
Knutna nävar för rättvisa

Politk inom idrott är något som förekommer lite då och då. Många tycker att politik 

inte hör hemma inom idrotten men ändå sammankopplas dem vid vissa tillfällen. En 

av de mest kända politiska händelserna inom idrotten inträffade vid OS1968 i 

Mexico. Tidigare det året dog Martin Luther King som var en känd politisk aktivist 

som kämpade för afroamerikaner. Under ett 200m lopp då två afroamerikaner 

Tommie Smith och John Carlos deltog för USA. Då Tommie Smith slog världsrekord 

på 19.83 sekunder. Tvåa blev Peter Norman från Australien och på tredje plats kom  

John Carlos. Vid prisutdelningen, under nationalsången, tog de båda på en Svart 

handske och knöt sina händer för att protestera mot rasförtrycket i USA med stöd 

för black power rörelsen. Black power rörelsen arbetade för afroamerikanernas 

rättigheter och att de skulle behandlas bättre. Pågrund av detta blev de diskade 

från den Amerikanska kommitté och fick då inte tävla mer under de olympiska 

spelen. Peter Norman som var silvermedaljören stödde deras protest även om han 

inte bar en svart handske. Alla tre hade där emot det här märket Olympic project for 

human rights. Peter Norman blev avstängd att tävla för Australien i nästa OS och 

fick mycket hat från media. Det var hans ide att använda handskarna. Även om 

Peter Norman var en av de främsta inom friidrotten i Australien på den tiden fick 

han inte delta.År 2000 då det var OS i Sidney bjöd man in gamla idrottare från 

Australien men det fick inte Peter Norman vara med i.  Peter Norman dog år 2006. 

Händelsen har hyllats av många så som det Svenska bandet national teaterns låt 

Mr John Carlos och Rage Against the machine singelomslag till testify har pris 

ceremonin. Personligen tycker jag det Tommie Smith och John Carlos gör är väldigt 

fint och starkt och ganska vågat. 

Källor: Wikipedia Ne

Källkritik: Wikipedia går ju att ändra på vilket mindre trovärdig. 



Tommie Smith 19.83 Sekunder

Peter Norman 20.06 Sekunder

John Carlos 20.10 Sekunder




