
A MAI AMERIKAI FEKETE TÁRSADALOM
A Black Politics tanulmánysorozatban kísérletet teszünk az amerikai fekete politika összefoglalására. A téma 
könyvtárnyi irodalmára való tekintettel áttekintésünk teljességre nem törekedhet.

 Az összeállításban a századforduló civil kezde-
ményezéseitől Obama elnökké választásáig mutatjuk 
be a főbb fekete politikai követeléseket, ügyeket, 
képviselőket, és  a rájuk adott intézményi válaszokat. 
Ez utóbbiak a mindenkori amerikai elnökjelöltek, 
kormányzók kampányait, a közpolitikai javaslatokat, 
és jogi lépéseket jelenti. 

 Ezen kívül az elemzések kiegészülnek társadalom és 
intézménytörténeti adatokkal, illetve néhány kam-
pány, így az 1960-as  Robert Kennedy, Jesse 
Jackson 1984-es  és  Barack Obama 2008-as 
elnökválasztási kampányainak részletes  bemutatásá-
val. 

 Kiinduló hipotézisünk, hogy Obama sikere nem 
választható el az őt megelőző történelmi esemé-
nyektől, így a déli rasszista Jim Crow rendszer 
felbomlásától, az 1930-as  évek fekete közösségi 
kezdeményezéseitől, vagy a politikai szocializáció-
ban fontos  szerepet játszó egyház kampány-tevé-
kenységétől. 

 Szükségesnek érezzük azt is  bemutatni, hogy 
voltaképpen nem létezik egységes  fekete identitás, 
hanem egy koronként és  társadalmanként nagyon is 
különböző társadalmi konstrukcióról van szó, amely-
nek létezik egy külvilág számára létrehozott válto-
zata, és  sok, alternatív fekete identitás  is. Ezen kívül 
figyelmet fordítunk a fekete politikusok médiabeli 
reprezentációjára is. 

 Az elemzések nyitva hagyják azt a kérdést, hogy 
vajon létezik-e hosszú távon önálló, a két nagy 
párton kívül egy harmadik politikai erő, amely 
kifejezetten a fekete szavazók képviseletére jött létre. 
Ha igen, akkor ez feltehetően beleillik többi rend-
szerellenes, a két nagy párt politikájával elégedetlen 
protest politikai tömörülésekbe..

 A kiadó bízik abban, hogy a téma tanulmányozása 
akár a magyar etnikai kisebbségi kérdések megol-
dásához és  integrációs  formák kidolgozásához is 
ötleteket, mintákat nyújthat.
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3. rész 
Pillanatkép a mai amerikai fekete 

társadalomról

Az északi államokban a 19. század második 
felében már jelentős számú fekete értelmiségi 
vagy szakképzett, szolgáltatással foglalkozó 
réteg élt a nagyvárosok etnikailag szegregált 
negyedeiben, akik főleg a fekete közösség 
igényeit elégítették ki. A Délről Északra, a nagy 
ipari központokba történő fekete népesség-
vándorlás az első világháború kitörése után 
indult meg, amikor az USA felfüggesztette a 
Kelet-Európai bevándorlók befogadását, és 
ezért égetően nagy szükség volt munkásokra 
több, a háborús konjunktúrának köszönhetően 
felfutó kulcságazatban. 

A fekete középosztály legnagyobb arányban 
Charlestonban, Atlantában, Georgiában, New 
Orleansban élt, és szinte minden szakmában 
képviseltették magukat. Északon állami alkal-
mazottak voltak, így Washingtonban szövetségi 
állásokat töltöttek be, de voltak orvosok, 
gyógyszerészek, építészek, ügyvédek, egyete-
mi tanárok, fogorvosok, ápolók, a szolgáltató és 
a szórakoztató iparban dolgozók is. 

Délen értelmiségiként nagyrészt papként vagy 
tanítóként dolgoztak, azon kívül farmtulajdono-
sok, a vasút és a posta alkalmazottai vagy 
kereskedelmi ügynökök voltak. Bár 11 államban 
érvényben volt a munkaerő-piaci diszkrimináció 
tilalma, de számos szakma és vállalat nem 
alkalmazott feketéket, így például a Brother-
hood of Railroad vasúttársaság sem.

A fekete lakosság aránya jelenleg az USA-ban 
12, 9 %, legnagyobb arányban, 47%-ban, a tíz 
déli államban [1] élnek. A déli népesség kon-
centrációra jellemző, hogy  a százezer fő  feletti 
fekete lakossal rendelkező tíz városból nyolc 
Délen található [2]. A kilencvenhat, többségé-
ben feketék által lakott megyéből kilencvenegy  
szintén Délen található [3].

A fekete középosztály lélekszáma a fehér 
középosztályhoz képest növekszik, de a 
jövedelmi viszonyok terén 25%-al elmarad 
mögötte. A családok 70%-a egyszülős háztar-

tásból áll, amelyek túlnyomóan női ház-tartásfőt 
jelentenek; a 16-24 év közötti nők egynegyede 
egyedülálló anya, a fekete férfiak egyharmada 
van a büntetés-végrehajtás vala-melyik 
szakaszában. 

Ezért  a fekete férfiak  jelentős része nem tudja 
betölteni családfenntartó szerepét, sem anyagi-
lag támogatni a családot [4]. A korai apaság 
meghiúsítja a továbbtanulási esélyeket [5], 
szakképzettség szerzését  és gyenge munkaerő 
piaci helyzetet eredményez, aminek a következ-
ménye az alacsony, vagy rendszertelen jövede-
lem. 

A gazdasági válság hatására összeomló építő 
és autóipar, valamint a szezonális munkák 
megszűntével a 16-19 éves fekete férfiak 34%-
a munkanélküli, míg az össznépességre vetítve 
a feketék 11,2%-a, latinok 8,5%-a, a fehérek 
5,8 %-a volt 2008 decemberében munkanélküli. 
Ebben nincsenek benne a részmunkaidőben 
foglalkoztatottak és azok, akik már semmilyen 
munkanélküli-ellátás folyósítására nem jogosul-
tak [6].

A jövedelemi különbségekből kifolyólag az 
életesélyeket jól jellemzi, hogy a fekete munka-
vállalók 59%-ának, a latinok 87%-nak három 
hónapnyi anyagi tartalékkal sem rendel-kezik, 
mely egy bekövetkező munkanélküliség idejére 
megélhetést biztosítana. Ezzel szemben a fehér 
munkavállalók 78 %-a rendelkezik ilyen megta-
karítással [7].

A fekete férfiak magas munkanélküli rátája 
összefüggésben van azzal, hogy a gazdasági 
recesszió kezdetekor pont a fekete férfiakat 
legnagyobb arányban foglalkoztató építőipar, az 
összeszerelő üzemek, a gépkocsigyártás 
kezdett nagy arányú elbocsátásokba. Hasonló a 
helyzet, mint a 70-es évek végén, amikor az 
autó- és gépgyártás átállt az elektronikus 
gyártósorok alkalmazásra, és tömegével bo-
csájtotta el az alacsonyan képezett, betanított 
fekete munkásokat, akik az állásvesztés után 
tartós munkanélküliségre rendezkedhettek be. 
Az 1979-es 23%-os arányról 2007-re 9%-ra 
csökkent a gyári munkások aránya a munkaerő-
piacon [8].
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Mivel a szolgáltatóipar nem szívesen alkalmaz 
fekete férfiakat, és a munkaerőpiacon egy 
büntetett előélettel rendelkező fehér férfi előbb 
kap munkát, mint egy büntetlen előéletű fekete 
[9], ezért talán a megújuló energiaforrásokat 
használó zöld munkahelyek és környezetvédel-
mi beruházások teremthetnek számunkra új 
munkahelyeket.

Összefoglalva: a munkaerő piaci diszkriminá-
ció és a gyerektartási és egyéb fizetési 
kötelezett-ségek mind a legális munkavállas 
ellen hatnak, amelynek egyenes következménye 
a fekete férfiak által elkövetett magas arányú 
bűncselek-mények aránya.

A 2000-es években a középosztályba - mely 
éves szinten 35-74 ezer dollár közötti jövedel-
met jelentett -, az amerikai háztartások 33%-a 
tartozott. Ezen belül a fehér háztartások 28%-a, 
a latinok közül 34% és a feketék  30 %-a éri el 
ezt a jövedelemi szintet [10]. A fekete 

háztartások jövedelemi viszonyai jelentős 
mértékben növekedtek 1967 óta, amikor csak a 
20%-ukat lehetett a jövedelmük alapján a 
középosztály közé sorolni. A latin háztartások, - 
melyek jövedelmi viszonyairól 1972-ben 
gyűjtöttek adatokat - akkor 31%-os arányban 
tartoztak a középosztályba [11]. Tehát a közép-

osztályba sorolható latin háztartások aránya 
kisebb mértékben növekedett a feketéknél, bár 
eleve jobb gazdasági helyzetből indultak azok-
hoz képest. 

Az olyan jellegzetes középosztálybeli tulajdon-
nal, mint a pénzügyi megtakarítás, befektetés 
(melyet a gyerekek egyetemi tandíjára vagy a 
majdani lakásvásárlásukra kívántak fordítani) a 
fehér háztartások 67%-a, a feketék 45%-a, míg 
a latinok 42 %-a rendelkezett [12]. Az adatokból 
látható, hogy a fehér háztartások nagyobb 
megtakarítási hajlandóságának egyrészt az 
lehet az oka, hogy a második világháborút 
követő amerikai gazdasági fellendülés nyerte-
seinek tekinthetőek. 

Másrészt jóval kisebb arányban hordoztak 
több generációs társadalmi hátrányokat a 
feketék-hez, vagy a latinokhoz képest. A 
következő társadalmi hely-jelző a lakás, és 
azon belül is a középosztályhoz tartozást 

szimbolikusan meg-jelenítő háztulajdon is - 
értékét tekintve - szintén egyenlőtlenül oszlik 
meg a három csoport között. Az élen a fehér 
családok állnak, 80 ezer dollár értékű 
ingatlannal rendelkeznek, a latinok 60 ezer 
dollár értékűvel, a feketék pedig 52.800 dollár 
értékűvel bírnak. Az ingatlanok nagy értékbeli 
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különbségének oka minden bizonnyal a 
változatlanul nagyon erősen jelenlévő lakóhelyi 
szegregáció [13].

Ha a felsőoktatási adatokat [14] nézzük - egy 
négy éves egyetemi képzést alapul véve -, 
akkor azt találjuk, hogy a 25 év feletti fehér 
fiatalok 28%-a, a feketék 17%-a és a latinok 
11%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel. Az 
egyenlőtlenség okát ismét a jövedelmi viszo-
nyokban kell keresnünk, hiszen a négytagú 
fehér háztartások átlagjövedelme évente 63,156 
ezer dollár, a latinoké 40 ezer, míg a feketéké 
35,441 ezer dollárt tesz ki. A létminimum alatt - 
amely 2005-ben egy négy fős családra vetítve 
éves szinten 19,350 ezer dollárt jelent - a fekete 
háztatások 24%-a, a latinok 21%-a, míg a 
fehérek 10%-a található [15]. 

Az adatok alapján nyilvánvaló, hogy még az 
olyan lehetőségekkel, mint a Direct Student 
Loan Program  [16], vagy a Federal Family 
Education Loan Program, a fekete diákoknak 
csak elenyésző része tud élni.
Nyugdíj-megtakarítással 2008 decemberében 

[17] a fehérek 43,4%-a rendelkezett, míg a 
feketék 18 %-ának van nyugdíj-megtakarítása. 
A kirívóan nagy aránytalanság oka, hogy a 
feketék döntő többsége az 1940-60-as években 
a polgárjogi küzdelem évtizedeiben nem tudott 
részt venni a társadalmi vagyon-felhalmozás 
folyamatában.

Ugyanakkor a fekete közösségen belül is 
létrejött egy másik, statisztikai adatokkal nem 
mérhető társadalmi egyenlőtlenség, amit má-
sodlagos marginalizációnak nevezünk. Ebben 
az esetben egy etnikai csoport tagjai - jelen 
esetben a feketék - nem hajlandóak a közösség 
legrosszabb helyzetben lévő tagjainak igényeire 
választ adni. Ezáltal a közösség rosszabb 
érdekérvényesítő képességekkel rendelkező 
vagy stigmatizált tagjai kiszorulnak a közösségi 
döntéshozatalból. Így kialakul egy értékhierar-
chia a fekete közösségen belül, amelyben a 
fehér középosztálybeli értékeknek megfelelni 
nem tudó, vagy nem akaró csoportok morálisan 
kevésbé értékesek a középosztálybeli életveze-
tési elvet vallókénál. Ráadásul ebben a bűnbak-
képzési folyamatban a szegénység amorális-
ként, társadalmi patológiaként jelenik meg. 

Ezért alacsonyabb társadalmi értékénél keve-
sebb társadalmi juttatásra szorul. 

Gyakori vádként merülhet fel az előítéleten, 
általánosításon alapuló politikai kommunikáció-
ban, hogy a szegények képtelenek a gyerekeik-
ről gondoskodni, kábítószerre és italra költik a 
segélyt, nagyobb hajlamuk van a bűnelkövetés-
re, vagy nincs igényük a megfelelő higiéniás 
viszonyok kialakítására. Több szerző (Lawrence 
Mead 1986, George Borjas 2001) [18] az Oscar 
Lewis által szegénység kultúrájának leírt 
jelenséget a politikai apátiával, alacsony ön-
megvalósítási igénnyel, reménytelenség érzésé-
vel, és mind magánéleti mind közösségi szintű 
szétesettséggel, szervezetlenséggel azonosítja.
 
Ez a folyamat a delegitimizáció, amelynek 

során bizonyos társadalmi csoportok így a 
feketék egy része negatív társadalmi kategó-
riába sorolódnak, és ez által kikerülnek a 
társadalmi elfogadhatóság kategóriájából. A 
delegiti-mizáció annak az igazolásául szolgál, 
hogy a kisebbségi csoport tagjai természe-
tüknél fogva kulturálisan alacsonyabb rendűek 
a többségi-hez képest és megérdemlik a 
sorsukat, mert vannak társadalmi csoportok, 
akik a sikerre, és vannak, amelyek kudarcra 
születtek. Ez lényegében a rasszizmus egy 
formája, amelynek alkalmazója lehet személy 
vagy intézmény, és a kulturális-társadalmi 
távolságtartásra épít, így minimalizálja az általa 
problémásnak ítélt társadalmi csoporttal a 
kapcsolatot.

Ez a tendencia már az 1920-as évektől 
megfigyelhető volt az északi középosztálybeli 
feketék között. A felsőoktatásban való tovább-
tanulás sokszor egy fekete egyetemen, vagy 
többségükben feketék által látogatott intéz-
ményben [19], státuszprivilégiumot is jelentett, 
vagyis lehetőséget teremtett a kevésbé képzett 
fekete társadalmi csoportoktól való elzárkózás-
ra.

A delegitimizáció egyik legutóbbi példáját az 
amerikai kormányzat viselkedése szolgáltatta 
2005-ben a Katrina hurrikán New Orleans-i 
áldozataival szemben. Annak ellenére, hogy a 
New Orleans Times már 2002-ben a Washing 
Away [20] című cikkben hívta fel a figyelmet 
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arra, hogy a város mintegy százezer lakója nem 
rendelkezik saját gépjárművel, amellyel egy 
természeti katasztrófa esetén elhagyhatnák a 
várost, evakuációs terv nem készült.

A kormányzati felkészületlenség több mint 
ezer ember halálát okozta, és közvetetten 
hétszáz-ezer ember életét befolyásolja mind a 
mai napig, többek között a vagyona, az 
ingatlan- tulajdona elvesztésével.
Ehhez járult még a média reagálása, mert a 

Katrina pusztítása után (2005. aug. 29.) több 
sajtóhír a New Orleans-i feketékről, mint mene-
kültekről szólt, és szeptember 6-án maga 
George Bush jelentette ki [21], hogy ők nem 
menekültek, hanem amerikaiak. 

Mindez azonban nem akadályozta meg Busht 
abban, hogy - annak ellenére, hogy a Katrina 
hurrikán pusztítása idején a Federal Emergency 
Managment képtelen volt ellátni a feladatát -  
nyíltan gratuláljon az igazgatójának, amiért a 
hivatal sikeresen úrrá lett a szökőárt követően 
kitört káoszon a városban.

A delegitimizációhoz társulhat még az olyan 
elképzelés is, hogy nem mindenki alkalmas a 
szabadságra, és ehhez gyakran paternalista 
segítségre van szükség. Vagyis az adott 
közösség sorsáról való döntésbe nem vonják 
be annak tagjait, hanem helyettük egy jobb 
társadalmi helyzetű csoport dönt, amely adott 
esetben megtagadhat a hatalmi helyzetben 
alávetett csoporttól bizonyos javakat.

Ezek a jobb helyzetben lévők lehetnek egysze-
rűen csak kevésbé sötét bőrű feketék, vagy a 
szociális ellátást működtető középosztálybeli 
feketék, vagy maguk a politikai elit tagjai. Azok 
a feketék, akiknek sikerült a társadalmi 
mobilizáció révén politikai döntéshozóvá válni, 
határozzák meg és tematizálják a politikai 
közbeszédben a fekete közösség igényeit, és a 
közösség számára olyan normarendszert 
kívánnak mérvadóvá tenni, amely a fehér 
középosztálybeli fehér értékeken nyugszik. Ez a 
státusz mozgalmi identitást jelent, amelyet a 
megszemélyesítő fekete elit tagjai stratégiai-
politikai célból dolgoztak ki.

Ennek ellentéte és egyben kívánatos közössé-
gi modell a több társadalmi réteget magába 
foglaló identitás. A benne résztvevő magasabb 
és alacsonyabb rétegű csoportok között aktív 
társadalmi kapcsolat van; az előbbiek tudatá-
ban vannak, hogy honnan származnak, felelős-
ségteljes közösségi magatartást tanúsítanak, és 
minden társadalmi csoportot egyenrangúan 
képviselnek.

Míg a társadalmi különbségekből fakadó kö-
zösségen belüli marginalizáció elsősorban az 
alacsonyabb anyagi helyzetű feketéket sújtja, 
addig a fekete politikai, kulturális, gazdasági elit 
tagjai gyakran mindkét, azaz a fekete és fehér 
társadalom részétől való fokozódó elidegene-
désről számolnak be. 

Ugyanis a társadalmi mobilitás egyik eleme, 
hogy a benne résztvevő feketék fokozatosan el-
hagyják a faji jellegzetességre utaló magatartás-
modelleket és alkalmazkodnak a fehér felső 
középosztály normáihoz, kulturális kódjaihoz. A 
sikerük titka többek között abban is rejlik, hogy 
hogyan tudják átvenni ezeket a kulturális 
kódokat, amelyek révén a többi feketéhez 
képest társadalmi előnyökhöz jutnak.

A kulturális kódok egy adott etnikai közösség 
mindennapi életmódjában gyakran sztereotip 
módon megjelenített elemek, amelyeken 
keresztül az adott közösség meghatározza 
önmagát és a többségi társadalom észleli a 
kisebbségi csoport tagjait. Idetartozik a 
beszédstílus, öltözködés, étkezési szokások, 
zenehallgatás és egyéb fogyasztási szokások 
vagy a szabadidő eltöltésének módja is.

(2011.12.08.)

---
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