Ny gennemrevideret udgave af Jørn Brøndals Det sorte USA
Jørn Brøndal: Det sorte USA – Fra Uafhængighedserklæringen til Black Lives Matter

Denne gennemreviderede 2. udgave af Jørn Brøndals anmelderroste bog om den afroamerikanske
befolknings historie indeholder en ny indledning samt to nye kapitler, der fører historien frem til i dag –
med Black Lives Matter, politivold og udviklingen under Trump.

Dagens debatter her i landet om racisme, ghettoer, etnisk opdelte skoler og positiv særbehandling lyder
som ekkoer af de etniske og racemæssige problemstillinger, som engang blev betragtet som rene
amerikanske fænomener.

Det sorte USA bringer læseren helt derind i amerikansk identitetsopfattelse, hvor det gør ondt – til
spændingsforholdet mellem friheds- og lighedsidealerne og det sorte Amerikas rå virkelighed.

Bogen skildrer den afroamerikanske befolknings historie: slaveriet og dets ophævelse, raceadskillelsen,
borgerrettighedsbevægelsen i 1950’erne og 1960’erne, Barack Obamas vej til præsidentembedet og
raceurolighederne, som igen og igen bryder ud. Det sorte USA opruller et omfattende persongalleri
spændende fra aktivister som Frederick Douglass, Rosa Parks, Martin Luther King og Malcolm X til politiske
ledere som Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt og Barack Obama.

Anmeldercitater:
"Imponerende værk om de sortes historie i USA. (...) Det lykkes virkelig Brøndal (...) at komme
hele vejen rundt og med indføling og forståelse give en god beskrivelse af, hvorfor og hvordan forholdet
mellem sorte og hvide blev så ubegribeligt betændt. (...) Historien om de sorte i USA er ekstremt
mangefacetteret." – Politiken

"En solid, velskrevet og smuk bog om den amerikanske arvesynd." – Weekendavisen

"Jørn Brøndals bog om sorte amerikaneres kamp for lige rettigheder er ambitiøs og
vellykket." – Berlingske

"Jørn Brøndals monumentale værk Det sorte USA fremstår som et helt igennem

solidt kvalitetsprodukt. (...) Den er grundig og gennemarbejdet. Og så er den velskrevet." – Kristeligt
Dagblad

Jørn Brøndal (f. 1961) er professor og leder af Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet.
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