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En droppe svart blod : ras och tolerans i USA Karin Henriksson boken PDF Barack Obama valde en svart
identitet efter sin kenyanske far - inte vit, efter sin mor från Kansas. Presidenten lydde "one drop rule"
från slaveriets dagar, som dikterade att en människa med bara en droppe svart blod klassificeras som

svart.

Karin Henriksson dissekerar i denna personliga reportagebok det motbjudande rasbegreppet och tecknar den
historiska bakgrunden: det blodiga inbördeskriget, årtiondena med apartheidlagar, men också kampen mot
rasismen genom skapandet av Medborgarrättsrörelsen och senare Svarta pantrarna. Detta leder fram till en

dagens situation, med problem som fattigdom, brottslighet och missbruk bland afroamerikaner.

Men Henriksson menar att utvecklingen är hoppfull: många av dagens ungdomar betraktar sig inte som vita
eller svarta, utan är stolta över sin varierande bakgrund i multietniska städer som Los Angeles och New York.

Karin Henriksson är bosatt i USA sedan 25 år tillbaka och rapporterar i Svenska Dagbladet och i flera andra
medier. Hon har tidigare gett ut två böcker om USA.

 

Barack Obama valde en svart identitet efter sin kenyanske far -
inte vit, efter sin mor från Kansas. Presidenten lydde "one drop
rule" från slaveriets dagar, som dikterade att en människa med

bara en droppe svart blod klassificeras som svart.

Karin Henriksson dissekerar i denna personliga reportagebok det
motbjudande rasbegreppet och tecknar den historiska bakgrunden:
det blodiga inbördeskriget, årtiondena med apartheidlagar, men

också kampen mot rasismen genom skapandet av
Medborgarrättsrörelsen och senare Svarta pantrarna. Detta leder fram
till en dagens situation, med problem som fattigdom, brottslighet och



missbruk bland afroamerikaner.

Men Henriksson menar att utvecklingen är hoppfull: många av
dagens ungdomar betraktar sig inte som vita eller svarta, utan är
stolta över sin varierande bakgrund i multietniska städer som Los

Angeles och New York.

Karin Henriksson är bosatt i USA sedan 25 år tillbaka och
rapporterar i Svenska Dagbladet och i flera andra medier. Hon har

tidigare gett ut två böcker om USA.
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