
6. Nós nos recusamos a acreditar que o banco da justiça é falível. Nós
nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade
nesta nação. Assim nós viemos trocar este cheque, um cheque que nos
dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da
justiça. 
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O cenário vivenciado pela população negra, no sul dos Estados Unidos,
nos anos 1950, conduziu à mobilização social. Nessa época, surgiram
reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e
objetivavam

a) a conquista de direitos civis da população negra.
b) o apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço
urbano.
c) a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra
sulista.
d) a incorporação dos negros no mercado de trabalho.
e) a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida
americano.



Comentário: Nos EUA, a população de africanos
escravizados era de cerca de 4 milhões quando o
presidente Abraham Lincoln assinou o Ato de
Emancipação, abolindo a escravatura no país, em
1863. Mas, na prática, a igualdade de direitos
permaneceu distante por muito tempo. Em meados
dos anos 1960, em vários estados norte- americanos
havia leis que vetavam os casamentos interraciais e os
negros eram proibidos de frequentar o mesmo espaço
que os brancos em restaurantes, escritórios, casas de
espetáculos e no transporte público. Em 1963, em
século após o Ato de emancipação e 15 anos depois
da Declaração universal dos Direitos Humanos, o
pastor Martin Luther King Jr. (1929-1968) liderou o
movimento pela igualdade de direitos civis entre
brancos e negros.Em agosto, daquele mesmo ano, 300
mil pessoas realizaram a Marcha sobre Washington,
reivindicando emprego e liberdade.A liderança do
movimento rendeu a Martin Luther King Jr. o Prêmio
Nobel da Paz em 1964, o mesmo ano em que os
legisladores promulgaram o Ato dos Direitos Civis, que
tornou ilegal qualquer tipo de discriminação contra
minorias raciais, étnicas ou religiosas e contra
mulheres. No entanto, a morte do negro George
Floyd, em 25/05/2020, depois que um policial branco
ajoelhou-se em seu pescoço por oito minutos e
quarenta e seis segundos, enquanto estava deitado de
bruços na estrada e gemia: “ Por favor, não consigo
respirar”eclodiu, nos EUA e em vários países do
mundo e no Brasil, movimentos e protestos nas ruas,
rompendo o isolamento social recomendado pela
OMS diante dapandemia do novo coronavírus,
tomadas por pessoas que protestaram contra o
racismo, com a signa #BlackLives Matter - Vidas
Negras Importam. Além disso, várias estátuas de
traficantes de escravos foram derrubadas em vários
países, como em Bistrol, na Ingleterra, a de Edward
Colston.
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