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Introducció Metodologia

Anàlisi comparatiu

Autodefensa No violència

Revolució Integració

Cultura negra

Pensament global , actuació localPensament global , actuació global

Crítica al capitalismeParticipació electoral

Si el sistema no aconseguia protegir de la
violència a les persones negres, aquestes ho
haurien de fer pels seus propis mitjans de
violència defensiva.

Conclusions Bibliografia principal

El sistema mateix era corrupte i racista, i havia
de ser destruit i substituit per un de nou i
igualitari.

L'alliberació dels negres americans era igual
d'important que la dels d'arreu del món,
víctimes de l'opressió imperialista i del
colonialisme.

L'orgull per la celebració de la
cultura negre i el

reconeixement a les arrels
africanes era la base de la

comunitat negra.

El capitalisme i el liberalisme
només incrementaven les

desigualtats econòmiques i socials
entre els blancs i els negres.

Creien en el dret universal al
vot com a manera més

efectiva per lluitar  contra el
racisme i la segregació.

La violència exercida sobre els negres havia
de ser el testimoni de la brutalitat del racisme,
davant de la qual mai s'havia de respondre de

manera violenta.

Eliminar les lleis segregacionistes i viure en
una societat integrada, per tant incloure als

negres dins del sistema dels blancs. 

La lluita contra l'opressió i les restes del
colonialisme a nivell global era important, però

s'havia de començar per actuar a nivell local
primer.

L'objectiu del treball és analitzar de manera
comparada les idees i el discurs de Martin Luther
King i Malcolm X.

A través de fonts primàries i algunes secundàries, 
s'analitzen comparativament els punts claus del 
pensament i el discurs d'ambdós activistes.

Estaven oposats en temes com l'ús de la
violència o l'àmbit d'acutació contra
l'opressió.
Coincidien en la crítica al capitalisme, l'orgull
racial o la necessitat de poder exercir el dret
al vot.
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Comparació de les seves idees i discurs.
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