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Abstract 

This paper examines the two protest-movements founded in the United States, The Civil Rigts 

Movement and Black Lives Matter, in the intention of elucidating and comparing the impact of various 

factors pertinent to these movements. In order to elucidate this, the study provides an exposition of 

two theories connected to protest-movements in general: the theory of structural pressure and the 

RMO-theories. By pointing out to what extent the theories and two protest-movements interconnect, 

the foundation of an examination of the forms of communications in the two protest-movements is 

created. In the examination two speeches from Martin Luther King, “I have a Dream” and “The 

Montgomery bus-boycutt” and a variation of posts from social media channels connected to “Black 

Lives Matter”, are included. A discussion of what effects the practical organization and structure of 

the movements have is ultimately made, in which the outcome of several arguments both promotional 

and inhibiting for the gaining of sympathizers and political influence is adduced. Conclusively the 

large impact of the various factors is appointed on the foundation of the theoretical, structural and 

communicational examinations. This conclusion appoints that the time and the appertaining 

possibilities have a large impact on the movements’ practical work, especially in accordance to 

communication forms. Furthermore, it is concluded that the structure around which the movement is 

created is of great impact on both communication forms and on how the movement is generally 

apprehended 
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Indledning 
Hvad er protestbevægelser? En bevægelse defineres som: ”organisation eller større gruppe af 

personer der bestræber sig på at fremme en fælles sag”1. Protest defineres som: ” tilkendegivelse af 

utilfredshed eller uenighed med hensyn til en bestemt handling, fremgangsmåde, udvikling el.lign.”2. 

En protestbevægelse i samlet forstand betegner altså en bevægelse, hvori en større gruppe 

tilkendegiver utilfredshed. Gennem tidens løb har mange protestbevægelser set dagens lys. Nogle har 

ganske vist opnået større tilslutning og forandring end andre, men alle sammen har de været udtryk 

for en gruppes utilfredshed. Blandt eksempler på protestbevægelser fra nyere tid kan nævnes 

”Borgerretsbevægelsen”, som opstod i 60’ernes USA, og den højaktuelle ”Black Lives Matter”; 

begge med fokus på sorte amerikaneres rettigheder. Med den store tilslutning til bevægelser som disse 

er det relevant at undersøge forholdene bag protestbevægelser generelt, og mere specifikt i 

forbindelse med ovennævnte eksempler. Hvad der teoretisk, organisatorisk, strukturmæssigt og 

kommunikativt kendetegner bevægelserne er væsentlige emner for at opnå en dybere forståelse. 

Derfor vil disse forhold blive undersøgt i denne opgave, med det henblik at afdække betydningen af 

teori, struktur og kommunikation i bevægelserne, og at diskutere hvorledes de gældende faktorer i de 

to nævnte bevægelser fungerer som styrker og svagheder.  

Redegørelse 

RMO-teorien og dens karakteristika 
Begrebet RMO-teorier dækker samlet over flere forskellige grene af nyere teori om 

protestbevægelser. Man behandler samlet ressource- mobiliserings- og opportunitetsteorier, som 

RMO-teori. RMO-teorien fokuserer primært på, hvordan en protestbevægelse mobiliserer sine 

ressourcer. Ressourcer skal her forstås bredt, da der bl.a. indgår aktører, aktivister, pengemæssige- 

og organisatoriske ressourcer og øvrige kontakter til bevægelsen. Indenfor teorien fokuserer man på, 

hvordan den enkelte bevægelse reelt formår at mobilisere ressourcer. Måden hvorpå man primært gør 

dette, er ved at lave en analyse over bevægelsens såkaldte mulighedsstrukturer. Her vurderer man 

med de to yderpunkter; demokrati- og diktaturstat, bevægelsens mål, dens gennemslagskraft og hvad 

der henholdsvis bremser eller fremmer bevægelsen i dens spredning af protester. 3 

Der tages altså hensyn til hvorvidt man undersøger en demokratisk eller diktatorisk stat, idet der er 

essentielle forskelle på forudsætningerne for at protestere i de to forskellige samfundsopbygninger. 

1 Opslag i ordbog, http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=bev%C3%A6gelse  
2 Opslag i ordbog, http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=protest  
3 jf. Sørensen, Kjeld Mazanti (2013), Protestbevægelser, s. 50-51 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=bev%C3%A6gelse
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=protest
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 I denne opgave tages der udgangspunkt i den demokratiske samfundsopbygning, hvor man i 

udgangspunktet vil mene, at man som borger har mindre incitament for at protestere, idet man i 

demokratiets struktur burde blive hørt. Dog er dette ikke altid tilfældet, og en påstand for teorien er i 

den forbindelse, at utilfredse individer og grupper i et moderne samfund er uundgåeligt.4  

RMO-teorien beskriver aktørerne som værende rationelt og målrettet handlende. Ligeledes beskrives 

en forståelse for, at en bevægelse er i stand til at skabe sine egne muligheder. I denne påstand ligger 

en anerkendelse af, at der med tidernes forandring altid vil forekomme vekslende muligheder fra 

protestbevægelse til protestbevægelse. 5 

Overordnet set beskriver RMO-teorien fem forskellige faser, som skal sætte en protestbevægelses 

udvikling i struktur. Den 1. fase kaldes udbrudsfasen, og betegner den fase, hvori de første individer 

føler utilfredshed over et givent problem. I den 1. fase har man endnu ikke formuleret politiske mål, 

strategier eller fastsatte rammer for en bevægelse. I 2. fase, opbygningsfasen, finder de utilfredse 

individer eller grupper sammen, og træder samlet ind på den samfundsmæssige scene. Denne mere 

målrettede måde at arbejde på kan skyldes, at man på det givne tidspunkt ser fordelagtige forhold 

inden for den politiske scene. 3. fase, spredningsfasen, behandler den måde, hvorpå bevægelsen 

spredes ud geografisk og til samfundets andre sektorer – man ser på hvordan bevægelsen opnår øget 

deltagelse fra aktører og sympatitilkendegivelser. 4. fase, bureaukratiseringsfasen, behandler 

opbygningen af bevægelsens formaliteter. Her undersøger man bevægelsens formelle lederstrukturer, 

samt dens formelle mål og midler. I den 5. og sidste fase, sammenbrudsfasen, behandles opløsningen 

af bevægelsen. I denne fase ser man på, hvad der kan lede til bevægelsen ophør, hvilket kunne være 

kooptering6, eller en stabilisering af situationen. 7 

4Jf. Sørensen, Kjeld Mazanti (2013), Protestbevægelser, s. 52 
5Jf. Sørensen, Kjeld Mazanti (2013), Protestbevægelser, s.52 
6 Kooptering betyder, at en bevægelses ledere inviteres indenfor hos staten til forhandlinger. Her vil bevægelsen typisk opnå indrømmelser til 
gengæld for, at de dropper deres sag.  
7Jf. Sørensen, Kjeld Mazanti (2013), Protestbevægelser, s. 58 



Middelfart gymnasium 16. december

Engelsk A & Samfundsfag B 2016

4 

Teorien om strukturelt pres og dens karakteristika 
Man skelner mellem de tidligere teorier for behandling af protestbevægelser og de nyere. RMO-

teorien er af nyere karakter, men de tidlige teorier, kan med andre aspekter også tilføre en god og 

væsentlig forståelse for en bevægelse.  

I tidlig teoretisk tænkning om protestbevægelser, beskæftigede man sig med forskellige retninger og 

teorier. Fælles for tankerne om protestbevægelser i tidlig teori var et typisk syn på aktørerne som 

værende marginaliserede grupper i samfundet, som handler ud fra følelsesmæssig frustration. Én af 

disse tidlige teorier er teorien om strukturelt pres.8  

I teorien om strukturelt pres henter man elementer fra anden teori – nemlig relativ deprivationsteori. 

Det anerkendes i teorien om strukturelt pres, at et grundlag for protestbevægelser overordnet set kan 

være mangel på opfyldte behov. Denne mangel kan forekomme i forskellige grader og situationer. 

Relativ deprivation betegnes ligeledes som mangel på opfyldelse af behov, i det tilfælde, at stor 

afstand mellem forventninger og tilfredsstillelse forekommer. Alligevel adskiller teorien om 

strukturelt pres sig fra teorien om relativ deprivation. I teorien om strukturelt pres uddybes, at en 

dynamisk proces er at finde i fremvæksten af protestbevægelser. Hermed menes, at en 

protestbevægelse opstår på baggrund af et større antal faktorer.  

Teorien identificerer 5 specifikke betydningsfulde faktorer i fremvæksten af protestbevægelser. Den 

1. faktor, som spiller ind, beskriver den tilstand, hvori befolkningen oplever et stigende strukturelt

pres. Dette kan, blandt andre forklaringer, skyldes udbredte afsavn, f.eks. fælles afsavn i en bestemt 

befolkningsgruppe. Den 2. faktor er det tidspunkt, hvorpå der fra forskellige samfundsgrene fremføres 

løsningsforslag. Disse er ofte radikale, og kan vinde genklang blandt befolkningen. Den 3. faktor er 

en bestemt begivenhed, som giver den voksende utilfredshed medvind og dermed danner grundlag 

for yderligere mobilisering af medlemmer og opbakning til sagen. Den 4. faktor er bevægelsens 

uhåndterbarhed for myndighederne. Dette betyder, at bevægelsen vil tage til i styrke og opnå større 

handlings- og målbevidsthed i sit arbejde for den pågældende sag. Den 5. og sidste beskrevne faktor 

er en så stor mobilisering af ressourcer9, at magthaverne ser sig nødsaget til at imødekomme 

bevægelsens krav. 10 

8 Jf. Sørensen, Kjeld Mazanti (2013), Protestbevægelser, s. 37+45 
9 Her menes specielt medlemmer 
10 Jf. Sørensen, Kjeld Mazanti (2013), Protestbevægelser, s. 37-38 
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Borgerretsbevægelsen og Black Lives Matter 
I tidens løb har man set mange af disse omtalte protestbevægelser. De utallige protestbevægelser 

spænder bredt i emne og opbygning. To centrale bevægelser er 1960’ernes borgerretsbevægelse11 (på 

engelsk: ”civil rights movement”), og ”Black lives Matter” bevægelsen12, som er meget aktuel, og til 

stadighed udspiller sig.  

BRB fandt sted i og omkring 1960’erne, i syden i USA. Bevægelsen blev dannet på baggrund af 

mange års frustrationer blandt den afroamerikanske del af befolkningen.  BRB blev kickstartet med 

”Bus-boykotten” i Montgomery i 1955 – en aktion mod en fastlagt struktur i samfundet; den 

forfordeling af sorte borgere, som var forbundet med bussystemet. Denne aktion blev startet af 

kvinden Rosa Parks, men hurtigt vandt protesten tilhængere13. I organisationen, ”The National 

Association for the Advancement of Colored People”, (NAACP), som blev dannet i 1910, mødtes 

man på baggrund af den voksende protest.14 Snart efter var en mere struktureret bevægelse sat i gang 

med diverse organisationer og frontfigurer, som den unge Martin Luther King1516.  

Bevægelsen strakte sig fra 1955-1968, og man kæmpede her med protester, sit-ins og prædikener fra 

den stærke lederfigur, MLK. I og med den gjorde brug af en lederstruktur, med én dominerende leder, 

kan BRB altså siges at have opbygget en centraliseret lederstruktur.1718 Bevægelsen kæmpede efter 

et kærlighedsfuldt, og ikkevoldeligt princip. Man marcherede bl.a. til større byer, hvor man med et 

menneskestærkt antal kunne understrege den store tilslutning til bevægelsen. Disse marcher var 

organiseret af en række prominente organisationer, som stod i spidsen for bevægelsen, og særligt 

Marchen til Washington, d. 28 august 1963, er kendt, da MLK her holdt sin berømte tale, I Have a 

Dream.19 

11 Borgerretsbevægelsen benævnes herefter som ”BRB” 
12 Black Lives Matter benævnes herefter som ”BLM” 
13Jf. Jørum, Tine Pind , ”Den amerikanske borgerretsbevægelse” (2005) 
14 Jf. Jørum, Tine Pind , ”Den amerikanske borgerretsbevægelse” (2005) 
15 Jf. Jørum, Tine Pind , ”Den amerikanske borgerretsbevægelse” (2005) 
16 Martin Luther King benævnes herefter som ”MLK” 
17Jf. Jørum, Tine Pind , ”Den amerikanske borgerretsbevægelse” (2005) 
18 Jf. Opslag i leksion, ”Centralisering” http://denstoredanske.dk/centralisering  
19Jf. Jørum, Tine Pind , ”Den amerikanske borgerretsbevægelse” (2005) 

http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Management/centralisering


Middelfart gymnasium 16. december

Engelsk A & Samfundsfag B 2016

6 

Den aktuelle protestbevægelse for afroamerikanernes rettigheder, BLM, adskiller sig på mange måder 

fra 1960’ernes store bevægelse. Da bevægelsen opstod i 2013, skete det på anderledes vis; ved brug 

af de sociale medier. På baggrund af en hvid betjents mord på en sort teenager og efterfølgende 

frikendelse herfor, skrev en af bevægelsens tre kvindelige stiftere, Alicia Garza, et facebookopslag 

med sine følelser om sagen. 

 Snart delte hendes veninde og medstifter af bevægelsen, Patrisse Cullors, opslaget, og tilføjede det 

såkaldte hashtag, #BlackLivesMatter, som siden hen har floreret flittigt på diverse sociale medier. De 

to kvinder inviterede en tredje aktivist, Opal Tometi, ind i gruppen, og planlagde her hvordan de ville 

skabe en bevægelse omkring deres hashtag #BlackLivesMatter.20 Da endnu en ung, afroamerikansk 

mand blev skudt i 2014, spredtes bevægelsen for alvor i takt med den rasende utilfredshed. Snart 

havde man inddelt bevægelsen i lokale afdelinger, og fra disse afdelinger spredtes demonstrationer 

og intern kommunikation. I BLM kan dermed ikke identificeres én leder som i BRB, og man 

identificerer dermed i stedet en decentraliseret og flad lederstruktur.21 Bevægelsen oplevede dog i høj 

grad den hurtige spredning og store tilslutning via de sociale medier. 22 

Teori og praksis 
De to omtalte teorier og to protestbevægelser kan man forbinde i forskellige sammenhænge og grader. 

I begge protestbevægelser ser man individer, som samler sig i grupper ud fra en utilfredshed med 

givne forhold, som det er beskrevet i teorierne. Ligeledes indeholder begge bevægelser en startende 

begivenhed, som det forklares i teorien om strukturelt pres. Ser man specielt på RMO-teorien og dens 

5 faser, findes naturlige sammenhænge med den nutidige bevægelse, BLM, og dennes 

dannelsesproces. Bevægelsen spredtes efter individuelle tanker via de sociale medier, og blev først 

herefter formelt organiseret i en egentlig bevægelse med lokale afdelinger. Dermed følger bevægelsen 

til en vis grad teoriens faser. Alligevel adskiller Black lives matter sig fra RMO-teorien, idet dens 

spredningsfase allerede fra første utilfredse individ går hurtigt, vha. de sociale medier og delinger 

herpå. Kigger man på BLM og teorien om strukturelt pres kan en yderligere forening være svær, idet 

BLM i højere grad startede på baggrund af en faktor: Utilfredsheden med en politimands mord på en 

ung sort mand.  

20Jf.  Gale Student Resources in Context, “Black Lives Matter” (2016) 
21 Opslag i leksikon ”Decentralisering”, http://denstoredanske.dk/decentralisering  
22 Jf.  Gale Student Resources in Context, “Black Lives Matter” (2016) 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Offentlig_forvaltning/decentralisering


Middelfart gymnasium 16. december

Engelsk A & Samfundsfag B 2016

7 

BRB følger den formelle struktur med leder og organisatorisk arbejde, og kan på den måde forenes 

med RMO-teoriens faser. Den blev først dannet som følge af organisatorisk arbejde, og lægger 

dermed vægt på bureaukratiseringfasen, idet man også ser en centraliseret og formel lederstruktur. 

Der ses dog nogle misforhold i forbindelse med placeringen af denne fase i teoriens- og bevægelsens 

proces. Derfor virker teorien om strukturelt pres mere hensigtsmæssig for forståelsen af BRB. På det 

pågældende tidspunkt var mange af samfundets strukturer nemlig direkte udformet på en 

forfordelende måde, og derved var det også disse strukturer, man gjorde oprør mod. Man så ligeledes, 

at bevægelsen dannedes efter en lang årrække, og derfor på baggrund af flere forskellige faktorer, 

som det også argumenteres for i teorien om strukturelt pres. I denne teori findes løsningsforslag og 

dannelsen af organisationer – som først ses i RMO-teoriens 4. fase, bureaukratiseringsfasen - tidligt 

i dannelsesprocessen. Disse faktorer eller faser var essentielle for dannelsen af BRB, og man så dem 

tilsvarende tidligt i den officielle bevægelses proces.  

Dermed kan man sige, at BLM-bevægelsen i mindre og mere elementvis grad kan kombineres med 

de to teorier. Man ser, meget ukonventionelt, nemlig en stor og samtidig meget hurtig spredning. Ser 

man på de to bevægelser og deres aktører vil man også finde forskelle. Ved BRB var aktørerne ved 

bevægelsens egentlige start politisk fokuserede, og arbejdede rationelt mod det mål, at opnå lige 

rettigheder for de sorte og hvide borgere. Dette adskiller sig altså fra synet på aktører som værende 

irrationelt handlende, og knytter derfor bevægelsen til den nyere RMO-teoretiske påstand om 

aktørerne. Ser man derimod på BLM, er aktørerne ved bevægelsens start mere følelsesmæssigt, end 

politisk motiverede. Derfor vil man altså kunne argumentere for, at BLM-bevægelsen på dette 

aktørmæssige punkt kan forbindes med teorien om strukturelt pres.  

Delkonklusion 
De to teorier kan altså ikke nødvendigvis knyttes til én bevægelse i forhold til alle faktorer. Med de 

to pågældende bevægelser ses det, at de to forskellige strukturer og dannelsesprocesser passer 

elementvis på både RMO-teorien og teorien om strukturelt pres. Det er dermed nødvendigt at se 

kritisk på de to teorier, og man kan ikke nødvendigvis blot gå ud fra, at en bevægelse kan omfattes i 

alle faktorer omtalt af en teori. Teorierne kan dog give en bred forståelse for protestbevægelser, idet 

de hver især beskriver nogle givne forhold, som forklarer strukturer og processer i protestbevægelser. 

Teorierne er dermed et værktøj til at forstå samfundets protestbevægelser og undersøge dem kritisk. 
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Analyse 

Hånd i hånd: Tid og kommunikation 
Fra BRB’s begyndelse, ved bus-boykotten i Montgomery i 1955, til BLM-bevægelsens start i 2013, 

er der sket store ændringer i samfundet. Et essentielt element af udviklingen findes i den moderne 

kommunikation. I løbet af de 58 år, som er gået mellem de to protestbevægelsers start, har man rykket 

de teknologiske kommunikative muligheder milevidt. Siden BRB har en væsentlig opfindelse nemlig 

set dagens lys: Internettet, som i 1991 blev tilgængeligt for offentligheden, og siden har været 

grundlag for diverse kommunikative platforme.23  

Da BRB stod på foregik kommunikationen langt væk fra Twitter og Facebook. Her så man i stedet 

en kommunikation, som var kendetegnet ved mund-til-mund formidling. En af de mest brugte måder, 

hvorpå dette foregik, var ved taler af bevægelsens frontfigurer. MLK kæmpede fra BRB’s start, til 

han i 1968 blev myrdet – stadig i gang med sit arbejde for bevægelsen, og hans arbejde og ansvar 

betød da også, at han er blevet verdenskendt for sine holdninger og sit arbejde for bevægelsen. 24 

Den indledende kommunikation 
Talen, "The Montgomery bus boycutt", afholdtes d. 5. december 1955, i en baptistisk kirke i 

Montgomery.25 Datoen er interessant, da Rosa Parks 4 dage forinden blev anholdt for netop at indlede 

bus-boykotten. Talen "The Montgomery bus boycott" blev holdt af MLK. Han havde en ledende rolle 

i organiseringen af busboykotten i Montgomery, ligesom han også havde en ledende rolle i den 

begyndende bevægelse BRB. MLK talte til omtrent 5000 mennesker, som aktivt havde meldt sig til 

at deltage i protesten for sortes rettigheder. Hans publikum var dermed i høj grad på hans side.    

"We are here because we are determined to get the situation corrected" siger MLK.26 "The situation" 

refererer her til den igangværende situation i Montgomery. Dog refererer "the situation" i en mere 

bred forstand også til de mange år, hvor afroamerikanerne har oplevet diskrimination på baggrund af 

deres hudfarve. Som MLK beskriver det: "This situation is not at all new",27 og det står altså klart, at 

talens budskab er uretfærdigheden af racediskriminationen mod de sorte. 

23 Jf. Bryant, Martin ” 20 years ago today, the World Wide Web opened to the public” (2011) 
24 Jf. "Martin Luther King Jr. - Facts". Nobelprize.org. (2014)  
25 Jf. King, Martin Luther (1955), ”The Montgomery bus boycott”. Her fra: http://www.blackpast.org/1955-martin-luther-king-jr-montgomery-bus-
boycott  
26 King, Martin Luther (1955), ”The Montgomery bus boycott”. 
27 King, Martin Luther (1955), ”The Montgomery bus boycott”. 

http://www.blackpast.org/1955-martin-luther-king-jr-montgomery-bus-boycott
http://www.blackpast.org/1955-martin-luther-king-jr-montgomery-bus-boycott
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MLK tydeliggør ligeledes med ordene: ”we are determined”28 intentionen om, at han og publikum 

må være målrettede. Han pålægger dermed sit publikum et ansvar, til at indlede et oprør mod den 

racediskrimination, som spænder videre end bus-boykotten i Montgomery. ”The montgomery bus 

boycott” er en politisk tale, idet den har et klart politisk agenda; nemlig at opnå lige rettigheder for 

sorte og hvide. 

MLK argumenterer gennem talen for forskellige holdninger og påstande. Hans påstande er dog typisk 

ikke klassisk argumentatorisk opbyggede. Ofte benytter MLK sig af de fælles følelser og interesser, 

som findes ved ham og sit publikum. Da de fremmødte alle er mere eller mindre enige i hans sag, 

trækker han dermed ofte på denne enighed. Eksempelvis ved dette citat, hvori MLK skaber en 

kollektiv forståelse af en påstand: "And you know, my friends, there comes a time when people get 

tired of being trampled over by the iron feet of oppression.".29 MLK anerkender her med ordene "and 

you know, my friends" sit publikums frustrationer, og viser en indforståethed med deres problemer. 

Ved at argumentere på denne måde, og ved at vise forståelse for sit publikums liv, er MLK på 

bølgelængde med publikum. Dette har en god effekt og giver publikum et indtryk af, at de kæmper 

side om side, og er lige vigtige for bevægelsen. 

Ser man generelt på hvordan MLK i talen henvender sig til sit publikum, er det relevant at se efter 

appelformerne. I talen benytter MLK ethos-og pathos-appel. Han henviser til allerede kendte 

karakterer og kendsgerninger, og bruger disse til at understøtte, at hans påstande er rationelle og 

korrekte. Det ses f.eks. i citatet: "If we are wrong, the Constitution of the United States is wrong.  If 

we are wrong, God Almighty is wrong"30, hvor MLK inddrager både forfatningen og Gud. Ved brugen 

af disse to anerkendte henvisninger forstærker han publikum i deres tro på sagen. Skulle man alligevel 

argumentere for, at sagen er forkert, kan sætningen og henvisningerne ligeledes fortolkes som en 

sarkastisk kommentar, henvendt til bevægelsens kritikere. Ved at udspecificere, at holdningerne kan 

understøttes af f.eks. Forfatningen og Gud, understreger MLK nemlig en absurditet ved situationen 

og ved eventuel tvivlen på dens relevans.  

Man ser ligeledes pathos-appel flere steder i talen: "Unity is the great need of the hour, and if we are 

united we can get many of the things that we not only desire but which we justly deserve". 31 I dette 

citat er pathos-appellen tydelig, og viser sig i sætningens betydning, såvel som i enkeltdele af denne. 

28 King, Martin Luther (1955), ”The Montgomery bus boycott”. 
29 King, Martin Luther (1955), ”The Montgomery bus boycott”. 
30 King, Martin Luther (1955), ”The Montgomery bus boycott”. 
31 King, Martin Luther (1955), ”The Montgomery bus boycott”. 
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Sætningens overordnede betydning er, at hvis de fremmødte står sammen som en samlet flok, kan de 

opnå ikke blot hvad de ønsker, men hvad de fortjener. Det er altså et klart forsøg på at samle folket 

til én, ved at appellere til følelser forbundet med ønsket om at opnå hvad de fortjener. Specielt ved 

brugen af det personlige pronomen, "we", ses denne appel til følelserne. Ved at omtale både sig selv 

og publikum som den samlede enhed, "We", skaber MLK nemlig et trygt billede af, at gå ind i den 

fælles bevægelse. Det viser publikum, at de står stærkt sammen.  

I denne tale har MLK overordnet set en blandet sproglig stil, som varierer mellem formel og uformel. 

Da det er en tale, som skal fungere i praksis, virker det naturligt at veksle mellem forskellige træk 

som f.eks. kompleksiteten af sætningerne. Ligeledes benytter han meget billedsprog og symbolsk 

sprog, f.eks. ofte forstærkninger i form af gentagelser. Dette ses i følgende citat: ”And certainly, 

certainly, this is the glory […]”,32 hvor gentagelsen af ordet “certainly” forstærker dets betydning, 

og får publikum til at tænke en ekstra gang over sætningen. Der bruges ligeledes metaforer i teksten. 

Dette ses f.eks. her: ” […] get tired of being trampled over by the iron feet of oppression.".,33 hvor 

der sættes lighedstegn mellem undertrykkelse og ”iron feet”. Det er dog tydeligt, at fænomenet 

”undertrykkelse”, ikke i bogstavelig forstand vandrer rundt med et sæt jern-fødder og træder på folk. 

Denne metafor beskriver i stedet den ekstreme smerte forbundet med undertrykkelsen i samfundet; 

som hvis man i virkeligheden gang på gang blev trampet ned af jern-fødder. 

Hvordan formidles drømmen? 
Drømmen om lige rettigheder for sorte og hvide i USA var målet for MLK og BRB. MLK blev, som 

bevægelsens primære frontfigur, specielt kendt for sin tale, ”I Have a Dream”, som blev holdt under 

en march til Washington d. 28 august 1963.34 På dette tidspunkt havde MLK i 8 år fungeret som 

offentlig lederskikkelse for bevægelsen, hvorfor han er kendt for publikum. Publikum er de 

deltagende ved denne march til Washington – det vil sige, mere end 250.000 individer, som var samlet 

med det formål at kæmpe for deres og MLK’s sag. 35  

32 King, Martin Luther (1955), ”The Montgomery bus boycott”. 
33 King, Martin Luther (1955), ”The Montgomery bus boycott”. 
34 Jf. "Martin Luther King Jr. - Facts". Nobelprize.org. (2014)  
35 Jf. "Martin Luther King Jr. - Facts". Nobelprize.org. (2014)  
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Intentionen med talen er, at holde demonstranterne til ilden i kampen om deres frihed og deres 

rettigheder. MLK vil altså med sin tale minde demonstranterne om både hvorfor og hvordan kampen 

skal fortsættes: ”We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. 

”36. Overordnet betyder dette citat, at demonstranterne fortsat skal hæve sig over voldelige metoder 

og kæmpe med værdigheden og disciplinen i behold. ”Forever” skriver MLK, og selvom det først 

kunne fortolkes som værende et tegn på udmattelse i kampen, er det derimod det stik modsatte. 

”Forever” skal nemlig her ikke indikere varigheden af kampen, men af kampens effekter. Der, der 

reelt bliver sagt er altså, at de sorte både i og efter kampen skal handle ud fra principper om værdighed 

og disciplin, og at de dermed skal tage ved lære af bevægelsen og aktørernes handlemåde.  

I talens argumentation benytter MLK overordnet to perspektiver: Et historisk og et fremtidsorienteret 

perspektiv. MLK minder, ved at italesætte racediskriminationen fra et historisk perspektiv, om hvad 

der ligger bag bevægelsen og ønsket om forandring. Efter at have omtalt emancipationserklæringen, 

som 100 år forinden blev underskrevet og skulle frisætte slaverne, siger MLK: ”But 100 years later 

the negro still is not free.”.37 Ved at understrege, at problemet for længe siden rent formelt skulle 

være løst, men så bagefter lave en gendrivelse og sige, at det ikke er det, øges incitamentet for at 

deltage i kampen. Ved at bruge ordet ”still”, understreges den absolutte nødvendighed for handling, 

og den absolutte absurditet, som ifølge MLK er forbundet med, at de sorte stadig ikke er frie.  

Dernæst italesætter MLK ønsket og behovet for at kæmpe videre i et mere fremtidsorienteret 

perspektiv. I dette perspektiv indgår bl.a. følgende citat: “I have a dream that my four little children 

will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content 

of their character”38. Ud fra dette fremtidsorienterede perspektiv, italesætter MLK sine drømme for 

fremtiden, bl.a. som det ses her i personlig kontekst. MLK er subjektiv, og med den berømte frase I 

have a dream, beskriver han sine drømme i 1. person ved brug af det personlige pronomen, ”I”. Idet 

MLK kombinerer brugen af det personlige pronomen, ”I”, og ligeledes gør drømmen så personlig, at 

han bringer sine egne børn ind i talen, viser han sit store engagement. Han viser følelsesmæssig 

sårbarhed ved at udtrykke en drøm for sine egne børn, og anerkender dermed sine meddemonstranters 

frustrationer. Dermed understreges også en stor absurditet ved at opsætte to kriterier mod hinanden: 

” […] the color of their skin but by the content of their character”.39  

36 King, Martin Luther (1963), ”I have a dream”. 
37 King, Martin Luther (1963), ”I have a dream”. 
38 King, Martin Luther (1963), ”I have a dream”. 
39 King, Martin Luther (1963), ”I have a dream”. 



Middelfart gymnasium 16. december

Engelsk A & Samfundsfag B 2016

12 

Meningen er, at man skal opnå medfølelse og øget incitament til handling, ved at se absurditeten af, 

at små børn bedømmes alene på deres hudfarve, og at man skal kunne nikke genkendende til 

drømmen, som trods den personlige karakter henvender sig til enhver forælder til stede.  

I I Have a Dream er den primære appel til publikum pathos-appel. Dette ses ved forskellige 

karakteristika i talen, men ét er forsøget på at opnå en stærk fællesfølelse og solidaritet mellem taler 

og publikum, såvel som mellem enhver demonstrant: ”We cannot walk alone.”40. Dette korte citat 

siger meget om appellen til de stærke følelser forbundet med bevægelsen. MLK forbinder sig selv og 

de øvrige demonstranter ved fællesbetegnelsen, ”we”. Idet MLK betegner dem som én samlet gruppe, 

vil det altså også lede publikums tanker mod en sådan tilstand. Ved ordet ”cannot” gøres den absolutte 

nødvendighed ved at stå sammen klar, og sætningens fulde betydning er dermed nødvendigheden i at 

stå sammen.  

MLK appellerer ligeledes til sit publikum med ethos-appel. Han, som lederkarakter, rummer nemlig 

i denne forsamling en stor troværdighed og autoritet. Derfor bruges heller ikke statistiske forklaringer 

eller andre tegn på logos-appel – publikum stoler på ham, og lader sig overbevise af det han siger. 

Tilliden fra publikum til MLK skabes også i kraft af hans stærke retoriske evner. Det sproglige 

virkemiddel som virker mest effektivt og fremtrædende i talen er dog anaforer.  Disse ses f.eks. 

tydeligt mod talens slut, hvor MLK hele 8 gange i træk indleder sine sætninger med frasen: ”Let 

freedom ring”.41 Dette skaber rytme, og ikke mindst genkendelse. Ved gentagelsen af sætningens 

begyndelse, og dernæst varierende scenarier, sikrer man sig at ét står klart i erindringen, nemlig; ”let 

freedom ring”, uanset sammenhængen. 

Om sproget i talen må indledningsvist siges, at det indeholder træk fra både den formelle og den 

uformelle skrivestil. MLK er subjektiv i talen og benævner sig selv ved ”I”. Dette er et træk, som 

hører til et uformelt sprog, ligesom han også viser stort følelsesmæssigt engagement, og dermed ikke 

forholder sig objektivt. Alligevel har talen også flere formelle sproglige træk. Der gøres ikke brug af 

slang, eller sammentrukne verber, ligesom sætningerne også overvejende synes at være almindeligt 

opbyggede, hverken med overvægt af kompleksitet eller simplicitet. Formelt sprog er ofte brugt i 

skrevne tekster, eller i særligt formelle sammenhænge. Derimod bruges uformelt sprog i talesprog. 

Ydermere lægger en mere uformel stil op til større følelsesmæssig engagement og indlevelse i det 

omtalte emne.  

40 King, Martin Luther (1963), ”I have a dream”. 
41 King, Martin Luther (1963), ”I have a dream”. 
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 Det giver altså god mening med vekslen mellem formelle og uformelle træk i talen, da ”I Have a 

Dream” netop både er en mundtlig tale, med stor følelsesmæssig engagement og indlevelse, men 

samtidig også bliver holdt i en formel sammenhæng, hvor taleren ikke er direkte bekendt med sit 

publikum.   

En ny bevægelse og en ny kommunikationsform 
I modsætning til 1960’ernes borgerrettighedsbevægelse, ser man ikke i samme omfang mund-til-

mund kommunikation i Black lives matter-bevægelsen.  I BLM-bevægelsen findes der ikke en enkelt 

frontperson, hvis betydning og rolle er sammenlignelig med MLK. Manglen på en frontperson 

forenelig med BLM-bevægelsen, gør det vanskeligt at finde samme former for litteratur, som de let 

tilgængelige og velkendte taler fra MLK. Derfor vil det i stedet være oplagt at undersøge den moderne 

teknologiske kommunikation, som finder sted fra det officielle BLM og i generel forbindelse med 

BLM-bevægelsen på de sociale medier. Ved en udvælgelse af 14 posts fra Twitter eller Facebook fra 

henholdsvis de officielle BLM profiler og det store og varierede udvalg af uofficielt engagerede 

profiler, er det muligt at sige noget generelt, men også næranalytisk om BLM-bevægelsens 

kommunikation på de sociale medier. 

De udvalgte posts fra de officielle profiler for BLM ses i vedlagte bilagssamling A. Ser man først og 

fremmest på bilag 1A, som er postet på BLM’s officielle Twitter-profil d. 8 november 2016, bliver 

man mødt med 4 linjer tekst. ”It is our duty to fight for our freedom. It is our duty to win. We must 

love and support each other. We have nothing to loose but our chains. ”.42 Afsenderen er BLM 

organisationens officielle twitter-profil, men det er vanskeligt at slutte noget håndgribeligt om 

modtagerforholdene. Det kan dog siges, at opslaget ved den tilgåede dato havde opnået 3.383 likes, 

og det er derfor klart, at opslaget er set af mange. Disse fire linjer tekst rummer et større budskab, 

som er, at man i bevægelsen sætter en ære i, og ser det som en pligt at opnå rettighederne, som de 

sorte fortjener. Det egentlige budskab i dette korte tekststykke er, at kampen skal vindes – uden 

spørgsmålstegn, og uden at give en videre forklaring på hvordan og hvornår. Tydeligt, selv med kort 

tekstlængde er, at der her appelleres til følelserne. Der bruges stærke ord som ”duty” og ”must” – ord 

som er forbundet med nødvendighed af handling. Alligevel ses en tydelig pathos-appel ved ord som 

”freedom” og ”win”, i og med at den fordelagtige effekt af den nødvendige kamp tydeliggøres.  

42 Citat fra bilag 1A 
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Ydermere understreges til sidst: ”we have nothing to loose but our chains.”,43 og læseren mindes 

altså igen om nødvendigheden af handling. ”Chains”, fungerer her som en metafor, og beskriver de 

usynlige kæder, som holder de sorte i racismens rammer. Ordet ”chains” har altså en negativ 

konnotation, og opildner derfor ligeledes til at kæmpe. 

Ser man dernæst på bilag 6A, bliver en anden intention klar. Dette Twitter-opslag er fra d. 20 juli 

2013. Igen kan det være svært at slutte noget håndgribeligt om modtagerforholdene til det vidt 

distribuerede opslag, men det er klart, at afsenderen er den officielle organisation for BLM. I dette 

opslag efterspørger BLM åbenlyst deltagelse fra opslagets seere, idet der efterspørges personlige 

følelser for bevægelsen, vha. spørgsmålet: ”Why does #Blacklivesmatter 2u?”.44 Sproget synes her 

uformelt, idet der eksempelvis skrives ”2u” i stedet for ”to you” og ”#BlackLivesMatter” i stedet for 

”Black Lives Matter”. Der appelleres i dette opslag til læseren med pathos-appel. Det er klart i teksten, 

at formålet er at sætte tanker i gang, og at få læseren til at mindes hvad bevægelsen kan betyde for 

netop deres liv.  

Twitter-opslaget i bilag 7A er fra d. 27 august 2015. Her gælder samme forhold for afsender og 

modtager som ved de to foregående bilag, men budskabet er her igen nyt. Teksten i dette opslag, 

”41% Black trans women report being arrested at some point, often after having been profiled by the 

police #BlackTransLivesMatter”,45 er nemlig udelukkende faktuel, og er derfor åben for fortolkning. 

Dog afsluttes opslget med hashtagget #BlackTransLivesMatter”, hvilket alligevel tilfører opslaget en 

opfordring til at deltage i bevægelsen, og med dette hashtag at støtte den påstand, at transseksuelle 

sorte skal være ligeværdige. Her appeleres altså med logos-appel, i og med faktuel oplysning præger 

opslaget. Dog er pathos-appel igen også at finde, da meningen med opslaget er at skabe 

følelsesmæssig engagement. Om sproget i dette opslag kan ydermere siges, at det synes at skabe en 

objektiv ramme om de fremførte fakta. Dog ses også slang som ”trans” og 

”#BlackTransLivesMatter”.  

43 Citat fra bilag 1A 
44 Citat fra bilag 6A 
45 Citat fra bilag 7A 
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Afslutningsvist undersøges bilag 13A, et Twitter-opslag fra d. 16 juli 2015. Der gælder de samme 

uafklarede modtagerforhold som ved de tre foregående opslag, og afsenderen er igen BLM’s officielle 

twitter-profil. I dette opslag indgår hverken fakta eller belæg, men kun en påstand, som er: ”So many 

of us die in police custody.”.46  

Med denne påstand, som ikke forklares yderligere skabes en distance mellem ”us”, som her betegner 

den sorte befolkning, og politiet. Budskabet er ganske enkelt som det ordret står: (for) mange sorte 

dør i politiets varetægt. Ved at betegne de sorte og BLM-organisationen som ”us”, skabes en stor 

identifikation mellem bevægelsen og øvrige sorte – herunder de, som er døde i politiets varetægt. Der 

appeleres i høj grad ved brug af pathos-appel til følelserne i dette opslag, dels idet man skaber 

identifikation, og dels ved at nævne en så enkeltstående og uforklaret påstand, som får lov til at stå i 

al sin forfærdelighed.  

Efter analyse af opslag fra den officielle side af BLM’s kommunikation og identifikation af 

opfordring til deltagelse, virker det logisk at undersøge, hvad der florerer på de sociale medier under 

hashtagget, #BlackLivesMatter.  

Ser man samlet på de to bilag, 1B og 2B, bliver det klart, at bevægelsen er spredt vidt. I bilag 1B har 

den officielle Facebook-profil for det hvide hus lagt en video og dertilhørende citat fra den 

amerikanske præsident, Barack Obama, med hans tanker om bevægelsen, op. Ser man dernæst på 

bilag 2B, vil man finde et Facebook-opslag fra den danske musiker Shaka-Loveless, som på lige fod 

bruger hashtagget, #BlacklivesMatter. En væsentlig forskel er dog identificerbar, i hvor vidt 

opslagene når ud.  Barack Obamas udtalelse om bevægelsen har opnået 42.000 likes, mod Shaka 

Loveless’ opslag, som har opnået 141 likes. Set i et større billede viser de to opslag sammen dog en 

vigtig pointe om bevægelsens spredning. Når det hvide hus når ud til 42.000 mennesker og Shaka 

Loveless til 141 mennesker, har man nemlig allerede der opnået 42.141 reaktioner på BLM i den ene 

eller anden forstand. Det giver et godt billede af, hvor hurtigt en bevægelse ved hjælp af 

udefrakommendes støtte på de sociale medier kan opnå spredning. Det kan dog diskuteres, hvorvidt 

”likes” kan repræsentere egentlig eftertanke om og sympati til bevægelsen, men i større eller mindre 

grad viser det altså noget om mængden af uofficielle tilhængere.  

46 Citat fra bilag 13A 
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Der tegner sig i flere af bilagene et billede af en stor grad af subjektivitet ved de uofficielle posts. 

Dette ser man blandt andet i bilag 14B. Her udtrykker en ordinær Twitter-bruger sig på baggrund af 

en specifik begivenhed, og skriver: ”If the cop who shot #WalkerScott does not go to jail I’m with 

#BlackLivesMatter on this one.”47. Dette citat fra opslaget bevidner en stor flygtighed i tilslutning til 

bevægelsen, i og med, at det viser hvorledes tilknytningen til bevægelsen kan afgøres fra sag til sag, 

hvilket vises ved ordene ”on this one”.  Samtidig ses en stor grad af subjektivitet i opslaget, ligesom 

det ikke synes videre eftertænksomt i henhold til sprogbrugen.  

Ser man dernæst på bilag 3B, bliver en brug af symbolik klar. Her har en tilhænger af bevægelsen 

postet et opslag indeholdende et helt sort billede, med den eneste tekst, #BlackLivesMatter. Billedet 

og teksten har i deres samspil en stor symbolsk betydning – netop, at det burde være simpelt at tilføre 

de samme rettigheder og den samme frihedsgrad til sorte mennesker, som til hvide. Det er et udtryk 

for et ønske om simplificering – et ønske om at kunne stille det op, sort på hvid. Med dette, på mange 

måder mangelfulde, men samtidigt sigende opslag, appelleres med pathos-appel til opslagets læsere, 

idet det lægger op til personlig fortolkning.  

Forskelle og ligheder 
Der kan nu vha. en generel analyse af bilag 1A-14A og 1B-14B, med særligt hensyn til næranalysen 

af bilag 1A, 6A, 7A, 13A, 1B, 2B, 3B og 4B dannes en række generelle slutninger om BLM’s 

kommunikation på de sociale medier. Disse sammenlignes med kendetegnende ved BRB’s 

kommunikation.  

Man bør dog tage højde for, at en analyse af to taler fra MLK kunne kritiseres for at fremstille et i 

mindre grad bredt repræsentativt billede af bevægelsens, men nærmere en analyse af MLK’s 

kommunikationsform.  Dog kan argumenteres for, at brugen af den samme frontperson, som under 

bevægelsen var den offentlige frontperson, skaber et billede af den kommunikation, som mængden 

så og stolede på. Derfor er det, ligesom at mængden har adgang til opslagene fra sociale medier, 

væsentligt at kigge på og sammenligne disse kommunikationsformer.    

Der finder en hyppig og bredt spændende kommunikation sted fra de officielle profiler for BLM, i og 

med man benytter internettet, hvormed man hurtigt når mange. Man ser derfor en stor variation i 

budskab og intention, og opslagene har derfor ingen nødvendig indbyrdes sammenhæng.  

47 Citat fra bilag 14B 
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Dette betyder altså også, at hver enkelt korte kommunikation til omverdenen ikke nødvendigvis er 

produkt af større omtanke og planlægning. Ved kommunikationen analyseret ved BRB, identificeres 

et længere format.  Kommunikationen med mundtlig spredning, altså til talernes publikum, foregik 

sjældnere og spredtes langsommere. Talerne bærer også præg af en gennemarbejdet struktur og 

argumentation, og indeholder flere påstande end i den korte kommunikationsform via de sociale 

medier. Ligeledes ses en stor personlig inddragelse og indlevelse, hvor MLK ofte taler i 1. person og 

bruger personlige pronominer. Derimod ses i mindre grad opslag skrevet i 1. person  fra BLM’s 

officielle profil.  

 Der bruges en vekslen mellem logos- og i høj grad pathos-appel i opslagene på de sociale medier, 

der på trods af sparsommelige tekst og forklaringer, skal medføre indlevelse og engagement. Dette 

står altså i modstand til den primære brug af ethos- og pathos-appel, som kunne identificeres ved 

analysen af de to taler. Med både logos og ethos-appel kan man opnå tilslutning til sin påstand, men 

i og med, at MLK var den tydelige fronfigur under BRB, virker det altså her logisk at drage på hans 

troværdighed. Dette kan altså  ved BLM ikke på samme måde finde sted, grundet den decentraliserede 

lederstruktur, som i manglen på en personlig afsender afspejles i opslagene på sociale medier. 

Ydermere lægger det korte kommunikationsformat ikke op til længere opbyggelse af personlig 

troværdighed, eller henvisninger til andre. Derimod er det ved det korte format oplagt at inddrage 

korte, faktuelle oplysninger, til at understøtte sin sag, hvilket også identificeres i kommunikationen. 

Forskellene i brugen af appelformer ved de to kommunikationsformer kan altså forklares dels ved de 

forskellige leder- og dermed afsenderforhold, men dels også ved den pågældende tids teknologiske 

udvikling. Kommunikationsmediet, de sociale medier, lægger altså op til en kortere form, hvor den 

mundtlige form, som her afspejles i taler, lægger op til en længere form. Disse former er hhv. oplagt 

til brug af logos- og ethos-appel. 

Det er vanskeligt at drage konkluderende slutninger i forhold til modtagerforholdene i BLM’s 

kommunikation. Man må dog gå ud fra, at det primært er bevægelsens tilhængere. Ydermere 

repræsenterer bilag fra bilagssamling B en stor spredning i kommunikationen på de sociale medier. 

Dette kan forklares ved brugen af direkte opfordring til deltagelse fra den officielle  profil – disse 

opfordringer forbindes med hashtagget #BlackLivesMatter. Ved hjælp af hashtagget 

#BlackLivesMatter og de teknologiske kommunikative muligheder, har BLM altså dannet ramme for 

en inkluderende kommunikation, hvori alle kan deltage. Søger man på hashtagget kommer nemlig 

såvel officielle som uofficielle posts frem. 
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 Opslagene fra de uoffcielle profiler bærer præg af uformelt sprog, og indeholder ofte ufuldstændige 

budskaber, eller holdninger som knytter sig til en højaktuel situation. Dette afspejler igen i høj grad 

kommunikationsformen, idet invitationen til deltagelse benyttes ved at poste på sociale medier. 

Herved opnår man samme korte format, som hos de officielle profiler. Sammen med påstanden, at 

det, at skrive noget bag en skærm kan forbindes med mindre ansvar og færre risici end at protestere 

og møde op fysisk, betyder det en større grad af situationsvis tilknytning.   

Ved BRB så man ikke samme muligheder for deltagelse. Ved den ledercentrerede 

kommunikationsform med taler for større forsamlinger, kan det nemlig have været sværere for 

individer at føle sig direkte inkluderede i kommunikationen. Som oftest blev talerne, som I have a 

dream og The Mongomery Bus boycutt, holdt foran allerede mobiliserede tilhængere og i store 

forsamlinger. Disse tilhængere lyttede da til de formidlede ord, hvori de også som en samlet gruppe 

blev inddraget, men det kan have været vanskeligt selv at blive hørt i de store forsamlinger. I 

1960’ernes borgerretsbevægelse havde man nemlig ikke samme formidlingsplatforme som i dag. 

Derfor virker en ledende frontfigur, som sætter sig selv lig med medlemmerne og taler på sine såvel 

som deres vegne logisk, med hensyntagen til de daværende kommunikative muligheder.  

Delkonklusion 
Analysen af hhv. to taler af MLK fra BRB, og opslag på de sociale medier fra hhv. officielle og 

uofficielle profiler med tilknytning til BRB, har tydeliggjort en række forskelle mellem de to 

kommunikationsformer. Heraf kan nævnes en forskellig lederstruktur og dermed et forskelligt 

grundlag for afsenderforhold. Forbundet med dette kan nævnes, at der som frontperson, altså MLK, 

i BRB og den forbundne kommunikation var store risici ved at tale, i og med at man stod personligt 

på mål. Disse risici er ved kommunikationen på sociale medier mindre, idet man sidder bag en skærm, 

og kommunikationen foregår desuden hurtigere og er karakteriseret ved ofte uforklarede påstande. 

Dette er altså afspejlet i graden af eftertænksomhed og i længden af hhv. opslag og taler. Derudover 

ses kommunikationen ved BLM på kort format, og ved BRB på længere format. Der identificeres 

ligeledes forskelle i måden hvorpå kommunikationsformerne opfordrer til og opnår engagement fra 

modtagerne. Det identificeres, at kommunikationen for BLM primært indeholder pathos- og logos-

appel, hvorimod BRB’s kommunikation primært indeholder pathos- og ethos-appel.  
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Diskussion 

Hvem står på mål? 

I ”Black lives matter” bevægelsen ses i mindre grad en ledercentreret struktur end i 

borgerretsbevægelsen, hvor MLK blev den største af en lille gruppe af formelle ledere. Dette er helt 

bevidst og som der skrives på BLM’s officielle hjemmeside, afhjælper det nogle identificerbare 

problemer ved lederstrukturen, som sås i forbindelse med BRB og MLK: ” Finally, a movement with 

a singular leader or a few visible leaders is vulnerable, because those leaders can be easily identified, 

harassed, and killed, as was the case with Dr. King.”48. Ét af de identificerbare problemer er altså 

ifølge BLM den sårbarhed, i hvilken hele organisationen står, hvis de arbejder ud fra kun én 

lederskikkelse. Her eksemplificeres drabet på MLK i 1968. Yderligere argumenteres for, at én 

lederskikkelse vil skabe en situation af forfordeling, idet man portrætterer én bestemt person og 

forbinder denne med hele bevægelsen: ” We demonstrate through this model that the movement is 

bigger than any one person. And there is room for the talents, expertise, and work ethic of anyone 

who is committed to freedom.“49 . De argumenterer dermed for, at de med deres såkaldte lederfulde 

bevægelse skaber grobund og plads til enhver, som dedikerer sig til kampen om frihed. En pointe i 

argumentationen for den decentraliserede lederstruktur er altså, at den kan danne rammerne for 

yderligere sympatitilkendegivelser fra en bredere gruppe i samfundet. 

Den løse, decentraliserede struktur som ses i BLM kan dog også argumenteres imod. Den lederløse 

eller, ifølge BLM selv, ”lederfulde” struktur, hvor man ser mange, frem for én prominent leder kan 

nemlig være grundlag for forvirring omkring bevægelsens egentlige mål og virke. Som Dena 

A.Rohlinger, professor i sociologi ved Florida universitet skriver i artiklen Black Lives Matter

movement experiencing growing pains, er en mangel for bevægelsen en øget struktur: "Activists do 

really good work locally. But if you want to affect politics and politicians, then you really do have to 

move up your organization to a more structured format that can engage politicians and lobbyists on 

their turf."50 Professoren argumenterer altså imod denne løse struktur. Hun anerkender, at der gøres 

et godt stykke arbejde i de lokale afdelinger, men argumenterer ligeledes for, at et mere struktureret 

format er en mangel for bevægelsen. Dena A. Rohlinger fremfører det argument, at hvis bevægelsen 

vil opnå politisk indflydelse, må en stærkere struktur dannes.  

48 ”11 Major Misconceptions About the Black Lives Matter Movement”, www.blacklivesmatter.com 
49 ”11 Major Misconceptions About the Black Lives Matter Movement”, www.blacklivesmatter.com 
50 ”Black Lives Matter movement experiencing growing pains” (2015). www.chicagotribune.com 

http://www.blacklivesmatter.com/
http://www.blacklivesmatter.com/
http://www.chicagotribune.com/
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Denne påstand kan bl.a. forklares ved, at det uden en formel lederskikkelse eller en formel struktur, 

kan være svært for regeringer at vide hvem der reelt skal kontaktes ved f.eks. kooptering, hvor ledere 

af en bevægelse kan inviteres til forhandlinger med staten. Desuden kan denne forvirring ligeledes 

skabe formindsket grad af sympati til bevægelsen.  

Det er dermed klart, at man dels gennem den åbne kommunikative form via de sociale medier, og via 

en løs og decentraliseret lederstruktur åbner op for deltagelse, og undgår at låse sig fast på ét bestemt 

kendetegn ved bevægelsen, i form af en lederskikkelse. Ligeledes mindsker man bevægelsens 

sårbarhed. Derved opnår man, ifølge BLM, størst mulig frihed til deltagelse i bevægelsen. Da en 

centraliseret og lederfokuseret struktur var kendetegnende ved Borgerrettighedsbevægelsen, kan man 

dermed argumentere for, at den fastlåste lederstruktur kan have øget deres sårbarhed – det sås, da 

MLK blev skudt i 1968 – men samtidig også kan have hæmmet deres tilgængelighed til mængden.  

Alligevel argumenterer Dena A. Rohlinger imod den modstående decentraliserede struktur, idet det 

ifølge hende kan hæmme bevægelsen i henhold til eventuelle politiske forhandlinger og mål. Dette 

kan forklares ved, at når man, som det ses i BLM, ikke har et fast holdepunkt i form af en mindre 

ledergruppe, bliver det altså sværere at udpege præcis hvem bevægelsen er, og hvem man skal 

henvende sig til. Det var altså dermed sagt også til forhandlingsmæssig fordel under 

borgerretsbevægelsen, at man havde en defineret gruppe af ledere. Man så, som følge af bevægelsen, 

også ændrede lovgivninger på området i 1964 og 1965 hvor henholdsvis borgerretsloven og 

stemmeretsloven blev vedtaget.51  

Der ses i artiklen, How Americans view the Black Lives Matter movement statistik for hvad 

amerikanere mener om bevægelsen. Jævnfør bilag 1C støtter i alt 43% af den voksne amerikanske 

befolkning bevægelsen, og 22% har en direkte negativ holdning til den. Der ses en vigtig pointe i 

artiklen, da der står: ”Still, about a third (36%) of those who have heard about Black Lives Matter 

say they don’t understand its goals too well – or at all.”.52 Der identificeres altså en klar forvirring i 

forbindelse med bevægelsen, en forvirring som måske kan skyldes den decentraliserede lederstruktur. 

I analytisk materiale fra ”National American election studies”, ses dog også jævnfør bilag 2C, 3C og 

4C et negativt syn på BRB blandt de adspurgte, som generelt finder bevægelsen skadende for sin 

egen fremgang, voldelig, og som en for drastisk bevægelse.  

51 Jf. Jørum, Tine Pind , ”Den amerikanske borgerretsbevægelse” (2005) 
52 Horowitz, Juliana Menasce m.fl. “How Americans view the Black Lives Matter movement” (2016) 
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Specielt bilag 2C, hvor mange svarer, at de har en opfattelse af bevægelsen som voldelig, ses en 

forvirring om dennes principper ligeledes som ved BLM, da MLK og BRB bestræbte sig på en 

ikkevoldelig handlemåde. Altså kan både bevægelsen med den decentraliserede og centraliserede 

lederstruktur vha. statistik have en påvist grad af uforstående borgere og dermed mindre sympati for 

bevægelsen. 

Skal alle lege med? 
Gennem analyse af kommunikationsformerne i BLM og BRB er det blevet tydeligt, at bl.a. tidernes 

teknologiske forandring har været med til at skabe rammerne for en tydelig deltagelse i BLM. I 

analysen kunne konkluderes et hurtigt tempo, hvor man fra en situation til en anden kunne vurdere et 

ønske om tilknytning til bevægelsen, og hvor kommunikationen er forbundet med mindre sårbarhed 

og færre risici end det sås under BRB.  Under BRB foregik kommunikationen primært ved, at 

prominente figurer som MLK stillede sig op foran en forsamling, og alene og personligt skulle stå på 

mål for det der blev sagt.   

Den mere tilgængelige kommunikationskanal ved BLM lægger altså op til en stor deltagelse. I nogle 

af opslagene på sociale medier, som f.eks. det, der vises i bilag 5A og 6A, opfordrer bevægelsen til 

direkte deltagelse på medierne. I bilag 6A opfordrer de til, at opslagets modtagere skal sende sine 

egne fortolkninger af hvad Black Lives Matter betyder. På den måde opnår BLM adgang til mange 

meninger fra befolkningen. Ligeledes er i analysen og bilagssamling B dokumenteret en stor 

spredning i bevægelsen, ved brug af hashtagget #BlackLivesMatter. Man kan argumentere for, at den 

store deltagelse og det store engagement i bevægelsen giver denne en mulighed for at samle sig et 

nuanceret billede af verden omkring sig. Dette er altså en fordel ved den åbne kommunikation, og 

derved kan det også ses som en ulempe, at omverdenen ikke i samme omfang ved talesituationerne 

blev hørt som individer.  

Det kan dog også være en ulempe, at opnå så stor deltagelse i kommunikation vedrørende en 

bevægelse, og effekten heraf kan være misbrug af og forvirring omkring betydningen af bevægelsen 

og dennes egentlige mål. Et eksempel herpå findes i artiklen Who Really Runs #BlackLivesMatter?. 

Her fortælles den 16 årige high-school elev, Nikki Stephens’ historie. Efter Stephens blev interesseret 

i at støtte bevægelsen dannede hun en Facebook-side ved navn, ”Black Lives Matter: Seattle”. Siden 

opnåede denne side mange tilhængere, men Stephens kom dog i klemme, da optøjer, som hun ikke 

var involveret i eller kunne identificere sig med, opstod i Seattle.  
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Stephens oplevede, at mange forbandt hende med optøjerne, og beskriver i artiklen, at hun derfor 

følte hun måtte skrive en undskyldning. Det gjorde hun, men blev efterfølgende kontaktet af 

aktivisterne, som tilhørte den officielle bevægelse. Der var altså skabt en situation, hvori der fra 

uofficiel side var undskyldt for en handling fra officiel side – denne undskyldning blev accepteret i 

medier.53 Dette medførte, at Black Lives matter til sidst, på deres nationale side, skrev: 

”The #BlackLivesMatter organization did not create any petitions demanding apology 

from Seattle based organizers. We have not issued a public apology, neither have we 

made any public statements demanding an apology.”. 54 

Denne indviklede situation betød dermed stor forvirring omkring hvem Black Lives Matter i byen 

Seattle i virkeligheden var. Dette kan være en negativ effekt af den let tilgængelige kommunikation, 

og brugen af det samlende hashtag #BlackLivesMatter. Harmløse opslag, facebooksider mm., som 

kan altså, på trods af god intention, let medføre forvirring omkring bevægelsen, og altså også misbrug 

af bevægelsens navn, idet uofficiel og officiel kommunikation let kan sammenblandes.  

53 Jf. Collins, Ben, ”Who really runs #BlackLivesMatter?” (2015) 
54 Collins, Ben, ”Who really runs #BlackLivesMatter?” (2015) 
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Konklusion 
Det kan altså på baggrund af en karakteristik af to samfundsfaglige teorier om protestbevægelser, 

RMO-teorien og teorien om strukturelt pres, og en efterfølgende sammenligning med de to 

protestbevægelser, Black Lives Matter og 1960’ernes borgerrettighedsbevægelse, konkluderes, at de 

to teorier kun giver en tilnærmet forståelse for bevægelserne i praksis. I teorien tilfører de 

samfundsfaglige forklaringer et godt grundlag for en kritisk tilgang til protestbevægelser ift. struktur 

og organisering. I praksis ses dog, at de to bevægelser kun elementvis kan indgå i de teoretiske 

overvejelser fremført i RMO-teori og Teorien om strukturelt pres.  

Ved en dybdegående analyse af to taler fra Martin Luther King og af diverse opslag på de sociale 

medier Facebook og Twitter fra hhv. officielle og uofficielle sider af Black Lives Matter bevægelsen, 

har vist sig en række forskelle og ligheder på de to kommunikationsformer. Kommunikationsformen 

har vist sig at være essentiel for muligheden som enkeltpersoner har for deltagelse i bevægelsen, 

ligesom der har vist sig forskelle i den måde, hvorpå afsendere appellerer til sine modtagere. 

Kommunikationskanalen kan identificeres som åben ved BLM, hvor rammen for inddragelse vha. et 

universelt hashtag er skabt. Derimod fremstår kommunikationskanalen i form af taler fra MLK mere 

lukket, idet kommunikationssituationen er en helt anden. Ligeledes nævneværdigt er en forskel på 

hvorledes afsenderen står til ansvar for og sætter sig selv i risiko på grund af sin kommunikation. 

Knyttet til dette kan også konkluderes, at Black Lives Matters korte kommunikative format lægger 

op til flere opslag á færre og mindre gennemarbejdede pointer, hvorimod det lange format, som sås 

ved taler under borgerrettighedsbevægelsen, lægger op til færre opslag á flere påstande og mere 

gennemarbejdede pointer. Det identificeres desuden, at BLM med indholdet af og muligheden for 

brug af nye kommunikative platforme, formår at mobilisere mange engagerede individer og en stor 

spredning.  

Der kan opstilles en række fordele og ulemper ved de forskellige måder at organisere 

protestbevægelser på. Her kan nævnes, at der ved Black Lives Matters decentraliserede struktur, kan 

opstå en generel forvirring omkring bevægelsens strukturer og mål. Dette kan have en negativ effekt 

på både politisk indflydelse og forhandlinger, ligesom det virke uklart for privatpersoner, hvad 

bevægelsen vil. Dog argumenteres også for, at en lederløs struktur styrker bevægelsen og mindsker 

dens sårbarhed. Derudover kan identificeres en række fordele og ulemper set i lyset af 

kommunikationen. Ved brugen af åbne kommunikationskanaler ved BLM, øges risikoen for misbrug 

af bevægelsens navn, og derved også for forvirring om dens visioner i det offentlige billede.  
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Dog kan også argumenteres for, at bevægelsen vha. den åbne kommunikationskanal og inddragelsen 

af mange individer opnår mere nuanceret billede, end ved brug af en lukket kommunikationskanal, 

som taler under BRB, hvor individer i mindre grad blev direkte inddraget.  
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https://www.facebook.com/hashtag/Blacklivesmatter?fref=ts (Fundet materiale bruges i Bilagssamling A+B) 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=protest
http://www.blackpast.org/1963-martin-luther-king-jr-i-have-dream.%20Tilgået%20d.%2008/12%202016
http://www.blackpast.org/1963-martin-luther-king-jr-i-have-dream.%20Tilgået%20d.%2008/12%202016
http://www.blackpast.org/1955-martin-luther-king-jr-montgomery-bus-boycott
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-facts.html
http://www.blacklivesmatter.com/
http://blacklivesmatter.com/11-major-misconceptions-about-the-black-lives-matter-movement/
http://www.electionstudies.org/studypages/download/datacenter_all_NoData.php
http://www.electionstudies.org/studypages/1964prepost/nes1964.pdf
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23BlackLivesMatter
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/hashtag/Blacklivesmatter?fref=ts
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Bilagssamling A: 

NB: Alle posts i følgende oversigter over bilag A og B er tilgået d. 10-12-2016, og er derfor også 

analyseret og dokumenteret med informationerne tilgængelige på denne dato.  

Oversigt over bilag A: Black lives matter på twitter– officielle posts 

Bilag 1A Bilag 2A 

Bilag 3A Bilag 4A 
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Bilag 5A Bilag 6A 

Bilag 7A Bilag 8A 

Bilag 9A Bilag 10A 
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Bilag 11A Bilag 12A 

Bilag 13A Bilag 14A 
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Bilagssamling B: 

Oversigt over bilag B: Black lives matter på Twitter og Facebook – uofficielle posts 

Bilag 1B Bilag 2B 
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Bilag 3B Bilag 4B 
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Bilag 5B Bilag 6B 

Bilag 7B Bilag 8B 
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Bilag 9B Bilag 10B 

Bilag 11B Bilag 12B 

Bilag 13B Bilag 14B 
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Bilagssamling C: 

NB: Bilag i bilagssamling C er tilgået d. 12/12 2016 

Oversigt over bilagssamling C: 

Bilag 1c: 

Bilag 2c: 
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Bilag 3c: 

Bilag 4c: 




