætning for, at man kan indgå i sociale relationer. Den retlige
anerkendelsesform, også kaldet kognitiv respekt, sker når en person får sikret en række
grundlæggende rettigheder, som giver individet mulighed for at handle frit ud fra egne moralske
værdier og normer og oplever medborgerskab. Social anerkendelse opnås gennem
grupperelationer og fællesskab. Når individet oplever anerkendelse og værdsættelse på baggrund
af individets evner og deltagelse, vurderet ud fra fælles værdier og mål, og anerkendelse på
baggrund af dets personlige kvaliteter, opnår individet selvværdsættelse (Andersen, 2013:409413).
Derudover vil vi belyse Axel Honneths begreb om krænkelsesformer. Ifølge Axel Honneths begreb,
vil krænkelser og fravær af anerkendelse føre til psykiske og sociale skader. Den retlige
anerkendelse er en forudsætning for individets selvrespekt, og en krænkelse af individets
selvrespekt sker når individet får frataget rettigheder og oplever udelukkelse. Mange
afroamerikanere føler sig ikke anerkendt i det amerikanske samfund, da sandsynligheden for at
blive udsat for uretfærdig behandling i retssystemet og samfundet er større, hvis du er
afroamerikanere især gennem uretfærdig politivold. Ordensmagten i USA har dræbt uskyldige
civile som eksempelvis Trayvon Martin, Michael Brown, Eric Garner og Tamir Rice, fordi de følte sig
truet, selvom ovennævnte personer ikke var bevæbnet (Timke, 2017: 92). Historisk set har der
altid været diskrimination og had rettet imod afroamerikanere, og derfor kan det på dette
grundlag være svært at føle sig anerkendt, hvis man er afroamerikaner.
Afroamerikanere som bliver udsat for uretfærdig politivold, oplever en følelse af krænkelse.
Axel Honneth beskriver krænkelsen af følelsesmæssig anerkendelse, som sker i form af fysisk
mishandling, voldtægt og tortur, som være skadende for individets selvtillid, og gør det derved
svært at føle sig anerkendt (Willig 2007:104). Når et individ ikke oplever anerkendelse, vil det have
betydelige konsekvenser for individet, da det derved kan få svært ved at have et positivt forhold til
sig selv, og det gør det svært for individet at udvikle sig. Når afroamerikanere oplever fysisk
politivold, bliver individet krænket. Krænkelse af den retlige anerkendelse, sker i form af fratagelse
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af rettigheder og udelukkelse af samfundet. Man kan drage en parallel til krænkelser og
diskrimination af afroamerikanere under Jim Crow lovenes tid (Crow, 2018), hvor afroamerikanere
ikke var retsligt ligestillet med øvrige amerikanske borgere. Når individet oplever krænkelse af den
sociale værdsættelse, oplevelses det som krænkelse af ære og værdighed, og det går ud
over individets selvværdsættelse.

4.1 Sociale Bevægelser ifølge Judith Butler

Den amerikanske filosof og sociolog Judith Butler har sammensat en teori om sociale bevægelser
og alliancer. I bogen, “Notes Toward a Performative Theroy of Assembly”, pointerer Butler at
sociale bevægelser eller minoritetsgrupper, kan opnå noget igennem demonstrationer. Hun
nævner som udgangspunkt forskellige minoritetsgrupper og skriver om, at man
gennem demonstrationer kan opnå politisk indflydelse. Det viser sig i offentligheden, hvor man
udtrykker sin holdning, i forhold til noget man er utilfreds med.
Judith Butler tager primært udgangspunkt i køns- og seksuel ulighed. Selvom hun i bogen ikke
direkte nævner Black Lives Matter, nævnes de kort i introduktionen. Judith
Butlers teori afspejler sig i Black Lives Matters måde at afholde demonstrationer på,
da deres demonstrationer tager udgangspunkt i klager til samfundet og politikere. Butler skriver,
at der igennem tiden er set mange forskellige former for demonstrationer, men
mange demonstrationer bliver skabt af igangværende sociale og politiske bevægelser (Butler,
2015a:70-74).
I et interview med Judith Butler udgivet i New York Times i 2015, fortæller hun om Black Lives
Matter og bevægelsens betydning, for at afroamerikanere og hvide kommer til at leve og blive
behandlet lige i USA. Det ses tydeligt i følgende citat:
“So it is a statement of outrage and a demand for equality, for the right to live free of
constraint, but also a chant that links the history of slavery, of debt peonage,
segregation, and a prison system geared toward the containment, neutralization
and degradation of black lives, but also a police system that more and more easily
and often can take away a black life in a flash all because some officer perceives a
threat” (Butler, 2015b, NY Times)
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Butler nævner politiet til sidst i citatet, og det kan man sammenkoble med
en sætning fra hendes bog, “Notes Toward a Performative Theory of
Assembly” hvor Butler skriver: “The streets must be made safe from the police who are complicit in
criminality” (Butler, 2015a: 74). Ifølge disse to citater bør politiet beskytte gaderne og borgerne,
men i USA kan politibetjente meget hurtigt gøre ende på et liv. Ifølge Butler er Black Lives Matter
en meget vigtig bevægelse, og gennem demonstrationer kan de appellere til politikerne om at
ændre systemet. (Butler, 2015a: 74-75)
Butler nævner ydermere i interviewet noget interessant. Det man kan tolke, er hendes mening
om Black Lives Matter, som er opstået grundet det historiske aspekt af racisme i
USA: “Racism has complex origins, and it
is important that we learn the history of racism to know what has led us to this terrible place. But
racism is also reproduced in the present, in the prison system, new forms of population control,
increasing economic inequality that affects people of color disproportionately” (Butler, 2015b, NY
Times)
I citatet kan man se hendes mening om, at racismen bliver reproduceret i det moderne samfund
igennem det politiske system. Ud fra Butlers bog og interview kan man få et indtryk af, at det er
muligt at ændre noget gennem demonstration og sociale bevægelser, om det så omhandler
kønsadskillelse eller etnisk adskillelse.

5. Metodisk afsnit
Grunden til at vi har valgt om at skrive om Black Lives Matter, er fordi det er en relativ ny
bevægelse, men kæmper for noget, som har haft samfundsrelevans i en længere årrække.
Diskrimination, raceprofilering og politivold er noget som sker til dagligt. Vi vil undersøge om det
er Black Lives Matter, som har sat fokus på politivold gennem deres hashtag på sociale medier, og
om det er Black Lives Matter der gennem deres politiske program, Campaign Zero, har haft
indflydelse i det amerikanske retssystem eller om det er et generelt pres for befolkningen.
5.1 Opbygning

Vores projekt er bygget op således, at vi starter med redegørende afsnit, hvor vi blandt andet
redegøre for social bevægelse, samt redegøre for Black Lives Matter bevægelsen. I vores
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redegørende del bruger vi empirisk materiale i form af faglitteratur og artikler, og vi forholder os
objektive, da vi i redegørelsen ikke ville komme ud i noget diskuterende eller analyserende.
Efter redegørelsen beskæftiger vi os med en analyse. Her benytter vi os af forskellige synspunkter,
til at besvare på hvordan Black Lives Matter er anderledes fra andre sociale bevægelser. Her laver
vi en komparativ analyse, hvor vi tager udgangspunkt i Black Lives Matter og Civil Rights
bevægelsen, og bruger dem som eksempel på, hvordan Black Lives Matter adskiller sig fra andre
sociale bevægelser.
5.2 Analyse

I vores analyserende del vil vi også fokusere på vores teori. Teorien som vi vil benytte
er, Axel Honneths anerkendelsesteori og hans krænkelsesformer, da Honneths teori passer godt
ind på vores projekt. Honneths krænkelsesformer bygger på, psykisk og fysik vold mod andre
personer og medfører at folk kan have svært ved at have et positiv forhold til sig selv, hvilket kan
påvirke den sociale værdighed. Vi kigger også på Judith Butler og det hun nævner
omkring demonstrationer. Hvor hun siger at når mange mennesker samles i det offentlige rum og
udviser deres utilfreds kan det påvirke politikerne, der måske vil se på om systemet er ordentligt.
Disse tre teorier vil vi benytte i vores analyse og vurderende.
Som nævnt tidligere, laver vi også en komparativ analyse. Grunden til dette er fordi vi ønsker, at
vide hvorvidt Black Lives Matter er anderledes for andre sociale bevægelser. Til dette benytter
vi den redegørende empiri, omkring sociale bevægelser og om Black Lives Matter. Her går vi ind og
analysere på, hvad der helt præcist kendetegner en social bevægelse, og sammenligner det med
Black Lives Matter. Vi bruger også Civil Rights bevægelsen i denne analyse, da vi mener denne
bevægelse er oplagt, at sætte op mod Black Lives Matter. Her til har vi udarbejdet en diskurs
analyse, af Martin Luthers tale “I have a dream”, og en anden tale “Why black lives
matter”, fra Alica Garza, for at analysere på hvordan de hver især går til værks, og hvordan de hver
i sær ser på begivenhederne.

5.3 Kvantitative og kvalitative metoder

Black Lives Matter er en forholdsvis ny bevægelse, men etnisk diskrimination er problem som har
fundet sted i mange år. Selve bevægelsen Black Lives Matter er noget, som der er blevet skrevet
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meget litteratur om. yderligere så arbejder vi også med begrebet "sociale bevægelser", dette
begreb er ikke noget nyt, og der findes mange beskrivelser af sociale bevægelser. Ydermere kigger
vi også på statistikker, og arbejder kvantitativt med data, som påviser den etniske ulighed
i retssystemet. Da alt dette er noget, som findes faglitteratur, artikler og statiskker, har vi valgt gå
både kvantitativt og kvalitativt frem. Da en kvantitativ metode kræver, at der er nok empiri til
rådighed i form af statistikker, før man kan benytte metoden i sit projekt. Ved kvalitativ
metode kigger vi på blandt andet faglitteratur og artikler, vi har ikke valgt at benytte os af
interview, da vi ville få svært ved at få fat i en person, som det ville give mening at interviewe.
Indenfor kvantitative metode arbejder vi kun med sekundære data. Da vi som sagt ikke føler,
at det ville give mening for vores projekt, at arbejde med interviews eller spørger
skema. De sekundære data er i form af faglitteratur, artikler og andre internetkilder. Vi har også
arbejdet med eksterne sekundære data, i form af statistikker, og Black Lives Matters egen
kampagne hvor de har udarbejdet en agende for hvordan, de vil få deres ting igennem
(campaingzero.com, 2018).
Kvantitativ metode er i modsætning til kvalitativ metode hård data. Dette vil sige, at man ikke
benytter sig af for eksempel interviews, som i kvalitativ metode, men at man benytter sig af
statistikker og man til sidst står med et facit på sine undersøgelser. (Andersen,
Rasmussen, Østergaard, 2010: 116).
Når vi vælger at gå kvantitativt frem for at besvare vores problemformulering, er vi nødt til at gøre
klart for os selv, hvad det præcist er vi vil vide, og hvordan vi vil søge os frem til vores empiri. I
vores tilfælde vil vi kigge på statistikker som fortæller noget om afroamerikanere i retssystemet,
og hvordan det ser ud med politivold mod afroamerikanere.
Yderligere vil vores empiri også bestå af faglitteratur og artikler. Her går vi kvalitativt frem.
Faglitteraturen skal vi bruge til, at definere hvad der ligger i Black Lives Matter, hvem de er,
hvordan de opstod og hvad de gerne vil opnå. Alt dette er nødvendigt for, at en kvantitativ tilgang
giver mening. Den empiri som vi kommer til at stå tilbage med, kan vi bruge til at udarbejde en
kvalificeret konklusion på vores problemformulering.
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Indenfor den kvalitativ metode arbejder vi induktivt, da vi har undersøgt vores case omkring Black
Lives Matter og derefter set på, hvilket teorier, som var mulige at sætte på. Vi er startet i
empirien, og har herefter undersøgt hvilke teorier, vi kunne bruge til at forklare, hvorfor Black
Lives Matter er opstået som social bevægelse og hvilket potentiale de har til at ændre samfundet.
I gennem Axel Honneths teori og Judith Butlers holdning, får vi en sociologisk tilgang til Black Lives
Matter, hvorfor de handler som de gør.
5.4 Empiri

Vores empiriske data vil primært tage udgangspunkt i sekundære kilder som faglitteratur. Vi har i
sinde at søge empiri i internationale databaser såsom IBSS (International bibliography of
social sciences) og International Encyclopedia of the social and behavioral sciences, og Det
Kongelige Bibliotek. Vi vil benytte førstehåndskilder, som videoer med udtalelser fra fortalerne i
Black Lives Matter, og vi vil søge informationer på Black Lives Matters egen hjemmeside, samt
benytte deres politiske kampagne Campaing Zero.
Vi har brugt bøger fra vores pensum; Klassisk og moderne samfundsteori og Politics. Vi har også
benyttet en bog og en artikel skrevet af Judith Butler. Derudover har vi undersøgt teori af
Axel Honneth, skrevet af Rasmus Willig, som hedder, “Til forsvar for kritikken”.
Derudover vil vi også bruge den kvantitative metode i form af statistikker som
førstehåndskilder. Vi bruger dem blandt andet til at indsamle data over, hvor mange
afroamerikanere der er blevet uretfærdigt dræbt af politiet i USA og undersøge etnisk ulighed i
retssystemet, og undersøge hvordan etnisk diskrimination forholder sig i det amerikanske
retssystem. Vores data er fundet på Google og REX. Derudover skal vores
data understøtte vores antagelser i rapporten.
5.5 Fejlkilder

Vi tager højde for, at dele af vores litteratur kan være subjektivt. Etnisk diskrimination er et
følsomt emne, især i et land som USA, grundet tidligere kolonisering og slaveri. Nogle af
vores kilder kan have en tendens til at forholde sig subjektivt, og man får derfor ikke alle
aspekterne med. Derfor har vi forsøgt at finde ligesindet litteratur, for at sikre at vi ikke
drager til en konklusion som er bygget på enkelte subjektive holdninger.
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6. Redegørende afsnit
Der er forskellige definitioner på en social bevægelse, men vi har valgt at tage udgangspunkt
i definitionen som bogen Politics af Andrew Heywood fremfører. En social bevægelse
kan defineres som organiserede strukturerer og strategier, som opfordrer undertrykte mennesker
til at gøre modstand imod magthavende eller undertrykkende instanser, og typisk handler
bevægelsen ud fra ustrukturerede organisatoriske rammer uden et hierarkisk styre (Deric, 2011:
150). Det kan være alt fra politisk til religiøs undertrykkelse til socioøkonomiske uligheder. Det
kan være en rettighedsmæssig og proceduremæssig ulighed inden for forskellige livsstile. At være
en del af en social bevægelse, kræver engagement og politisk aktivisme. En social bevægelse
adskiller sig fra almindelige demonstranters spontane oprør og demonstrationer, i og med man
opererer ud fra en planlagt aktion i jagten på et fælles socialt mål. Sociale bevægelser har altid
været gode som værktøj i et demokratisk samfund, til at belyse et betændt emne samt at varetage
folkets interesser (Snow, Tan, 2015: 8).
De første sociale bevægelser kan dateres tilbage til det 19. Århundrede, hvor der var bevægelser
som “The labour movement”, som kæmpede for forbedrede forhold for den
voksende arbejderklasse. I det 20. Århundrede anså man fascistiske og højreorienterede partier
som sociale bevægelser, frem for at anerkende dem som almindeligt kendte politiske partier. I dag
ser man en ny bølge af sociale bevægelser, som specielt tiltrækker den yngre generation, der ofte
er højtuddannede og velhavende. Før i tiden var det ofte de undertrykte og dårligt
stillede borgere, som tilsluttede sig en social bevægelse. Derudover har de nye sociale bevægelser
en postmateriel orientering, som gør dem mere bevidste omkring deres livskvalitet, som f.eks.
miljø, ligestilling mellem køn, borgerlig medindflydelse og selvudvikling. Man har altså ikke på
samme måde behov for at kæmpe for fysisk og økonomisk sikkerhed som før i tiden. (Heywood,
2013: 160-163)
Sociale medier spiller også en stor rolle for sociale bevægelser, som gør det muligt for aktivister at
mødes på tværs af tid og rum. Black Lives Matter bevægelsen, som også er kendt
som “#BlackLivesMatter” på sociale medier, gik viralt på medier som Facebook, Instagram og
Twitter. Man samles altså omkring hashtagget, som både omfavner den yngre generation, men
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også gør det muligt for mennesker over hele verden at blive en aktiv del af
bevægelsen. (Bijan, 2015).
Når man taler om nye sociale bevægelser, er der to måder at belyse emnet på. Det første er det
ideologiske aspekt inden for sociale bevægelser, og her kan man tage eksempel i “New left”
bevægelsen, som var aktive i 1960- og 1970’erne. “New left” bevægelsen anses for at være
modsvar til Marxismen, som er en social bevægelse der kendetegnes ved, at de har et politisk
manifest som hovedfaktor. Man kan også tage eksempel i en anden ideologisk social bevægelse,
“Labour movement”, som kæmpede under klassekampen. De forsøgte at modernisere socialistisk
tænkning ved at rette en radikal kritik af industrisamfundet.
“New left” var forud sin tid. Deres værdisæt indebar rettigheder for homoseksuelle, fri abort,
politiske rettigheder, kønsroller og legalisering af euforiserende stoffer. Nye sociale bevægelser
kan altså sammenlignes med “New left” på grund af deres fælles værdisæt. (Madeline, 2015).
En anden forskel på de traditionelle og nye sociale bevægelser er, at de nye bevægelser ofte har
organisatoriske strukturer, som kan fremskynde decentralisering og beslutninger vedtaget i
konsensus, men de har også udviklet en ny form for politisk aktivisme, kaldet “new politics”. Det
gør de ved at vende ryggen til politiske partier og organisationer, og i stedet går i en
nytænkende retning. Oprindelsen af de nye sociale bevægelsers metoder og aktivisme har ændret
synet på betydningen af sociale bevægelser som fænomen.
Det kan også anses som bevis på at magten i et postmoderne samfund i stigende grad bliver
adskilt og decentraliseret. Politik baseret på klasser i samfundet, er blevet erstattet af demokratisk
pluralisme, som skal sikre at magten bliver bedre fordelt. Nye sociale bevægelser decentraliserer
altså magten, som modvirker bureaukratisering, og er med til at udvikle spontane
og decentraliserede former for organisering. (Heywood, 2013: 160-163)

6.1 Black Lives Matter

Black Lives Matter begyndte den 26. februar 2012 i Sanford,
Florida. En “neighbourhood watchman” ved navn George Zimmerman blev frikendt, efter han
havde skudt og dræbt en ung afroamerikaner, ved navn Trayvon Martin. Historien lyder på,
at Zimmerman havde fået øje på en person, som så mistænkelig ud. Zimmerman fulgte efter den
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unge mand, som efter Zimmermans eget udsagn, havde slået ham, og stukket ud efter ham,
hvorefter han valgte at skyde ham. Selvom vidner havde set hvordan det foregik, resulterede det i
at det lokale politi ikke ville anmelde George Zimmerman for drab, fordi man anså det som
værende selvforsvar. Denne beslutning faldt ikke i god jord hos mange, især fortalere for
borgerrettigheder protesterede, og sagde at Trayvon Martin var offer for race profilering. Dette fik
meget opmærksomhed, og daværende præsident Barack Obama udtalte, at det krævede en
grundig efterforskning af situationen. Det åbnede op for en ny efterforskning, som skulle
tiltale George Zimmerman som drabsmand. Dette blev også nedskudt, og Zimmerman blev igen
frikendt. (McNall, 2018: 88)
Samme dag som George Zimmerman blev frikendt, skrev en aktivist, ved navn Alicia Garza,
følgende på Facebook og Twitter: “Black people. I love you. I love us. Our lives matter, black lives
matter” (McNall, 2018: 88-89). En ven af Alica Garza, Patrisse Cullors, startede en bølge da hun repostede Garzas opslag, og skrev det kendte hashtag “#BlackLivesMatter”. Hashtagget gik viralt, og
blev brugt til protester imod drabene på afroamerikanske mænd og kvinder. Senere trådte en
tredje fortaler frem, Opal Tometi, som på daværende tidspunkt var ansvarlig for organisationer for
immigranters rettigheder. Disse tre kvinder blev de største fortalere for Black Lives
Matter, og som de selv udtaler: “It was a response to the antiBlack racism that permeates our society”(McNall, 2018: 89).
Ifølge vores kilde Dewey Clinton, fik Black Lives Matter dog først meget opmærksomhed, efter en
politibetjent ved navn Darren Wilson skød og dræbte en ung afroamerikaner ved navn Micheal
Brown, i august 2014. Her brugte Black Lives Matter sociale medier til at
organisere “freedom rides”, som var en gruppe af aktivister, der
arrangerede ikkevoldelige protester. Disse “freedom rides”, hvor mere end 500 personer kom til
Ferguson fra 18 forskellige byer over hele USA, for eksempel New York, Boston, Los Angeles,
Philadelphia, Miami, Detroit, San Francisco og Portland. (Clayton, 2018: 453-454). Optøjerne i
Ferguson begyndte roligt, men endte i voldelige protester, som stod på fra den 9.-25. august 2014,
hvor folk kastede med blandt andet mursten og molotovcocktails. Ifølge McNall G. Scott, så
var det en stor protest, hvor mange folk havde hjemmelavet skilte, hvorpå der blandt andet
stod “Hands up don’t shoot”, “Freedom” og “Blackpower”. Der var ikke nogen som
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benyttede skilte, hvor der var skrevet: “Black Lives Matter”. Begivenhederne i Ferguson tiltrak en
masse opmærksomhed, både nationalt og internationalt. Den 24. november
besluttede højesteretten, at man ikke ville dømme politibetjenten Wilson, hvilket medførte stor
frustration hos mange borgere, og mange protester opstod fra blandt andet sociale bevægelser,
og her ville Black Lives Matter komme til at spille en stor rolle (McNall, 2018: 95).
Black Lives Matter er en bevægelse, som er udsprunget af kampen imod politivold udøvet
på afroamerikanere. Bevægelsen er et decentraliseret netværk, forstået på den måde at Black
Lives Matter ikke har en ledende figur, men de er derimod kollektivt ledet. Ideen bag er, at folk
selv er med til at træffe valg, og være en del af løsningen. Ydermere er det også for at få personer,
som lever med problemerne til at komme med løsninger, fordi løsningerne ville blive bedre end
hvis det kom fra en national leder, som ikke kan sympatisere med problemet. Dette ville også få
folk til at tage mere ansvar omkring de politiske problemer i USA, som påvirker deres
hverdag (Ransby, 2017). Dette kan også ses i Christopher J. Lebrons bog, “The making of Black
Lives Matter, a brief history of an idea”, hvori han beskriver, at Black Lives Matter har valgt at
frakaste den hierarkiske ledelsesstruktur. Han skriver også, at hashtagget “#BlackLivesMatter” er
en form for symbol, som enhver interessegruppe kan tage til sig, og benytte det til at udtale sig om
etnisk retfærdighed (Lebron, 2017: 11).
Mange mennesker har svært ved at acceptere dette som værende nok. I vores
kilde nævnes der, at talkshowværten Oprah Winfrey udtalte for eksempel i et interview, at hun
synes det er godt at folk samler sig og protestere sammen over hele landet. Samtidig synes hun,
at der mangler en leder som kan stå i front på hele Black Lives Matters vegne, og fortælle hvad det
er de vil, hvad de kræver ændret, hvad de skal gøre og hvor langt de vil gå for at opnå det. Black
Lives Matter bygger på kollektive handlinger, og udtaler: “A messiah style
of leadership was not them” (McNall, 2018: 101). I en artikel fra New York Times, skriver Barbara
Ransby, som er professor i historie, at mange misforstår at det netop er deres kollektive ledelse
som gør bevægelsen magtfuld. Som Ransby selv skriver: “It’s culvaition of skilled local organizers
who take up many issues beyond police violence” (Ransby, 2017).
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6.2 Black Lives Matter på sociale medier

Noget som gør Black Lives Matter unik, er deres brug af sociale medier: “Social media
propelled the growth of black lives matter and allowed a narrative to be created by the movement
rather than by the national media” (McNall, 2018:100). Black Lives Matter var
for eksempel virkelig effektive til at informere folk omkring opfølgende protester
mod George Zimmerman. De var i stand til at forbigå mainstreammedier, og række direkte ud til
folket. Derudover kunne de dokumentere hvad der foregik imellem politiet og civile aktører, samt
mulighed for at dokumentere den diskrimination som foregik, og offentliggøre det på sociale
medier. De sociale medier er altså der hvor Black Lives Matter udfolder sig, som Deen Freelon,
Charlton Mcllwain og Meredith Clark også skriver i deres artikel, så bruger bevægelsen de sociale
medier som noget af det vigtigste i deres overordnet strategi (Clark,Mcllwain, Freelon, 2016).
Bevægelsens brug af medier, forener de som deler samme meninger og holdninger, og bliver ikke
brugt som et værktøj til, at ændre på folks holdninger. Folket viser deres støtte til bevægelsen, ved
blandt andet at benytte hashtagget, “#BlackLivesMatter”, som alene er blevet brugt næsten 8
millioner gange bare på platformen Instagram. Bevægelsens brug af medier har været yderst
effektivt til at informere folket om begivenheder og lignende. Dog er det er ikke nødvendigvis det
som har styrket Black Lives Matter rent politisk, men har været en effektiv udvidelse af
bevægelsen (McNall, 2018: 89-100).
Black Lives Matter kæmper for etnisk retfærdighed. Ydermere er Black Lives Matter ikke kun
en bevægelse som demonstrerer, men de kæmper også for at få politisk indpas. Ifølge McNall, var
Black Lives Matter blandt andet i stand til at påvirke valgkampagnen 2016. Både demokrater og
republikanere har taget kontakt til bevægelsen, og bevægelsen var med til
at påvirkede beslutningerne om at ændre uddannelsen for kommende politibetjente, samt at der
skulle være en grundigere efterforskning af skuddrab på ubevæbnede personer. Derudover
påvirkede Black Lives Matter beslutningen om at politiet skal iføres kropskamera. (McNall, 2018:
109). Ifølge Deen Freelon, Charlton Mcllwain og Meredith Clark, har Black Lives Matter også haft
en indflydelse på den politiske dagsorden. Black Lives Matter har været i stand til at belyse emner
som politibrutalitet. Ifølge Clark, Mcllwain og Freelon, er det Black Lives Matter og sociale medier,
som har fået det frem i offentligheden, og det er ikke længere blot den politiske elite som
styrer den politiske agenda. (Clark, Mcllwain, Freelon, 2016: 996)
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6.3 Black Lives Matter på universiteter

Black Lives Matter er en bevægelse, som alle kan være en del af, og det er ikke kun visse personer
som tilhører en minoritet, som kan støtte op omkring bevægelsen. Igennem årene har Black Lives
Matter tiltrukket college studerende, som laver aktiviteter på deres campus, som er relateret til
Black Lives Matter. Det er ikke blot elever som deltager i dette, men professorer er
også deltagende. En professor på Harvard University opfordrede blandt andet minoritets
studerende til at gøre oprør, og hjælpe andre med at gøre oprør sammen med dem. Mange
universiteters professorer og studerende over hele USA, deltager og støtter op om Black
Lives Matters budskab. Det har hjulpet med at bekæmpe diskrimination på universiteter, og
universiteterne lærer og hjælper hinanden, med at bekæmpe racisme problemer på
campus (McNall, 2018:111).
Den sociale bevægelse er vokset med stor hastighed, og er i dag kendt i det meste af verden. En
bevægelse som startede ud med at tre aktivister som udtrykte sig på sociale medier og skabte
hashtagget “#BlackLivesMatter”. Der er ingen frontfigur i Black Lives Matter, men bevægelsen
er derimod kollektiv ledet, da alle kan være en del af løsningen og blive hørt. Efter flere sager med
undertrykkelse ophobede sig, blev bevægelsen større og begyndte at demonstrere. Bevægelsen er
blevet så stor, at den ikke kun har tilhængere som er minoriteten, men har også kunne infiltrere
sig på universiteter og andre institutioner. Black Lives Matter startede ud med disse tre aktivister,
men er vokset til at blive en national og international bevægelse, som ikke kun har fokus på
politivold, men alle former for vold og diskrimination.

6.4 The Movement For Black Lives

I 2016 var der over 50 amerikanske bevægelser- og interesseorganisationer med fokus på bedre
vilkår for afroamerikanere, som gik sammen og dannede koalitionen, The Movement For Black
Lives. Black Lives Matter er en del af koalitionen. Modsat Black Lives Matter, har organisationen
udformet konkrete krav for bedre vilkår for afroamerikanere. The Movement For Black Lives har
udsendt seks krav, som de mener skal implementeres, for at der bliver lige behandling mellem
afroamerikanere og hvide amerikanere (policy.m4bl.org). De seks krav kalder de for: “A Vision for
Black Lives: Policy Demands for Black Power, Freedom and Justice”, og kan ses i bilag 9.

18

Roskilde Universitet
1. Semester

December 2018

Samfundsvidenskabelig bachelor

6.5 Campaign Zero

Igennem The Movement For Black Lives, har Black Lives Matter været med til opstillet en række
krav, som de mener skal implementeres for at sikre lige vilkår mellem afroamerikanere og
hvide amerikanere. Campaign Zero er en hjemmeside og en plan for, hvordan de vil stoppe
politivolden mod afroamerikanere i USA. Planen blev oprettet efter aktivister fra Black Lives
Matter, mødtes med præsidentkandidat Hillary Clinton bag lukkede døre den 11. august 2015,
efter hun havde deltaget i en kampagne i New Hampshire i forbindelse med præsidentvalget i
2016. Under denne kampagne mødte aktivisterne uforberedte op, og snakkede om
hvordan de ville vinde folkets opbakning. Ifølge Dewey M. Clayton har Black Lives Matter ikke en
konkret agenda, hvilket er et kritikpunkt, da man ikke ved hvordan de vil ændre
samfundet. Det samme fremgår af en artikel i USNews: “Yet its failure to define its purpose, clearly
articulate its goals” (Williams, 2015, USNews). Derfor rådede Hillary Clinton bevægelsen til, at
hvis de vil ændre noget, er de nødt til at have en konkret politisk
agenda. Efter en længere samtale om at
man ikke kun skal vinde folkets medlidenhed, rådede Clinton Black Lives
Matter: “Marches and pressure tactics are good first steps, but real change comes from goals and
a political endgame”(Clayton, 2018:448-480). På baggrund af mødet den 11. August 2015,
blev der den 21. August oprettet en hjemmeside ved navn Campaign Zero, som var Black
Lives Matters plan og politiske agenda til hvordan man skulle stoppe politivolden mod
afroamerikanere i USA. Planen består af ti punkter, som de vil have ændret så der kommer mere
kontrol over politiet og dertilhørende magtmisbrug. De ti punkter lyder således:
1. End broken windows policing:
Det første punkt i Campaign Zero’s plan er “End broken windows policing”. Teorien
om de knuste vinduer omhandler, at hvis et vindue er smadret vil de andre vinduer også blive
ødelagt, men hvis ingen er ødelagt vil der ikke ske noget.
2. Community Oversight:
Punkt nummer to handler om, at der skal etableres et civilt netværk der skal hjælpe politiet og
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samle informationer, så de kan hjælpe lokalområder på bedst mulige måde og håndtere det
forskelligt fra område til område. Derved kan man hjælpe overklassen på en måde, og et
område med mange afroamerikanere på en anden måde og det vil medføre at ingen bliver
krænket og at man derved bliver behandlet på den måde som er bedst for området. Dette
skulle også medføre færre klager af politiet.
3. Limit Use of Force:
Det tredje punkt er at politiet skal bruge mindre magt, da der i 2014 i USA blev dræbt 253
personer der ikke var bevæbnet. Det er mange og derfor vil Campaign Zero gøre som i Japan,
England og Tyskland hvor langt færre bliver dræbt, så det er muligt ikke at dræbe. Så der skal
være nogen krav og standarder før politiet må dræbe en person, dette vil beskytte flere liv og
politiet må kun dræbe som sidste udvej.
4. Independent Investigations and Prosecutions:
Det fjerde punkt handler om at det skal være nemmere at rejse tiltale mod en betjent der
bruger sin magt forkert. Som det er lige nu er anklagerne afhængige af materiale fra lokale
politikredse til at kunne rejse tiltale. Så Campaign Zero vil have en uafhængig efterforskning af
hvis politiet dræber eller gør meget stor skade på civile, dette skal også komme fra en
uafhængig afdeling, så politiet ikke efterforsker sig selv.
5. Community Representation:
Punkt nummer fem går ud på at politiet skal samle mere information om forskellige
områder, og på denne måde gøre hvad der er bedst for den givne politikreds. Da to tredjedele
af politiet består af hvide mænd, skal de lære at reflektere over, hvordan de handler i
forskellige områder og hvide politibetjente er mere tilbøjelige til at dræbe sorte end sorte
politibetjente er. Dette punkt minder lidt om punkt nummer to, men der er bare ikke samme
behov for civile efterretninger.
6. Body Cams/Film the police:
Det sjette punkt er et krav om at alle betjente skal have kropskameraer. Som vi tidligere
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har nævnt, er dette også noget mange betjente har fået efter Black Lives Matter opstod.
Samtidig skal de civile også have ret til at filme politifolk uden at politiet tage de telefoner eller
kameraer som der bliver filmet med uden de har en arrestordre eller samtykke til at tage
disse.
7. Training:
Punkt nummer syv handler om, at politiet skal modtage træning i at agere rigtigt i det
repræsentative lokalsamfund de nu engang befinder sig i. Politiet skal også blive bedre til at
nedtrappe en situation i stedet for at situationen eskalerer, og de nødsages
til at trække tjenestevåben. Lige nu modtager politirekrutter 58 timers skydetræning, men kun
otte timer til at nedtrappe situationer.
8. End Policing For Profit:
Punkt nummer otte skal sørge for at politiet er til stede for at skabe sikkerhed for de civile og
ikke tjene penge på folk. Så politibetjente må ikke blive vurderet på hvor mange bøder de giver
og hvor mange de anholder. Politiet skal også betalte erstatning til folk for misforståelser, i
stedet for at det skal komme fra offentlige midler. Dette punkt medvirker i sidste ende til at
politiet vil tjene mindre på bøder, og ikke have samme profit som nu.
9. Demilitarization:
Dette punkt drejer sig om at politiet ikke må købe militært udstyr, og at man skal afskaffe
lov §1033, som giver lokale politikredse mulighed for at låne militært udstyr. Militariseret
SWAT delinger dræbte i 2014 38 mennesker og når politiet bruger militært udstyr er der større
sandsynlighed for at folk bliver dræbt.
10. Fair Police Contracts:
Punkt nummer ti vil gøre det nemmere at dømme politibetjente og deres chefer, hvis de ikke
egner sig til at arbejde i politiet.
Overordnet set er dette en plan der giver bedre kontrol med politiets arbejde, og den kommer
ikke kun afroamerikanere til gode, men alle amerikanere. Selvom planen udspringer fra Black Lives
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Matter, involvere den også de hvide og er ikke diskriminerende overfor nogle etniciteter i
USA. (joincampaignzero.org, 2018)

7. Analyserende afsnit
7.1 Black Lives Matter som social bevægelse

Når man kigger på Black Lives Matter som en social bevægelse, er selve måden bevægelsen er
startet op på ikke anderledes end andre sociale bevægelser, som også er startet op i nyere tid. I
Black Lives Matters tilfælde, startede det hele på sociale medier og de er en bevægelse, som
arbejder meget på de sociale medier. At kunne benytte sig af de sociale medier, har som tidligere
nævnt en stor betydning for sociale bevægelser, og især for sociale bevægelser i det 21
århundrede. De er en bevægelse, som deltager aktivt i demonstrationer, og har med tiden også
prøvet at forøge deres politiske indflydelse.
Men der er forskellige faktorer, som spiller ind når man skal definere en social bevægelse. En
social bevægelse opstår i følge vores kilde, David A. Snow og Anna E. Tan, når der sker noget i
samfundet som et kollektiv gerne vil have ændret. Her finder nogle folk sammen og
arbejder kollektivt på, at blive hørt for at få ændret de klager som de har til samfundet. I Black
Lives Matters tilfælde opstod bevægelsen på baggrund af den klage, som de har til politivold mod
afroamerikanere.
Black Lives Matter falder altså ind under kategorien som en ny social bevægelse uden
et hierarkisk styre. På dette punkt adskiller de sig ikke fra andre sociale bevægelser. Der er
nogle sociale bevægelser, som havde en form for leder. Her tænkes der på en bevægelse, som
Civil Rigths bevægelsen, der havde Martin Luther King. De fleste sociale bevægelser bygger altså
på et kollektivt ledelsessystem, hvor man kan sige, at Black Lives Matter ikke er anderledes.
Som Heywood skriver, ser man i dag en ny bølge af sociale bevægelser, som ikke kun tiltrækker en
minoritet, men også den yngre generation og højtuddannede. Som tidligere nævnt, så
var det primært undertrykte mennesker, som tilsluttede sig sociale bevægelser, her har man
eksemplet med "Labour movement".
Det som gør Black Lives Matter succesfuld, er blandt andet deres evne til at tiltrække minoriteten,
men også college studerende og professorer. Dette har været med til at styrke deres
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netværk. Som det også fremgår i McNall, så var bevægelsens fokus i begyndelsen politivold. Men
da deres netværk er vokset, er Black Lives Matter udover at være en social bevægelse som
kæmper imod politivold, også blevet et symbol på bekæmpelsen af etnisk diskrimination.
Bevægelsen bliver brugt, som nævnt i McNalls bog, til at få afroamerikanske studerende på
universiteter til at italesætte problemet, og samarbejde til at bekæmpe diskriminationen. Det som
altså er specielt med bevægelsen er at folk kan tage de ordene “Black Lives Matter” og
benytte dem, som de har lyst, som tidligere nævnt i vores kilde fra Lebron. Så hashtagget,
“#BlackLivesMatter”, er ikke blot et symbol på politivold mod afroamerikanere, men mod alle
former for etnisk diskrimination.
Black Lives Matter er en bevægelse som tager udgangspunkt i ideologi, da de gerne ville ændre
på den politivold, der er mod afroamerikanere. De vil ændre på den etniske forskelsbehandling,
som har præget det amerikanske samfund igennem flere år. Men noget som adskiller Black Lives
Matter er, at de med tiden er gået mere politisk til værks. De er ikke længere bare en bevægelse,
som demonstrerer på gaden og sociale medier, men de er blevet opsøgt af politikere og fået råd af
politisk aktive folk, og det har gjort at de blandt andet har udarbejdet Campagin Zero
(Campaign Zero, 2018), og gået ind i en politisk paraplyorganisation, "The Movement For
Black Lives".
Black Lives Matter er derfor en social bevægelse som har taget udgangspunkt i et ideologisk
aspekt og opfordrer folket til, at udtrykke sig. Samtidigt har de også taget kampen
op mod politikere, for at få nogle bestemte love igennem, hvor de følger deres politisk program.
Black Lives Matter arbejder på mange forskellige vinkler, og det er noget af dét, som adskiller dem
fra andre sociale bevægelser. Noget som er specielt ved Black Lives Matter er at de gør oprør mod
noget, som der allerede er regler imod. På papiret skulle alle være ligestillet og ingen bør blive
uretfærdigt behandlet. Andre sociale bevægelser, både nye og gamle, er opstået på baggrund af
lovgivning, som de ikke var tilfredse med i samfundet.
Vi har i en komparativ analyse, sammenlignet Black Lives Matter med Civil Rights Movement.
Til det har vi lavet en diskurs analyse af henholdsvis Martin Luther Kings tale "I have a dream", og
Alicia Garzias tale "Why black lives matter". Dette gør vi da vi finder det oplagt, at sammenligne
Black Lives Matter med Civil Rights, da nogen af vores kilder peger på at Black Lives Matter tager
udgangspunkt i Civil Rights Movement.
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Civil Rights bevægelsen og Black Lives Matter bevægelsen er begge opstået på grund af behovet
for afroamerikaneres frihedsrettigheder i USA. Black Lives Matter arbejder med samme strategier
som Civil Rights bevægelsen gjorde i 1960’erne, ved at lave ikkevoldelige demonstrationer for at
rette opmærksomhed på politidrab af afroamerikanere. Black Lives Matter kæmper fortsat for
menneskerettigheder for afroamerikanere, og adresserer de samme emner som tidligere
bevægelser også har påtalt, som for eksempel at afroamerikanske borgere bliver anset som
kriminelle og at afroamerikanske kroppe ses som undværlige. Black Lives Matter opfattes som vor
tids Civil Rights bevægelse, som står imod racisme og systematisk undertrykkelse
af afroamerikanere.
7.2 Komparativ analyse

Black Lives Matter er langt fra den første sociale bevægelse til at kæmpe for ligestilling og
anerkendelse for afroamerikanere. Den mest markante bevægelse, der har kæmpet for
afroamerikaneres rettigheder, er borgerrettighedsbevægelsen Civil Rights i 1950’erne -og
1960’erne i USA. Borgerrettighedsbevægelsen kæmpede for at ende diskrimination og separation
imellem afroamerikanere og hvide mennesker i USA. Der kan drages flere paralleller mellem de to
bevægelser. Borgerrettighedsbevægelsen kæmpede for at ende separation af afroamerikanere og
hvide mennesker i blandt andet skoler, offentlige områder og i retssystemet. Black Lives Matter
kæmper for at ende uretfærdig politivold mod afroamerikanere i USA, og etnisk ulighed i det
amerikanske retssystem. Derudover kræver de anerkendelse for afroamerikanske liv og kroppe.
Selvom bevægelserne ikke kæmper for de samme sociale mål, så har de en fælles overordnet
agenda, som går ud på at forbedre tilværelsen for afroamerikanske borgere i det amerikanske
samfund. Borgerrettighedsbevægelsen gjorde brug af fredelige demonstrationer, marcher
og de såkaldte “sit-ins". Black Lives Matter har også lavet fredelige demonstrationer og workshops
i kampen mod diskrimination.
En forskel på Black Lives Matter og Civil Rights, er blandt andet måden de organiserer sig på. Civil
Rights var organisatorisk centraliseret med Martin Luther King, hvor Black Lives Matter har
en decentraliseret magtstruktur, som er drevet af aktivister over hele USA, og har ikke en egentlig
frontfigur. Civil Rights er ikke hierarkisk struktureret, men man kan anse Martin Luther King som et
symbol på bevægelsen, og folk associerer ofte Civil Rights med Martin Luther King, til trods for han
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hverken var leder eller grundlægger, men blot fortaler for bevægelsen. Derudover
var de ledende personer i Civil Rights bevægelsen mænd, hvilket også er typisk for tidsperioden,
da der i 1960’erne ikke var stor kønsligestilling. I modsætning til Civil Rights, er Black Lives Matter
ledet af fortrinsvis kvinder, transkønnede og queer personer. (Blacklivesmatter.com, 2018)
Civil Rights og Black Lives Matter bruger forskellige taktikker til at opnå deres sociale mål. Det skal
dog tages i betragtning, at bevægelserne opererede i to forskellige tidsperioder. Black Lives Matter
startede på de sociale medier, og bevægelsen bruger i højere grad også medier til at mobilisere sig
på globalt og nationalt plan. Sociale medier var ikke en mulighed under Civil Rights bevægelsens
tid, hvor man måtte uddele foldere og opsætte plakater for at varsle om demonstrationer. I dag
kan man via sociale medier, som for eksempel Twitter, organisere en demonstration på få
sekunder, mens man når ud til flere millioner mennesker verden over. Sociale medier bruges
i denne sammenhæng ikke kun til mobilisering, men bruges også til at rapportere og dokumentere
politivold. Eksponering for hændelsen bliver altså mangedoblet. Derudover medvirker denne form
for eksponering til at lægge pres på politiet og politikerne til at anerkende problemerne. Før i tiden
brugte man brutale billeder til at skabe opsigt. Under Jim Crow lovene kunne man finde billeder af
sorte mennesker, som var blevet hængt eller afstraffet uden rettergang. I dag kan man
dokumentere politivold imens det sker igennem de sociale medier.
Det er ikke blot de teknologiske forskelle, som adskiller Black Lives Matter bevægelsen fra Civil
Rights bevægelsen. Politiske aktivister der er tilknyttet Black Lives Matter, forsøger at blive
distanceret fra Civil Rights, i og med de ikke vil gentage historien og have en magtstruktur. Black
Lives Matter mener ikke at det er bæredygtigt at afgive magt til en enkelt person, og at det kan
være direkte svækkende for bevægelsen:
“Black liberation movements in this country have created room, space, and leadership mostly
for Black heterosexual, cisgender men—leaving women, queer and transgender people, and
others either out of the movement or in the background to move the work forward with little or
no recognition. As a network, we have always recognized the need to center the leadership of
women and queer and trans people. To maximize our movement muscle, and to be intentional
about not replicating harmful practices that excluded so many in past movements for
liberation, we made a commitment to placing those at the margins closer to the center.”
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Ovenstående citat er fundet på Black Lives Matters hjemmeside, hvor de argumenterer for
hvad der adskiller Black Lives Matter fra andre sociale bevægelser. De giver en stemme til
mennesker, som i andre sorte traditionelle frihedsbevægelser ikke får stemmeret. Dette gælder
både homoseksuelle, kvinder, transkønnede og queer personer. (Blacklivesmatter.com, 2018)
Sociologen Axel Honneths teori om anerkendelse og krænkelse, er relevant teori at anvende når
man undersøger Black Lives Matter og Civil Rights bevægelsen. For begge bevægelser er
begreberne anerkendelse og krænkelse relevante. Axel Honneths anerkendelsesteori kan
sammenkobles med Black Lives Matter og Civil Rights bevægelsen, i den forbindelse at de kæmper
for anerkendelse for afroamerikanske liv, og kræver deres liv anerkendt på samme måde som
hvides. Derudover er der også den krænkelsesform, som omhandler fysisk vold. I og med at
afroamerikanere i USA bliver udsat for uretfærdig politivold oftere end hvide amerikanere gør, så
er denne krænkelsesform et relevant begreb at anvende i forbindelse med både Black Lives
Matter og Civil Rights bevægelsen.
7.3 Diskursanalyse af Martin Luther Kings tale, “I have a dream”

Vi har lavet en diskursanalyse af Martin Luther King tale, ”I have a dream”. Analysen undersøger
forskellige punkter i talen: afsender af talen, emne, modtager, sprog, og situation.
Dr. Martin Luther King Jr. er afsenderen af talen, som blev afholdt i Washington D.C i 1963 i
forbindelse med en fredsmarch, som han var med til at organisere. Luther King anses
som kropsliggørelsen af Civil Rights bevægelsen, fordi han var stor fortaler for afroamerikaneres
borgerrettigheder. Martin Luther King var uddannet præst, og det bærer hans tale tydeligt præg
af, og den minder på flere tidspunkter om en prædiken. Hvis man ser en video af hans tale, er man
ikke i tvivl om at King er vant til at prædike til folket (King, 1963). Luther Kings virke som præst kan
b.la ses i hans retorik og brug af bibelske henvisninger, og det kan blandt andet ses i
følgende citat:
"and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together (…) With
this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go
to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one
day.” (King, 1963)
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Martin Luther King opfordrer igennem hele sin tale til ikkevoldelig modstand, og i 1964 modtog
han Nobels fredspris. Derudover er Luther King opvokset i en afroamerikansk middelklassefamilie,
og har mærket diskriminationen på egen krop, hvilket medvirker til at han er en troværdig
afsender af talen. (Carson; Lewis, 2018)
”I have a dream” talen omhandler primært afroamerikaneres borgerrettigheder i 1960’ernes USA.
Talen udfolder sig med emner som lighed, undertrykkelse, racediskrimination og frihed.
Overordnet handler Luther Kings tale om den sociale bevægelse, Civil Rights, som kæmpede for
afroamerikanske borgeres rettigheder og livsvilkår fra 1954-1968. Martin Luther King opfordrer
alle sorte borgere til at kæmpe for retfærdighed og lighed. Det kan ses i følgende citat:
“And there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his
citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our
nation until the bright day of justice emerges.” (King, 1963)
Derudover adresserer Luther King etnisk ulighed i USA: “the Negro is the victim of the unspeakable
horrors of police brutality (…) “…our children are stripped of their self-hood and robbed of their
dignity by signs stating: ‘For Whites Only.” (King, 1963). I USA I 1960’erne, var alle borgere ikke lige
for loven: hvide borgere blev forfordelt, og fik rettigheder som afroamerikanere ikke kunne gøre
krav på. Der var eksempelvis etnisk adskilte skoler, adskilte sæder i offentlige busser skiltet med
”For Whites Only” og diskrimination på boligmarkedet. (Carson, 2018)
I Martin Luthers Kings krav på frihed og lighed for alle amerikanske borgere nævner han, at der vil
komme fred imellem alle mennesker, så længe der er lighed. Det kan udledes fra citatet:
“…the Negro's legitimate discontent will not pass until there is
an invigoratingautumn of freedom and equality. ” (…) “And when this happens, and
when we allow freedom ring (...) black men and white men, Jews and Gentiles,
Protestants and Catholics, will be able to join hands…” (King, 1963)
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Martin Luther King bliver anskuet som en frontfigur for Civil Rights bevægelsen, og han er kendt
for sin ikkevoldelige tilgang til problemer. Den sociale bevægelse gjorde modstand og
protesterede med fredsmarcher og “sit-ins”. (Carson, 2018)
”But there is something that I must say to my people, who stand on the warm threshold
which leads into the palace of justice: In the process of gaining our rightful place, we
must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by
drinking from the cup of bitterness and hatred.” (King, 1963)
Som man kan se i ovenstående citat, er Martin Luther King meget klar og direkte i sin retorik, og
man er ikke i tvivl om hvad hans budskab er: at stoppe undertrykkelse og diskrimination af
afroamerikanere, og at gøre alle borgere i USA lige for loven. Til trods for dette, bruger Luther
King meget billedsprog og symbolik i sin tale, et eksempel er:” No, no, we are not satisfied, and we
will not be satisfied until justice rolls down like waters, and righteousness like a mighty
stream.”(King, 1963). Alligevel er man ikke I tvivl om hvad han ønsker.
Martin Luther Kings publikum var både afroamerikanere og hvide borgere, som var mødt op for
at støtte op omkring lige rettigheder for afroamerikanere og hvide borgere i USA, og der var ca.
250.000 mennesker til stede. (Younge, 2013)
Talen blev transmitteret på både nationalt og internationalt tv, og nåede derfor ud til mange flere
menneske end de som var mødt op i Washington D.C. Derudover nævner King mange stater i USA i
sin tale; Colorado, Californien, New York, Pennsylvania og Georgia for at nævne et par stykker.
På den måde adresserer han andre stater, end blot Sydstaterne som var underlagt den
diskriminerende Jim Crow lovgivning. (Crow, 2018)
Som tidligere nævnt, bærer talen præg af Luther Kings virke som præst, og talen kan anskues som
en blanding mellem en politisk tale og en prædiken. Hvis man ser videotransmitteringen af talen,
har han en karismatisk mimik, som understøtter hans engagement, og nærmest opildner
publikummet. Der hersker ingen tvivl om, at Martin Luther King er vant til at prædike og tale til
forsamlinger. Retorisk bruger han også meget billedsprog, som ses i sammenligninger med naturf
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ænomener: ”And some of you have come from areas where your quest -- quest for freedom left
you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality.”(King,
1963) og “The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the
bright day of justice emerges.” (King, 1963). Kings brug af naturfænomener gør sproget mere
levende, hvilket gør det lette for publikummet at relatere til.
Martin Luther King gør også brug af konnotationer i sin tale,
eksempelvis:” vicious racists” og ” unspeakable horrors of police brutality” (King, 1963). Hans brug
af subjektiver og adjektiver i ovenstående eksempler, er med til at understøtte hans argumenter,
og brugen ad billedsprog er igen med til at gøre talen nemmere at identificere sig med for
publikummet. Luther Kings retorik er også præget af virkemidler. Når han bruger billedsprog som i
ovenstående eksempler, bruger han patos, som ofte skaber en bestemt stemning og følelser hos
modtagerne. Brugen af patos kan være et stærkt virkemiddel, fordi det taler direkte til
modtagerens følelser udenom fornuft: “Let us not wallow in
the valley of despair I say to you today, my friends.” og“…until the bright day of justice emerges.” (
King, 1963). Disse citater fremtræder både håbefuldt og omfavnende, og skaber en
fællesskabsfølelse og motivation, som er vigtig når man kæmper i flok, og vil også tale til
publikums følelser. Derudover referer han til både USA's uafhængighedserklæring, USA's
forfatning og ”Emancipation Proclamation” dokumentet, som frigav alle slaver i USA. Disse tre ting
er nogle af USA's grundsten, og sidder dybt i mange amerikaneres selvforståelse, og henvender
sig derved til tilskuerens følelser.
Martin Luther King henvender sig til publikummets fornuft, ved at bruge logos som retorisk
virkemiddel. Han nævner flere gange brutal politivold imod afroamerikanere og negligeringen
af afroamerikaneres rettigheder i USA, som han bruger som logiske argumenter for
racediskrimination, det ses for eksempel i citatet:
” This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be
guaranteed the "unalienable Rights" of "Life, Liberty and the pursuit of Happiness." It is
obvious today that America has defaulted on this promissory note, insofar as her
citizens of color are concerned." (King, 1963)
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I sin tale opnår Luther King etos ved at skabe troværdighed til sine tilskuere. Luther Kings
førnævnte virke som præst skaber en form for pålidelighed hos publikummet, i og med han
prædiker kristne værdier, så som at alle mennesker skal behandles
ligeværdigt. Dette ses også i citatet: “Now is the time to make justice a reality for all of God's
children (King, 1963). Når Luther King henviser til lovgivende dokumenter som USA’s forfatning og
uafhængighedserklæring, så understøtter han sit belæg om at alle mennesker er født lige, og bør
ifølge deres lovgivende grundsten, behandles lige for loven.
7.4 Diskursanalyse af Alicia Garza’s tale, “Why black lives matter”

Den 18. marts 2016 holdte Alicia Garza en tale på Citizen University i Seattle. Alicia Garza er
anerkendt for at være en af hovedpersonerne bag bevægelsen Black Lives Matter, sammen med
Opal Tometi og Patrisse Cullors. De tre kvinder er anerkendt for at spille en central rolle i kampen
mod uretfærdig politivold imod afroamerikanere.
It is important to us that we understand that movements are not begun by any one
person. That this movement actually was begun in 1619 when black people were
brought here in chains and at the bottoms of boats.” (Garza, 2016).
Denne måde at angive oprindelsen af en bevægelse på, er meget fangende og
opsigtsvækkende hos modtageren. Hun påpeger at afroamerikanere altid har været undertrykt,
på den ene eller den anden måde.
Alicia Garza fortsætter med at understrege det problem hun kæmper imod, netop
uretfærdig politivold mod afroamerikanere i USA. Hun opremser en liste over de mennesker, der
er blevet uretfærdig drabt af politiet, så modtageren også får en klar ide om at der er et
problem. Dette ses eksempelvis i citatet:
” In 2005, black people—many of them poor—waved white t-shirts on tops of roofs in
the Gulf Coast, waiting for relief that still today has never come. Stuffed in stadiums,
abandoned in jails, shot as we were attempting to cross bridges to find safety, we
were called looters and rioters while white families were called finders and survivors.
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This was also the year that Stan Tookie Williams, a product and ultimately a victim of
the circumstances that created him, was executed in the prison where my mother
was once a corrections officer. In 2009, Oscar Grant was shot at a BART station
platform just three blocks from my home on New Year’s Day. His last words to the
world were, “You shot me. I have a daughter.” Tatiana is now an 11-year-old girl
living with the legacy of her father, who has now become an icon, murdered when
she was just four years old. “....” (Garza, 2016)
Her gør Garza brug af to appelformer, både logos og patos. Man kan argumentere for brugen af
logos, fordi hun appellerer til lytterens fornuft, ved at opremse nogle af ofrenes
navne. Garza benytter sig også af det retoriske virkemiddel patos, som taler til publikums følelser,
da det handler om uskyldige mennesker der mister livet. Hendes ordvalg igennem hele talen er
meget beskrivende, dette ses blandt andet i citatet:
”You see, black people, black resistance, and black organizing, has changed the landscape of what
is politically possible. Whether or not you call it Black Lives Matter, whether or not you put a
hashtag in front of it, whether or not you call it The Movement for Black Lives, all of that is
irrelevant. Because there was resistance before Black Lives Matter, and there will be resistance
after Black Lives Matter.” (Garza, 2016)
Alicia Garza er meget konkret og beskrivende i sit sprogbrug, hvilket virker meget bevidst, da hun
ønsker at understrege, at der er et problem som der skal gøres noget ved nu. Hendes måde at
statuere problemet på, er meget karakteristisk i valget af de ord hun bruger. Hun bruger meget
lange sætninger, for at skabe et klart billede af problemet. Derudover gør hun ikke brug af
gentagelser, men taler derimod i meget billedligt sprog. Eksempelvis når hun siger:
“Were it not for the community of Ferguson, Missouri who’ve refused to go home,
who refuse to let the system work, Darren Wilson would still be patrolling that
community. And the corrupt nature of policing and debtors’ prisons, and all of the
other things that we have learned about what’s happening in Ferguson, Missouri
would still go unchecked.” (Garza, 2016)
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Dette er med til at gøre at tilskueren sidder med en meget klar forestilling om hvad det er der
foregår, og hvorfor det er et problem.
Man kan godt argumentere for at talen er bygget kronologisk op. Hun starter med at adressere
problemet, men ender med at pointere at det går i den positive retning, bare ikke hurtigt nok
ifølge Alicia Garza. Det kan ses i følgende citat:
” Each year, there are more than one thousand fatal shootings that occur by on-duty
police officers. Each year, less than five of those shootings on average result in a
charge of murder or manslaughter against those officers. Now, in the last few years
the number of officers who are being held accountable has tripled, but let’s put this
into context: from five to fifteen every year. It’s nowhere near close to enough. It is in
no way the solution to police violence and police brutality. The solution to police
violence and police brutality is not to lock up killer cops. The solution is to reimagine
what kind of safety do we want and deserve.” (Garza, 2016)
Blandt andet nævner Garza, at antallet af retsforfulgte politibetjente der har slået et
individ ihjel er tredobbelt. Hun sætter det samtidig i perspektiv, da hun nævner at det altså kun er
steget fra 5 til 15 ud af 1000 sager.
Hele meningen med talen og de forhold den bliver holdt under, er meget klar. Meningen med
talen er for Alicia Garza at belyse det emne, som hun selv finder ekstremt vigtigt. Selve det set-up
som Alicia Garza befinder sig i er også relevant. Hun står på en talerstol, og giver en 30 minutters
lang tale om, hvorfor afroamerikaneres liv har en betydning. Mange vil mene at det er utopisk at
sige at afroamerikanske liv ikke betyder noget. Garza bakker sin pointe op med talrige eksempler
på, hvordan afroamerikanere stadig bliver diskrimineret over hele USA.
Forholdene og tiden som talen foregår i, er også meget relevant. Talen blev afholdt i 2016,
cirka fire år efter at den sociale bevægelse Black Lives Matter startede. Hun viser at problemet
stadigvæk er gældende med flere eksempler, men også at det i mindre grad er forbedret, dog
langt fra hurtigt nok. Alicia Garzas diskurs i denne tale, er at belyse et samfundsproblem, som
nemt kan blive ignoreret. Hendes mange eksempler er med til at opbygge troværdighed, og
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hendes måde at formulere sig på, er med til at underbygge hendes argumentation om, at der langt
fra bliver gjort nok.
7.5 Komparativ analyse af “I have a dream” og “Why black lives matter”

En forskel på Martin Luther Kings tale og Alicia Garzas tale, er deres måde hvorpå de adresserer
emnet. En årsag til dette kan være, at talerne er skrevet i hvert deres århundrede, og da Luther
Kings berømte “I have a dream” tale blev afholdt, var alle mennesker ikke lige for loven, og
afroamerikanere blev diskrimineret, både på boligmarkedet, i offentligheden og frataget
stemmeret. Hans drøm var et samfund, hvor alle mennesker blev født lige, og blev behandlet
ligeværdigt. Han beskriver i sin tale, at han drømmer om et Amerika, hvor alle mennesker, uanset
race, skal leve i harmoni i lighed og fred. Alicia Garzas tale er skrevet over 50 år efter Luther Kings
tale, og mange ting er sket siden. I 2016 er alle mennesker lige for loven, men ikke alle bliver
behandlet ens, og selvom deres mål på sin vis er det samme, har de forskellige forudsætninger for
at nå deres mål, og de italesætter problematikken på forskellige måder.
Martin Luther King afholdte sin tale i Washington D.C for over 200.000 tilskuere. Talen blev
afholdt i anledning af en borgerrettighedsmarch, “March on Washington for jobs and freedom”,
som Luther King var med til at organisere. Iblandt publikum sad der både afroamerikanere og
hvide borgere, som havde de samme ønsker og drømme som Martin Luther King. Talen anses for
at være en af de vigtigste taler i det 20. Århundrede. Alicia Garza afholder sin tale på
Citizen University i Seattle, og hun er taler til “Citizen University Annual National Conference
2016”. Man kan på dette grundlag argumentere for at forholdende under talerne ikke
er de samme, og derfor er Garzas publikum ikke nær så stort.
Retorikken i både Garza og Luther Kings tale er vidt forskellige. Martin Luther Kings virke som
præst fremgår tydeligt i hans tale, og hans sprogbrug er fyldt med metaforer og billedsprog.
Alicia Garza er derimod meget beskrivende i sin retorik, hvor hun beskriver og forklarer i
kronologisk rækkefølge, hvordan flere ofre for politivold på uretfærdig vis bliver dræbt, og måden
hvorpå hun ærer deres minde, er med til at vække følelser hos tilskuerne. Garza nævner Michal
Brown, Tamir Rice, CeCe McDonald og Troy Davis for at nævne et par få. Derudover taler hun
tydeligt og artikuleret, og holder nogle lange pauser, hvilket kan være med til at understrege
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alvoren af hendes budskab, hvorimod Martin Luther King er mere insisterende i sin udtale af
ordene, hvorpå hans fremtræden kan minde om en ceremoni i kirken. Alicia Garza er sikker i sin
sag, og forklarer præcist hvad hun mener, der er galt med det amerikanske samfund, for
eksempel: “Black folks
have consistently been denied the rights to privilege that come with” (Garza, 2016). Garza forklarer
publikummet, hvad der er galt og hvorfor det er galt, hvilket vil tale til tilskuernes fornuft.
Der findes flere ligheder mellem Martin Luther Kings ”I have a dream” tale, og
Alicia Garzas ”Why black lives matter” tale. En markant lighed imellem talerne er tematikken, fordi
begge talers overordnede tema, er hvordan afroamerikanere er - og stadigvæk bliver diskrimineret
i USA. Derudover bliver politivold imod afroamerikanere nævnt i begge taler, f.eks. I Luther King's
tale: “There are those who are asking the devotees of civil rights, "When will you be satisfied?" We
can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police
brutality.” (King, 1963). Begge talere er systemkritiske,
men det kommer til udtryk på forskellige måder, Garza siger blandt andet: “While we are not all
the same, we are all impacted by the dangerous systems like white supremacy. It’s not Donald
Trump that we need to be afraid of. It’s the system and the society that created him” (Garza,
2016). Dog er måden hvorpå de to talere italesætter problemet ikke ens, og Martin Luther
Kings virke som præst kan fornemmes i hans tale. Sætningen ”I have a dream” gentages flere
gange igennem talen. Han fremstiller sit ønskescenarie, om at afroamerikanere og hvide borgere
kan leve i harmoni med hinanden, som om det nærmest er urealistisk, hvilket også kommer til
udtryk i ordet ”drøm”. Derimod nævner Alicia Garza ikke konkrete handlinger, som hun ønsker der
skal gøres i kampen for at ende problemet. Hun bruger derimod mange eksempler på at beskrive
problemet, for at understrege at der er et problem som der skal gøres noget ved.
Retorisk set er der også nogle ligheder mellem de to taler. Selv om de to taler er bygget op på
forskellige måder, hvilket også har noget gøre med situationen som talerne blev holdt under, så
er der stadig nogle retoriske ligheder mellem de to taler. Begge talere gør for eksempel brug af
appelformerne logos og patos. Alicia Garza bruger blandt andet patos, når hun
opremser de mange ofre for politibrutalitet i USA. Martin Luther King nævner sine 4 børn, og

34

Roskilde Universitet
1. Semester

December 2018

Samfundsvidenskabelig bachelor

udtrykker hvordan han håber at de i fremtiden kan leve i fred og harmoni. Logos bruges
når de understreger problematikken, ved konkret at udtrykke hvad der er galt i USA:
“We are in the midst of a moment where mass shootings have increased. Where
attacks on the centers that provide women much-needed health care, including but
not limited to abortion, have increased. We are in an era where the number of people
who are dying at the wrong end of a gun is increasing rapidly. And our faith in the
sanctity of the political process is eroding before our eyes.” (Garza, 2016)
En anden lighed mellem de to taler, er de forudsætninger de to talere havde og har. Begge talere
bliver associeret med hver deres sociale bevægelse. Martin Luther King bliver associeret med Civil
Rights bevægelsen, og Alicia Garza med Black Lives Matter. Både Luther King og Garzas intention
for at ændre racediskrimination mod afroamerikanere i USA er den samme,
og de fungerer begge to som en slags talsperson for deres respektive bevægelse, hvilket også
betyder de får meget støtte fra de afroamerikanske samfund, og derfor har en stor troværdighed.
Black Lives Matter bliver ofte sammenlignet med Civil Rigths bevægelsen, da Black Lives Matter
også i dag kæmper imod etnisk diskrimination med fokus på politivold. Forskellen på Black Lives
Matter og de to bevægelser, er at Black Lives Matter lægger fokus på noget, som ikke
burde eksistere, og som faktisk er ulovligt. Black Lives Matter påpeger at det ikke er som det
burde være, og prøver derved at skabe et paradigmeskift og en lovmæssig ændring, så det ikke
længere er muligt for politiet at dræbe et uskyldigt menneske på uretfærdig vis. Black Lives Matter
er altså på nogle punkter ikke anderledes fra andre sociale bevægelser. Black Lives Matter kan ikke
kategoriseres som en bestemt slags social bevægelse. De er hverken udelukkende en ideologisk
bevægelse eller en politisk, de er i dag begge dele. De er en bevægelse med et kæmpe netværk
som rækker over områder, både nationalt og internationalt.

8. Hvordan manifesterer etnisk ulighed sig i det amerikanske
retssystem, og hvilken rolle spiller sociale bevægelser som Black Lives
Matter?
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I det amerikanske retssystem er der en tendens til at afroamerikanerne bliver behandlet og dømt
anderledes end hvide borgere. Dette problem blev også italesat af den daværende amerikanske
præsident Barack Obama ved en NAACP-konference i 2015. “Black boys and black men, Latino
boys and Latino men experience being treated differently under the law” (Obama,
2015, obamawhitehouse.archives.gov). Det er bemærkelsesværdigt, at personen med det højeste
embede i USA anerkender at det er et konkret problem og mere end blot en antagelse.
Bilag 6 er en undersøgelse foretaget af Duke University, hvor de i staten Florida har undersøgt
retssager mellem år 2000-2010. Undersøgelsen konstaterer, at når der ikke er repræsentation af
afroamerikanere i juryen, bliver afroamerikanere dømt i 81% af retssagerne, mens hvide personer
kun bliver dømt i 66% af tilfældene. Samme undersøgelse viser, at hvis afroamerikanere er
repræsenteret i juryen, bliver idømmelserne i højere grad mere retfærdige. Man kan tage
eksempel i, at afroamerikanere kun bliver dømt i 71% af tilfældene, og hvide amerikanere bliver
dømt i 73% af tilfældene.
Dette er en iøjefaldende observation, og formanden for Duke Universitys økonomiske afdeling,
Patrick Bayer udtaler følgende: ”I think this is the first strong and convincing evidence that the
racial composition of the jury pool actually has a major effect on trial outcomes” . Af citatet kan
man udlede, at diskrimination er tilstedeværende i det amerikanske retssystem, og det er noget
af det Black Lives Matter prøver at sætte fokus på. (Hartsoe, 2012, today.duke.edu)
Vores analyse tager udgangspunkt i en rapport udarbejdet af FN (The Sentencing Project, 2018).
Rapporten undersøger, hvordan etnisk ulighed kommer til udtryk i det amerikanske retssystem, og
FN konstaterer ud fra deres undersøgelser, at det amerikanske retssystem er præget af etnisk
ulighed. Dette gælder især for afroamerikanere, og FN’s rapport argumenterer for, at
afroamerikanske borgere har større risiko for at blive anholdt end hvide amerikanere, og når man
først er arresteret, er der større sandsynlighed for, at man bliver idømt fængselsstraf. I
forlængelse af dette, er der også større sandsynlighed for at tidligere idømte afroamerikanere, vil
blive straffet hårdere end tidligere straffet hvide borgere. Derudover fastslår FN, at
afroamerikanere har næsten 6 gange så stor risiko for at blive fængslet end
hvide amerikanere. (NAACP.org)
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I 2016 udgjorde afroamerikanere 27% af alle anholdte i USA. Man forbinder ofte etnicitet og
kriminalitet med hinanden, men ofte er folks bopæl en større faktor til kriminalitet. Selvom der er
en højere andel af afroamerikanere, som er involveret i kriminalitet, overvurderer
hvide amerikanere i høj grad, hvor stor andelen af kriminalitet begået af afroamerikanere er, og
tilgodeser ikke faktummet at afroamerikanere ofte bor i områder med høj kriminalitet, og derved
også selv er ofre for kriminalitet, og ser ikke de fejl som kan forekomme i det amerikanske
retssystem (The Sentencing Project, 2018).
Denne påstand kan også udledes af bilag 1, hvor National Race and Crime Survey har lavet en
rundspørge med 1200 amerikanere fra 48 stater. Deltagerne blev adspurgt om deres synspunkt på
etnisk diskrimination i det amerikanske retssystem, og her kan man udlede en udpræget tillid til
retssystemet fra hvide borgere, frem for afroamerikanere som har større mistillid til retssystemet.
Undersøgelsen er kun baseret på 1200 personers virkelighed, og deres besvarelse er kun én
sandhed ud af 312 millioner amerikanere (Globalis.dk, 2018). Alligevel skaber det et klart billede af
amerikanernes opfattelse af det amerikanske retssystem, når ca. 75% af afroamerikanere er
uenige i udsagnet “Retssystemet behandler alle mennesker retfærdigt”, hvorimod kun ca. 45%
af de adspurgte hvide borgere er uenig i udsagnet. Derudover spørger National Race and
Crime Survey: “Giver retssystemet alle en retfærdig rettergang?”. Her erklærer ca. 25%
hvide amerikanere sig uenige, mens 60% af adspurgte afroamerikanere erklærer sig uenige. Der er
altså en stor uenighed iblandt de adspurgte, og man kan derfor argumentere for, at
hvide amerikanere lukker øjnene for, hvor stor etnisk diskrimination der er i USA specielt i
retssystemet. Disse udsagn kan understøttes af bilag 1 og bilag 2, hvor man igen kan se at der er
en udbredt opfattelse og følelse af undertrykkelse i retssystemet.
Ifølge FN’s rapport er alle mennesker ikke lige for loven i USA. Man kan tage eksempel i kampen
imod euforiserende stoffer, hvor man antager at overtrædelser bliver begået af lige dele
afroamerikanere og hvide borgere. Dog er det i højere grad afroamerikanere, som bliver
konfronteret af politiet. En grund til dette kan være, at politiet i udpræget grad patruljerer i
boligområder, hvor minoriteter er bosat, og i sådanne områder bruger politiet mange ressourcer.
Ifølge FN’s rapport, var 27% af alle anholdte i 2016 i USA, afroamerikanere (bilag 4). Dette er til
trods for at antallet af stofbrugere ikke afviger mellem etniciteter. Ifølge en tabel udarbejdet
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af Federal Bureau of Investigation, kan man i bilag 4 se, at der er flere hvide borgere som bliver
anholdt af politiet, end afroamerikanere når man undersøger lovovertrædelser som besiddelse af
våben eller euforiserende stoffer. Man skal dog tage i betragtning, at der bor 312 millioner
indbyggere i USA, og 82% af dem er hvide, og 13% er afroamerikanere (Globalis.dk, 2018). Bilag 5
peger derimod på at i 2016 var 77% af alle stofbrugere hvide, hvorimod 15% var
afroamerikanske. Det kan dog være svært at beregne, hvor mange mennesker som bruger stoffer,
men bilaget peger også på, at 38% at af afroamerikanere bliver idømt fængselsstraf i et føderalt
fængsel, hvor antallet kun er 22% for hvide. Antallet er relativt højt i forhold til indbyggertallet,
som vist i bilag 5, og man kan derved argumentere for etnisk diskrimination i det amerikanske
retssystem.
Black Lives Matter opstod i kølvandet på politidrabet af Trayvon Martin. I bilag 7 kan man se, at
afroamerikanere i højere grad er ofre for politidrab end andre etniciteter. Bilaget viser, hvor
mange afroamerikanere der blev skudt og dræbt af politiet i 2015, som var 7,69 ud af 1 million
afroamerikanske borgere. I kontrast til dette, blev kun 2,95 ud af 1 million hvide borgere skudt og
dræbt af politiet, ifølge samme statistik. Statistikken er endnu et belæg for, at afroamerikanere
bliver undertrykt i det amerikanske samfund.
Vores ovenstående analyse tegner et klart billede af, at hvide borgere bliver forfordelt i det
amerikanske retssystem. Black Lives Matter danner front, og vil kæmpe for alle menneskers
rettigheder, uanset deres etnicitet eller seksualitet, og den sociale bevægelse har skabt en
platform for alle der vil kæmpe imod den usynlige forskelsbehandling, som finder sted i USA.
Jævnfør Judith Butlers teori om demonstrationer, vil det have en større gennemslagskraft når man
er mange mennesker i flok, blandt andet under demonstrationer.
Etnisk diskrimination har altid eksisteret i USA, men Black Lives Matter har i høj grad præget
diskussionen omkring sorte liv og dertilhørende retfærdighed i det amerikanske retssystem og
samfund. Som tidligere nævnt, er alle lige for loven i USA, men Black Lives Matter har
igennem deres protester og modstand, belyst den usynlige diskrimination som finder sted i
USA. Det er svært at vurdere hvad Black Lives Matter konkret kan ændre i retssystemet, i og med
at det ikke er lovmæssige ændringer der er behov for, men derimod et paradigmeskift i
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samfundet. Et paradigmeskift skal være med til at ændre opfattelsen af afroamerikanske liv og
kroppe, når lovmæssige foranstaltninger ikke er nok.

9. Vurder hvad Black Lives Matter har gjort for at opnå politisk
indflydelse
I vores vurderende afsnit tager vi udgangspunkt i Campaign Zero, som tidligere nævnt er Black
Lives Matters politiske kampagne, som de lavede efter nogle af deres aktivister mødtes med
præsidentkandidat Hillary Clinton, hvor Clinton sagde, at hvis man virkelig skal ændre noget
konkret i samfundet, er det godt at demonstrere, men man bør have en konkret politisk plan som
sit standpunkt (GOOD Magazine, 2015, Hillary Clinton Talks With Black Lives
Matter) På Campaign Zero’s hjemmeside, findes der en interaktiv statistik, som viser hvilke
af deres ti punkter, der er blevet vedtaget i de 50 amerikanske stater. Man kan eksempelvis se at
23 stater har vedtaget, at politiet skal bære bodycams. (Campaign Zero, 2018). Black Lives Matter
prøver også gennem paraplyorganisationen, The Movement for Black Lives, at ændre andre
uretfærdige forhold for afroamerikanere. Som tidligere nævnt, blev The Movement for Black
Lives, dannet i 2016. Når Black Lives Matter udformer Campaign Zero, og samtidig samarbejder
med The Movement for Black Lives, har de et mere konkret politisk grundlag end kun at
udtrykke deres utilfredshed gennem sociale medier, demonstrationer og
hashtagget “#BlackLivesMatter”.
Debatten omkring politivold er nået til Danmark, hvor der i avisen Politiken, er skrevet en artikel
omkring de såkaldte bodycams. I artiklen er der en video, som viser hvordan politiet skyder og
dræber den jamaicansk fødte Miguel Antonio Richards. Billederne fra politiets kameraer viser, at
politiet bruger lang tid på at fortælle Richards, at han skal lægge kniven i hans hånd fra
sig. Derefter truer Richards dem med en legetøjspistol og politibetjentene skyder og dræber ham.
Inden 2018 er omme vil samtlige af politibetjente fra NYPD have kropskameraer. Det er noget
af det som Black Lives Matter kæmper for at få indført igennem Campaign Zero, og man
kan derfor argumentere for, at Black Lives Matter har haft en form for politisk indflydelse,
eftersom flere amerikanske politiforbund investerer i kropskameraer til deres betjente.
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Kropskameraerne omtales også i de danske medier, som blandt andet ses ved at Politiken
publicerer en artikel om emnet. (Lind, Politiken, 2018).
På Campaign Zero’s hjemmeside, fremgår det at der siden 2014 er blevet vedtaget 105 love, som
skal overvåge politiets arbejde, og sikre at de agerer forsvarligt og ikke voldeligt. Ifølge denne
kilde, er Campaign Zero’s platform en af de mest brugbare måder at mindske politivold på. Ifølge
kilden er der to måder som kampagnen har fungeret på: Den første måde er at kampagnen har
afsløret, at politiet behandler befolkningen forskelligt, ud fra deres etnicitet. Nummer to er at
processen om at skabe en selvstændig kommission, som observerer politiets arbejde i stedet for
politiet selv, er blevet fremskudt. Dette ses også i vores kilde fra Scott McNall. Man kan altså
argumentere for, at Campagin Zero har indflydelse på, at politidrab bliver grundigere efterforsket,
samt ændringen af polititræning af kommende betjente, som går ud på at de får en grundigere
træning i blandt andet nedtoning af situationer, og de får bedre oplæring i hvordan de skal
benytte deres tjenestevåben. Ud over det, så skriver McNall, at aftalen også indebærer at
politibetjente skal gå med kropskamera (McNall, 2018: 109). Ifølge Channey og Robertson, handler
Black Lives Matter igennem Campaign Zero på en god måde (Bitz, 2017: 51),
fordi Campagin Zero arbejder ud fra overbevisningen om, at hvis et politidrab på en
afroamerikaner ikke bliver behandlet på samme måde som et politidrab på en hvid amerikaner, så
er det implicit diskrimination afroamerikaneres liv.
Måden som politiets arbejde skal observeres på, kommer i flere punkter. Det første er, at
politibetjente skal filmes. Dette gælder både for politibetjenten, men også de civile borgere så
man på den måde kan dokumentere hvad der sker imellem politi og civile. Det andet er ved, at
man i fællesskaber holder øje med politiet. Dette gælder også for institutioner, som har magt til at
gøre noget ved det, hvis der ikke bliver handlet korrekt. Den tredje faktor, er en uafhængig
instans, som kan efterforske politiet, så politiet ikke efterforsker sig selv.Den sidste er, at man skal
offentliggøre politiets fejl og ikke mørklægge dem, så offentligheden kan få indsigt. (Bitz, 2017: 5152)
Campaign Zero har fået vedtaget nogle af deres krav i diverse stater, og derfor har Black Lives
Matter gennem deres kampagne haft en form for politisk indflydelse. Som tidligere nævnt i
opgaven, så mener den amerikanske sociolog Judith Bulter, at når mange mennesker står sammen
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i offentlige rum, og udtrykker deres utilfredshed over noget, vil det have en stor effekt. Efter
drabene på Michael Brown og Eric Garner i 2014, voksede frustrationerne større hos folket
og demonstrationerne blev voldsommere. Grunden til dette var, at ingen blev holdt ansvarlig
for de uretfærdige drab. Mange afroamerikanere organiserede sig, og udtrykte deres utilfredshed
og frygt overfor den stigende politivold, hvor der ingen konsekvenser fulgte. Ifølge
Claudia Rankine, er Black Lives Matter ikke skabt for at sørge over de specifikke ofre, men som hun
bliver citeret for i David Mclvor’s bog, ”Mourning in America, race and
the politics of loss attempt to keep mourning an open dynamic in our culture”, så
omhandler debatten om Black Lives Matter, det amerikanske samfund og hvilke ting som skal
ændres. (Mclvor, 2016:162). Her bruger de som nævnt Campaign Zero, men også demonstrationer
og samling af mange mennesker, som ifølge Butler giver effekt, fordi det giver en større
gennemslagskraft når mange mennesker er enige. Alicia Garza påpeger også i kilden, at det har
stor effekt at lave direkte handling. (Mclvor, 2016: 184).
Derfor kan man også godt argumenter for at det er muligt at koble Judith Butlers påstand på Black
Lives Matter som hashtag, fordi at selvom man mødes og demonstrerer i offentligheden, så fylder
sociale medier mere i vores moderne samfund, end nogensinde før. Derfor er det også en
mulighed at demonstrere over sociale medier, hvor mange udtrykker deres personlige
holdninger. Der kan argumenteres for, at når Black Lives Matter bevægelsen samles på de sociale
medier under hashtagget, “#BlackLivesMatter”, er det en digital demonstration.
Selvom Black Lives Matter har potentiale til at opnå politisk indflydelse, så har de under
daværende præsident Barack Obama, presset ham i en retning af at noget skulle ændres. Under
en tale i 2015 ved en forsamling hos NAACP (National Association for
the Advancement of Colored People), erkendte Obama at det juridiske system i USA
var ulige fordelt, dette ses i følgende citat: “A growing body of research shows that people of color
are more likely to be stopped, frisked, questioned, charged, detained. African Americans are more
likely to be arrested. They are more likely to be sentenced to more time for the same
crime” (Obama, 2015, obamawhitehouse.archives.gov). I citatet fremgår det, at
Obama selv kan se,
at der er en ulige fordeling i hvordan afroamerikanske personer og hvide amerikanere bliver beha
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ndlet. I følgende citat siger han: “The bottom line is that in too many places, black boys and black
men, Latino boys and Latino men experience being treated differently under the law” (Obama,
2015, obamawhitehouse.archives.gov). I 2015 snakkede Barack Obama om en ændring i det
juridiske system, og som Scott Timke nævner i sin bog “Capital, State, Empire”, så er denne
ændring et direkte resultat af Black Lives Matters arbejde (Timke, 2017: 98).
Hvis Black Lives Matter kan fremtvinge sådan en politisk ændring af det juridiske system, er der
potentiale til at opnå meget større politisk indflydelse. Black Lives Matter dog over for et nyt
problem i deres kamp for at vinde politisk indflydelse, og det er den nuværende præsident i USA
Donald J. Trump. Problemet for Black Lives Matter er, at Trump sagde i Fox News
at, “I think it’s certainly, it’s very divisive and I think they’re hurting themselves”. (Siddiqui, 2016,
The Guardian) Med denne udtalelse mener Trump, at Black Lives Matter gør skellet mellem
hvide og afroamerikanere i USA større end det i forvejen er, og derved modarbejder deres egen
sag. Til trods for Black Lives Matters kamp for at vinde indpas i samfundet under præsidents
Obamas embede, så synes det at de har mistet deres politiske opbakning, siden indsættelsen af
præsident Donald Trump i 2017. Det er interessant at selvom Barack Obama anerkendte Black
Lives Matter og sympatiserede med dem, og påpegede problemerne i det amerikanske
retssystem, blev han flere gange beskyldt for ikke at gøre nok for afroamerikanere. Problemet
med Obama var, at han var den første afroamerikanske præsident, har været implicit at han
som den første afroamerikanske præsident skulle have medfølelse med alle afroamerikanere, der
blev uretfærdigt behandlet af politiet. Obama er blevet kritiseret for ikke at lave nogle radikale
ændringer, men blot at fastholdte systemet som det var (Mychal, 2016, The Washington Post) Det
ses også i disse kilder at Obama ikke gjorde nok for Black Lives Matter (Moore, 2018, Commercial
appeal) og yderligere ses det også i Danielle Fuentes Morgans artikel (Morgan, 2017, AljaZeera).
Når man ser på Black Lives Matter og præsident Trump, har han trukket nogle lovforslag tilbage,
som blev vedtaget tidligere under Barack Obama. Ligeledes blev der i 2017 indført love under
navnet navn “Blue Lives Matter”. Disse love sørger for strengere straffe mod personer, der begår i
lovovertrædelse mod en politibetjent. I særlige sammenhæng forbinder man sådan en forbrydelse
med en hatecrime. Donald Trump har også gennemført en lov, som giver muligheden for at det
lokale politi kan bruge militært udstyr. Sådanne love afskaffede Obama efter urolighederne i
Ferguson i 2014 (McClain, 2017, The Nation). Igennem Campaign Zero ønsker Black Lives Matter
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lovene afskaffet, fordi genindførelsen har været et tilbageskridt for Black Lives Matter. På
baggrund af det har de mindre potentiale til, at få politisk indflydelse end de havde mens Barack
Obama var præsident.
Ud fra vores kilder man se, at Black Lives Matter har sat sit præg. Det er stadig en relativ ny
bevægelse, men har haft indflydelse og inspireret over hele USA, men også internationalt. De har
gjort sig bemærket på sociale medier, og ved demonstrationer. Der hersker ingen tvivl om, at
bevægelsen har haft en indflydelse og inspireret folket. Som før nævnt er Black Lives Matter stadig
en ny bevægelse, og det er en bevægelse som startede ud med et hashtag, og demonstrationer for
at få deres holdninger igennem. Nu har de også haft fokus på politisk indflydelse og et
paradigmeskift. Der er ikke noget, som peger på, at Black Lives Matter har haft været den
udelukkende årsag til nogen af de regelændringer, som vi har undersøgt. Men
med deres Campaign Zero, og hvad vores kilder peger på, så har de spillet en stor rolle i at skubbe
processen, og gøre det hele offentligt. På Campaign Zeros hjemmeside, kan man se, at
nogle af de lovforslag som de kommer med, er gået igennem, men det er ikke til at sige om det
udelukkende kun har været på grund af Black Lives Matter, og deres Campaign Zero, men om ikke
andet så kan man se, at de har været med til at skubbe på processerne. Så ud fra vores kilder kan
man sige, at Black Lives Matter er en bevægelse, som har været en del af nogle af de politiske
processers gennemførelse.
Så konklusionen må være, at måden hvorpå Black Lives Matter har forsøgt at opnå politisk
indflydelse, er blandt andet igennem deres udarbejdelse af Campaign Zero, som
konkretiserer de løsninger som Black Lives Matter finder absolut nødvendige for at ophøre etnisk
diskrimination i USA. Derudover er bevægelsen gået fra at være en udelukkende ideologisk
bevægelse, til at være en bevægelse med en politisk agenda. Samtidig har deres arbejde på sociale
medier givet dem politisk opmærksomhed, som har været bevægelsens intention siden
begyndelsen tilbage i 2012.

10.

Konklusion

At kunne konkludere på hvorvidt Black Lives Matter har potentiale til politisk indflydelse,
indebærer mange elementer. Først og fremmest skal det fastslås, at bevægelsen er relativ ny, og
har muligvis stadig mål, som de skal opnå. Black Lives Matter er altså en bevægelse, som er startet
på grundlag af politivold mod afroamerikanere. De arbejder meget på de sociale medier, og har i
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dag tilhængere både nationalt, men også internationalt. I vores analyser hvor der er taget
udgangspunkt i Andrew Heywoods definition af sociale bevægelser, og en komparativ analyse af
Black Lives Matter og Civil Rights bevægelsen, kan vi konkludere, at Black Lives Matter adskiller sig
fra andre bevægelser, fordi de startede med et ideologisk aspekt, og et ønske om at stoppe
uretfærdig politivold imod afroamerikanere. Med tiden er de gået mere politisk til værks, og har
udarbejdet et politisk program, Campaign Zero, som er en konkret appel til den politiske elite i
USA, hvor de fremlægger hvordan man skal minimere politivold og diskrimination. Ydermere er
ordene "Black Lives Matter" ikke kun benyttet med henblik på politivold, men er blevet et symbol
mod alle former for racediskrimination. Når man kigger komparativt på Black Lives Matter og Civil
Rights bevægelsen, så er der nogen klare forskelle mellem de to. Black Lives Matter bruger sociale
medier som et kerneværktøj. Det havde Civil Rights Movement ikke mulighed for. Civil Rights
havde en form for leder figur i Martin Luther King. Hvorimod at Black Lives Matter ikke har den
slags leder figur. Under Civil Rights aktive år, var der konkrete love som direkte
diskriminerede afroamerikanere. I dag er alle personer lige for loven i USA. Det betyder at Black
Lives Matter ikke kæmper imod lovmæssig diskrimination, men derimod kæmper imod den
usynlige diskrimination, som finder sted i retssystemet. Når vi undersøger hvordan etnisk ulighed
manifesterer sig i retssystemet, og hvilken indflydelse Black Lives Matter har haft, har vi taget
udgangspunkt i en kvantitativ analyse, som viser at der ikke er behov for lovmæssige ændringer,
men derimod et paradigmeskift, som skal gøre op med etnisk diskrimination i USA. Set i det lys,
har Black Lives Matter haft stor indflydelse, fordi de har belyst emnet, og forsat gør krav på
ligeværdig behandling af alle borgere i USA.
Vi kan konkludere at Axel Honneths teori har været brugbar til at forstå situationen ud fra et
sociologisk synspunkt, da det giver et indblik i hvorfor de afroamerikanske mennesker handler
som de gør, fordi de gerne vil føle sig anerkendt og undgå fysiske krænkelser. På samme måde kan
vi også se at Judith Butlers påstand omkring demonstration er brugbar, da Black Lives Matter
ofte demonstrerer for at udtrykke deres utilfredshed og den vej igennem rykke samfundet i en
anden retning.
Når man konkluderer på hvorvidt Black Lives Matter har potentiale til politisk indflydelse,
så peger vores kilder ikke på, at Black Lives Matter har været en enestående aktør til
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en lovændring. Men vores kilder peger på at, de har gjort sig selv mere politisk
opmærksomme. De er blevet kontaktet af politikere og de har fået råd af politikere, og de har
igangsat Campaign Zero for at kunne være med til, at ændre på politivolden igennem politik. Efter
Black Lives Matter opstod, er der blevet sat mere fokus på problemet, og der er sket visse
forandringer i kampen om at mindske politivolden, dette kan blandt andet ses på at flere og flere
politikredse i USA er begyndt at udstyre deres politibetjente med kropskameraer, og en
grundigere efterforskning af politivold, samt er der sket en ændring i de ny
kommende politibetjentes træning ved brugen af våben. Netop disse remedier har haft en effekt,
da de kan hjælpe ved en eventuel retssag og samtidig også give offentligheden indblik i hvad
baggrunden for et eventuelt politidrab kan være, og dette er noget Black Lives Matter har kæmpet
for. I vores vurdering er vi noget frem til, at det muligvis har været til Black Lives Matters fordel
at Barack Obama var præsident på det tidspunkt, hvor problemet om etnisk diskrimination
i retssystemet blev anerkendt. Efter Donald Trump er kommet til magten, har han ændret på
mange af de ting som Black Lives Matter skubbede til indførelse. Men afslutningsvis kan man
konkludere, at Black Lives Matter ikke er en bevægelse, som har politisk indflydelse. De er stadig
en relativ ny bevægelse, men er vokset rigtig stor, og med alt den opmærksomhed, som de får fra
politikere samt deres politiske agendaer, så kan det konkluderes, at Black Lives Matter en social
bevægelse med potentiale til politisk indflydelse.
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Bilag 8
Vores rapport omhandler den sociale bevægelse Black Lives Matter. Black Lives Matter er
en bevægelse, som kæmper for retfærdig behandling af afroamerikanere.
Vi vil finde svar på hvorvidt Black Lives Matter har potentiale til at få politisk indflydelse, og hvad d
e har gjort for at opnå det. Vi går i dybden med politivold, fordi det også er
et grundlæggende emne for Black Lives Matters opstandelse. Til at gøre dette, har
vi fundet empiri, som kan være med til at give et svar på vores spørgsmål.
Vi benytter vores pensum teori, for at analysere problemet ud fra et sociologisk synspunkt. Vi
har udarbejdet analyser, som viser hvordan Black Lives Matter er en anderledes social bevægelse,
som indebærer taler fra henholdsvis Martin Luther King og Alicia Garzia.
I vores opgave bliver det fremvist, hvordan det står til med etnisk ulighed i retssystemet,
som skal være med til at give en idé om hvad der ligger til grund for
Black Lives Matters handlinger. For at få en ide om deres politiske arbejde har
vi kigget på deres Campaign Zero, som
er deres politiske agenda. Med alle de værktøjer til rådighed, arbejder vi os frem til en konklusion,
som besvarer det store spørgsmål. Har Black Lives Matter potentiale til politisk indflydelse?
Bilag 10
The purpose of this paper is to analyze if the social movement "Black Lives Matter" has potential
to get an influence in the political system in the United States of America. Black Lives Matter is a
movement, who fights for righteousness towards Afro-Americans. This paper includes a
description of what a social movement consists of, based on Andrew Heywood’s definition of a
social movement. Furthermore, this paper contains analyses and an assessment. Moreover, we
use Axel Honneth’s theory of recognition to get a sociologically point of view on our paper. Our
primary analysis tool is the comparative analysis, were we compare the Civil Rights Movement
with Black Lives Matter. The reason for this, is to answer in which way Black Lives Matter is
different from other social movements. Furthermore, we analyze how ethnic inequality manifests
in the American justice system, and how Black Lives Matter contribute to a solution for that
purpose. On this matter we will make use of the quantitative method and compare the numbers
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we observe from our statistics. Finally, a conclusion on whether Black Lives Matter has the
potential to get a political influence in the United States of America.
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