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Opinió

I have a dream
Martin Luther King  va néixer al 1929 a Atlanta i el 
1964  li  van donar  el  Premi  Nobel  de la  Pau.  Va 
morir  assassinat  a  Menphis  el 4  d'abril  de 1968 i 
quinze anys després de la  seva mort, després  de 
molts  debats,  es  va  aconseguir  l'aprovació  de 
celebrar  el  dia  de  Martin  Luther  King el  tercer 
dilluns  del  mes  de  gener,  molt   a  prop  del  seu 
aniversari (el 15 de gener).

Martin Luther King

Encara que va morir fa 40 anys, i 50 anys després 
de l'històric  “Jo tinc un somni... “ es recorda el 
que  va  dir: que algun dia els seus fills viurien en 
un món on ningú serà jutjat pel seu color de pell, 
que els  homes negres  deixarien de ser  esclaus  i  
governarien el país i serien valorats pel seu valor  
personal i no pel color de la seva pell. I  així  ha 
estat.  Obama,  el  44è  President  del  EUA  va  ser 
proclamat  l'endemà   de  commemorar  el  Dia  de 
MLK.

Ell,  més que res  volia  demostrar  que els  negres, 
podien  fer  les  mateixes  coses  que  els  blancs,  a 
partir de la no violència per aconseguir la justícia i 
la igualtat

Va  estar  durant  molts  lluitant,  però  no  ho  va 
aconseguir,  encara  que  Obama  ha  fet  un  pas 
endavant.

En el  seu discurs,  deia  que feia  cent  anys  havia 
augmentat  el  nombre  de  gent  negra  a  Nord 
Amèrica. Aleshores els negres no tenien dret a vot i 
es malpensava d'ells. En aquella època estava mal 
vist, per la població blanca, ser negre o relacionar-
s'hi.

Poc  a  poc,  a  mida  que  passava  el  temps,  no 
s'odiava tant, però encara continuava el menyspreu 
per a la raça negra.

A mida que va anar passant el temps, als negres 
se'ls  tractava com si  fossin uns més dels  nostres, 
però només als EUA, i en això estava en desacord.

Els nostres alumnes pensen:

➔ Jo crec que aquest home va fer bé lluitant 
per  les  seves  idees.   Crec  que  totes  les 
persones  som  iguals  i  que  no  s'ha  de 
discriminar a ningú, pel color de pell, per 
l'alçada o pel seu sexe.

➔ Estic  d'acord  en  que  les  races  siguin 
valorades per igual  i que no es discrimini a 
ningú.

➔ Els  negres  són  com  nosaltres,  iguals  de 
persones i encara que siguin d'un altre color 
se'ls  ha  de   respectar,  doncs  també  ells 
tenen  drets  i  poden  opinar  de  nosaltres 
com persones civilitzades que són.

➔ Jo penso que tothom pot ser lliure de fer 
el  que  vulgui  independentment  de  si  és 
negre  o  blanc  i  les  seves  idees  s'han  de 
respectar igual que les d'un blanc.

➔ La meva opinió  es  que hauríem hagut de 
complir  un  pacte  de  respecte,  doncs  són 
persones com nosaltres.  El color de la pell 
no té res a veure i  tothom té dret a ser 
lliure. 

➔ Els negres han de tenir els mateixos drets 
que qualsevol de nosaltres, no han de ser 
maltractats  per  qüestions  de  raça  o  de 
cultura.

➔


