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Aarhus Stifts tidende 2. nov. 1956

Indenrigs-politik

I 1951 dømtes ægteparret Rosenberg
til døden for at have forsynet USSR
med atom-hemmeligheder, og de blev
henrettet i den elektriske stol.
Frygten for kommunistiske agenter
og undergravende agenter blev pi-
sket op i USA, og den toppede i en
sand heksej agt mod "kommunister".
Jagten blev anført af den repu-
blikanske senator Joseph McCarthy,
og den førte til, at kendte forfat-
tere og skuespillere blev forfulgt,
og til at offentlige ansatte mistede
deres job, eller blev skræmt til ikke
at lufte afvigende tanker.

Et andet vigtigt problem i 50'ernes
USA var race-problemet. USA' s be-
folkning består ( foruden de oprinde-
lige indianere) af indvandrere fra
hele verden. Størstedelen er hvide
europæere, men dertil kommer kine-
sere, mexicanere, puertoricanere og
afrikanere. De sidste blev oprinde-
ligt indført for a t arbej de som
slaver i sydstaterne s bomuldsmar-
ker, og selvom slaveriet formelt
blev ophævet ved borgerkrigens
slutning (1865), betød det ikke, at
negrene dermed var stillet lige med
de hvide. .

I sydstaterne praktiseredes endnu i
begynde Isen af 1950' erne race-
adskillelse: negre kunne ikke køre i
bus på den samme måde som hvide,
ikke gå i den samme biograf, spise
på den samme restaurant, eller gå i
den samme skole. Negre kunne heller
ikke blive optaget på valglisten, en
betingelse for at få valgret eller at
blive valgt til offentlige embeder.
Lynchninger (selvtægt, hvor menne-
sker spontant og uden .dom henretter
et andet menneske) var ikke ualmin-
de lige.
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I en omtale af en retssag på forsiden af en sydstatsavis
(Wilmington Star, 1956) var det sorte vidne skåret bort

Selvom der skete forbedringer i
50 I erne (og senere) , som f. eks.
ophævelsen af race-adskillelsen i
gymnasiet i Littie Rock (ved hjælp
af forbundstropper ) , så sad race-
fordommene dybt i det amerikanske
samfund. Også i nord-staterne, der
aldrig "officielt" havde haft race-
diskrimination, var (og er) negrene
og andre farvede befolknings-grup-
per på de nederste trin af den
sociale rangstige.

Situation fra Littie Rock 1957

7


