Martin Chvojka, 30.12. 2001
Seminární práce z předmětu kapitoly z obecných dějin 2
na téma
Černošské hnutí za občanská práva ve Spojených státech v 50. a 60. letech 20. století
Počátky černošského hnutí za občanská práva

Za války protestovali Američané afrického původu proti diskriminaci v armádě a v omezené míře dosáhli nápravy. Miliony černochů odešly z farem na jihu do měst na severu za lepšími pracovními příležitostmi a často končili v přeplněných chudinských čtvrtích. Když skončila válka a domů se začali vracet černošští veteráni, rozšířila se také řada obyvatel, která již nechtěla být v postavení občanů druhé kategorie.

Na neutěšené postavení černochů upozornil Jackie Robinson, který v roce 1947 začal hrát, jako první černoch, nejvyšší baseballovou ligu. Kvůli své barvě pleti míval často problémy 
se soupeři a spoluhráči. Avšak vynikající první sezóna jeho postavení částečně vylepšila, a tak do baseballu začalo proudit z černošské ligy stále více hráčů.

Z hlediska postavení Spojených států na mezinárodním poli a zejména v souvislosti se studenou válkou si stále více politiků a občanů uvědomovalo, že diskriminace doma jim maří získávání spojenců v Africe a Asii.

Harry Truman Harry  Shippe Truman, 1945-1953 prezident USA, uplatňoval koncepci zadržování komunizmu, rozhodl
 o použití atomových bomb v Japonsku podporoval hnutí za občanská práva. Věřil v politickou, ale nikoli už ve společenskou rovnoprávnost. V reakci na lynčování a další formy skupinového násilí, ustanovil výbor pro občanská práva, který měl vyšetřovat případy diskriminace z důvodu rasové a náboženské příslušnosti. Tento výbor vydal v roce 1947 zprávu, která dokládala druhořadé postavení Černochů. Truman reagoval tak, že předložil Kongresu desetibodový program občanských práv. Vydal výnos zakazující diskriminaci zaměstnanců ve federálních úřadech a nařídil rovnoprávné zacházení s vojáky.

Ve druhé světové válce bojovalo více než jeden milion vojáků černé pleti, avšak ti, kteří pocházeli z Jihu nemohli volit. Černoši, kteří by se o to pokusili, riskovali zlynčování, ztrátu zaměstnání nebo důvěry. Zákony Jima Crowa prosazovaly rasovou segregaci v dopravních prostředcích, v hotelech, v restauracích a v zaměstnání.

Zrušení rasové segregace

Černoši se už dále nemohli vyrovnat se svým postavením. Národní sdružení pro povznesení barevného obyvatelstva (NAACP) bylo odhodláno zvrátit soudní doktrínu, nastolenou sporem Plessy versus Ferguson roku 1896, že segregace černých a bílých studentů ve školách je v souladu s ústavou, pokud budou v zařízeních „odděleni, ale sobě rovni“. Tento výnos byl
po dlouhou dobu používán k obhajobě přísné segregace na Jihu. Černoši dosáhli svého cíle. Nejvyšší soud za předsednictví Earla Warrena zrušil rozhodnutí v případu Brown versus školská správa. Soud rozhodl, že teorie „odděleni, ale sobě rovni“ se již ve veřejných školách nesmí uplatňovat, a že svou podstatou jde o nerovnoprávnost.

Krize nastala v roce 1957 v arkansaském Little Rocku. V rámci plánu zrušení rasové segregace mělo začít chodit do výhradně bělošské školy devět černošských studentů. Guvernér vyhlásil, že je škola ohrožena projevy násilí a na jeho popud národní garda zabránila černošským studentům ve vstupu do školy. Přestože federální soud nařídil umožnit vstup těmto studentům a odvolal národní gardu, nepřátelství davu bylo tak vysoké, že všech devět studentů odešlo. Poté Eisenhower Eisenhower Dwight David, 1952 a 1960 zvítězil v prezidentských volbách jako kandidát republikánské strany. Uplatňoval politiku moderního republikanismu: snižování daní, vyrovnaný rozpočet a omezování státní federální kontroly v hospodářské oblasti. Svou popularitu získal jako voják. V 1. světové válce velel tankové jednotce. V roce 1942 se stal velitelem amerických vojsk v Evropě i velitelem spojeneckých vojsk v Africe. V prosinci 1943 se stal nejvyšším velitelem spojeneckých vojsk v západní Evropě, velel invazi do Francie. nařídil členům národní gardy, aby svou přítomností ve třídách zajistili bezpečnost. 
V roce 1955 došlo v alabamském Montgomery k dalšímu incidentu. Rosa Parkerová, dvaačtyřicetiletá členka NAACP, se posadila v přední části autobusu na místo vyhrazené pro bělochy. Policie ji zatkla za porušení nařízení o segregaci. 
Černošští aktivisté zahájili bojkot autobusové přepravy. V jejich čele vystoupil Martin Luther King, kazatel z baptistického kostela, v němž se scházeli černoši. „Přichází doba,“ řekl, „kdy se lidem přestane líbit, že do nich kope brutální noha útlaku.“King byl zatčen, ale bojkot trval nadále a příjmy provozovatelů autobusových přepravců poklesly o 65 procent. V reakci nato Nejvyšší soud rozhodl, že segregace v autobusech, tak jako ve školách, je protiústavní.

Další snahou obyvatel afrického původu bylo získání volebního práva. Přestože ústava jim formálně toto právo přisuzovala, mnoho států našlo způsob, např. zkouškou gramotnosti, jak toto právo obejít. V roce 1957 přijal Kongres zákon o občanských právech, který povoloval federální zásah v případě, kdy by černochům bylo zabráněno v uplatnění volebního práva. Přesto však určité mezery v zákoně zůstaly. Proto se aktivisté s úspěchem zasadilio novelizaci zákona o občanských právech, která byla přijata roku 1960 a stanovila tvrdší tresty za porušování volebního zákona.

Boj černých Američanů za rovnoprávnost dosáhl vrcholu v polovině šedesátých let. Po vítězstvích v padesátých letech se černoši ještě mnohem více angažovali v nenásilných přímých akcích. 

V roce 1960 se černošští vysokoškoláci posadili k jídelnímu pultu restaurace obchodního domu Woolworth v Severní Karolíně, který byl vyhrazen pouze bělochům, a odmítli odejít.
Dalším krokem byly tzv. „jízdy svobody“, při nichž černoši i běloši nastoupili do autobusů jedoucích na Jih k segregovaným autobusovým nádražím.Všechny tyto nenásilné akce měly za úkol připoutat pozornost médií, veřejnosti a vést ke změně.

Organizovali také demonstrace, z nichž největší byl „pochod na Washington“ v roce 1963, kterého se účastnilo více než 200 tisíc lidí. Vyvrcholením celé akce byl projev Martina Luthera Kinga. V tomto projevu mimo jiné zazněla památná věta, „Mám sen, že jednou
 na červených kopcích Georgie synové bývalých otroků a synové bývalých otrokářů budou moci společně zasednout ke stolu bratrství.“ Pokaždé,když opakoval slova „mám sen“, dav burácel nadšením. 

John Fitzgerald Kennedy

V prezidentských volbách v roce 1960 vyhrál volby J.F. Kennedy. Bylo to nejtěsnější vítězství od roku 1888. Rozhodlo pouhých 118 574 z celkových osmašedesáti milionů odevzdaných lístků. Kennedy, který sám o sobě říkal, že je „idealista zbavený iluzí“, se snažil získat nejlepší a nejchytřejší mozky, lidi, kteří by vnesli do vládní činnosti houževnatý, objektivní, pragmatický a činorodý náhled.
Inaugorační obřad konaný dne 20.ledna 1961 se nesl v elegantním a živém tónu, který byl později nazýván „kennedyovským stylem“.Nový prezident oslnil posluchače svou povznášející rétorikou: „Atˇ každý národ ví, že jsme ochotni zaplatit jakoukoliv cenu, nést jakékoliv břímě, překonat jakékoliv obtíže, podpořit každého přítele, postavit se každému nepříteli, poslouží – li to zachování svobody. A tak se moji drazí Američané, neptejte, co může vaše země udělat pro vás, zeptejte se, co můžete udělat vy pro svou zemi.“ Lidé se chvěli vzrušením. Kennedy, jak poznamenal jeden novinář, byl první prezident, který byl schopen hrát úlohu kouzelného prince.

Toto období ale nebylo příliš úspěšné pro hnutí za občanská práva, a to zejména proto, že Kennedy se obával žádat podporu bílých  Jižanů v otázce občanských práv, aby mohl počítat s jejich podporou v jiných otázkách. Přesto ho ale situace přinutila poslat federální armádu
na Jih, aby zabezpečila dodržování zákona, a to v reakci na odmítnutí Mississippské univerzity vpustit na svou půdu z rasových důvodů Jamese Mereditha.
V alabamském Birmighamu vyvolaly protestní akce požadující zrušení rasové segregace násilnou reakci policie. Kennedy poté zaslal Kongresu návrh nového zákona o občanských právech obsahující nařízení o integraci veřejných zařízení. Tento návrh zákona byl uložen 
v kongresovém výboru ad acta ad acta – odložit jako vyřízené ještě i v době, kdy byl Kennedy zavražděn.

Lyndon Johnson a jeho velká společnost

Prezident Johnson byl úspěšnější. Na domácí scéně byl nepřekonatelný ve své schopnosti proplout s návrhy zákonů mezi nejrůznějšími zájmovými skupinami a Kongresem. Toužil jak po politické moci, tak i po veřejném uznání. Rozhodl se trumfnout Kennedyho v jeho vlastním oboru – v lidských právech, pomoci chudým a ochraně svobody v zahraničí. 
Johnson využil svého nového mandátu, aby zahájil program „velké společnosti“, který měl zbavit Ameriku bídy, obnovit rozkládající se centra měst, dát každému Američanovi možnost navštěvovat vysokou školu, zavést ochranu zdraví starších občanů, vyčistit půdu a vzduch.
Aby Johsonova vláda mohla uskutečnit všechny tyto cíle, prohnala Kongresem lavinu zákonů takovým tempem, jaký Amerika nepamatovala od dob Roosvelta.V roce 1963 prohlásil na adresu Kongresu: „Žádná chvalořeč by nemohla uctít památku prezidenta Kennedyho výmluvněji než co nejrychlejší schválení návrhu zákona o občanských právech.“ Tento zákon byl schválen roku 1964 a zakazoval diskriminaci ve všech veřejných zařízeních. Následující rok byl schválen zákon o volebním právu. Rok po přijetí tohoto zákona se na Jihu zaregistrovalo 400 tisíc černochů – voličů. V roce 1968 tento počet dosahoval jednoho milionu.

Navzdory této zákonodárné aktivitě mnoho černochů nesouhlasilo s tempem změn. 
Malcolm X, výřečný aktivista, propagoval oddělení černochů od bílé rasy.

Studentský vůdce Stokely Carmichael vystupoval proti Kingově teorii nenásilného odporu 
a spolupráci mezi rasami. Usiloval o dosažení černé moci, a to jakýmikoliv prostředky.
V letech 1966 a 1967 vypukly v několika velkých městech rasové bouře. Na jaře 1968 byl zastřelen Martin Luther King. O několik měsíců později potkal stejný osud senátora Roberta Kennedyho, velkého zastánce společenských změn a odpůrce vietnamské války. Tyto dva atentáty byly mnohdy vnímány jako symbol konce idealismu v občanských hnutích a protiválečného smýšlení. 

Richard Nixon

Angažovanost v oblasti občanských práv na federální úrovni poklesla, když se prezidentem stal Richard Nixon. Ten se snažil zkonsolidovat svoji politickou základnu okolo konzervativních bělochů, kteří se domnívali, že hnutí za rovnoprávnost černochů zašlo příliš daleko. Tato „jižanská strategie“ vedla vládu ke snížení dotací na prosazování politiky prodeje a pronájmu bytů bez rasové diskriminace. Když Nejvyšší soud roku 1970 rozhodl, že doprava dětí do školy autobusem je povoleným prostředkem odstraňování segregace ve školách. Nixon tento výnos kritizoval a snažil se dosáhnout jeho omezení. Dal tak jasně najevo jeho stanovisko.

Odporu proti zvláštním výhodám pro menšiny se dostalo ještě větší publicity v případu, který řešil Nejvyšší soud roku 1978. Běloch Allan Bakke tvrdil, že kvóta zajišťující místa pro uchazeče o studium z řad menšin nese vinu za to, že nebyl přijat na lékařskou fakultu v Kalifornii. Soud nařídil jeho přijetí s odůvodněním, že kvóty se již nesmějí používat.


Dvacáté století bylo pro Spojené státy obdobím mimořádných bouří a změn. Překonaly nejhorší hospodářskou krizi ve své historii, vyšly vítězně z bojů druhé světové války, vystupovaly v úloze globálního vůdce, ale zejména prodělaly pozoruhodný společenský, hospodářský a politický přerod doma. Svou tvář změnily zejména v 50. a 60. letech, a to i zásluhou nejrůznějších občanských hnutí, z nichž nejvýrazněji ovlivnilo postavení menšin hnutí Martina Luthera Kinga, které se svou teoríí nenásilného odporu, navazujícího na odkaz Máhatmá Gándhího Gándhí Móhándás Karamčad, zv. Máhatmá (Velká duše), 1869 – 1948, indický politik a národní vůdce. V letech 1894 – 1914 působil v Jižní Africe jako obhájce práv indické menšiny. V roce 1915 se vrátil do Indie. Systematicky posiloval snahy o indickou samostatnost, uplatňoval taktiku nenásilného a pasívního odporu, podněcoval občanskou neposlušnost a kampaně nespolupráce s Brity, dotklo srdcí milionů lidí na celém světě.
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