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Abstract: 

 

”I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave 

owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.”  

   Martin Luther Kings jrs. starka stämma ekade ut ur högtalarsystemet och de 250 000 

medborgarrättsaktivisterna som var samlade vid George Washington monumentet i USA:s huvudstad  instämde 

i ett jublande bifall. Året var 1963 och Martin Luther King jr., hade i nio år varit känd som den amerikanska 

medborgarrättsrörelsens främste talesman, när han i sitt tal till det amerikanska folket yttrade sin vision för det 

amerikanska samhällets framtid.   

   Denna uppsats beskriver det afro-amerikanskafolkets historia, från slaveriets bojor i de Nordamerikanska 

kolonierna i slutet av 1600-talet, till kampen för fullständiga medborgerliga rättigheter i 1950- och 60-talets 

USA. Uppsatsens syfte är att undersöka religionens betydelse för det afro-amerikanska folket, samt studera 

Martin Luther King jrs. inflytande över den amerikanska medborgarrättsrörelsen och dess användande av icke-

våldsmetoder som medel för att nå samhällsomvandling.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

1950-talets Sverige var präglat av framåtanda och framtidstro. Efterkrigstidens Sverige 

upplevde en industriboom då den svenska industrin hade legat på högvarv under krigsåren 

1939-45. Större delen av Europa låg i ruiner efter kriget och de europeiska länderna var i stort 

behov av allehanda varor för återuppbyggnad och restaurerandet av infrastrukturen. Sverige 

som varit ett neutralt land under kriget hade klarat sig undan den fruktansvärda ödeläggelse 

andra europeiska länder drabbats av. Detta innebar att Sverige hade ett guldläge när det gällde 

att exportera sina inhemska produkter och göra stora monetära förtjänster. Sveriges 

ekonomiska tillväxt bidrog till att mer arbetskraft behövdes inom industrisektorn och minde 

inom den landsortsbaserade jordbruksnäringen. Detta ledde till en avbefolkning av 

landsbygden och ett stort behov av nya bostäder i storstadsregionerna.
1
 Det moderna 

folkhemmet och välfärdssamhället fortsatte att växta fram sig starkt. Flera demokratiska 

beslut träde i kraft bl.a. religionsfrihetslagen 1952, obligatorisk sjukförsäkring 1955, kvinnor 

får vigas till präster inom stadskyrkan 1958, förslaget om allmän tjänstepension (ATP) 

godkänns 1959. Sverige under 50-talet var således ett land som gjorde stora samhälleliga 

framsteg och medborgarnas välfärd, trygghet och rättigheter sätts i fokus.
2
  

 

För de afro-amerikanska medborgarna på den andra sidan Atlanten skulle den svenska 

välfärdsmodellen och dess medborgerliga rättigheter ses som en utopi, en önskedröm som var 

långt ifrån den verklighet de levde i. 1950-talets USA var en republik som var starkt 

segregerad. Det amerikanska samhället var uppdelat mellan svarta och vita. Speciellt märkbart 

var det i de amerikanska sydstaterna där slaveriet hade haft sitt huvudfäste från slutet av 1600-

talet till slutet av det amerikanska inbördeskriget år 1865. Efter inbördeskrigets slut fick 

söderns afro-amerikanska befolkning en kortsiktig smak på frihet och ökade sociala 

rättigheter. De afro-amerikanska invånarnas hopp om frihet och jämställdhet tynade med tiden 

bort. Slaveriet var avskaffat men afro-amerikanerna var fortfarande en tredje klassens 

invånare i de förenta staterna, undantagna alla sociala, ekonomiska och juridiska rättigheter 

som den manliga delen av den vita befolkningen i södern hade. Fattigdom och dålig eller 

ingen utbildning var mer regel än undantag för den färgade befolkningen, men det fanns 

undantag ibland dem. År 1909 grundas den amerikanska medborgarrättsorganisationen, 

                                                 
1
 Larsson, H.A. (Redaktör). (2003). Boken om Sveriges historia. Forum, Stockholm s. 287.  

2
 Melin, J. (2006). Sveriges historia. Prisma, Stockholm s. 376-379 
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National Association for the Advancement of Colered People, (NAACP), som arbetade för de 

afro-amerikanska invånarnas rättigheter i Amerika.  

   Under första världskriget fick många afro-amerikanska soldater en glimt av frihet och 

jämlikhet när de stred tillsammans med sina vita landsmän.  Dock fick de inte samma varma 

välkomnande när de kom tillbaka till Amerika som sina vita landsmän. Stor arbets och 

bostadslöshet mötte de hem kommande afro-amerikanska soldaterna. Segregationen och de 

stora sociala orättvisor gjorde det afro-amerikanska samhället till en vibrerande tryckkokare 

som ständigt var på gränsen att explodera.  

   År 1919 blev trycket för stort och rasupploppen spred sig som en löpeld genom Amerikas 

storstäder.  Även om den afro-amerikanska befolkningen var utsatt för stora orättvisor och 

restriktioner så var den inte kuvad eller menlös. Den rika afro-amerikanska kulturen var en 

viktig faktor som hjälpte de färgade amerikanerna att hålla sitt huvud högt. Afro-

amerikanerna hade sina egna kristna samfund som spelade en viktig sammanhållande roll för 

det färgade samhället och i kyrkan sjöngs gospelmusiken som utanför kyrkorummet 

utvecklades till den vemodiga bluesen. Den så kallade fria konstformen Jazz, spred sig från 

den ofria afro-amerikanska kulturen till den välbärgade vita medelklassen. Jazzens epicentrum 

kan spåras till stadsdelen Harlem i New York och under 20-talet spred sig jazzen från New 

York i Norr, till New Orleans i söder. En växande känsla för kulturell identitet bidrog till en 

medvetenhet och stolthet bland den afro-amerikanska befolkningen som allt mer kom att visa 

intresse för sina medborgliga rättigheter. Den amerikanska medborgarrättsrörelsen började få 

mer inflytande och samlade den afro-amerikanska befolkningen för att representera deras 

intressen och lagliga rättigheter under den svåra ekonomiska depressionen som drabbade 

Amerika under slutet av 20-talet och början av 30-talet.  

   Under Andra Världskriget 1941-1945 ökade afro-amerikanernas medvetenhet gällande 

bristen på medborgerliga rättigheter i ett segregerat samhälle. Afro-amerikanska soldater 

slogs, blödde och dog, återigen sida vid sida med sina vita landsmän på slagfälten runt om i 

världen men särbehandlades utanför slagfälten. Afro-amerikaner fick inte resa, äta eller delta i 

gudstjänster tillsammans med sina vita vapenbröder. Inte nog med att de afro-amerikanska 

soldaterna var tvungna att kämpa mot nazismen, de var även tvungna att kämpa mot rasism 

och segregation. Hemma i Amerika levde majoriteten av afro-amerikanerna fortfarande i 

fattigdom men krigsmaskinens omätliga krav på arbetskraft inom industrin gav den färgade 

befolkningen en position och möjlighet till att kunna förhandla fram bättre arbets- och 

lönevillkor. Medborgarrättsrörelsen NAACP fortsatte att växa och driva frågor rörande afro-

amerikanernas rättigheter. Genom exempelvis stora marscher till kongressen i Washington 
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och fredliga sittdemonstrationer visade organisationen sin potential, en ständigt växande och 

driven skara av målmedvetna afro-amerikaner kunde inte fortsätta att negligeras.  

   Åren efter Andra Världskriget fortsatte de afro-amerikanska soldaterna att strida för att 

avskaffa segregationen i Amerika. Den amerikanska nationalsångens beskrivning av nationen 

- ”The home of the brave and the land of the free”, skulle gälla alla medborgare oavsett 

hudfärg. President Harry S. Truman inrättade 1946 en kommission som hade till mål att 

avskaffa segregation inom det amerikanska samhället. President Truman arbetade även för att 

armén skulle präglas av jämlikhet. Även om det förekom landsomfattande förändringar som 

syftade till förbättringar för de afro-amerikanska medborgarna så var den amerikanska södern 

fortfarande ovillig att förändra det samhällsklimat som hade rått under sekler. Rasistiska 

organisationer som Ku Klux Klan strävade för att behålla status quo genom att terrorisera den 

afro-amerikanska befolkningen till underkastelse genom rädsla. Lynchningar av färgade 

förekom fortfarande och förövarna slapp undan utan rättsliga repressalier.  

   År 1954 var ett historiskt år för den afro-amerikanska medborgarrättsrörelsen. Åtalet mot 

Rosa Parks för att hon vägrat lämna sin plats i bussen för en vit man i Montgomery, Alabama, 

öppnade portarna för en flodvåg av uppdämda känslor hos den färgade befolkningen i södern. 

Rosa Parks vägran att lämna över sitt bussäte blev en symbolhandling som manade till kamp. 

För att stödja Rosa Parks och visa att de inte längre accepterade segregationen så bojkottade 

den afro-amerikanska befolkningen i Montgomery den kommunala busstransporten och valde 

istället att gå till arbetet eller ordna egna transporter. Afro-amerikanerna krävde att bussarna 

skulle avsegregeras, vita och svarta skulle dela säten i busskupén. Fallet Rosa Parks gick ända 

till, the Supreme Court (högsta domstolen) som fällde domen att segregationen på bussarna 

stred mot den amerikanska konstitutionen. Bussbojkotten var en milstolpe för den afro-

amerikanska medborgarrättsrörelsen. Bojkotten visade att Amerikas färgade befolkning kunde 

samarbeta och stå enade för att nå ett gemensamt mål.  

   Förändringens tid var inne och behovet av starka ledare som kunde mobilisera och motivera 

den afro-amerikanska befolkningen var stort. Det var vid denna tid den unge baptistpastorn 

Martin Luther King jr. steg in på scenen för att träda in i rollen som den amerikanska 

medborgarrättsrörelsens främste ledare. King propagerade för icke-våldsfilosofin som metod 

för samhällsomvändning och använde sig av de afro-amerikanska kyrkliga samfunden för att 

organisera medborgarrättsrörelsens kamp till att få fullständiga medborgerliga rättigheter.
3
 

                                                 
3
 Spiller, J. (2005). The United States 1763-2001. Routledge, New York s. 249-255 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ur ett religionshistoriskt perspektiv ge en överblick om vilka 

historiska skeenden som präglade den Afro-amerikanska befolkningen från slaveri till frihet 

och självständighet. Vidare är syftet att ur ett religionshistoriskt perspektiv undersöka hur 

religiösa traditioner influerade den amerikanska medborgarrättsrörelsen till att använda icke-

våldsfilosofier som medel för den afro-amerikanska kampen att bli erkända som fullvärdiga 

medborgare i det amerikanska samhället.  

 

 

Frågeställningar  

 

 Hur har den afro-amerikanska befolkningens relation till kristendomen och de kristna 

samfunden förändrats genom tiderna i Nordamerika sedermera USA? 

 Vilket inflytande hade baptistpastorn Martin Luther King jr över den amerikanska 

medborgarrättsrörelsens och dess praktiserande av icke-våldsfilosofier som metod i 

kampen för fullständiga medborgerliga rättigheter? 

 Vilka förebilder inspirerade Martin Luther King jr till att använda icke-våldsaktioner 

som metod i den afro-amerikanska kampen för fullständiga medborgerliga rättigheter? 

  Från vilka religiösa traditioner härstammar de förebilder som inspirerade Martin 

Luther King jr. till att praktisera icke-våldsaktioner i medborgarrättsrörelsens kamp för 

fullständiga medborgerliga rättigheter?  

 

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats vars tidsspann rör sig över 350 år avgränsas med hjälp av fyra rubriker i den 

undersökande delen. Varje rubrik utforskar olika teman som är relevanta för att besvara 

frågeställningarna. Rubrikerna och underrubriker är placerade i kronologiskt ordning vilket 

ämnar göra det enkelt för läsaren att få ett grepp om de historiska skeendena.   
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2 Metod 
 

2.1 Metod 

I denna uppsats kommer en hermeneutisk infallsvinkel att tillämpas i den undersökande delen. 

Det insamlade textmaterialet tolkas med intentionen att söka förståelse för den mening 

upphovsmannen ursprungligen syftade till. De texter, bl.a. av Martin Luther King jr, som 

härrör från 1950 och 60-talet tolkas således utifrån den historiska och sociala kontext som 

rådde under den tid då texten författades.
4
 

 

2.2 Källmaterial  

 

Källmaterialet delas in enligt följande kategorier: 

 Litteratur om Nordamerika och den afro-amerikanska befolkningens historia  

 Litteratur om den amerikanska medborgarrättsrörelsen 

 Litteratur om kristna samfund i Nordamerika 

 Litteratur om Icke-våldsrörelsens filosofi och historia 

 Litteratur om och av Martin Luther King jr. 

 Litteratur om och av Mahatma Gandhi 

 

Litteratur om Nordamerika och den Afro-amerikanska befolkningens historia 

Litteratur inom denna kategori ämnar ge undersökningen och läsaren en historisk grund att stå 

på när det gäller förståelsen för Nordamerika och sedermera USAs historia förbundit med 

dess afro-amerikanska medborgares historia.  

 

Litteratur om den amerikanska medborgarrättsrörelsen  

Litteratur inom denna kategori syftar till att beskriva den amerikanska 

medborgarrättsrörelsens betydelse som sammanhållande faktor för det afro-amerikanska 

samhället och som drivkraft för den färgade medborgarens rättigheter i det amerikanska 

samhället. 

 

 

 

                                                 
4
Bryman, A. (2004). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, Malmö s. 370 
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Litteratur om kristna samfund i Nordamerika 

Litteratur inom denna kategori ämnar bidra till undersökningen genom att ge en bild av hur 

kristna religiösa traditioner influerat Nordamerikas utveckling genom historien.  

 

Litteratur om Icke-våldsrörelsens filosofi, historia och förespråkare 

Litteratur inom denna kategori syftar till att redogöra för icke-våldsfilosofins historia och dess 

kopplingar till religiösa traditioner och i synnerlighet till den afro-amerikanska 

medborgarrättsrörelsen.  

 

Litteratur om och av Martin Luther King jr 

Denna litteratur är väsentlig för att kunna undersöka vilket inflytande baptistpastorn Martin 

Luther King jr. hade över den amerikanska medborgarrättsrörelsen och dess praktiserande av 

icke-våldsfilosofier som metod i kampen för fullständiga medborgerliga rättigheter under 

1950 och 60 talets USA? 

 

Litteratur om av Mahatma Gandhi 

Litteratur inom denna kategori ämnar undersöka vilka religiösa traditioner som inspirerade 

Gandhi till att utforma icke-våldsfilosofin Satyagraha.  

 

2.3 Disposition 

Den undersökande delens huvudmoment är indelade enligt följande rubriker, Slaveriets 

historia i Nordamerika, De kristna samfundens historia i Nordamerika, Martin Luther King 

jrs. inflytande inom den amerikanska medborgarrättsrörelsen under 1950 och 1960-talet, 

Martin Luther Kings jrs. relation till icke-våldsfilosofin och Mahatma Gandhis utvecklande 

av icke-våldsfilosofin Satyagraha  

Rubrikernas syfte är att ge läsaren en förståelse för den afro-amerikanska historien och afro-

amerikanernas kamp och strävan för att bryta sig loss från slaveriets bojor och erkännas som 

fria medborgare med fullständiga medborgerliga rättigheter: 

 

 

 

Den sammanfattande delen är uppdelad enligt följande moment: 

 Sammanfattning och analys av det insamlade materialet. Sammanfattningen av 

källmaterialet sker utifrån syftet att söka besvara frågeställningarna. 

 Slutsats – frågeställningarna besvaras utifrån sammanfattningen av källmaterialet 
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2.4 Begrepp 

Följande vill jag klargöra några begrepp som är av signifikans för att läsaren skall kunna 

tillgodogöra sig uppsatsen:   

 

 

 

Abolitionism: En rörelse som växte fram i England och Nordamerika under senare delen av 

1700-talet vars mål var att avskaffa slaveriet. Rörelsen dominerades av religiösa 

sammanslutningar men också andra grupper som vidhöll att slaveri var ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna.
5
 

 

Afro-amerikan: Afro-amerikan är den nu rådande amerikanska benämningen på den 

medborgare vars släkt härstammar från den afrikanska kontinenten.
6
  

 

Icke-våldsfilosofi: Sätt att tänka som utgör en etisk grund för hur individen kan praktisera 

ickevåldshandlingar för att nå samhällsomvandling i ett orättvist samhälle.
7
  

 

Amerikanska medborgarrättsrörelsen/The American Civilrights movement:  

”Benämningen på de grupper i USA som arbetade för likaberättigande för svarta sedan början 

av 1900-talet efter att segregationslagar införts i hela södern, sanktionerade genom Högsta 

domstolens `åtskild men lika´- beslut 1896. På juridisk väg hade man på 1950-talet vissa 

framgångar, främst 1954 då den Högsta domstolen ogiltigförklarade rasåtskillnad inom 

skolväsendet. Lagstiftningsvägen uppnåddes dock ingenting väsentligt förrän nya och mer 

radikala organisationer, ledda av en yngre generation med Martin Luther King jr som främste 

talesman, under senare delen av 1950-talet började med mera direkta, men fredliga, auktioner, 

s.k. sit-ins och frihetsmarscher. Dessa kulminerade 1963 med den berömda marschen till 

Washington och ledde senare till att en rad viktiga medborgarrättslagar antogs 1964-68.
8
 

                                                 
5
 Nationalencyklopedin. första bandet. (1989). Bra Böckers bokförlag, s. 15 

6
 Nationalencyklopedin. första bandet. (1989). s. 101 

7
 Nationalencyklopedin. nionde bandet. (1989). s. 336 

8
 Nationalencyklopedin. trettonde bandet. (1994). s. 188 
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3 Undersökning 

 

3.1 Slaveriets historia i Nordamerika  

3.1.1 Koloniseringen av Nordamerika 

”Så fort jag anlände till Indien tog jag, på den första ön jag upptäckte, några av infödingarna 

till fånga för att de skulle lära sig saker och ge mig upplysningar om vad som fanns i den 

trakten”  

Dessa ord är nedskrivna år 1492 av den italienske sjöfararen och handelsmannen från Genua, 

Christofer Columbus, när han för den spanske kungens räkning landsteg på det fastland han 

trodde var Asien men som senare visade sig vara nuvarande Bahamaöarna.  Syfte med resan 

var att finna stora guldfyndigheter som skulle finansiera det växande spanska imperiet. 

Columbus var alltså den förste europeiske sjöfararen som kom till den amerikanska 

kontinenten och påbörjade koloniseringen av den rika kontinenten med en våg av europeiska 

immigranter.
9
 Först ut att kolonisera Amerika var alltså spanjorerna i slutet av 1400-talet och i 

början av 1500–talet men de spanska kolonisatörerna inriktade sig främst på México och 

Centralamerika för att sedan kolonisera Sydamerika.
10

  

   Från och med mitten av 1500-talet började det framväxande Brittiska imperiet att kolonisera 

och etablera handelsbolag i Nordamerika med hjälp av sin formidabla örlogs och 

handelsflotta. De engelska kolonisatörerna började medvetet befolka Nordamerika, först ut 

var södra delen av Nordamerika och den nuvarande staten Virginia. De första engelska 

kolonisatörerna var dåligt utrustade och led svår hungersnöd, men de engelska 

handelskompanierna skickade fler kolonisatörer som skulle hjälpa till att odla upp marken så 

att kolonisatörerna kunde bli självförsörjande. När kolonisatörerna väl ordnat med den 

primära försörjningen av mat så kom de monetära intressena ifråga. Europa krävde mycket 

tobak och tobaksplantage grundlades bl.a. i Virginia. Dock var inte de engelska 

kolonisatörerna tillräckligt många för att kunna bruka plantage stora nog för att kunna ge en 

rik avkastning. Det behövdes mer arbetskraft och de nordamerikanska urinvånarna, 

>>indianerna<< var svåra att fånga och förslava då de väl kände sitt hemlands geografi. 

Kolonisatörerna fann också att indianerna inte var lämpade för den europeiska formen av 

tungt jordbruk då deras kroppskonstitution var mindre än den europeiska. De afrikanska 

männen hade en kroppskonstitution liknande den europeiska och ansågs passa bättre till tungt 
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arbete än indianernas. Att importera slavar från Afrika blev följaktligen lösningen på 

problemet med att finna arbetskraft till plantagen och så inledes slavhandeln från Afrika till 

Nordamerika.
11

 

 

3.1.2 Slavar från Afrika 

Den Nordamerikanska handeln med slavar från Afrika pågick under 300 år från 1600-1800 

talet. Enligt beräkningar rövades ca 15 000 000 afrikaner bort från sitt hemland (främst från 

Afrikas västkust) för att föras till den Nya världen under bedrövliga förhållanden. Trots den 

stora dödligheten bland slavarna under sjöfärden så var det tillräckligt många överlevande för 

slavhandlarna att göra en stor vinst när fartyget anlände i hamn.  

   Slavhandeln i Afrika var inget europeiskt eller Nordamerikanskt påfund, afrikanerna hade 

redan en väl etablerad inhemsk slavhandel. Kungariken längst de afrikanska kusterna krigade 

med inländska stammar och tog slavar till arbetskraft. Den vite mannen från Europa och 

Nordamerika inledde handel med de afrikanska slavhandlarna genom att byta till sig slavar 

mot krut och kulor, textilier och andra handelsvaror. Skulle slavarna ta slut kunde en kung vid 

kusten starta krig med en stam i inlandet och med hjälp av moderna europeiska vapen och 

manskap så var striden snart vunnen och ny slavar införskaffade. Efter hand bidrog girighet 

och moralisk degradering bland både slavsäljande afrikaner och slavköpande européer till att 

jakten på slavar drevs ända in i hjärtat av Afrika och systematiserades för att allt fler slavar 

skulle infångas. Från baracker vid kusten såldes slavarna, brännmärktes likt boskap med 

köparens signum och fördes under stor tumult till de stora kanoterna som skulle föra dem till 

de väntande segelfartygen som låg för ankar längre ut i bukten. Fasan för det okända skrämde 

de afrikanska slavarna och många försökte ta livet av sig då hela deras värld så dramatiskt 

förändrats. Seglatsen från Afrika till Nordamerika var farofylld och slavarna trängdes ihop 

fastkedjade under däck, sittandes och sovandes direkt på skeppsplankorna som under hård sjö 

och storm skavde håll på deras skinn ända in till benen. Så många som 400-500 slavar fick 

dela på några hinkar för att utföra sina behov och den humanitära misären var total. Många 

slavfartyg blev genom dödsfall av med upp till hälften av sin slavlast.
12
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3.1.3 Frihets- och inbördeskriget 

I slutet av 1600-talet var slavhandeln i stora delar av Nordamerika redan etablerad och 

legitimerad; Carolina legitimerade slaveriet år 1663, Maryland 1664, New York 1664 och 

Delaware 1682.  

I kolonierna i söder arbetade slavarna främst med olika sorters lantarbete som tobak och 

risodling. I norr arbetade de afrikanska slavarna i högre utsträckning med hantverk som 

timmermän, smeder och båtbyggare. Många av slavarna, främst kvinnor arbetade även i med 

hushållssysslor. Hur slavarna behandlades berodde i hög utsträckning hur många de var i 

förhållande till sina vita herrar. Desto större andel slavar i förhållande till slavägare, desto 

hårdare hölls slavarna i rädsla för slavuppror. Antalet afrikanska slavar var mest i södern och 

därför infördes det hårdaste slavreglementet där. Redan från tiden då slaveriet infördes fanns 

det två olika synsätt på slaveriet; de som accepterade och bejakade slaveriet och de som ville 

avskaffa slaveriet även kallade abolitionister. De ekonomiska intressena gjorde det emellertid 

svårt för dem som ville avskaffa slaveriet och speciellt hårt drevs de ekonomiska intressena i 

södern där slaveriet var en direkt förutsättning för att de stora plantagerna skulle fungera.
13

 

 

År 1714 importerades 55 000 slavar till brittiska Nordamerika, år 1754 var antalet 298 000 

afrikanska slavar per år. De flesta brittiska kolonierna i Nordamerika ansåg från mitten av 

1700-talet att det inte behövde importeras ytterligare slavar från Afrika. Plantageägarna 

bedömde att de slavar som redan kultiverats och deras kommande barn räckte för att behålla 

den nödvändiga kvoten av slavar. En ökad import av afrikanska slavar riskerade att införa 

oroliga element dvs. nyanlända okultiverade och ofogliga slavar som kunde inspirera de 

domesticerade till att göra uppror.  Plantageägarna ville alltså behålla slaveriet som en 

institution men förbjuda fortsatt slavhandel. De brittiska guvernörerna ville dock inte avskaffa 

slavhandeln då den var en betydande och lönsam del av det brittiska näringslivet. Detta kom 

att skapa en schism mellan det brittiska imperiet och de brittiska kolonisatörerna i 

Nordamerika vilket inom kort kom att bli en bidragande faktor till det Nordamerikanska 

frihetskriget även kallad den Nordamerikanska revolutionen.
14

 

   Det var dock inte bara synen på importen av fler slavar som skapade en schism mellan de 

nordamerikanska kolonisatörerna och den styrande brittiska regeringen. Kolonialisterna ansåg 

att de sögs ut ekonomiskt av London regeringen med dess starka ambition att förstatliga och 

centralisera det brittiska imperiet. Handelsmän, fabrikanter, skeppsredare och inte minst 
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slavägande kolonialister i den amerikanska södern reagerade starkt på att den brittiska staten 

kontrollerade och ströp deras möjligheter till att fritt expandera och göra affärer.  Det var inte 

ovanligt att jordägare blev skuldsatta p.g.a. en sträng finanspolitik och detta retade många 

kolonisatörer. Missnöjet spred sig över de Nordamerikanska kolonierna, Englands 

ekonomiska politik måste komma att förändras. Under 1770-talet protesterade kolonialisterna 

öppet mot nya tullar med en hög tullavgift, det började koka bland de nordamerikanska 

kolonisatörerna som tyckte att något måste göras! Det nordamerikanska frihetskriget inleddes 

år 1775 då det brittiska styret vägrade att förändra sin kolonialpolitik. Protesterna från 

kolonisatörerna övergick då till väpnat motstånd och snart var kriget ett faktum. En 

sammankomst med representanter från de tretton brittiska kolonierna skrev en frihets 

deklarering (Declaration of independence) från det brittiska styret som antogs den 4 juli år 

1776. (den 4 juli kom senare att bli USA:s nationaldag). En av det amerikanska frihetskriget 

frontfigurer var plantageägaren från Virginia, George Washington som ledde de amerikanska 

soldaterna ut i strid. I krigets inledningsskede hade det brittiska imperiet, med hjälp av tyska 

legosoldater, det militära övertaget men rebellstyrkorna fick i slutet av 1770-talet militärt 

bistånd från Frankrike och då vända krigets vindar så att britterna hamnade i underläge. 

Hösten 1781 kapitulerade general Charles Cornwallis och de brittiska styrkorna vid 

Yorktown. Under krigets gång hade koloniernas representanter arbetat fram de 

författningsdokument som skulle komma att bli den nya republikens författning. Redan år 

1777 då det kvarstod fyra år krig enades representanterna för de tretton kolonierna om en 

författningstext som skulle komma att tillämpas vid bildandet av en ny union. I 

författningstexten titulerades den blivande unionens namn – ”United States of Amerika” som 

förkortas USA. Vid freden som undertecknades i Paris 1783 erkände britterna Amerikas 

förenade stater som självständiga från brittiskt styre. År 1787 undertecknades unionens 

författning och George Washington blev den nyfödda unionens förste president.
15

 

   

Även om flera av revolutionens ledande män så som George Washington, Thomas Jefferson 

och John Adams hade framträtt som abolitionister och talat för ett avskaffande av slaveriet var 

det inte möjligt för någon av dem att genomföra någon frigivning av slavar då de för dessa 

beslut behövde ett brett stöd från de kolonialister som överlag hade en konservativ syn på 

slaveriet. Följaktligen blev det ingen större skillnad för den afro-amerikanska slav- 

befolkningen i USA. Emellertid hade det brittiska styret lockat flera slavar med att om de 
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slogs på den brittiska sidan så skulle de bli fria män efter krigets slut – vilket också skedde år 

1783 då 14 000 slavar valde att gå i exil i stället för att gå tillbaka till sina forna herrar i den 

nya unionen som inte hade några planer på att avskaffa slaveriet. De fanns färgade som slogs 

för kolonisatörerna men de flesta kolonisatörer (framför allt i södern) vågade inte sätta vapen i 

händerna på sina slavar. Många slavar från kolonierna flydde över till den brittiska sidan för 

att bistå dem i kampen mot kolonisatörerna i utbyte om att vinna sin frihet efter krigets slut. 

Detta blev tillslut ett stort problem för kolonisatörerna som upprättade speciella gränsförband 

som skulle jaga rätt på förrymda slavar. I de norra kolonierna fick afro-amerikaner skrivas in i 

armén, främst p.g.a. att det var svårt att rekrytera soldater. Dessa soldater belönades i många 

fall med frihet efter krigsslutet.  

   Det nordamerikanska frihetskriget medförde alltså än del förbättringar för den afro-

amerikanska befolkningen. I de norra staterna hade abolitioniströrelsen växt sig allt starkare 

och tanken på att negerslavarna skulle kunna friges och att slaveriet skulle förbjudas blev allt 

mera spridd. Exempelvis införde delstaten Pennsylvania en gradvis frigörelse av slavar från 

och med år 1783, detta beroende på att kväkar samfundet som var emot slaveriet hade ett stort 

inflyttande i denna stat. New Hampshire och Massachusetts avskaffade slaveriet helt år 1783 

och 1784 beslutade Connecticut och Rhode Island lagar som gradvis ämnade avskaffa 

slaveriet. Staterna Maryland, North Carolina och Virginia gick i bräschen i södern och 

ogiltigförklara slavhandeln men inte slaveriet. Trotts dessa framsteg för abolitioniströrelsen 

vågade de styrande männen i de norra staterna inte driva slavfrågan längre då förespråkarna 

för de södra staterna Georgia, South och North Carolina hotade att lämna 

författningskonventet 1787 om några lagar rörande negerslavarnas frigörelse drevs igenom. 

De skulle alltså inte ansluta sig till en federal union om slaveriet skulle avskaffas, de södra 

staterna var alltför beroende av slavarbetskraften för att tillåta några sådana beslut. Vinsten 

med att författningen godkändes var att de tretton kolonierna som bildade - United States of 

America fick en enda federal regering som ändå kunde arbeta för att driva igenom lagar som 

skulle gälla i alla delstater.  

  I och med att författningen inte kunde tvinga de södra staterna att avskaffa slaveriet var 

situationen för afro-amerikanerna i de södra delstaterna fortfarande dålig och avståndet mellan 

plantageägarnas romantiska herrgårds liv och slavarnas dagliga slit, från tidig morgon till sen 

kväll, på bomullsfälten syntes astronomiskt. Det var bomullen (King Cotton) som skulle få 

södern att explodera. År 1793 lanserade den amerikanske uppfinnaren Eli Whitney en maskin 

som kunde rensa bomullen från dess frön och det mödosamma manuella rensningsarbetet 

upphörde. Plötsligt blev bomullsodlandet en ekonomisk succé, stora arealer naturmark 



 

13 

 

kultiverades och bomullsodlingen spred ut sig över hela södern från South Carolina till Texas 

i takt med att piskrappen satte arbetstempot. Bomullsodlingen var utmärkt slavgöra då den 

innefattade moment som alla slavar kunde utföra; män och kvinnor, unga och gamla. 

Förhållanden för slavarna var ofta svåra men enkelt boende och endast en knapphändig 

mängd mat tilldelad bestående av majskorn och fläsk. Det är svårt att generalisera slavarnas 

förhållanden då de var beroende av hur slavägaren behandlade slavarna och vilka 

arbetsuppgifter de var tilldelade, men även i vilken del av södern de befann sig. Det står dock 

klart att slavarna som arbetade och bodde i städerna hade det bättre än de som arbetade och 

bodde på landsbygden. Slavägarna i städerna hyrde ofta ut sina slavar för att utföra olika 

hantverksyrken som krävde viss utbildning och för att slavägaren skulle framstå i god dager 

så var han tvungen att ekipera dem så att han slapp skämmas för dem. Slavarna som lärde sig 

hantverken i staden kunde ibland få tillfälle att tjäna egna pengar men ofta inte så mycket att 

de kunde betala för sin frihet.  

  President Jefferson manade år 1808 att slavhandeln var tvungen att upphöra och ett 

kongressbeslut olagligförklarade den utländska slavhandeln. Men att genomföra lagen i 

praktiken visade sig vara svårt att göra då bomullsodlingarna krävde allt mer slavar för att 

utöka sin verksamhet. Resultatet blev att amerikanska slavskepp smugglade in tusentals slavar 

om året när de låg för ankar i sydstaternas hamnar. Men efter skärp kontroll upphörde denna 

smuggling, men det hjälpte inte för att få slut på slavhandeln då den inhemska slavmarknaden 

kunde tillgodose behovet av blivande bomullsarbetare. Hjärtskärande scener kunde bevittnas 

när familjer slets itu och splittrades för all framtid under det att familjemedlemmarna 

auktionerades bort till nya ägare vid slavmarknaderna.
16

  

 

Religionen fungerade som ett maktmedel för slavägarna och slavarna fick under söndagens 

gudstjänst höra att de vita är satta som herrar över den svarta befolkningen och att negrerna 

skulle straffas av Gud om de satte sig upp mot sina vita herrar. I speciella slavkatekeser fick 

de afro-amerikanska slavarna lära sig färdiga svar om sina livsbetingelser. Men kristendomen 

som i antiken varit slavarnas religion i det gamla romarriket var inte bara ett instrument till 

förtryck. Slavarna började själva tolkade de judisk/kristna texterna utifrån sitt eget perspektiv 

och kunde exempelvis känna igen sig i det judiska folkets fångenskap som slavar i Egypten. 

Gradvis växtes också hoppet om ett uttåg från slaveriets fångenskap i södern och en gudomlig 

frälsning som fria män och kvinnor. Således blev slavägarnas användande av religionen som 
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ett medel för förtryck till ett medel för hopp och frigörelse för slavarna. Ett exempel på hur 

slavarna använda bibliska motiv, kombinerat med musik, för att ge hopp och tröst är utdragen 

ur följande negrospirituals ;  ”Go down, Moses, way down in Egypt´s land. Tell ole Pharaoh, 

to let my people go!” eller, “O Mary, don´t you weep, don’t you mourn, O Mary don’t you 

weep, don’t you mourn; Pharaoh´s army got drowned, O Mary don´t you mourn!” Genom att 

sjunga och klä texten med ett religiöst innehåll kunde slavarna ge utryck för känslor, åsikter 

och budskap som de annars inte kunde eller fick uttrycka. 

   Desto mer slavarna förtrycktes, desto mer paranoida och rädda blev slavägarna för 

slavuppror. Stränga regler skulle hålla slavarna i schack; förbud mot att samlas i större 

grupper än fem personer utan vakter, förbud till att vistas ute när solen gått ner, förbud mot att 

färdas från en ort till en annan utan pass etc. Slavstadgarna stred mot den amerikanska 

konstitutionen och borde förbjudits av de federala domstolarna men de valde att se mellan 

fingrarna.
17

  

 

Under 1800-talet spred sig det abolitionistiska synsättet över hela USA. De flesta 

framträdande abolitionisterna var vita så som väckelsepredikanten Charles G. Finny som 

predikade för en omvändelse bland slavägarna. En annan abolitionist var filosofen och poeten 

Ralph Waldo Emerson som försökte resonerade mot slaveriet. Abolitionisterna började bli allt 

mer välorganiserade och år 1830 gavs första utgåvan av propaganda tidningen ”The 

Liberator” ut. Ett välutvecklat kontaktnät även kallat ”the Underground railroad” började växa 

fram, den underjordiska järnvägens mål var att smuggla slavar från södern till de stater i norr 

som hade avskaffat slaveriet. Medarbetarna i den underjordiska järnvägen var både vita och 

fria svarta slavar. Vita abolitionister gavs sig ut för att var gårdfarihandlare och tog på detta 

sätt kontakt med slavar som var beredda på att nattetid ta chansen och färdas den långa och 

farofyllda vägen till de norra staterna. Längst med vägen ställde medarbetarna i den 

underjordiska järnvägen upp med hemliga härbärgen och vägvisare. Den underjordiska 

järnvägens arbete var framgångsrikt och hjälpte så pass många slavar att rymma att det blev 

ett ekonomiskt problem för slavägarna som gick långt för att ta tillfånga sina förrymda 

slavar.
18

 

 

Det amerikanska inbördeskriget 1861-1865: Under 1800-talets första fem sekel hade 

schismen mellan de norra och södra staterna blivit allt större. I södern var det ”King Cotton” 
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och slavdriften som närde plantageekonomin, i norr var det handeln och den framväxande 

industrin som var motorn i ekonomin. Dessa två olika ekonomiska system var inte kompatibla 

med varandra och det rådde en tvist vilken sorts ekonomiskmodell som skulle användas i de 

oexploaterade områdena i väster (ex. Missouri och Maine). De norra staterna ville breda ut sin 

växande fabriks och gruvindustri medan de södra staterna ville än mer breda ut sin 

bomullsodling och än mer befästa den slavägande aristokratins sätt att leva. För varje ny stat 

som skulle inlemmas i Amerikas förenade stater så var det stridigheter mellan representanter 

från norr och söder huruvida den nya staten skulle bli en slavstat eller inte. Det var således 

ekonomiska och politiska skäll som låg till grund för kampen om slaveriets avskaffande. 

  I nordstaterna fanns det under 1800-talet första hälft en mängd olika aboliotistiska 

organisationer, bestående av både färgade och vita som arbetade för afro-amerikanernas 

rättigheter i USA. Men de organisationer som hade mest betydelse för afro-amerikanens 

frigörelse var de afro-amerikanska kyrkosamfunden som samordnade den aboliotistika 

rörelsen. I kyrkosamfunden kunde afro-amerikanen tala fritt och få utbildning till att föra sin 

kamp för fullständiga rättigheter i norr och frihet från slaveriet i söder. Ett annat bevis för 

abolitionismens frammarsch i de norra staterna var Harriets Beecher Stowes succéroman – 

”Onkel Toms stuga” som kom ut 1852. Boken handlar om en slavs flykt från söderns slaveri 

till friheten i norr och denna gripande roman sålde vid denna tid lika bra som Bibeln.  

   År 1860 valdes slaverimotståndaren och republikanen Abraham Lincoln till president för 

amerikanska förenta staterna och pga. detta valde elva stycken sydstater att bryta sig loss från 

unionen för att bilda en egen konfederation med en egen president vid namn Jefferson Davis. 

Den långlivade schismen mellan nord och syd staterna hade exploderat och skulle leda till det 

amerikanska inbördeskrig vilket kom att rasa under åren 1861 till 1865. För den afro-

amerikanska befolkningen i de norra staterna kom inbördeskriget att bli en chans att rädda 

sina systrar och bröder i sydstaterna från slaveriet. Därför var det många afro-amerikaner som 

ville skriva in sig i nordstaternas armé men det tog hela två år innan några afro-amerikanska 

trupper fick delta i strid. Skälen till afro-amerikanerna inte fick strida berodde på fördomar 

samt att användandet av afro-amerikanska soldater skulle sända signaler att norra staternas 

vita soldater inte höll måttet. Slagen fördes mesta dels på de södra staternas territorium och 

varje gång nordarmén lyckades avancera söder ut flydde nya slavar över till den norra armén. 

År 1862 utfärdade Abraham Lincoln en förberedande frigivningsdeklaration som deklarerade 

att alla slavar män, kvinnor och barn skulle betraktas som fria i de stater som befann sig i 

uppror mot den federala regeringen från och med den 1 januari 1863. 

Frigivningsdeklarationen tillät den förenta staternas armé att börja rekrytera färgade soldater 
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och sammanlagt skrev 180 000 afro-amerikaner in sig i armén, var av en tredjedel aldrig mer 

skulle komma tillbaks hem. Afro-amerikanerna var mycket glädjefyllda över 

frihetsdeklaration men ansåg att den var ofullständig och den afro-amerikanska befolkningen 

skickade gång på gång petitioner om att frigivningsdeklarationen måste gälla alla stater samt 

inkludera fullständiga medborgerliga rättigheter. President Lincoln bidade tiden och väntade 

tills han hade ett starkt medborgerligt stöd och efter segern i Gettysburg ivrade presidenten 

kongressen att godta ett tillägg till konstitutionen. Den 3 april år 1865 föll 

konfederationsarméns sista starka fäste i Richmond Virginia och segern tillskrevs de norra 

staterna och unionen. Blott en vecka efter segern mördades president Lincoln men tillägg 

nummer 13 och 14 till den amerikanska konstitutionen, som infördes i december 1865, bär 

hans arv vidare och deklarerar klart att slaveriet är avskaffat samt att den afro-amerikanska 

befolkningen skall äga fulla medborgerliga rättigheter.
19

 

 

3.2 De kristna samfundens historia i Nordamerika 

3.2.1 Kyrkorna kom med de första europeiska immigranterna  

Fem europeiska länder hade vid mitten av 1600-talet etablerat kolonier i Nordamerika; 

Spanien, England, Holland, Frankrike och Sverige. Kyrkorna spelade en mycket viktig roll 

när kolonier skulle etableras det var nämligen inte bara europeisk sekulärkultur som skulle 

förankras på den nya kontinenten utan även det sakrala, kristna kulturarvet. Den katolska 

kyrkan etablerades först, redan på 1500-talet, genom spanska kolonisatörer som spred sig från 

Porto Rico i söder till Florida i Norr. Fransmännen etablerade även den katolska tron men från 

den Norra delen av Nordamerikan, de första immigranterna kom till området runt Novia 

Scotia (Kanada) i början av 1600-talet. England startade att kolonisera området som utgör 

nuvarande staten Virginia i början av 1600-talet.och etablerade den anglikanska och 

puritanska traditionen som kom att sprida sig i New England. Från England kom även de 

första baptisterna till Nordamerika och 1639 bildades den första baptist församlingen i Rhode 

Island. Pga. trakasserier i hemlandet sökte sig även Englands katoliker till det nya landet och 

de fann sin fristad i Maryland där de i mitten av 1600-talet hade hunnit bilda fem stycken 

församlingar. Holländska församlingar grundades i början av 1600-talet i ”New Amsterdam” 

på nuvarande Manhattan i staden New York och därifrån spred de sig vidare till Long Island 
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och New Jersey. År 1638 grundades ”New Sweden” i Delaware och under de första åren var 

inte svenskarna mer än ca 200 själar men ändå lyckades de bygga tre kyrkor.  

  Den nyanlända befolkningen ville bevara sina traditioner från hemlandet och i de nybyggda 

kolonierna höll man strikt på sin egen kyrkliga tradition även kallat uniformitet.  Rhode Island 

utgjorde dock ett undantaget då baptisterna där inte ville veta av någon kyrko och församling- 

form som liknade den gamla statskyrkans. Den starka patriotiska och religiösa anknytningen 

till hemländerna var inte enbart av godo, för bröt det ut krig mellan länder i Europa blev även 

relationen mellan de nyetablerade kyrkorna i Nordamerika mycket ansträngd.
20

 

 

Nya samfund, Väckelse och Revolution 

Under 1700-talet ökade invandringen och européerna trängde allt längre in i den 

Nordamerikanska kontinenten. De väldiga avstånden utgjorde en prövning då det var svårt att 

behålla en församlings-organisation enligt europeisk förebild. De traditionella nationella 

kyrkosamfunden började lösas upp och de redan etablerade samfunden fick sällskap av nya så 

som kväkare, presbyterianer, reformerta och mennoniter. Den europeiska modellen av 

enhetskultur var inte längre möjlig att hålla fast vid och en ny flora av samfund började växa 

fram. Den gamla europeiska enhetskulturen tvingades alltså att släppa taget och flera nya 

samfund fick möjlighet att växa fram, men detta uppbrott ledde också till att många 

människor valde att ställa sig utanför kyrkans omsorg och tukt. Många kyrkliga representanter 

var rädda för att de som valde att leva utanför kyrkan skulle bli alltför materialistiska och 

världstillvända. Lättja och andlig slöhet var ett hot mot kyrkorna och många ansåg att det 

behövdes en moralisk och andlig väckelse! Väckelsen kom också, ”the Great Awakening” 

drog människor till i stort sett alla samfund. Men det fanns olika syner på hur en 

väckelserörelse skulle te sig och på vilket sätt den skulle spridas och alla var inte ense om att 

den karismatiska vägen var den rätta. Många väckelsepredikanter skulle troligtvis med dagens 

terminologi anses som extremister och fanatiker. Väckelsen drabbade inte de mennonitiska 

och kväkarsamfunden som tenderade att dra sig undan övriga samhället. Den katolska kyrkan 

var hårt ansatt och diskriminerad av de protestantiska samfunden och därför stod den utanför 

väckelsen. Katolikerna var i slutet på 1700-talet hårt marginaliserad och saknade rösträtt och 

ägde inte heller rätten till att inneha offentliga ämbeten.  Vid den Nordamerikanska 

revolutionens inbrott år 1775 hade väckelsen bidragit till att många samfund vuxit i sitt 

medlemsantal och prognosen för ökad tillväxt såg god ut. Den denominationella 
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(kyrkosamfunds) traditionen hade ytterligare förstärkts och denna riktning skall senare bli den 

mest framträdande i USA. Den sociala medvetenheten hade ökat under väckelsen och de 

demokratiska idealen hade spridit sig över kontinenten. Väckelsen hade även bidragit till att 

visa kraften i den folkliga resningen och i denna egenskap även varit en bidragande faktor till 

den Nordamerikanska revolutionen. En känsla av nationell självständighet hade vuxit fram 

över den Nordamerikanska kontinenten och en stor del av befolkningen bar på en önskan om 

att frigöra sig från det styrande brittiska imperiet.
21

 De historiska skeenden som kom att kallas 

”den amerikanska revolutionen” eller ”det amerikanska frihetskriget” (1775-1783) utspelades 

under 1700-talets senare hälft och utmynnade i att tretton kolonier längst med den 

nordamerikanska östkusten bestred, med assistans från Frankrike, det brittiska styret och vann 

sin egen självständighet. Dessa tretton stater kom att kallas Amerikas förenta stater. 

Drivkrafterna bakom den amerikanska revolutionen var bl.a. önskan hos amerikanerna att 

landet skulle bli en demokratisk republik styrd av den fria medborgaren. År 1783 

undertecknades ett fredsavtal, även kallat Parisavtalet, som innebar att det brittiska imperiet 

erkände Amerikas förenta staters rätt till existens.
22

 Den nyvunna friheten innebar även en 

lagstadgad religionsfrihet i de tretton federationsstaterna; Delaware, Pennsylvania, New 

Jersey, Massachusetts, Connecticut, Maryland, New Hampshire, Rhode Island, New York, 

Virginia, North och South Carolina och Georgia. Religionsfrihetslagarna innebar att 

individens religiösa övertygelse inte fick spela någon roll när han sökte till en position inom 

någon statlig organisation samt att individen i frihet fick praktisera vilken religion han/hon 

ville. Den nya religionsfrihetslagstiftningen innebar slutet för praktiserandet av den gamla 

stadskyrkomodellen och de gamla stadskyrkosamfunden nödgades att söka nya former för sin 

överlevnad och självständighet från sitt europeiska arv.  

   Fler kyrkosamfund bildades under och efter revolutionstiden för att under 1800-talet 

verkligen explodera i sin expansion. Trots kyrkornas framväxt var endast en tiondel av 

amerikanerna vid 1800-talets början medlem av en kyrka. Amerikas förenade stater var 

således både en sekulär och religiös nation men det syntes inte innebära några större problem 

då de olika lägren kunde samsas i den nybildade demokratin.
23
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Den andra väckelsen 

1800-talet kom att bli Amerikas stora expansionsperiod, flera nya stater inkluderades i de 

Förenta staterna; Ohio 1803, Louisana 1812, Indiana 1816, Mississippi 1917, Illinois 1818, 

Maine 1820, Missouri 1821, Alabama 1819, Arkansas 1836, Michigan 1937, Florida och 

Texas 1845, Iowa 1846, Wisconsin 1848, California 1850, Minnesota 1858, Oregon 1859 och 

Kansas 1861. Både landets geografiska omfång och befolkning fördubblades och denna 

sjudande kittel av folktillväxt var en bra grogrund för en ny väckelse. I de nya områdena i 

väster bedrevs en ny form av evangelism nämligen ”frontier evangelism” med hjälp av  

frilufts och tältmöten lockades stora folkmassor till att under extatiska former höra om 

evangeliet om Jesus och bekänna den kristna tron. Det var metodister och baptister som var 

mest aktiva i den nya formen av massevangelism och det var med denna form som de båda 

samfunden kom att bli de största ibland de protestantiska samfunden. Metodisterna hade som 

namnet avslöjar en metodisk och noga uträknad evangelisations och samfundsorganisation 

medan baptisterna inte hade någon central organisation vilket innebar en större frihet att starta 

upp nya församlingar utan bindningar till en central byråkrati.
24

 

3.2.2 Kyrkorna och slavfrågan 

Inom de kyrkliga samfunden var frågan om slaveri en fråga som ofta splittrade de nordliga 

och de sydliga samfunden. Den norra delen av USA var inte fullt så beroende av slavar för att 

klara av de samhällsbärande funktionerna; exempelvis jordbruk, industri och handel. Medan i 

södern vilade hela samhällets välfärd och utvecklingsmöjligheter på slavarnas axlar. I norr 

hade på 1830-talet slaveriet försvunnit nästan helt även om kyrkoledarna inte tagit något 

bestämt avstånd från slaveri, förutom kväkarna som tydligt bestred slaveriet. I söder betonade 

kyrkoledarna ofta att slaveriet var en förutsättning för att samfunden skulle växa och slaveriet 

legitimitet befästes också med bibelcitat. Under 1830-talet skedde många brytningar mellan 

de kyrkliga samfunden i norr och söder bl.a. inom metodistkyrkan och baptistsamfundet. 

Medlemmar som var slavägare kunde från 1840-talet uteslutas ur vissa metodistförsamlingar. 

De samfund som motsatte sig slaveriet kallades ”abolitionister” och de kämpade för slavarnas 

frigivning och under 1840-talet grundades även flera organisationer vars mål var slavarnas 

frigörelse. Exempel på sådana organisationer var; ”American Anti-Slavery Society” och 

”American and Foreign Anti- Slavery Society” men trotts dessa organisationer gjorde 

abolitionisterna inga större framsteg i den amerikanska södern.
25
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3.2.3 De kristna samfundens roll i det Amerikanska samhället från mitten av 

1800-talet till mitten av 1950-talet. 

Den stora floden av emigranter 

Vid mitten av 1800-talet började en tsunami av emigranter att välla in över USA:s gränser. 

Emigranter från Skandinavien och Tyskland förde med sig ett tillskott till den lutherska 

bekännelserörelsen. Från Tyskland och Östeuropa emigrerade många askenasiska judar och 

från Spanien och Portugal sefardiska judar. Det var dock den katolska invandringen som var 

mest markant för i början av 1800-talet fanns det endast 50 000 katoliker samlade i ett stift, 

och ett havt sekel senare år senare år 1860 fanns det 2 000 000 katoliker i 44 olika stift. Denna 

enorma våg av katolska emigranter gjorde så att den katolska kyrkan då blev USA:s enskilt 

största religiösa samfund. Det var främst den stora gruppen irländska katoliker som 

emigrerade p.g.a. missväxt och svält på den gröna ön men även katoliker från Tyskland och 

Frankrike. Den stora invandringen bidrog till att de spänningar som redan fanns mellan 

protestanter och katoliker förvärrades och ny spänningar mellan irländska katoliker och 

anglikaner blossade upp exempelvis genom olika syn på slavfrågan.
26

   

 

De kristna samfundens roll från tiden mellan Inbördeskriget och Första Världskriget 

Tidsspannet mellan 1860 och 1920 utgör en mycket betydelsefull tid för danandet av den 

unga nationen USA. Under detta sextioåriga tidsspann som spänner sig från tiden mellan det 

nordamerikanska inbördeskriget 1861-1865 till tiden för Första Världskriget år 1917-1918. 

Går USA från inre splittring till en enad nation. Följande händelser dominerar denna period; 

immigrationen som redan nämnts fortsätter och på sextio år får 28 miljoner nyanlända nytt 

medborgarskap och den sammanlagda befolkningen ökar från 31 miljoner till 105 miljoner. 

Järnhästen slår sina hovar i den amerikanska myllan och år 1869 finns ett järnvägsnät som 

sträcker sig från ”sea to shining sea”, från öst till västkust. Västern erövrades och nya 

jordbruk förädlade marken, boskapsskötsel bedrevs på prärien och släggslagen dånade i 

gruvorna i sökandet efter ädelmetaller. Femton nya stjärnor fick under dessa sextio år sys på 

stjärnbanéret då femton nya stater gick in unionen. Storstäder började växa fram och 

industrialismen blomstrade och förändrade allt mer det tidigare koloniala jordbrukssamhället. 

Vid tjugotalets inträde bodde hälften av amerikanerna i städer och sedan slutet av 1800-talet 

var USA industrinationen framför andra i världen. Väldiga fält med oljeborrningstorn började 

sarga marken i Texas och i stålverken i Pittsburgh, Pennsylvania spottade de stora 
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smältugnarna eld likt ett fyrverkeri som saluterade marknadsekonomin, inom vilka enskilda 

företag kunde tävla på en marknad där det rådde fri konkurrens.   

  Kyrkosamfunden var under inbördeskriget djupt involverade både i norr som i söder och på 

båda sidorna hävdade man att Gud stödde just deras sida. Att norra sidan vann inbördeskriget 

innebar inte att den södra sidan erkände att de handlat omänskligt eller okristligt gentemot de 

afro-amerikanska slavarna. Efter inbördeskriget bildade afro-afroamerikanerna egna samfund 

i södern som inte hade någon samhörighet med sina förre detta vita herrars. De afro-

amerikanska kyrkornas historia behandlas vidare under rubriken med samma titel.  

  Den Romersk-katolska kyrkan fortsatte att växa från sex miljoner 1880 till 18 miljoner 1920 

och från Europa fortsatte irländare, tyskar, italienare och polacker att immigrera. Från det 

kalla Kanada i norr kom fransk-kanadensare och ifrån varma södern kom mexikaner. Men 

fortfarande dominerade det irländska inflytandet. Alla dessa grupper hade sin syn på vad som 

var sann katolicism innebar och hävdade att deras tradition skulle vara den prominenta. Detta 

innebar att den katolska kyrkan delades in i olika grupper som betonade en mer eller mindre 

ortodox katolicism gentemot en amerikaniserad katolicism som var mer liberal och mindre 

påvecentrerad. Påven i Rom stödde de samfund som ville bevara den ortodoxa katolicismen 

och med tiden fick de samfund som stödde denna linje också det största inflytandet. 

  De Lutherska kyrkorna hade under slutet av 1800-talet en stark tillväxt period, från endast en 

halv miljon medlemmar år 1970 till över två miljoner år 1910. Lutherdomen kom trotts 

tillväxten att spela en mindre roll då de inte spreds nationellt utan mest kunde finnas i de norra 

staterna och där mest på landsbygden. Under de lutherska kyrkornas glansdagar fanns det 

över sextio samfund i USA. De lutherska kyrkorna hade trotts sina olika inriktningar inom 

pietism och mera konservativa lutheraner  ändå en gemensam kärna och troslära. För sin 

styrka och överlevnads skull gick de sextio olika samfunden samman i ett fåtal mindre 

samfund baserade på exempelvis nationalitet som i fallet med ”Norwegian Lutheran Church 

of America”, och teologiska inriktning som i fallet med ”United Lutheran Church in 

America”. År 1918 bildades en samlande moderorganisation för de lutherska kyrkorna med 

namnet ”National Lutheran Council” vars uppgift var att stärka och förvalta det lutherska 

kyrko arvet i USA.  

  De ortodoxa kyrkorna fick ett stadigt tillskott under åren 1869 – 1920 bl.a. genom den ryska 

invandringen över Alaska i norr ända vägen ner Kalifornien i söder där ett det bildades ett 

kluster av ortodoxa ryssar i San Fransisco år 1872. Men under slutet av 1800-talet började den 

ryska invandringen allt mer komma över haven från öster och hamnstaden New York kom att 

bli metropol för de ryskortodoxa immigranterna. Men även om de ryskortodoxa var i 
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majoritet var det även andra länder med ortodox kyrkotradition som invandrade bl.a. serber, 

albaner, bulgarer, ukrainare och greker. De olika inriktningarna inom ortodoxa kyrkan kom att 

fortsätta behålla sina egna traditioner exempelvis; det grekiska ärkestiftet för Nord och 

Sydamerika samt ”Serbian Orthodox Church in the United States and Canada”. 
27

 

 

De kristna samfundens roll i USA från 1920 till 1950 talet 

Under 1920-talet höjdes levnadsstandarden ordentligt för många amerikaner och det 

amerikanska medelklass samhället inriktade sig allt mer på materialistiska värden. Moderna 

produkter som bil, kylskåp och radion blev överkomliga för allt fler hushåll och landet 

präglades av en ljus framtidstro som kunde skönjas inom den framväxande filmindustrin i 

Hollywood California. Teknologi och vetenskapen var på stark frammarsch och löpandebands 

principen lovordades – nu skulle USA moderniseras. De gamla kristna värderingarna och 

moralbegreppen ifrågasattes och kändes omoderna och detta ledde till att kyrkornas ställning i 

samhället ifrågasattes.  

  Den katolska kyrkan som hade växt till sig och tedde sig som en atlantångare på det religiösa 

havet och tuffade lugnt på genom den rådande stormen av nya samhällsvärderingar. Den 

romersk katolska kyrkan med sina stabila kärnvärderingar och sin solida påvliga organisation 

höll bättre ihop än andra kristna samfund. Den katolska kyrkan hade även utvecklat ett 

skolväsen som utbildade generation efter generation till att bli goda katoliker.  

  Protestantismen med sina många olika samfund hade drabbats hårdare av det nya 

ifrågasättande samhällsklimatet. Med många disparata samfund och ingen given samlande 

kärna som bestämde hur samtidens frågor skulle bemötas var det svåra att finna rätt kompass 

riktning. Fundamentalister och modernister stod i luven på varandra och liberalteologerna 

sökte kombinera tro och vetenskap och humanisterna betonade de mänskliga värden som man 

inte behövde vara religiös för att förstå sig på.  

  Börskraschen 1929 fick den materialistiska frammarschen att avstanna och landet drabbades 

av en ekonomisk och social depression även kallad - ”the Great Depression”. Depressionen 

påverkade även de kristna samfunden. Samfund som arbetade mycket med sociala 

stödinsatser, som kyrkor inom pingstväckelsen eller frälsningsarmén, växte i medlemsantal 

och det bildades nya kyrkor i storstädernas mest utsatta delar. Kyrkor som inte i lika stor 

utsträckning arbetade handgripligen med socialt hjälpinsatser väntade ofta att massorna skulle 

vända sig till kyrkorna då depressionen skulle föda ett nytt andligt uppvaknande och en ny 

                                                 
27

 Martling, C.H. (1982). s. 24-26 



 

23 

 

andlig väckelse. Då den efterlängtade nya väckelsen uteblev i stort var det många som 

fruktade att den protestantismens glansdagar i USA var över.  

   Den japanska attacken mot flottbasen i Pearl Harbour på Hawaii 1941 drev USA in i Andra 

Världskriget som kom att bli en möjlighet för de amerikanska kyrkosamfunden att visa sin 

stora betydelse som samhällsbärande institution. Kyrkornas insatser under kriget blev mycket 

betydelsefulla och efter krigsslutet 1945 var den amerikanska allmänheten mer positivt sinnad 

och intresserad av de kyrkliga samfunden.  

   Under 1950-talet skede accelererade utvecklingen inom affärslivet och industri och den 

amerikanska nationen bar på en framtidstro och en spirande optimism. Urbaniseringen 

fortsatte och nya förstäder skött upp som skott ur backen. De amerikanska kyrkosamfunden 

fick även del av den positivistiska samhällsandan och en ny andligväckelse spred sig över 

1950-talets USA som resulterade i att kyrkosamfundens medlemsantal och samhällsinflytande 

ökade. Ett särdrag som den andligaväckelsen under 1950-talet hade som de tidigare saknade 

var det tydliga användandet av massmedia för att nå ut med evangeliet. Evangelister som 

exempelvis den världskände baptistpastorn Billy Graham kunde med televisionen som hjälp- 

medel nå ut till den stora skaran av människor. En del amerikanska religionsforskare och 

sociologer menar att ett av skälen till väckelsens berodde på att det amerikanska folket sökte 

efter en kulturellidentitet i ett allt mer komplext samhälle dvs. att stadfästa - ”the American 

way of life.”
28

 

3.2.4 De Afro-amerikanska kyrkornas framväxt och historia 

Den Afro-amerikanska kyrkan är benämningen på de kristna samfund som till mesta dels har 

afro-amerikanska medlemmar och de flesta av dessa samfunds rötter kan dateras till slutet av 

1700-talet. De färgade församlingarna var avknoppningar från de vita slavägarnas 

församlingar och fungerade oftast självständigt, och vita och färgade firade inte gudstjänst 

gemensamt. Följande exempel på samfund som tillät bildandet av färgade församlingar var; 

”The African Methodist Episcopal Church” som år 1793 växte fram ur den vita 

moderförsamlingen ”ST. George Methodist Church” i Philadelphia och ”Zion church” som år 

1801 växte fram ur “Johnstown Methodist Church” i staden New York. Att de första 

församlingarna för afro-amerikaner tilläts grundas i de norra staterna, trots att de allra flesta 

afro-amerikaner bodde i de södera, var ingen slump. Då det i ”södern” var olagligt för afro-

amerikaner att samlas i stora folksamlingar p.g.a. rädslan för upplopp. Då man i södern ville 

ha kontroll på sina slavar var det därför inte ovanligt att slavarna fick separata läktare i kyrkan 
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där de låstes in under gudstjänsten. De flesta afro-amerikanska församlingarna grundades 

under och efter inbördeskriget (1861-1865) och år 1860 var endast 11%  av den afro-

amerikanska befolkningen på ca. 4 500 000 personer medlemmar av något kristet samfund. 

Men år 1865 efter det nordamerikanska inbördeskrigets slut och i och med att slaveriet 

officiellt avskaffats fördubblades antalet afro-amerikanska samfund. Det första egna officiella 

afro-amerikanska kyrkosamfundet i norra delen av USA var ”The Colored Methodist Church” 

som grundades år 1870. Metodisterna i de norra staterna lät alltså afro-amerikanerna bilda sitt 

eget kyrkosamfund men höll alltjämt ett vakande öga över deras aktiviteter. I de södra staterna 

tillhörde afro-amerikanerna av tradition den presbyterianska kyrkan, detta beroende på det 

enkla faktum att deras förra herrar tillhörde den presbyterianska kyrkan. Men efter 

inbördeskriget bröt de allra flesta afro-amerikaner med den presbyterianska kyrkan som starkt 

förknippades med slaveriets förtryck och kontrollsamhälle. De flesta afro-amerikaner anslöt 

sig istället till eller grundade en egen baptistförsamling. Detta innebar att baptistsamfundet 

spred sig snabbt över hela södern och majoriteten av afro-amerikanerna tillhör än idag någon 

av baptist församlingarna.
29

 

 

De Afro-amerikanska kyrkornas särdrag och utveckling  

De afro-amerikanska kyrkorna är kända för att vara känslosamma och passionerade i sin 

religionsutövning. Teologin är lättillgänglig och rättfram, den betonar frälsning från synd 

genom guds nåd. Afro-amerikanska predikanter är kända för att vara medryckande och 

skickliga talare med en slående förmåga att entusiasmera församlingen och samtidigt 

förmedla evangeliet. Gospelmusiken är ett stående inslag under gudstjänsten och 

församlingsmedlemmarna är vana vid att aktivt delta med bönerop och svar på tilltal från 

pastorn med ett instämmande och rungande – ”Amen!” eller ”Praise God!” De afro-

amerikanska kyrkorna har sedan första början varit en viktig del i det afro-amerikanska 

samhället. Kyrkan har varit den naturliga mötesplatsen där de senaste nyheterna berättades 

och där viktiga samhälleliga beslut fattades och undervisning bedrevs. Kyrkans starka 

koppling till samhället har medfört att det är inom kyrkan som de afro-amerikanska 

samhällsledarna och samhällsutvecklarna har fostrats. De afro-amerikanska kyrko och 

samhällsledarna har ut ifrån sitt historiska arv som slavar alltid haft ett ”underdog perspektiv” 

och därmed betonat sociala och rättvise frågors stora betydelse för samhällets utveckling och 

överlevnad. Kyrkans tradition som socialhörnsten och som en katalysator för 
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samhällsutvecklande visar sig under den afro-amerikanska medborgarrättsrörelsen kamp mot 

rasismen och segregationen under 1950 och 60-talet.
30

 

 

3.3 Martin Luther King jrs. inflytande inom den amerikanska  

    medborgarrättsrörelsen under 1950 och 1960-talet 

 

3.3.1 Kort biografi om Martin Luther King Jrs. uppväxt, ungdoms och studietid 

Martin Luther King jr. föddes i januari år 1929 i Atlanta, Georgia som andra barnet i en 

växande familje skara, först ut var storasyster Christine. Det lilla gossebarnets fader, Martin 

Luther King sr. var en respekterad pastor i en av Atlantas baptistförsamlingar och Modern 

Alberta var ansvarig för hushållet och stödde sin man i deras gemensamma kyrkliga gärning. 

King seniors, far James, Albert King var lantbrukare och arbetade som arrendator (under 

slavliknande förhållanden) på en plantage som hette Stockbridge strax söder om Atlanta. 

Släkten King hade varit slavar i många generationer och i släkten fanns förutom afrikanskt 

både indian och europeiskt irländskt blod. King sr. (f.1899) beslöt sig för att lämna det 

slitsamma lantbrukar livet, som hade brutit ned hans far, som alltjämt försökte dränkta sina 

sorger med flaskan. Vid sexton års ålder begav sig King sr. in till storstaden Atlanta för att 

finna lyckan och bryta med de slavliknande förhållandena hans familj levde under som 

arrendatorer. King sr. var en ambitiös ung man som hade gett sig dän på att hans egen 

blivande familj skulle äga sitt eget hem. King sr. arbetade flitigt och skrev in sig på 

Morehouse collage som var ett college för studenter med afro-amerikanskt ursprung. På 

Morehouse träffade King sr. sin blivande fru Alberta Williams som läste till kantor och lärare. 

Albertas far Adam Daniel Williams var en populär och drivande baptistpastor med sin egen 

kyrka och församling (Ebenezer baptist church) i Atlanta. Den unge studenten King sr. bad 

pastor Williams om att få gifta sig med Alberta och med pastorns välsignelse gifte sig det 

unga paret år 1926 och flyttade in i ett hus som familjen Williams ägde. Efter att King sr. 

blivit vigd till baptistpastor dröjde det inte länge för än han efterträdde sin svärfar som 

huvudpastor vid Ebenezer bapstist church.  King sr. var djupt involverad i den afro-
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amerikanska medborgarrättsrörelsen och blev med åren en mycket uppskattad och respekterad 

samhällsledare i Atlanta.
31

 

 

Den unge Martin Luther King jr. beskrivs som en pojke som hade lätt för att lära och besatt en 

stor socialkompentens och en ännu större viljestyrka. Trots att King jr. föddes vid samma tid 

som den stora depressionen led familjen ingen nöd och hans uppväxt präglades av en trygg 

medelklassuppfostran där utbildning stod i centrum. Vid femton års ålder 1944 var han redan 

antaget till Morehouse, samma collage i Atlanta som hans far hade tagit sin examen. King jr. 

beskrivs av rektor Benjamin E. Hayes, som en tillbakadragen student som utstrålade en 

mognad som var ovanlig för unga män i hans ålder. Den unge King drevs av en enorm 

kunskapshunger och hans främsta intresse var retorik. King jr. trivdes mycket bra på 

Morehouse då han där fick möjligheten upplevde en känsla av frihet som inte fanns för afro-

amerikanerna på någon annan plats i samhället. Morehouse präglades av from kristen 

tradition, varje dag inleddes med morgonandakt och den vetgirige King jr. stannade ofta kvar 

för att ställa frågor rörande predikningarna. På Morehouse inspirerades King jr. av många 

välutbildade och framstående färgade präster och pastorer och med tiden blev det klart för den 

unge studenten att det var pastor som han var ämnad till att bli. King jr rådfrågade sin far om 

hans prästkall var riktigt och efter en provpredikning gav King sr. sin son välsignelse att 

fortsätta att läsa till pastor. Kings drivkraft redan från unga år var att arbeta för att förbättra de 

afro-amerikanska medborgarnas ställning i det amerikanska samhället. King insåg att han som 

collegestudent med en övremedelklass bakgrund var väldigt priviligierad gentemot de flesta 

andra färgade, därför sökte King aktivt erfarenheter från det ”riktiga livet” utanför campus. 

Efter arbetstid och under skolloven arbetade King med enkla fysiska arbeten bland människor 

från betydligt enklare förhållanden än hans egna. Engagemanget för människor som levde i 

samhällets bottenskikt växte sig allt starkare ju äldre King blev. I juni 1948 avlade den då 

nitton årige King en ”Bachelor of Arts” examen ungefär motsvarande en fil. kand. vid 

Morehouse Collage och hans framtid såg mycket lovande ut.
32

 

 

Hösten1948 flyttade den unge studenten King från hemstaden Atlanta i Georgia till staden 

Chester i Pennsylvania. I Chester låg Crozer teologiska seminarium där King påbörjade sin 

pastorsutbildning. Den inledande tiden vid Crozer var tuff för King då han var fast beslutsam 

att som en av sex färgade studenter hävda sig gentemot över hundra vita.  King ville visa sig 
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duglig, han ville visa att färgade var lika goda studenter som vita. Senare medgav King att 

hans frenesi att visa sig duglig hade varit väl i överkant men han ville visa sina vita 

studiekamrater att den gängse fördomen om negern som lat och högljudd inte stämde. Kings 

nit gav resultat och han fick rykte om sig som en mycket framstående student som hävdade 

sig i alla ämnen. Utöver ordinarie kurser fördjupade sig King i böcker som kunde ge honom 

kunskap om hur orättvisorna i det amerikanska samhället kunde överbryggas. En bok som 

gjorde djupt intryck var ”Christianity and the social crisis” (Kristendomen och de sociala 

kriserna) skriven av den tysk-amerikanske teologen Walter Raushenbush, i boken kunde King 

läsa om hur Jesu förkunnelse kunde appliceras på samtida samhällsproblem. Raushenbush 

hjälpte King att komma till insikt om kyrkans stora potential som samhälls omvandlande 

faktor. År 1950 kom King i kontakt med den indiske samhällsutvecklaren Mohandas 

Karamchand Gandhi mer känd genom sin hederstitel, Mahatma Gandhi som betyder den, 

store Anden. King blev undervisad om Gandhis icke-våldsfilosofi främst genom den 

karismatiske afro-amerikanske baptistpastorn Mordecai Johnson som efter ett besök i Indien 

hade blivit övertygad om att Gandhis icke-vålds taktik kunde tillämpas på afro-amerikanernas 

kamp för medborgliga rättigheter i U.S.A. Johnson inspirerade King till att börja studera 

Gandhis liv och lära, speciellt blev King intresserad om användandet av just icke-vålds 

metoder, såsom massdemonstrationer, strejker, bojkotter och fasta. Genom att studera 

litteratur av och om Gandhi lärde sig King mer om uttrycket Satyagraha, som betyder 

sanningens kraft eller själs styrka. Läran om Satyagraha betonade att individen skulle utföra 

passivt lydnad dvs. att uthärda lidanden och orättvisor för att bevisa att den egna ståndpunkten 

sanning genom att protestera mot sin motståndare utan att åsamka honom någon skada eller 

lidande. Satyagraha filosofins tyngd som medel för passivt motstånd bekräftades av att 

utövaren fick svära en helig ed på att inte bryta med den hedersamma livsföring som 

Satyagraha representerade. King blev imponerad av Gandhis starka tro på sanningens kraft 

och hans övertygelse att fysiskt lida för ett större sammanhang än sig själv och sitt eget 

välmående. I sin forskning om Gandhi fann King att Gandhi blivit inspirerade av den 

amerikanske essäisten och filosofen Henry Davis Thoreau (1817-62) och hans skrifter om 

civil olydnad och individens rätt till att göra motstånd mot ett samhälle som var orättvist. 

Thoreau hade i sin tur blivit inspirerad av hinduismens heliga skrift Bahagavadgita (Den 

upphöjdes sång; dvs. guden Krishnas sång) och andra verk i den orientaliska litteraturskatten. 

Thoreau var även en stark motståndare slaveriet och arbetade aktivt för att avskaffa det. Att 

sitta i fängelse under tider av missförhållande i samhället var enligt Thoreau en bedrift då det 

tyder på individuell karaktär och styrka. Både Gandhi och Thoreau inspirerade alltså King och 



 

28 

 

han bar med sig lärdomar från dessa båda ut i sitt yrkesverksamma liv efter det att han tagit 

sin examen år 1951. Efter prästseminariet började King studera vid The University of Boston 

där han fortsatte att studera till en doktorsgrad i teologi. Akademiska meriter åsido så var nog 

mötet med Coretta Scott det viktigaste som hände King i Boston. Coretta Scott var en student 

från Alabama vars sångbegåvning hade fört henne till studier i Boston på New England Music 

Conservatory.  Den unge pastorn föll hals över huvud för den vackra sopranen vars integritet, 

intelligens och stora vilje styrkan kunde matcha hans egen.
33

 Coretta Scott King beskriver i 

sin självbiografi – ”Mitt liv med Martin Luther King” att hon hade stora betänkligheter innan 

hon släppte in King i sitt liv och började sällskapa. Till att börja med var Martin baptist och 

till råga på det pastor, själv var Coretta Metodist och mellan de båda samfunden fanns olika 

syn på hur dopet skulle utföras för att vara giltigt. Coretta som var en begåvad sopran som 

började få erkännanden och framgång i sin karriär ville inte i första hand ge upp sina egna 

konstnärliga ambitioner för att bli en pastors fru som skulle få leva ett liv i bakgrunden av sin 

man. Coretta bad till Gud för att få visshet om huruvida hon skulle välja att låta sig uppvaktas 

av pastor King. Efter förvissning om att King var mannen för henne gav hon sitt samtycke till 

giftermål och paret vigdes samman på gräsmattan till Corettas föräldrahem den 18 juni 1953 

av pappa King. 
34

 År 1954 blev ett händelserikt år för paret King; efter giftermålet flyttade de 

tillbaka till Boston för att färdigställa sina utbildningar. Coretta tog sin examen vid 

musikkonservatoriet sommaren och Martin var i slutskedet av sin teologie doktorsavhandling 

med titeln; - ”A comparison of the Conceptions of God in the Thinking of Paul Tillich and 

henry Nelson Wieman”. Efter Coretta avslutat sin utbildning flyttade paret King från Boston 

till staden Montgomery i delstaten Alabama där Martin fick sin första tjänst som 

församlingsledande pastor i Dexter Aveny Baptist Church.
 35

 King fick sin efterlängtade 

doktorsgrad i Teologi den 5e juni 1955.
36

 

3.3.2 Montgomery Alabama – Medborgarrättsrörelsens vaga  

 

”Det är inte det nya Jerusalem som angår mig just nu. Det som angår mig är det nya Atlanta, 

det nya Montgomery, den nya södern.” – Martin Luther King jr. 1960
37

 

Delstaten Alabama var under 50-talet djupt segregerad och staden Montgomery utgjorde inget 

undantag. Exempelvis så var den afro-amerikanska befolkningen tvungen att lämna sina 
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platser på bussen ifall en vit passagerare steg på och saknade sittplats. Segregationen inom 

lokaltrafik kom att utgöra en historisk viktig spelplan i december 1955 då den färgade 

sömmerskan Rosa Parks vägrade att lämna sin sittplats på bussen för en vit passagerare. Parks 

ansåg att hon hade lika stor rättighet att sitta som en vit passagerare då även hon betalade full- 

pris på bussen, dessutom led hon av svår värk i fötterna. Parks arresterades då hon vägrade att 

flytta på sig och ryktet om hennes arrest spred sig snabbt inom det afro-amerikanska 

samhället. Martin Luther King jr. som hade varit pastor i Dexter Aveny Baptist Church i lite 

mer än ett år hjälpte tillsammans med den lokale ordföranden i N.A.A.C.P. att kalla till ett 

rådslag där alla inflytelserika afro-amerikaner var kallade att delta. Ett fyrtio tal samlades och 

bestämde att tiden var mogen för att bojkotta det lokala busstrafikbolaget tills det att den 

färgade befolkningen behandlades lika som den vita. En bojkott av bussrörelsen skulle 

innebära ett svårt ekonomiskt slag då den afro-amerikanska befolkningen utgjorde majoriteten 

av resenärerna.  Bussbojkotten kom att pågå under ett års tid och var en svår prövning för det 

afro-amerikanska samhället, många blev av med sina arbeten då de inte kunde komma i tid, 

andra blev hotade och misshandlade för att de störde ordningen i samhället.
38

  Den 

amerikanske samhällshistorikern Lerone Benette jr. beskriver i sin biografi om Martin Luther 

King jr. hur King två dagar efter att Rosa Parks arresterades valdes till ordförande för 

organisationen – ”The Montgomery Improvment Association” (Montgomerys 

framstegsförbund) vars syfte var att stödja bussbojkotten och med den som medel förhandla 

fram förbättrade villkor för de afro-amerikanska medborgarna i Montgomery. Redan från 

första början av sitt arbete som församlingsledare betonade King vikten av socialt arbete och 

samordnade en kyrkligkommitté som skulle arbeta med sociala och politiska frågor. Varje 

deltagare i denna kommitté skulle vara registrerad väljare och medlem i NAACP. Kings stora 

sociala engagemang, utmärka ledaregenskaper och det faktum att han var politiskt obunden 

gjorde honom till en passande ordförande. King insåg att rollen som ordförande var mycket 

riskabel då han stod som representant för ett möjligt uppror inom det afro-amerikanska 

samhället i Montgomery. I ett tal till den upprörda afro-amerikanska befolkningen i 

Montgomery manade King till fredlig kamp. King citerade Jesus som sade: ”Älska era fiender 

och be för dem som förföljer er.” samt den afro-amerikanske medborgarrättsledaren, Booker 

T. Washington: ”Låt ingen människa får er sjunka så lågt att ni hatar honom!” King 

betonade att varaktig förändring endast kunde ske genom fredliga aktioner och att framtidens 

historieskrivare skall skriva om hur ett storartat svart folk förde in nya tankar och ny värdighet 
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i civilisationens ådror. En ny afro-amerikansk samhällsledare hade framträtt och folket i 

Montgomery hade mangrant sanktionerat hans ledarroll. King började allt mer förstå vilken 

psykisk och social kraft som rymdes inom de afro-amerikanska kyrkosamfunden samt vilken 

utsatt roll han hade tagit på sig. Den 26/1. 1956 arresterades King för fortkörning och sattes i 

fängelse men släpptes senare samma dag efter att han betalat borgen. I fängelset såg King hur 

illa den afro-amerikanska befolkningen behandlades och fångarna där bad att han inte skulle 

glömma deras situation efter han frigivits.  Den 30/1 utsattes familjen King för ett 

bombattentat som demolerade framsidan på deras hus. King manade efter attentatet den 

upprörda folkmassan på över 1000 personer som samlats på gatan utanför hans hus till att 

besinna sig. King sa: ”Låt er inte gripas av panik, gör inget överilat, grip inte till vapen! Den 

som griper till svärd, skall förgöras av svärd. Vi skall inte bruka våld! Jag vill att ni skall 

älska våra fiender. Var god mot dem! Älska dem och låt dem förstå att ni gör detta! Det var 

inte jag som förorsakade den här bojkotten, men jag har blivit ombedd att vara er talesman 

och det vill jag också vara. Men jag vill också att det skall bli känt över hela landet, att om 

jag hejdas, kommer i alla fall denna bojkott inte att upphöra utan att våra krav beaktas. För 

det vi gör, är rätt. Det vi gör är också riktigt, och Gud är med oss!” King lyckades både stilla 

den upphetsade folkmassan och få ut sitt budskap i medierna.
39

 

 

Kings ställning som ledare befästes alltmer och hans ryckte som medborgarrättsrörelsens 

klippa och talesman spred sig över hela landet. Medierna började jämföra King och hans icke-

våldsfilosofiska handlande och uttalande med Mahatma Gandhi och indiernas kamp för 

självständighet. En vit bibliotekarie vid namn Juliette Morgan, gav den lokala tidningen 

”Montgomery Advertiser” uppslaget att lyfta fram och jämföra afro-amerikanernas kamp i 

Montgomery med Gandhis och indiernas kamp för självständighet. De afro-amerikanska 

samhällsledarna tyckte att denna jämförelse gav tyng till deras egen kampanj och fortsatte att 

lyfta fram jämförelsen och Gandhi blev en betydelsefull ledstjärna och ikon.  

King som studerat Gandhis ickevålds filosofier vid Crozer teologiska seminarium såg även 

möjligheten att sammansmälta bilden av Gandhi med bilden av den afro-amerikanske 

predikanten till en. King ämnade använda det afro-amerikanska samhällets djupa tro på 

kyrkan som samhällsbärande organisation för att organisera folkmassorna. I början av 1900-

talet hade afro-amerikaner farit på pilgrimsresor till Indien för att låta sig inspireras av 

Gandhis och hans praktiserande av satyagraha – icke-våldsfilosofi. För att sedan föra hem 
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inspirationen och tekniken och lära ut den inom de egna leden. Tanken på en amerikansk 

Gandhi som skulle leda och frälsa den färgade befolkningen fanns alltså sedan länge – skulle 

King vara denna man? Allt medan bojkotten i Montgomery fortsatte under 1956 fortsatte 

King att studera och fördjupa sig i Gandhis lära och icke-vålds filosofi. Ju längre 

bussbojkotten fortlöpte desto mer flyttades fokus från grundkraven att desegregera bussarna 

till att desegregera hela samhället. I november 1956 föll en dom i Högsta domstolen som 

fastställde att segregationen på stadens lokala bussbolag stred mot grundlagen. En stor seger 

var vunnen och utslaget gav kraft till fortsatt kamp mot segregationen i staden Montgomery, i 

staten Alabama, i samtliga sydstater och i hela U.S.A. Den 21 december 1956 steg den endast 

27 årige King åter på bussen tillsammans med både afro-amerikanska och vita präster, en 

handling som symboliserade en ny tid i staden Montgomerys historia.
40

  

 

3.3.3  Viktiga händelser för medborgarrättsrörelsen under Martin Luther King 

jrs. ledarskap åren 1957-68 

 

Southern Christian Leadership Conferencence grundas 1957 

Martin Luther King jr. och hans förespråkande av icke-vålds metoder blev kända över hela 

U.S.A. och även i stora delar av världen. Bojkotten i Montgomery kom att bli epicentrum för 

en väckelse inom den afro-amerikanska medborgarrättsrörelsen och King blev med tiden 

liksom Gandhi allt mer en ikon för icke-våldsfilosofi. År 1957 grundades – Southern 

Christian Leadership Conference (SCLC - förbundet av kristna ledare i södern), en 

organisation som strävade efter att organisera och mobilisera de kristna samfunden så att de 

kunde bli en kraft att räkna med i kampen för afro-amerikanernas medborgerliga rättigheter. 

Martin Luther King Jr blev vald till ordförande, King hade på kort tid bevisat sig mycket 

duglig. Trotts att hans familj skakats av bombdåd och att han själv arresterats ett 

dussintalgånger predikade han att ickevåld var enda vägen till förändring av det segregerade 

samhället.
41

 Coretta Scott King framhåller att styrkan i SCLC var att dess ledamöter främst 

var afro-amerikanska pastorer som hade en bred förankring i det afro-amerikanska samhället 

och att tron på ickevåldsidealet var starkt förenad med den kristna tron. Coretta berättar att 

hennes make Martin starkt betonade att icke-våldsfilosofin var kittet som håll ihop och förde 
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rörelsen framåt samt att det var den enda metod som kunde förändra afro-amerikanernas 

livsvillkor.
42

 

 

”Stride Toward Freedom” – mordförsök och resa till Indien år 1958-59 

Under en turné för att gör pr. för sin bok ”Stride Towards Freedom” i september 1958 blev 

King knivhuggen av en sinnesförvirrad afro-amerikansk kvinna i Harlem, New York. King 

fördes till det lokala sjukhuset och lyckligtvis gick operationen bra men läkaren informerade 

Coretta att hennes man bara var en hårsmån från att bli dödad då kniven snuddade stora 

kroppspulsådern. Martin och Coretta Scott King tolkade knivdådet och prövningen vid denna 

tid med Jesu prövning i Getsemane trädgård och att händelsen var beseglad av Gud vilja. 

Coretta Scott King jämför Martins konvalescenstid med den tid Gandhi spenderade i fängelse 

i den bemärkelsen att de båda männen fick en möjlighet att utan att bli avbrutna reflektera 

över sina liv och över sin mission.  

   Under konvalescenstiden närde Martin drömmen sin långlivade dröm om att besöka Indien 

när han var frisk igen. Resan blev verklighet i mars 1959, vid ankomsten i Bombay (Mumbai) 

slogs paret King av den oerhörda fattigdomen som fanns i landets största stad och kontrasten 

mellan de hemlösa i slummen och premiärminister Nehrus palats i New Dehli där de hade 

audiens var gigantisk. Trotts besök hos ministrar och andra dignitärer var det möjligheten att 

vandra i Gandhis fotspår som mest berörde makarna King. Coretta tar i biografin om sin man 

upp ett besök i en by i södra Indien som hette Gandhigram (Gandhis by) där makarna King 

deltog i en gudstjänst där flera hundra människor läste böner ur hinduiska, muslimska, kristna 

och buddistiska heliga skrifter. Makarna King blev berörda av de människor som valt att 

fortsätta att leva efter Gandhis principer och i samtal med dessa människor undervisades paret 

i Gandhis livsfilosofi - Satyagraha (själsstyrka el. att hålla fast vid sanningen) vilken var 

grundstenen i Gandhis ickevålds-filosofi. I sina tal över den indiska subkontinenten framhöll 

King sin tacksamhetsskuld till Gandhis icke-våldsfilosofi. Coretta betonar att de två 

komponenter hennes make bar med sig från Indien var en ökad kunskap ickevåldets betydelse 

och hur viktigt det var att leva i enkelhet utan stort materialistiskt bagage.
43
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”Sit ins” och ”Freedom rides” - King tillbaka till Atlanta och en ny form av demonstration 

påbörjas år 1960 

År 1960 väljer King att lämna sitt arbete som församlingsledande pastor för Dexter Aveny 

Baptist Church i Montgomery Alabama för att flytta tillbaka till sin uppväxt stad Atlanta, för 

att kunna ägna mer tid åt sitt arbete inom medborgarrättsrörelsen.
44

 Samma år inleder fyra 

afro-amerikanska studenter den första sit in-demonstrationen i staden Greensboro, North 

Carolina. Studenterna sätter sig helt sonika ner i den segregerade lunchrestaurangen 

Woolworth´s avdelning för vita och beställer en kopp kaffe med mjölk. Servitrisen ber dem 

lämna lokalen men de sitter kvar och väntar på att bli serverade och efter en halvtimme 

lämnar de restaurangen när den stänger. Följande dag kom flera afro-amerikanska studenter 

och slog sig ner i restaurangen, men i sitt följe hade de mediabevakning som rapporterade 

över hela USA hur studenterna satt och väntade utan att bli serverade men som efter en bön 

lugnt lämnade restaurangen. Detta var den första av tusentals ”sit ins” som afro-amerikaner 

(främst studenter) skulle utför över hela södern där offentliga lokaler ännu inte blivit 

desegregerade. Studentrörelsen som organiserade de fortsatta sit in-demonstrationerna gick 

under namnet Student Nonviolent Coordination Committee (SNCC).
45

Coretta Scott King 

berättar att hennes man tillsammans med studenterna hjälpte till att forma SNCC och 

utformad deras stadgar där icke-vålds filosofi och total ras integration stod i centrum. SNCC 

var även den rörelse som gjorde hymnen ”We shall Overcome” världskänd när de sjöng den 

på sina massmöten.
46

 King blev själv arresterad och fängslad efter att ha deltagit under en sit 

in-demonstartion i Atlanta i oktober 1960, men frisläpptes efter åtta dagar i fängelse med 

hjälp av politiska påtryckningar från Robert Kennedy.
47

 

  Den 1 november 1961 trädde en ny lag i kraft som innebar att segregation på buss och 

järnvägsstationer vars linjer passerar delstatsgränser var förbjuden och medlemmar i SNCC 

beslöt sig för att prova den nya lagen genom att åka med buss och järnväg genom södern och 

desegregera väntrummen och rörelsen kallar sig själva ”Freedom Riders”. Dessa resenärer för 

frihet desegregerade väntrum i hela södern bl.a. i Albany Georgia där tio ungdomar 

arresterades och fängslades och dit Martin Luther King kallades för att leda 

medborgarrättsrörelsen i december 1961. King anordnade en protestmarsch till stadshuset och 

domstolsbyggnaden där tvåhundra femtio aktivister gick ner på knä och bad för ungdomarnas 

frigivning och respekt för den federala lagen. Polischefen i Albany lät på ett lugnt sätt 
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arrestera alla aktivister men släppte dem sedan, efter nio månader av aktioner och åtskilliga 

återhållsamma arresteringar så ebbade Albany rörelsen ut pga. att det fanns för många åsikter 

om hur dödläget skulle lösas. King och medborgarrättsrörelsen hade mött en slug motståndar i 

Albanys polischef som bemötte icke-våldsaktioner med icke-våldsarresteringar som inte 

lockade dit media.
48

 

 

Birmingham, Alabama 1962-63 

En polischef av ett helt annat slag än den Albany var ”Chief of Police” – ”Bull” Connor i 

Birmingham, Alabama. Connor var pigg på att arrestera varenda ”nigger” som ställde till 

oreda i hans stad och han tänkte följaktligen se till så att fängelserna fylldes till 

bristningsgränsen med aktivister. Birmingham ansågs som den mest segregerade staden i hela 

södern och det var i denna stad som King och hans medborgarrättsaktivister började 

demonstrera i under sensommaren 1962. King ansåg att om Birmingham, som var 

segregationens och rasismens huvudfäste, kunde desegregeras och falla så skulle resten av 

södern också falla. Därför turnerade King runt i USA för att samla in pengar till 

medborgarrättsrörelsens aktioner i Birmingham. Tusentals aktivister engagerade sig och bland 

dessa var det många ungdomar som stod i de främsta leden. Sit-in-demonstrationer och 

demonstrationståg avlöste varandra under hösten och vintern 1962 men det var under våren 

1963 som Birmingham verkligen skulle hamna på kartan. Den lokala domstolen i 

Birmingham hade förbjudit ett hundra tal afro-amerikanska ledare att delta i ”sit-ins” och 

King och hans närmsta man pastor Ralph Abernathy samt undomspastorn Jake Shuttlesworth 

var inkluderad i denna skara. På långfredagen ledde King, och Abernaty och en marsch 

igenom staden vars mål var stadshuset men efter ett par kvarter grepps alla deltagare och 

pressfotograferna kunde ta bilder på när de King och Abernaty kastades in i den fönsterlösa 

fångbilen. King hamnade i isoleringscell och i beckmörkret drabbades han av en 

överväldigande rädsla över att medborgarrättsrörelsen i Birmingham kunde förlora kontrollen 

utan ledare. Protestmarscherna fortsatte utanför fängelset och polischef Connor fortsatte att 

fängsla demonstranterna. Situationens allvar belyses att president Kenny själv kontaktade 

Kings fru Coretta för att berätta att han hade haft kontakt med fängelset i Birmingham för att 

kontrollera att hennes man behandlades väl. Något som sårade King mer än själva 

fängelsevistelsen var den helsides annons som åtta vita representanter från olika samfund i 

Birmingham som inkluderade romersk-katolska kyrkan, protestantiska kyrkan och den judiska 
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församlingen. Samfundsledarna kritiserade King för att lägga sig i Birmingham bornas privata 

angelägenheter. Annonsen gav King upphov till att fundera över medborgarrättsrörelsens mål 

och tillvägagångssätt och hans rätt att som ledare att utöva ett stort inflytande över andra 

medmänniskor. Efter att ha kontemplerat formulerade King ett herdebrev som kom att bli ett 

manifest för hela medborgarrättsrörelsen – ”The Letter from a Birmingham Jail” 

  Efter åtta dagar i fängelse löstes King ut mot en borgenssumma, det var svåra tider för 

medborgarrättsrörelsen i Birmingham alla dagar som aktivisterna varit fängslade började att 

ge påverkningar på deras privatekonomi. Flera aktivister förlorade sina ringa inkomster och 

andra riskerade att helt förlora sina arbeten, vad skulle göras? Ledarna för 

medborgarrättsrörelsen tog då ett tufft beslut då de beslutade att låta barn och ungdomar lära 

sig icke-våldsfilosofi och metoder för utövande av icke-våld. De nationella medierna som 

hade varit vänligt inställda till manifestationen i Birmingham ifrågasatt nu vad det var för 

människor som lät sina barn riskera livet? King och andra ledare ställde då en motfråga - var 

befann sig kritikerna under de århundraden när afro-amerikanska barn utnyttjades under det 

segregerade samhällssystemet.
49

 

  Den 2 maj var hundratals ungdomar samlade i baptistkyrkan, på sixtenth street, i 

Birmingham för att ge sig ut på gatorna för att demonstrera. King lugnade oroliga föräldrar 

med orden: ”Oroa er inte för era barn. Det kommer att gå bra för dem. Hindra dem inte om 

de vill låta sig häktas. De utför inte bara en uppgift för sig själva utan åt hela Amerika och 

hela mänskligheten… De gräver en hoppets tunnel genom förtvivlans berg.” Polischefen 

Connor som inte kunde fylla sina fängelser med mera aktivister lät brandkårens vattenkanoner 

helt sonika spola bort dem från gatan och reportrar från radio, tv och tidningar kunde se hur 

barn och ungdomar misshandlades av polisen och attackerades av deras schäferhundar. När 

dessa bilder kablades ut i media växtes en stark våg av avsky mot myndigheterna i 

Birmingham. Det var Birminghams affärsidkare som till slut ville få igenom en 

överenskommelse om att av segregera de offentliga platser och anställa afro-amerikanska 

affärsbiträden. King var nöjd med framgången och under sommaren integrerades flera andra 

städer i södern. Fler våldsdåd skulle komma att följa i Birmingham men en delseger var ändå 

vunnen.
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Marschen till Washington 1963 – ”I have a Dream!” 

I juni 1963 kom president Kennedy med ett förslag till en ny medborgarrättslaglag och 

medborgarrättsrörelsen beslöt sig för att manifestera detta förslag genom en marsch till 

Washington. Marschen samlade folk från hela USA och över 250 000 personer var samlade, 

till mesta dels bestod folksamlingen av afro-amerikansk medelklass men även en stor del 

studenter, var av en fjärdedel var vita. Den stora folkskaran samlades vid Lincoln monumentet 

för att höra till olika talare från medborgarrättsrörelsen samt lyssna till musik från 

gospelsångaren, Mahalia Jackson och folksångarna Joan Baez, Bob Dylan och många flera 

kända artister. King fick som sista talare berätta om sin vision om Amerika i ett tals som har 

blivit världskänt – ”I have a dream!”. Följande citat är hämtat ur inledningen till detta tal: ”I 

have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons 

of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a 

dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, 

sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and 

justice, I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will 

not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream 

today! I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its 

governor having his lips dripping with the words of ìnterposition´ and `nullification´ - one 

day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with 

little white boys and white girls as sisters and brothers.” Genom talet i Washington blev 

Kings och medborgarrättsrörelsens vision känd över hela USA och i stora delar av världen.
51

 

 

 

President Johnson undertecknar ny medborgarrättslag 1964 

President Lyndon B. Johnson skriver den 2 juli 1964 under Kennedys medborgarrättslag som 

förbjuder segregation enligt lag i skolor, offentliga platser och inom arbetslivet.
52

 

 

King får Nobels fredspris 1964 

Den trettiofem årige King tilldelas Nobels fredspris av Norges Kung Olav för sina insatser för 

den afro-amerikanska befolkningen och den amerikanska medborgarrättsrörelsen. King 
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kungör att han ämnar använda den publicitet priset ger honom till att föra fram icke-våldets 

budskap.
53

  

 

Kampen för rösträtt i Selma 1965 

1965 var 99% av de röstberättigade i den lilla staden Selma i delstaten Alabama vita och 

mellan 1954 och 1961 hade endast 14 afro-amerikaner lyckats att registrera sig för att rösta.  

King och representanter från Southern Christian Leadership Conference (SCLC) och Student 

Non-violence Coordinating Committiee (SNCC) var på plats för att organisera och stötta den 

afro-amerikanska befolkningen när de skulle rösta i januari 1965. Stämningen i Selma var 

hätsk och många rasistiska grupperingar hade samlats för att provocera 

medborgarrättsrörelsens anhängare och hindra afro-amerikaner från att komma in i 

röstregistreringskontoret. Åter igen arresterades medborgarrättsaktivister på ett brutalt sätt och 

även King blev arresterad och fängslad. Medierna följde utvecklingen och King fick en artikel 

publicerad i New York Times med rubriken – ”Brev från fängelset i Selma”. I artikeln kunde 

King konstatera att det satt fler afro-amerikaner i fängelse än det var som var registrerade i 

röstlängderna. Mediabevakningen ledde till att King fick möjligheten att efter sin 

fängelsevistelse kort samtala med president Johnson om vikten att en ny lag skulle införas 

som gjorde det enklare för afro-amerikaner att registrera sig för att kunna rösta. I staden 

Marion som är grannstad till Selma pågick den 18 februari en rösträttsmarsch som slutade i en 

katastrof efter det att den lokala poliskåren gick bärsärkagång genom havet av medborgarrätts 

aktivister och en afro-amerikansk man vid namn Jimmy Lee Jackson dödades. Som protest 

mot misshandeln och mordet planerade medborgarrättsrörelsen en nio mil lång marsch från 

Selma till delstatens och Guvernör George Wallace huvudsäte i Montgomery men marschen 

skulle komma att stoppas. Söndagen den 7 mars skulle i medborgarrättens historia bli känd 

under namnet ”Bloody Sunday”, då medborgarrättsaktivisterna stoppades av Guvernör 

Wallace polistrupper som brutalt misshandlade de femhundra aktivisterna i vad som kommit 

att kallas det värsta exempel på polisbrutalitet under medborgarrättsrörelsens historia. 

Nationella tv och radiobolag rapporterade från händelsen och resten av USA skakades av 

polisens hänsynslöshet. De våldsamma händelserna i Selma startade en våg av protester 

genom hela landet och allmänheten krävde att en ny rösträttslag skulle träda i kraft. King 

insåg att det var viktigt att använda sig av den våg av sympati som fanns i landet och därför 

mobiliserade han endast två dagar efter ”Bloody Sunday” en ny marsch från Selma till 
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Montgomery. King vädjade till sympatisörer från hela landet att delta i marschen men främst 

vädjade han till präster att delta. Tisdagen den 9 mars tvingades de tusen afro-amerikanska 

och femhundra vita demonstranterna att vända om då deras väg spärrades av polis och militär. 

Senare på kvällen mördades den vite prästen James Reeb av en mobb av Ku-Klux-Klan 

sympatisörer. Responsen från den amerikanska allmänheten blev enorm, tusentals präster, 

lärare och studenter tog sig till Selma för att stödja medborgarrättsrörelsen. President Johnson 

kallade till sig guvernören George Wallace till vita huset för ett samtal för att få honom att 

lösa situationen genom att erkänna de afro-amerikanskas rätt till att rösta och att desegregera 

skolväsendet i Alabama. I ett tal till nationen lovade president Johnson att införa en ny 

rösträttslag och markerade sin sympati med medborgarrättsrörelsens genom att citera deras 

egen hymn – ”We shall owercome”. Strax efter sitt tal genomförde president Johnson sitt löfte 

och lämnade fram en preposition till en ny rösträttslag.  

  I slutet av marsmånad kunde så marschen till Montgomery genomföras och över tretusen 

personer deltog. President Johnson hade tagit över ansvaret för Alabamas nationalgarde och 

för att stödja marschen sände han tvåtusen federala soldater som skydd för deltagarna. King 

ledde marschen till Montgomery och alla deltagare kom fram oskadda för att tillsammans med 

17 000 andra demonstranter samlas framför Capitolium i Montgomery där de kräver att en ny 

rösträttslag.  

   Den 7 augusti 1965 undertecknas den nya rösträttslagen som innebar att bl.a. kravet på 

läskunnighet avskaffades som tidigare hindrat afro-amerikaner att rösta. Lagen innebar även 

förenklade förfaranden i samband med registrering och röstning.
54

 

 

Upplopp i förorterna, fördömande av Vietnam kriget, stöd till soparbetare och mordet på King 

- åren 1966-1968 

Åren 1966-1968 var präglade av oro och upplopp bland den afro-amerikanska befolkningen. 

Upplopp var vanligt förekommande i de amerikanska storstädernas getton där den sociala 

misären var total och där det inte fanns mycket hopp för de afro-amerikanska ungdomarna 

som levde långt ifrån den amerikanska drömmen. Den förr enade medborgarrättsrörelsen 

splittrades och nya falanger leda av bland annat Stokely Carmichael menade att icke-

våldsfilosofins tid var över och att det nu var det dags att ta situationen i egna händer och ta 

makten genom våld. Carmichael skanderade uttrycket – ”Black Power” som blev ett slagord 

som fick bland den frustrerade afro-amerikanska befolkningen i de fattiga förorterna. 
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Carmichael var även med och grundade ”the Black Panter party” 1966 som under senare 

delen av 60-talet kom att allt mer militariseras.  

  För att kunna fokusera på segregationen i storstädernas förorter så flyttade King med sin 

familj själv till en förort i Chicago i januari 1966. I Chicago upplevde King hur svårt det var 

att tala om tålamod och icke-våld till en befolkning som levde i förortens misär med stor 

arbetslöshet och kriminalitet. I förorterna hade inte kyrkan en lika stark sammanhållande 

funktion som i södern och den kristna retoriken hos King fungerade därför inte lika bra. 

Under den heta sommaren 1966 blev det ett upplopp i staden p.g.a. att vattenposterna som 

brukade svalka den heta betongen hade stängts av. Segregationen ökade bland afro-

amerikanerna och den vita befolkningen som inte ville ha afro-amerikaner som grannar pga. 

av rädsla för att värdet på deras bostädernas drastiskt skulle sjunka. King och hans 

medarbetare i Southern Christian Leadership Conference försökte organisera 

hyresgästföreningar och ordna arbeten för afro-amerikanerna i förorten genom att hota 

affärsidkarna med bojkotter ifall de inte anställde afro-amerikaner. Men trotts dessa insatser 

var det var svårt att arbeta mot etablissemanget. 

   År 1967 engagerade King sig i att arbeta mot kriget i Vietnam som han ansåg var omoraliskt 

och som svärtade ner USA:s rykte i världen. King ansåg att det var orimligt att krigsmaskinen 

svalde enorma mängder pengar som behövdes för att få USA:s socialvälfärd att fungera. 

Kings antikrigs propaganda kostade honom mycket bl.a. hans kontakter med presidenten 

Lyndon B. Johnson försämrades och hans stöd bland amerikanerna överlag minskade. Även 

inom de egna leden blev han kritiserad för sina starka åsikter. När King började involvera sig i 

antikrigsrörelsen så drabbade det även Southern Christian Leadership Conference (SCLC) 

som fick minskat kassaflöde pga. minskade bidrag.  

King fokuserade under senare delen av1967 och vår/vintern 1968 att lyfta fram den fattigdom 

och sociala orättvisa som drabbade många av USA:s afro-amerikaner. Under våren 1968 blev 

King engagerad i sopåkarnas kamp i Memphis, Tennesse. Sopåkarna i Memphis krävde 

rättvisa löner och tillåtelse att bilda fackförbund. King blev inbjuden av sin vän James 

Lawson som var metodistpastor i Memphis. King och andra prominenta medborgarrätts ledare 

hjälpte till att anordna en fredlig protestmarsch som kom att störas av medlemmar av Black 

Power organisationen – Invaders som kom att krossa fönster och plundra affärer. 

Demonstrationståget upplöstes och polis använde tårgas och arresterade marschdeltagarna. 

King lyckades fly undan kaoset och beskylldes senare för feghet i pressen. SCLC:s 

medlemmar var luttrade skulle man våga anordna ännu en icke-våldsdemonstration i 

Memphis? Svaret blev jakande och datumet för den nya marschen sattes till den 8 april. På 
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kvällen den 3 april höll King ett tal i Mason Temple kyrkan i Memphis och två tusen åhörare 

hade samlats den stormiga kvällen för att lyssna på pastor King när han skulle hålla tal. I talet 

- ”I´ve Been to the Mountaintop” fokuserar King på att han likt Mose har varit på berget och 

sett det förlovade landet och att han vet att afro-amerikanerna kommer att nå sitt mål och bli 

fullvärdiga medborgare med fullvärdiga medborgerliga rättigheter i Amerikas förenade stater. 

Likt Moses kom aldrig King in det förlovade landet för dagen efter, den 4 april 1968, strax 

innan klockan sex på kvällen blev King skjuten i huvudet när han lämnade sitt rum på Motel 

Lorraine. King dödförklarades efter en timme på ST Josephsjukhuset i Memphis. Då nyheten 

kablades ut i media drabbades nationen av chock och många upplopp startade runt omkring i 

USA:s fattiga förorter. Kings begravning ägde rum den 9 april i Ebenezer baptist church i 

hemstaden Atlanta.
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3.4 Martin Luther King jrs. relation till icke-våldsfilosofin och  

Mahatma Gandhis utvecklande av icke-våldsfilosofin Satyagraha 

 

3.4.1 Martin Luther Kings jrs. väg till Icke-våldsfilosofin 

I sin bok – ”Vägen till frihet” som behandlar händelserna runt bussbojkotten i Montgomery 

berättar King om hur han kom att uppmärksamma och ta till sig icke-våldsfilosofins etik och 

moral. Under sin uppväxttid i Atlanta, Georgia kom King att avsky segregationen som 

dominerade hela hans värld. Ku-Klux-Klans terroriserande av afro-afroamerikaner, 

lynchningar, polisbrutalitet, orättvisa inom rättssystem, ekonomisk orättvisa, allt detta var en 

del av den unge Kings vardag. Segregation och förföljelse hade fört den unge King till hatets 

djupa avgrund och de vita kom att personifiera ondskan själv. Men under sina senare tonår 

kom King att arbeta tillsammans med vita fabriksanställda som delade de svartas ekonomiska 

segregation. Under denna tid kom King underfund med att den ekonomiska orättvisan och 

exploateringen i samhället drabbade både svarta och vita. Således djupnade Kings 

erfarenheter hur samhället fungerade och hans syn på vita blev mer nyanserad.  

  Under sin studietid på Morehouse College började King allt mer intressera sig för den 

samhälleliga orättvisan och segregationen ur ett ekonomiskt perspektiv. King läste och blev 

fascinerad av Thoreaus – ”Essay on Civil Disobedience” som behandlar individens rätt att 

bryta mot samhälles lagar om samhällets grundlagar var orättvisa. Thoreau behandlade även 

teorin om att göra motstånd utan att använda våld vilket intresserade King.  

   Men det skulle dröja ytterligare några år förrän King vid sina studier på Crozer 

prästseminarie djupare kom att söka efter en metod som genom en intellektuell väg kunde 

förändra och eliminera samhälleliga orättvisor. Den tysk-amerikanska teologen Walter 

Rauschenbuschs verk – ”Christianity and the Social Crisis” hjälpte King att få en teologisk 

bas som kunde kombinera hans stora intresse för samhällsfrågor. King ansåg att 

Rauschenbusch hade gjort kyrkan en stor tjänst genom att påminna om att evangeliet är till 

för: ”hela människan, inte bara själen utan också kroppen; inte bara hennes andliga väl utan 

också hennes materiella”. King blev övertygad: ”om att varje religion som bekänner sig 

syssla med människornas själar men inte befattar sig med de sociala och ekonomiska 

förhållanden, som plågar själen, är en döende religion, vilken endast väntar på sin egen 

begravning”.
56
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Under sin tid vid Crozer fördjupade King sig också i de stora filosofernas sociala teorier från 

Antikens Platon och Aristoteles till upplysningstidens Rousseuau, Hobbes, Bentham, Mill och 

Locke. King beskriver studerandet av filosoferna stimulerade och utmanade hans tänkande. I 

sin strävan att förstå kommunismen som var USA:s största fiende så studerade King både 

Marx och Lenin. King fann att den sanna kommunismens strikt materiella tolkning av världen 

inte har någon plats för en gud och detta kunde King som kristen inte acceptera.  

Men Marx hjälpte King att inse betydelsen av att rätt distribuera rikedom och faran med att 

fokusera på inkomsten istället för på livet.  

   I Philadelphia hörde King en predikan av Dr Mordecai Johnson som var ordförande för 

Howard University, Johnson hade just kommit hem från en resa till Indien och han berättade 

entusiastiskt för åhörarna om Mahatma Gandhis liv och lära. King blev djupt inspirerad och 

köpte efter mötet alla böcker om Gandhi och hans lära som han kunde finna. King grepps av 

Gandhis kamp mot samhälls orättvisor genom att använda motstånd genom icke-vålds 

tekniker och särskilt gripen blev King när han läste om saltmarshen till havet och Gandhis 

många fasteaktioner genom vilka han riskerade sitt eget liv för ett högre mål – sitt folks frihet. 

Gandhis ickevålds filosofi bygger på begrepp Satyagraha som betyder sannings kraft eller 

kärlekens kraft och denna filosofi blev mycket meningsfull för King som började förstå 

kärleken som drivkraft i sociala reformer. Innan King började studera Gandhi trodde han att: 

”Jesu etik var effektiv endast i förhållandet mellan individer. Buden `vänd den andra kinden 

till´ och `Älska dina fiender´ trodde jag endast gällde när individer kom i konflikt med andra 

individer; när rasgrupper och nationer råkade i konflikt, synes en mer realistisk hållning vara 

nödvändig. Men sedan jag läst Gandhi, insåg jag hur ytterligt jag hade misstagit mig”.
57

 

King ansåg att Gandhi var den förste människan i historien som kunde få Jesu kärleksetik att 

fungera, inte endast i växelverkan mellan individer, utan också som ett medel för social och 

kollektiv förändring. Det var i Gandhis betonade av kärlek och icke-våld som King fann den 

väg till sociala reformer han letat efter. King fann att Gandhis icke-vålds filosofi inte var den 

feges väg, inte heller var den var passiv emot ondska. Nej, Gandhis metod bestod i att göra 

motstånd mot ondskan genom att använda kärlek istället hat och våld. King instämde med 

Gandhi att våld föder våld och att det endast är kärlek som kan åstadkomma en 

sinnesförändring hos motståndaren som i sin tur leder till en förändring av samhället.
58
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Vid tiden för bussbojkotten i Montgomery 1956 då King blev vald till ledare och samordnare 

för bojkotten berättar King att han ofta sökte ledning genom Jesu förkunnelse i bergspredikan 

och att de teorier han lärt genom studerandet av Gandhis icke-våldsfilosofi kom till sin rätt i 

praktiska handlingar. King betonar att Gandhis icke-vålds metod är fysiskt passiv men 

andligen aktiv. King betonar även den delande kärleken eller Agape (grek.) som inom kristen 

tradition menar att allt liv är skapat av Gud och är därmed besläktat och bör respekteras. 

Denna grundtes, som King predikar, har inom kristendomen utvecklats till att människan skall 

älska sin broder som sig själv, för när människan skadar sin nästa skadar hon även sig själv.
59

 

 

3.4.2 Gandhi och utvecklandet av ickevålds-filosofin Satyagraha 

 

Vad betyder Satyagraha?  

 Satyagraha betyder ”Sanningens kraft” och är det praktiska tillämpandet av övertygelsen om 

Ahimsa (att inte döda).
60

 Gandhi skriver följande i sin självbiografi om satyagraha begreppets 

uppkomst i Sydafrika 1907: ”Den princip som kallas satyagraha fanns till, innan namnet 

skapades. Ja, när den uppkom, kunde jag själv inte säga vad den var. Även då vi talad 

gujarat, använde vi uttrycket `passive resistens´ för att beskriva den”. Gandhi fann att 

uttrycket ”passive resistens” var för smalt, och att det i europeiska sammanhang antogs vara 

de svagas vapen. Därför ansåg han att det var viktigt att ta fram ett nytt begrepp som kunde 

förklara den indiska rörelsens verkliga natur. Resultatet blev ordet Satyagraha en 

sammansättning av orden sat vilket betyder sanning och agraha som betyder fasthet.
61

 

 

Vilka religioner influerade Gandhi i utvecklandet av icke-våldsfilosofin – Satyagraha? 

Sedan barnsben har Mohandas Karamchand Gandhi (1868-1948) främst varit präglad av den 

hinduistiska religionen och dess olika inriktningar. I Gandhis barndom och ungdomsår tycks 

hans mor, Putlibal vara mycket betydelsefull. Putlibal var en hängiven vishnuit och anhängare 

av en sekt som betonade asketism, socialmedvetenhet, förkastandet av alkohol och droger 

samt vegetariskt leverne.
62

 Gandhis mors introducerade även sin son i en lära som 

undervisade att Koranen, Bibeln och Purana-texterna alla representerade alternativa vägar till 

frälsning. Tillsammans med sin mamma besökte Gandhi templet i hemstaden Porbandar och 

där kunde han både se och höra hur olika religioners heliga texter reciterades i ett 
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sammanhang.
 63

 Under sin barndoms år i Porbandar tog Gandhi även starkt intryck av en 

jainismisk munk som var vän till familjen. Munken undervisade Gandhi i ahimsa-begreppet, 

vilket innebar att den praktiserande förpliktigar sig att inte skada någon levande varelse. 

Jainismiska företrädare undervisar även fördelarna med att använda sig av naturmedicin, 

vegetariskt leverne, kyskhet och ett begränsat antal ägodelar. Troligen exponerades Gandhi 

redan tidigt om dessa livsval som florerar inom den jainismiska läran. Redan i barn och 

ungdomsåren kan vi alltså finna ingredienser som kom att bli betydelsefulla i utvecklandet av 

icke-våldsfilosofin satyagraha som består av social medvetenhet, praktiserande av ahimsa och 

respekt för andra människors övertygelser och tro.
64

 

 

Gandhis studieår i London (1888-1891) präglas av de täta kontakter han hade med Londons 

teosofiska sällskap. Teosoferna är de som får Gandhi att återknyta och uppskatta sitt 

hinduiska arv. Medan Gandhi hjälper teosoferna med översättningar av Bhagavad Gita väcks 

även hans eget intresse för de hinduiska religiösa texterna.
65

 Gandhi exponeras även för 

teosofernas lära om universellt brödraskap och idén att varje religion har en universell 

tradition som den delar med andra religioner. Dessa influenser utgör tillsammans med de 

jainismiska, grunden för Gandhis ståndpunkt att en ickevåldsaktivist måste respektera 

motståndarens åsikter och älska honom som en broder för att kunna övertyga honom om hans 

ståndpunkt är felaktig.
66

 Under studieåren kommer Gandhi allt mer i kontakt med 

kristendomen. Gandhi tyckte om att gå på gudstjänster och fick genom sin mentor Josiah 

Oldfield inspiration till att börja studera Bibeln.
67

  

 

Under åren 1883-1903 praktiserande Gandhi som advokat i Sydafrika och där lärde han känna 

många vänner både hinduer, kristna, muslimer och teosofer och alla bar de på en djup religiös 

övertygelse.
68

 Det var i Sydafrika som Gandhi verkligen fick upp ögonen för Jesu lära och 

speciellt vördade han Jesu bergspredikan som kom att starkt influera Gandhi i utformandet av 

satyagraha genom att betona Jesus budskap om vikten av att älska sin broder. Muslimska 

bröder fick Gandhi att studera Koranen och annan litteratur som gav honom ökad insikt om 

Islam. Gandhi kom att influeras av både kristendom och Islam men han kunde inte acceptera 

de monoteistiska religionernas anspråk att endast de var den sanna vägen till frälsning och till 
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Gud. Under åren i Sydafrika började Gandhi medvetet att söka andlig och religiös kunskap. 

Men han blev allt mer övertygad att den sanning han sökte, inte stod att finna inom endast en 

religion, utan sanningen fanns representerad i olika former inom alla religioner.
69
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4 Sammanfattning, analys och slutsats 
I denna del sammanfattar och analyserar jag insamlad fakta för att i slutsatsen besvara mina 

fyra frågeställningar. 

 

4.1. Hur har den afro-amerikanska befolkningens relation till kristendomen 

och de kristna samfunden förändrats genom tiderna i Nordamerika 

sedermera USA? 

I min undersökning har jag funnit att kristendomen har sedan slaveriets barndom i 1600-talets 

Nordamerika varit en del av de afro-amerikanska slavarnas vardag. Även om slavhandeln och 

importen av slavar utfördes för att maximera den monetära förtjänsten i den nyetablerade 

kolonin i Nordamerika. Kristendomen användes tidigt som ett maktmedel genom vilka 

slavägarna kunde tukta sina slavar och både fysiskt som mentalt etablera en slav och Herre 

relation. De afro-amerikanska slavarna fick slavägarnas bibeltolkning och de indoktrinerades 

till att tro att det var guds mening att de skulle leva som slavar och tjäna sina vita herrar. För 

Gud skulle straffa dem och deras familj om de satte sig upp mot sina herrar och guds eviga 

vilja. Slavarna tilläts alltså att gå i kyrkan men då endast i en speciell avdelning så att 

slavägarna kunde hålla sträng koll på dem, för i södern var oron för slavuppror mycket stor 

och det var endast under gudstjänstfirandet som slavarna fick tillåtelse att samlas i större 

grupper. Men på sin undanskymda plats uppe på kyrkläktaren fick de ändå höra 

bibelberättelserna lästa från predikstolen och även om prästen tolkade texterna i sin predikan 

så var slavarna fria till att göra sin egen tolkning och så utvecklades slavarnas tolkning av 

kristendomen vars teologi i stora drag kan beskrivas som en befrielseteologi där Gud en dag 

skall föra dem ut ur fångenskapen likt Mose gjorde med det judiska folket i Egypten. I slutet 

av 1700-talet efter det amerikanska frihetskriget även kallas den amerikanska revolutionen 

började de etablerade kristna samfunden tillåta de afro-amerikanska slavarna att starta egna 

församlingar som var avknoppningar från de samfund deras ägare tillhörde. Följaktligen blev 

”ST George Metodist church” moderkyrka till “the African Methodist Church”. De första 

fristående afro-amerikanska församlingarna växte fram efter det amerikanska inbördeskriget 

(1861-1865) då slaveriet officiellt avskaffats. De nya afro-amerikanska kyrkorna fortsatte 

oftast inte att tradera på de moderkyrkor de tidigare slavarna hade tillhört, då de allra flesta 

afro-amerikaner ville bryta tvärt med allt som förknippade dem med sina tidigare slavägare 

och deras traditioner. Pga. detta så växte de fristående baptistförsamlingarna enormt i södern 

då de saknade ett centraltstyre och församlingarna kunde styra sig själva. De fristående 

afroamerikanska kyrkorna blev snabbt väldigt betydelsefulla för det afro-amerikanska 
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samhället. Kyrkorna var afro-amerikanens hållpunkt i tillvaron och genom kristendomen fick 

individen och tolkningshorisont för att förstå och tolka världen. I den afro-amerikanska 

tolkningen av kristendomen var afro-amerikanen lika älskad av Gud som den vite mannen och 

även om det inte var så i övriga samhället så blev kyrkan en plats som symboliserade det 

förlovade landet där guds vilja råder. I kyrkorna bedrevs även undervisning vilket var viktigt 

för utbildning av afro-amerikanerna som inte hade tillgång till annan undervisning. 

Kristendomen och kyrkan som dess institution har varit mycket betydelsefull för att utbilda 

och frambringa framtida samhällsledare som kunde arbeta för afro-amerikanernas rättigheter 

som samhällsmedborgare. Under 1900-talet visade de kristna samfunden hur viktiga de var 

för sammanhållningen och utvecklingen av det afro-amerikanska samhället genom att till stor 

del organisera den amerikanska medborgarrättsrörelsen. I den amerikanska södern där stor 

segregation rådde mellan det vita och afro-amerikanska samhällena så fungerade de afro-

amerikanska kyrkosamfunden som plantskolor för nya kullar av kyrko och samfundsledare. 

Dessa ledare kunde med hjälp av kristna referensramar förmedla ett samhällsomvälvande 

budskap i form av den kristna frälsningsläran som innebar att Gud bistod afro-amerikanernas 

kamp för fullständiga medborgerliga rättigheter då deras kamp stod i linje med guds vilja att 

låta sanningen och rättvisan flöda fram likt en stor flod genom det amerikanska samhället.  

 

Slutsats: 

Den afro-amerikanska befolkningens relation till kristendomen kan beskrivas i tre skeenden: 

1) Först innebar kristendomen en del av ett förtryckande kolonialistiskt system och var 

därmed en tyngd som tryckte ner den afro-amerikanska slav befolkningen. 

2) Efter det att den afro-amerikanska slavbefolkningen integrerats med den västerländska 

kolonialkulturen så inleddes en omtolknings fas av kristendomens betydelse. Denna 

omtolknings fas ledde till att många afro-amerikaner själva tolkade om bibeltexterna 

och appellerade dem till sin egen livssituation och kunde därmed utvinna en 

livgivande relation till den religion som deras herrar tvingade på dem. 

3) När de fristående afro-amerikanska kyrkosamfunden växte fram efter det amerikanska 

inbördeskriget (1861-1865) blev kristendomen allt mer integrerad i det afro-

amerikanska samhällets kollektiva medvetande. De afro-amerikanska samhällena 

kretsade runt kyrkan och kristendomen blev den referensram man hade när man 

tolkade omvärlden. Kyrkorna kom att bli det utbildningsväsendet som skolade de afro-

amerikanska samhällsledare som kom att arbeta för medborgarrättsrörelsen under 

1900-talet.  
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4.2 Vilket inflytande hade baptistpastorn Martin Luther King jr över den 

amerikanska medborgarrättsrörelsens och dess praktiserande av icke-

våldsfilosofier som metod i kampen för fullständiga medborgerliga 

rättigheter? 

Startskottet för Kings engagemang och framväxande inflytande på den amerikanska 

medborgarrättsrörelsen skede efter det att han fått sin tjänst som pastor i Dexter Aveny 

Baptist Church i Montgomery, Alabama. Den 26 årige King blev osökt ledare för 

medborgarrättsrörelsen i Montgomery när han fick förtroendet att samordna bojkotten av det 

lokala bussbolaget. Rörelsens framgång, när den efter ett års tid, lyckades avskaffa 

segregationen på stadens busslinjer katapulterade King till en ställning som erkänt duktig 

ledare som på relativt kort tid blivit rikskändis. Kings och medborgarrättsrörelsens 

framgångar i Montgomery berodde mycket på att King betonande av icke-våldsfilosofin som 

vapen mot socialorättvisa och rasism. Den fredliga bussbojkotten slog hårt ekonomiskt mot 

det lokala bussbolaget vars resenärer till mesta del bestod av afro-amerikaner.  

  King fick fortsatt förtroende av medborgarrättsrörelsen och 1957 bildas ”Southern Christian 

Leadership Conference”(SCLC) och King väljs enhälligt till dess ordförande. SCLC kom att 

bli en dominerande drivkraft i medborgarrättsrörelsen och King i egenskap av dess ledare 

kom att få allt mer växande kontaktnät och allt mer inflytande och kan på detta sätt influera 

rörelsen till att praktisera icke-våld som metod för förändring av samhället.   

   Medborgarrättsrörelsen var i behov av en starkledare och många ansåg att King som 

betonade Gandhis icke-våldslära var nyckeln till framgång hade de kvalitéer som behövdes 

för att bli en afro-amerikansk version Gandhi och leda sitt folk till frihet som Gandhi hade 

gjort i Indien ett decennium tidigare.  

   Med åren blev King allt mer en portalfigur inom medborgarrättsrörelsen och när han själv 

nästan avlider efter ett knivöverfall 1958 blir han sedd som en martyr för 

medborgarrättsrörelsen och händelsen stärker ytterligare hans ledarställning.  

 

   King är konsekvent i sitt handlande och manar ständigt till lugn i utsatta situationer och 

förmedlar gång på gång att det är icke-våldsfilosofin som skall föra afro-amerikanerna till 

seger. Genom att bli fängslad och utstå lika stor risk för misshandel som sina bröder och 

systrar inom medborgarrättsrörelsen visar han sig som ett föredöme och en trovärdig ledare 

och detta förankrar ytterligare hans ledarposition.   

   King är även med att starta upp nya medborgarrättsorganisationer som ”Student 

Nonviolence Coordination Committee” (SNCC) och grundar organisationens stadgar på icke-
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våldsfilosofin. Genom att plantera icke-våldsfilosofin inom SNCC:s stadgar når King ut med 

sitt budskap till tusentals ungdomar.  

   King är tidigt medveten om medias stora inflytande när det gäller att bilda folkopinion och 

betonar vikten av det finns reportrar som fotograferar och filmar när icke-vålds utövare 

misshandlas av en poliskår som förtrycker den medborgare hon borde tjäna. Genom sina 

böcker kan King ingående nå ut med sitt budskap om icke-våldets förtjänster till en bred 

läsarkrets.  

   Genom tilldelandet av Nobels fredspris 1964 skrivs den 35-årige King in i världshistorien 

som en förgrundsgestalt för och värdig arvtagare till Gandhi som icke-våldsrörelsens främste 

förgrundsgestalt.  

 

Slutsats: 

Sedan bussbojkotten i Montgomery, Alabama 1954 växte Kings inflytande på den 

amerikanska medborgarrättsrörelsen kontinuerligt från år till år och som ordförande i 

”Southern Christian Leadership Conference” kom King att få ett brett kontaktnät inom 

kyrkosamfunden i södern och därmed en viktig bas till att sprida sitt budskap om icke-

våldsfilosofins förtjänster.  

   Kings starka övertygelse om icke-våldsfilosofins överlägsenhet när det gäller att införliva 

varaktiga samhälleliga förändringar kom att spridas genom hela medborgarrättsrörelsen pga. 

hans breda engagemang och förmåga att sprida och förankra icke-våldsfilosofin inom flera 

olika medborgarrättsorganisationer exempelvis ”Student Nonviolence Coordination 

Committee”.  

   King lärde sig tidigt att använda media för att sprida sitt budskap och för att väcka 

folkopinion och genom Nobels fredspris 1964 kom King till att bli icke-våldsfilosofins 

främsta förgrundsgestalt.   

Allt detta sammanlagt så är King den individ som under 1950 och 1960-talet har haft störts 

inflytande på den amerikanska medborgarrättsrörelsen och dess användande av icke-

våldsfilosofin som medel för varaktig samhällsförändring.  
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4.3 Vilka förebilder inspirerade Martin Luther King jr till att använda 

icke-våldsaktioner som metod i den afro-amerikanska kampen för 

fullständiga medborgerliga rättigheter? 

I min undersökning har jag funnit att det var under sin studietid på Crozer teologiska 

seminarium i staden Chester, Pennsylvania som den nittonårige teologistudenten Kings 

intresse för icke-våldsaktioner som metod i den afro-amerikanska kampen för fullständiga 

medborgerliga rättigheter först startade. Under åren vid Crozer kom King bl.a. i kontakt med 

den tysk-amerikanske teologen Walter Raushenbush som i sin bok ”Christianity and the social 

crisis” behandlade hur Jesu lära kunde appliceras på samtida samhällsproblem. Raushenbush 

hjälpte King att komma till insikten att det var möjligt att använda kyrkans stora sociala 

kontaktnät och kunskap för att starta en samhälls omvandlande rörelse.  

   Vid sitt tredje år på Crozer kom King i kontakt med den indiske samhällsutvecklaren 

Mohandas Karamchand Gandhi. King blev fascinerad av möjligheten att Gandhis icke-

våldsfilosofi kunde användas som hjälpmedel för medborgarrättsrörelsen kamp för afro-

amerikanens fullständiga medborgerliga rättigheter. King började studera Gandhis liv och lära 

och blev intresserad av hans sätt att använda ickevåldsmetoder såsom; massdemonstrationer, 

strejker, bojkotter och fasta. King ville lära mer sig om Gandhis utvecklande av icke-

våldsfilosofin och fann att Gandhi hade valt att kalla filosofin Satyagraha vilket betyder 

sanningens kraft eller själsstyrka.  

   Under sina college år på Morehouse hade King börjat studerat Henry Thoreau och i sina 

studier om Gandhi på Crozer fann King att även Gandhi blivit inspirerad av Thoreaus och 

skrifter om civilolydnad och genom vidare studier kom King att instämma i Thoreaus slutsats 

att det var rätt att bryta mot ett lands lagar om dessa lagar resulterade att landets medborgare 

behandlades illa.  

   Men Kings riktiga prövning av icke-våldets duglighet som medel i kampen för afro-

amerikanernas rätt till fullständiga medborgerliga rättigheter kom genom mötet med den 

bistra verkligheten som pastor i Montgomery. King skriver i sin bok ”Vägen till frihet” som 

handlar om bojkotten av Montgomerys allmänna bussbolag att det var först när han stod för 

segregationens och rasismen i Montgomery som han förstod att Jesu lära i bergspredikan och 

Gandhis ickevåldsmetoder var de medel skulle hjälpa honom att överbrygga svårigheterna. 

King betonar även i boken hur viktigt Agape budskapet är inom kristendomen. För agapé är 

den kärlek som kännetecknas av delande och givande och denna form av kristen kärlek 
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förmedlar att allt är skapat av Gud och därmed skall respekteras. Människan skall älska sin 

nästa, för när hon skadar sin nästa så skadar hon även sig själv.  

 

Slutsats: 

I min undersökning fann jag att Mohandas Karamchand Gandhi är den människa som främst 

inspirerade King till att använda icke-våldsaktioner som metod i den afro-amerikanska 

kampen för fullständiga medborgerliga rättigheter. Amerikanen Henry Thoreau väckte tanken 

hos King att det är rätt att bryta mot ett samhälles lagar om dessa lagar förtrycker och 

behandlar en individ eller en folkgrupp. Jesu kärleksbudskap om att älska sin nästa samt 

betoningen på Agapé, den delande kärleken, är vad som genomgående präglar Kings liv som 

pastor och medborgarrättsaktivist när han planerar och genomför icke-våldsaktioner. 

 

4.4 Från vilka religiösa traditioner härstammar de förebilder som 

inspirerade Martin Luther King jr. till att praktisera icke-våldsaktioner i 

medborgarrättsrörelsens kamp för fullständiga medborgerliga rättigheter? 

Gandhi är som indier uppväxt inom den hinduistiska religiösa traditionen och hans mor 

Putlibal som spelade en viktig roll i Gandhis liv var uppvuxen som hängiven vishnuit och 

uppfostrade sin son enligt sin sekts tradition vilket innebar en betoning på asketism, 

socialmedvetenhet och avhållsamhet från droger. Under sin uppväxt får Gandhi även starka 

intryck av en jainismisk munk som undervisar Gandhi om Ahimsa begreppet inom vilket det 

är förbjudet att döda. Henry Thoreau var uppvuxen inom den kristna traditionen men var 

intresserad av hinduistiska heliga skrifter bl.a. Bahagavadgita och andra verk i den 

orientaliska litteraturskatten. Som pastor vigde King sitt liv för att vara en efterföljare och 

förkunnare av Kristus och därför är judendomen och kristendomen den kärna som King 

återkommer till i sin strävan att utöva icke-våldsfilosofin.  

 

Slutsats: 

Jag har funnit att kristendomen med dess judiska arv är den religion som King främst hämtade 

inspiration ifrån. Jesus liv och leverne är Kings främsta föredöme när det gäller att använda 

icke-våldsaktioner. Gandhi representerar den hinduistiska traditionen med en stark prägel av 

jainism och dess betoning på Ahimsa begreppet. Thoreau var även han starkt inspirerad av 

hinduismen och dess heliga skrifter.  
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5 Egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning 
 

Det har varit en spännande och mycket givande resa att utforska det afro-amerikanska folkets 

livsöden genom den Nordamerikanska historien. Religionens betydelse för människan har 

hela tiden varit tydlig och religionen har genom Nordamerikas historia stått för både förtryck 

och frihet. Kristendomen har hjälpt till att både binda och frigöra det afro-amerikanska folket 

och det är intressant hur en helig skrift som Bibeln kan tolkas på så olika sätt beroende på 

vem som äger tolkningsföreträde.  

 

Att skildra den amerikanska medborgarrättsrörelsen med fokus på Martin Luther King jr. har 

varit en inspirerande uppgift. King liksom Gandhi har blivit symbolen för hur en person kan 

leda ett folk ur fångenskap till frihet och jag finner det intressant att skönja hur icke-vålds 

filosofin kan användas som en murbräcka för att rasa rasismens och segregationens fästning.  

Ett kvarstående intryck är att sanningen inte ryms inom en religion utan alla religioner behövs 

för att beskriva den förnimmelse vi kallar Gud. Icke-våldsfilosofin är ett exempel på hur olika 

religiösa traditioner kan berika varandra och hjälpa människor till att nå frihet bortom etniska 

och kulturella gränser.  

 

Om jag fick möjlighet till att forska om Martin Luther King jr och icke-våldsfilosofin så 

skulle jag bedriva fältstudier i de amerikanska förorterna för att undersöka huruvida hans 

icke-vålds lära fortfarande är en källa till inspiration femtiotre år efter hans död.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

Referenser 
Litteratur:  

Bennett, J. (1966). Martin Luther King jr. en biografi. J Beckmans Bokförlag AB, Stockholm 

Brinkley, D. (1998). History of the United States. Viking Penguin, New York  

Brown, J. M. (1991). Gandhi – prisoner of Hope. Yale University press, London 

Bryman, A. (2004). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, Malmö 

Chappel, D. L. (2004). A Stone of Hope. The University of North Carolina Press, USA 

Gandhi, M. K. (1996). Självbiografi – eller Historien om mina experiment med sanningen.  

Artos förlag, Stockholm  

Goldston, R. (1969). Den svarta revolutionen. Saga förlag, Stellan Ståls Tryckerier  

Larsson, H.A. (Redaktör). (2003), Boken om Sveriges historia. Forum, Stockholm 

Levine, L. W. (1977). Black Culture and Black Consciousness. Oxford University press, New 

York 

Martling, Carl Henrik. (1982). Gud i USA. Skeab förlag AB, Kristianstad 

Melin, J. (2006). Sveriges historia. Prisma, Stockholm 

King, M. L. JR. (1959). Vägen till frihet. Westerbergs Boktryckeri AB, Stockholm 

Nationalencyklopedin: första bandet (1989), nionde bandet (1992), trettonde bandet (1994). 

Bra Böckers Bokförlag, Höganäs 

O´Yeah, Z. (2008). Mahatma! Eller konsten att vända världen upp och ner. Ordfront förlag, 

Stockholm  

Sommelius, S. (2010). Från King till Obama, medborgarrättsrörelsens kamp i USA. Historisk 

Media, Lund 

Scott King, C. (1969). Mitt liv med Martin Luther King. Gummesons bokförlag, Falköping 

Spiller, J. (2005). The United States 1763-2001. Routledge, New York 

Sofri, G. (1999). Gandhi and India. The windrush press, Australia  

Zinn, H. (1999), Det amerikanska folkets historia. Manifest Kulturproduktion AB, Stockholm 

 

 

Elektroniska källor: 

Avsnittet om Afro-amerikanska kyrkosamfunds historia är hämtat ifrån: 

www.christianchronicler.com/history1/black_churches.html den 5 maj 2011 

http://www.christianchronicler.com/history1/black_churches.html

