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Lektionsanteckningar
AMERIKANSKA REVOLUTIONEN
Kolonialismen i Sydamerika var i huvudsak ett toppskikt som utnyttjade befintlig befolkning och delvis slavar. Lönsamma varor
var fr.a socker. Underkuvandepolitik
Kolonialismen i Nordamerika var ett England i miniatyr som gradvis växte. Utrotningspolitik.

BAKGRUND
Indiansamhällena i Nordamerika var
halvbofasta (jämför med Sverige

❖ Sjuårskriget hade varit kostsamt
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för England - Skatt på kolonierna
för att betala det

Amerikanska
revolutionen
(forts)

under vendeltid - dvs perioden strax
❖ Det fanns inget stort behov av

innan vikingatiden)

engelskt skydd längre då
Två stora grupper indianer i NÖ

Frankrike försvunnit som fiende

Amerika Algonkiner och irokeser.
❖ ”no taxation without

(Hiawatha)

representation” – kolonisterna fick
Svedjeodling, rensande av

inte vara representerade vid

undervegetation-- jungfruligt land?

parlamentet i England men skulle
ändå betala skatt

Emigranterna kom av olika skäl:

❖ Boston tea party var en utlösande
faktor

❖En samlad bild är att kolonisterna
kommit dit av främst ekonomiska och
religiösa skäl

❖ Britterna ville inte acceptera en
expansion västerut eftersom det
skulle kosta pengar att ge
nybyggarna militärt skydd.

Krig mot Frankrike 1756-63

❖ The frontier mentality

(sjuårskriget) påverkar många av
orsakerna

❖ Engelska krav förde de olika

ORSAKER TILL FRIGÖRELSEN
❖ Merkantilismen – kolonierna skulle
importera förädlade varor från
England, och exportera råvaror

staterna samman. De
amerikanska revolutionärerna

❖ Stöd från Frankrike
KONSEKVENSER
❖ Inre splittring i USA- stor
emigration till Kanada (Kanada
fortsätter vara engelskt - och
Quebec får fortsätta med franskt
språk, fransk religion och kultur
vilket fortfarande är så)

leddes inledningsvis av en
minoritet.
❖ Upplysningsidéer

❖ Spridning (återcirkulation)av idéer
till Europa fr.a delstaternas
författningar

Den amerikanska självständighetsförklaringen undertecknas 1776

DEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN (FORTSÄTTNING)
❖ Montesquieus maktlära
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amerikanska lagarna och

ca 1830 till ca 1900. Annat än

(maktdelning mellan den

reglerna. Bäst exempel är

i områden med mycket lite

verkställande, dömande och

kanske Cherokeestammen

befolkning (läs: Alaska) lyckas

lagstiftande makten)

som gör ett slags

inte isolationspolitiken bevara

anpassningsförsök. Trots

indianernas självständighet.

❖ USA blir ideal för många
andra länder och för
människor i andra länder
HUR SKA INDIANERNA HANTERA
INKRÄKTARNA?
1. Motstånd – ett sätt är att göra
motstånd. Ingen indianstam
som gör motstånd lyckas på
lång sikt.
2. Anpassning – man kan

försöka anpassa sig efter de

beslut i den amerikanska
högsta domstolen tvingas
ändå stammen bort från sina
områden och decimeras
kraftigt.
3. Isolation – denna politik

4. Allians – det finns

indianstammar som försöker
bilda allianser med de vita
Tyvärr, ur indianernas
perspektiv, väljer man alltid fel
vita att alliera sig med, t.ex

tillgrips både av

allians med fransmännen

indianstammar och av de vita.

under sjuårskriget och

De sistnämnda i form av

sydstatarna under

reservat vilket var USA:s

inbördeskriget.

dominerande indianpolitik från

