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Izvleček
Geografski vidiki kakovosti življenja avstralskih staroselcev
Zaključna seminarska naloga se ukvarja z odnosi med avstralskimi staroselci in ostalim
prebivalstvom v Avstraliji ter kakovostjo njihovega življenja. V nalogi je analizirana literatura,
pridobljena v Avstraliji, slovenske knjige na temo avstralskih staroselcev, intervjuji z njimi in
izkušnje ter opažanja na terenu. Avstralski staroselci so ljudstvo z bogato zgodovino, ki so do
leta 1788, predenj so na celino prišli evropski priseljenci, živeli v osami. Med naseljevanjem
avstralske celine je prišlo do več konfliktov med priseljenci in staroselci. Danes so avstralski
staroselci vključeni v vse dele družbe, sodelujejo v politiki in imajo nadzor nad svojim delom
ozemlja. Odnos med njimi in ostalim prebivalstvom se je po letu 2000 močno izboljšal,
predvsem so uredili težave iz preteklosti. V več delih Avstralije delujejo krščanske šole, ki so
namenjene izobraževanjem staroselcev v krajih, ki so daleč od velikih mest. S to izobrazbo
želijo doseči njihovo enakost z ostalim prebivalstvom in preprečevati zlorabo alkohola, drog
in iger na srečo. Kakovost in način življenja staroselcev sta drugačna v različnih delih
Avstralije, velike razlike so med mestnim načinom življenja in bolj odmaknjenih krajih v
Avstraliji.
Ključne besede: avstralski staroselci, kakovost življenja, ukradene generacije, Aborigini,
Avstralija

Abstract
Geographical aspects of the life quality of Indigenous Australians
This work examines the relationship between Australian indigenous people and other people
in Australia, and their life quality. Australian and Slovenian literature describing life of
indigenous people was analysed, and additional observations were conducted on the field in
Australia as well as carrying out interviews with two Indigenous Australians. Indigenous
Australians have a rich history and they lived isolated until 1788, when the European settlers
came. During the colonisation, there was a lot of conflicts between indigenous people and
European colonists. Nowadays, Indigenous Australians are included in society, they
participate in politics and control their land. Relationships between them and other people
have improved since the year 2000 with a strong focus on the problems from the past. In
several parts of Australia, Christian schools intend to educate indigenous people from
remote territories. With education, they want to achieve a better position in society and
reduce alcohol, drug and gambling abuse. Quality of life and lifestyle for Indigenous
Australians differ around Australia with big differences between cities and remote areas.
Key words: australian indigenous people, life quality, stolen generations, Aboriginal
Australians, Australia
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1. Uvod
Avstralski staroselci, za katere se najpogosteje uporablja bolj uveljavljeno poimenovanje
Aborigini, poznamo kot ljudstvo, ki je prvo naselilo avstralsko celino. Avstralijo je kot zadnjo
celino odkril James Cook in se tudi prvi srečal z Aborigini. Že takrat so dognali, da gre za
ljudstvo z veliko in kompleksno tradicijo, ki je na celini živelo dolgo pred njihovim prihodom.
Danes ob imenu Aborigini veliko ljudi pomisli na pradavno ljudstvo, ki živi v puščavi sredi
Avstralije, brez tehnologije in kakršnekoli lastnine. Vendar pa živijo Aborigini danes, tako kot
v preteklosti, razpršeno po celi celini, tudi v avstralskih velemestih, kjer se spopadajo s
sodobno družbo, pri kateri večkrat naletijo na probleme. Namen te zaključne seminarske
naloge je opredeliti odnos med Aborigini in ostalo družbo danes, nadalje opredeliti njihov
današnji status ter podati sintezni zgodovinski pregled dogajanja v povezavi z Aborigini od
leta 1788 do danes. Cilj je najti dogodke, ki so v preteklosti vplivali na status Aboriginov
danes ter s pomočjo intervjujev z njimi ovrednotiti zakone, ki veljajo in poskušati najti rešitev
za današnje probleme, s katerimi se spopadajo. Za to vrsto raziskovanja je pomembno dobro
poznavanje aboriginske kulture in zgodovine, s katero lažje razložimo dogodke danes. Pri
tem si težje pomagamo s slovensko literaturo, ki jo je zelo malo, večina nje pa je zastarela in
poljudnoznanstvena. Osredotočili smo se na pregled literature (predvsem angleške) o
zgodovini, kulturi in življenju Aboriginov po letu 1788, ko so na celino prišli prvi priseljenci.
Literaturo smo pridobili v knjižnici na univerzi La Trobe v Melbournu. Gre za revije in članke,
ki v Evropi niso dostopni. Na koncu smo s pomočjo intervjuja pridobili mnenje Aboriginov, ki
so nam s svojimi osebnimi vidiki pomagali razumeti situacijo v Avstraliji.
Pri razumevanju avstralske družbe si bomo pomagali tudi z izkušnjami, pridobljenih na
terenskem delu v Avstraliji leta 2014. Pri potovanju skozi sedem teritorijev in zveznih držav
(Viktorija, Južna Avstralija, Severni teritorij, Queensland, Novi južni Wales, Avstralski glavni
teritorij Canberra in Zahodna Avstralija) smo spoznali veliko različnih ljudi, različnih odnosov
do Aboriginov. Aborigini, ki živijo v središču Avstralije v mestu Alice Springs, imajo precej
drugačno življenje in status kot tisti, ki živijo v velemestih kot sta Brisbane in Sydney. Vse kar
smo izvedeli na mestu samem smo podkrepili z literaturo, ki v večini prihaja iz Avstralije,
najuporabnejše pa so spletne strani, kjer lahko najdemo najnovejše podatke in dogodke, ki
zadevajo Aborigine.
V izhodišču smo postavili dve hipotezi:
H1: Avstralski staroselci so se do danes uspeli rešiti okovov zgodovine, v kateri so bili zatirani
in zasužnjevani. Danes se je v Avstraliji vzpostavil sistem zakonov, ki jim dodeljuje ustrezen
status in izboljšuje kakovost življenja, hkrati pa se jim odkupuje za zgodovinske zločine.
H2: Avstralski staroselci danes večinoma gledajo na avstralsko družbo kot pravično, vendar z
določenimi zadržki, saj še vedno obstajajo nerešeni problemi in krivice med njimi in ostalo
družbo.
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2. Življenje in značilnosti Aboriginov pred letom 1788
2.1.

Nastanek imena Aborigini

Ime Aborigini je nastalo iz angleške besede aboriginal, ki pomeni »connected with the people
or animals that have existed in a place or country from the erliest times« (Longman
dictionary of contemporary English, 2000, str. 3). Če prevedemo v slovenščino, beseda
aboriginal pomeni povezavo z ljudmi ali živalmi, ki so prvotno živeli na nekem ozemlju. Tako
so prvi evropski raziskovalci poimenovali tudi ljudstva v Afriki, vendar pa danes Aborigini
imenujemo samo avstralske staroselce. V uradnih dokumentih se je to ime prvič pojavilo v
ukazu kralja Williama IV (Letters Patent) leta 1836, ki je Aboriginom prvi priznal določene
pravice (Aboriginal History Timeline (1770 – 1899)).
V literaturi, pridobljeni iz Avstralije, so avstralski staroselci vedno poimenovani kot Aborigini
in skoraj nikoli Indigenous people (avtohtoni ljudje) oz. staroselci. Zato bomo v seminarski
nalogi večinoma uporabljali ime Aborigini in ne avstralski staroselci.

2.2.

Prihod v Avstralijo in poselitev

Čas prihoda Aboriginov na avstralsko celino se ocenjuje na čas pred okoli 40.000 let. Leta
1987 so v bližini Sydneya našli ostanke kamenega orodja, starega približno 40.000 let, kar
prestavlja prihod Aboriginov na avstralsko ozemlje na še nekaj tisoč let prej. Ocene prihoda
sežejo tudi do 100.000 let nazaj, vendar pa za to še ni materialnih dokazov (Australian
Aboriginal Culture, 1989).
Aborigini naj bi v Avstralijo po enih predvidevanjih pripotovali iz jugovzhodne Azije preko
morja, ki je ločevalo današnjo Novo Gvinejo in najsevernejši del avstralskega kontinenta
Cape York, po drugih pa preko Indonezije do današnjega Darwina. To potovanje danes
predstavlja najstarejšo morsko plovbo na svetu. Nemogoče pa je ugotoviti, ali so predniki
Aboriginov pripotovali po pomoti ali pa so se zavestno odpravili na potovanje. V času izpred
80.000 let pa vsa tja do 7000 let nazaj je gladina morja nihala zaradi ledenih dob, v povprečju
pa je bila gladina morja veliko nižja od današnje. Ozemlje Avstralije in Nove Gvineje je bilo
večje, nekateri domnevajo, da je bilo v določenem času možno med njima potovati tudi po
kopnem. Predniki Aboriginov so tako pripotovali manjšo razdaljo preko morja, kar pa tudi
potrjuje tezo, da so prišli po morju, saj so glede na velikost ostankov čolnov, ki so jih našli na
severu Avstralije, lahko prepotovali največ 100 km (Australian Aboriginal Culture, 1989).
Aborigini so celotno celino poselili v nekaj tisoč letih. Ta trditev velja če upoštevamo tezo, da
so Aborigini prispeli na avstralsko ozemlje največ 50.000 let nazaj. To potrjujejo arheološka
najdišča njihovih prvotnih orodij. Točno število Aboriginov je nejasno, leta 1788 naj bi jih bilo
okoli 300.000 (Ferfila, 2003). Število Aboriginov leta 1788 je bilo ocenjeno tudi že na 500.000
in več, kar pa še ni bilo podkrepljeno z dokazi (Australian Aboriginal Culture, 1989).
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Slika 1: Prihod Aboriginov v Avstralijo

Vir: Australian Aboriginal Culture, 1989

Avstralijo so poseljevali od severa proti jugu. Večinoma so poseljevali ozemlja, ki so imela
največ raznolikih naravnih bogastev.
Za njihova ozemlja je značilen vodni vir, ki je po navadi predstavljal sveti kraj, in veliko
bogastvo rastlinstva ter na tem območju živečih živali. Po celotni celini so se razpršili okoli
pet ali šest tisoč let nazaj. Dokaz temu je raznolikost jezikov med plemeni. Vsi jeziki skupno
izvirajo iz tako imenovanega avstralskega jezika izpred šest tisoč let, nakar so plemena, ki so
živela v precejšnji osami jezik skozi stoletja spreminjala (Ferfila, 2004). Dodamo lahko, da je
možnost tudi, da so razlike v jeziku obstajale že mnogo prej, saj so se Aborigini ločili med
seboj že mnogo prej.

2.3.

Prilagoditev na okolje in podnebje ter njihov način življenja
2.3.1. Prehrana

Prehrana Aboriginov je bila pred evropsko invazijo zelo uravnotežena in raznovrstna. Jedli so
sezonsko sadje, oreščke, korenine, zelenjavo, meso in ribe. Skoraj vsa njihova prehrana je
bila sestavljena iz endemičnih vrst v Avstraliji. Aboriginska plemena so imela različno
prehrano, odvisno od tega na katerem koncu Avstralije so živeli oziroma v katerem podnebju
so živeli. V Avstraliji se izmenjuje kar nekaj različnih podnebij kot so tropsko podnebje,
puščavsko podnebje, gorsko podnebje in obalno podnebje (Bush food, 1989).
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Aborigini so od nekdaj živeli z naravo, ki so jo poznali zelo dobro. Na severu Avstralije, kjer
prevladuje tropsko podnebje, so Aborigini prepoznali kar šest različnih letnih časov, poleg
suhega in mokrega obdobja so ločevali tudi obdobja vetrov, plime ter selitev živali. Imeli so
tudi veliko pravil prehranjevanja, večino teh pravil je povezanih s škodljivimi substancami v
rastlinah ali pa verskim razlogom (npr. totemska žival). Nekatere živali so smeli jesti samo
določen letni čas, otrokom in nosečnicam pa je bilo prepovedano jesti določene rastline, ki
so vsebovale škodljive snovi. Aborigini so za obdelavo hrane uporabljali ogenj. Z njim so pekli
meso in požigali ozemlja, na katerih so rastle strupene rastline. Tak primer je palma Cycad, ki
ima zelo strupene oreščke, ki pa po zažiganju postanejo užitna. Na požganih ozemljih so tudi
lažje lovili živali, ki so prišle jest sveže rastline (Bush food, 1989).
Na način prehranjevanja pa sta vplivala tudi vročina in sušno podnebje (Gibsonova puščava).
Aborigini so se prilagodili tako, da lahko brez vode zdržijo dlje kakor Evropejci, hkrati pa jo
lahko na enkrat popijejo veliko več (Ljudstva sveta, 1979).
2.3.2. Lov in nabiranje

Ko so evropski kolonizatorji prispeli v Avstralijo in se seznanili z življenjem staroselcev so
videli, da za lov in nabiranje uporabljajo preprosto tehnologijo, ki je enaka po celotni celini.
Hkrati so mislili, da Aborigini ne pridelujejo hrane zase ali pa jo pridelajo zelo malo ter da
živijo iz dneva v dan, brez načrtovanja prihodnosti. Čeprav so te domneve še vedno prisotne
v Avstraliji, pa se je izkazalo, da Aborigini za lov uporabljajo zelo zapleteno tehniko: plemena
so si med seboj zelo različna, uporabljali so več načinov pridelave hrane in s tem tudi mislili
na prihodnost.
Lov in nabiralništvo sta bili osrednji dejavnosti Aboriginov. Učenje je zato potekalo že od
ranega otroštva, ko so dečki z odraslimi hodili na lov, matere pa so deklice učile o rastlinah.
Poznali so vse znake v naravi, kje se žival nahaja, kdaj prihaja tja in kako se jo ujame. Pri lovu
so si pomagali s pastmi in različnimi orodji. Uporabljali so ogenj oziroma dim, da so živali
pregnali iz brlogov, ter strupe, v katere so namakali konice sulic ali puščic. Zanimiv primer je
raba ene živali za ulov druge. Aborigini na obali Cape Yorka so uporabljali tako imenovane
ribe prisesnice (sucker fish), s pomočjo katerih so lovili ribe, želve in morske krave (dugong).
Ribo so privezano spustili v vodo, ta pa se je s svojimi usti prisesala na drugo žival in ribič je
tako lahko s kopjem natančno zadel ribo ali želvo (Hunting and Gathering, 1990).
Aborigini v Gibsonovi puščavi pa so zaradi povsem drugačnega okolja razvili drugačne
tehnike lova. Lovili so emuje, kenguruje in drugo divjad. Ženske so nabirale plodove in
jagode, iskale pa so tudi kuščarje in druge manjše živali. Pomagajo jim tudi udomačeni psi
dingi, ki povečini sicer divji živijo v krdelih, vendar pa je Aboriginom uspelo udomačiti veliko
živali, ki so jim bile lahko v pomoč. Staroselci v Gibsonovi puščavi v okolici Pulykare so prvič
videli belega človeka leta 1969. Do takrat so živeli tako kot že več tisoč let prej (Ljudstva
sveta, 1979).
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2.3.3. Orodja in orožja

Aborigini so uporabljali veliko različnih orodij in orožij, ki so v veliki meri služili lovu ali
pridelavi hrane. Čeprav so Aborigini uporabljali različne načine lova, pa je bilo njihovo orožje
zelo podobno. Izdelovali so nože in sekire, orožje za lov kot so kopja, palice in bumerangi,
orodje za pletenje in orodje za obdelavo hrane kot je npr. možnar. Za izdelavo so uporabljali
snovi, ki so jih našli v naravi, torej les, kamen, rastline, kosti, živalske čekane in dlako. Pred
prihodom Evropejcev Aborigini niso poznali nobene kovine. Najtrša snov, ki so jo uporabljali,
je bila kamen, ki so ga preprosto obdelali. Uporabljali so ga za konice kopij in ročne nože.
Poleg orodij in orožij za lov pa se sem štejejo še košare in posode. Košare so uporabljali za
prenos hrane, posodo pa večinoma za obdelavo rastlin ali mesa. Poleg košar so znali splesti
tudi večje in manjše vabe, s pomočjo katerih so lovili ribe pa tudi nekatere kopenske živali
(Tools, Weapons and Utensils, 1990).
Slika 2: Orožje avstralskih staroselcev

Vir: Isaacs, 2016

Aborigini so se večino časa selili po Avstraliji, zato so izdelovali lahko orodje, ki je bilo
enostavno za prenos. Veliko orodij je tudi služilo več stvarem hkrati. Taka je bila na primer
sulica, ki je z ostrim koncem namenjena lovu, drugi konec sulice pa je služil za brskanje po
tleh, kjer so iskali hrano in vodo. Veliko orodja so izdelali tam, kjer so ga potrebovali, zato so
ga po navadi tam tudi zavrgli. Tisto orodje ali orožje, ki pa so ga imeli dlje časa, so lepo
okrasili z znamenjem plemena in drugimi znaki ali slikami. Aborigini nikoli niso izdelovali
orožij za boj med plemeni ali med seboj. To je dokaz njihove miroljubnosti in sodelovanja
med plemeni (Bourke, Johnson, White, 1984).

2.3.3.1.

Bumerang

Najbolj znano orožje, ki so ga izdelali Aborigini, je bumerang. Uporabljali so ga za igro in lov
na ptice ter preganjanje živali v pasti. Razvil se je iz palice, ki so jo metali proti živalim. Čeprav
so bumerang uporabljala skoraj vsa plemena, pa ga nekatera niso znala izdelovati, ampak so
ga dobila s trgovanjem oziroma izmenjavo dobrin. Največji znani bumerang, ki je meril več
kot dva metra, so našli v zahodnem Queenslandu, namen uporabe pa ni točno določen
(Bourke, Johnson, White, 1984).
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Palico za metanje so poznali v več kulturah, v Egiptu in Južni Ameriki, vendar je samo
Aboriginom uspelo razviti to orožje. Najstarejši dokaz uporabe so našli v Wyrie Swampu v
Južni Avstraliji, kjer so z radio-karbonskim datiranjem določili starost okoli 10.000 let. Ime
bumerang naj bi izhajalo iz aboriginske besede boomori (prvotno ime za bumerang), vendar
so različna plemena uporabljala različna imena. Iz te besede so izpeljali angleško besedo za
bumerang (King, 2006).
Slika 3: Sodobni avstralski bumerangi različnih oblik

Avtor: Boštjan Lipar, 2015

Aborigini so poznali več vrst bumerangov. Najpreprostejši so bili bumerangi, ki se v letu niso
vrnili nazaj. Med te t.i. nepovratne bumerange spadajo batni, kljukast in po črki Y oblikovan
bumerang. Ostali bumerangi so se v letu vrnili do tistega, ki ga je vrgel. Povratni bumerang je
nastal na območju današnjega Novega južnega Walesa. Aborigini so tehniko izdelovanja in
metanja bumerangov izpopolnjevali več tisočletij. V Avstraliji so znana tako območja, kjer
bumerangov niso znali izdelovati, kot območja, kjer so izdelovali le eno vrsto ali pa vse vrste
bumerangov (King, 2006).
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Slika 4: Območja izdelovanja bumerangov

Avtor: Ian King, 2006

2.3.4. Kultura Aboriginov

Kljub preprostosti življenja pa so Aborigini tekom tisočletij razvili kompleksno kulturo, ki
zavzema njihovo umetnost, religijo in tradicijo. Zelo pomembno je ustno izročilo, saj niso
poznali pisave, slike na stenah pa se lahko interpretira na več načinov. Ustno izročilo so
poznala vsa plemena, bistvo izročila pa je bilo ohranjanje nastanka določene tradicije. Za
vsako svoje pravilo ali tradicijo so poznali bodisi zgodbo, ki se zgodila davno nazaj, bodisi
vzrok tega pravila ali tradicije. S pripovednimi zgodbami so pojasnjevali nastanek Zemlje,
nastanek hribovij in jezer ter svoj prihod v to deželo. Znana je zgodba o nastanku Uluruja
(Ayers Rock) ki pravi, da se je mitološko bitje Kuniya, progasta kača, zadrževala ob vodi v
puščavi na visoki ravni peščini, kjer je živela in lovila. Ta peščina se je nato spremenila v
kamen in nastal je Uluru (Australian Aboriginal culture, 1989).
Za izročila velja, da niso zasnovana na praznoverju. Nek kraj na severu Avstralije je bil za
Aborigine prepovedan, saj so tam lahko dobili rane po celem telesu. Kasneje so prišli do
ugotovitve, da je tam močno radioaktivno območje zaradi visoke koncentracije plina radona.
Spet na drugi obali je bilo prepovedano loviti ribe. Odkrili so, da se ob tej obali nahaja največ
rib, ki so za ljudi strupene (Ferfila, 2004).
Aborigini pa so se veliko udejstvovali tudi v umetnosti. Klesali so kipe in rezljali v les, znana
pa je tudi posebna barvna tehnika. Ta umetnost jih je spremljala tisoče let, žal pa je veliko
njihovih stvaritev propadlo, ker so za material večinoma uporabljali les in tkanine, ki niso
tako odporne. Njihov čas sta zasedala predvsem lov in nabiralništvo, zato so z umetnostjo
povezali predmete, ki so jih tudi potrebovali za delo. Krasili so lesene izdelke, sulice in
bumerange. Okraševali so votle palice, ki so bile namenjene verskim obredom. Za verske
obrede so uporabljali tudi manjše lutke, izrezljane iz lesa, ki so predstavljale različne živali in
njihove prednike (Carving and Sculpture, 1989).
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Slike, ki so jih Aborigini pustili za seboj, narisane v votlinah, na stenah in tablah so bile
večinoma namenjene verskim obredom. Po navadi so to geometrični vzorci, ki prenašajo
spomin naprej naslednjim rodovom. S pomočjo slik so se Aborigini tudi pripravljali na
obrede, na tablah so imeli narisano, kako se morajo namazati po obrazu (Ljudstva sveta,
1979). Umetnost na skalah lahko delimo na več obdobij. Najzgodnejše slike so narisane v
slogu znanem kot panaramitte, značilni pa so krogci in črte. Drugi slog je preprost figurativni
slog, risali so silhuete ljudi in živali. Zadnji pa vsebuje zapleten figurativni slog, risali so
podrobne slike ljudi in živali z okrasjem (Atlas verstev sveta, 2011).

Slika 5: Risba na steni v nacionalnem parku Kakadu

Avtor: Boštjan Lipar, 2014

Na vso aboriginsko kulturo je močno vplivalo njihovo verovanje, ki ga imenujemo sanjski čas.
V tem času so se njihovi predniki potepali po pokrajini in jo oblikovali. V njihovi religiji
obstaja na tisoče zgodb in šeg, iz nje pa izhajajo tudi njihovi zakoni in jeziki. V sanjskem času
so jih obiskovali predniki in jim dajali napotke za nadaljnje življenje. Vsa ta srečanja so
Aborigini pripovedovali v pesmih, pomembni so bili tudi kraji, kjer se je to dogajalo. Tako je
bila npr. najpomembnejši sveti kraj Aboriginov iz plemena Anangu sveta gora Uluru, okoli
katere se spleta več kot 60 pesmi, povezanih s sanjskim časom (Wilson, 1999).
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2.4.

Jezik Aboriginov pred letom 1788

Pred letom 1788 se je v Avstraliji govorilo več kot 270 različnih jezikov, obstajalo pa je še od
600 do 700 dialektov. Jezik Aboriginov ni soroden nobenemu svetovnemu jeziku, zato se
smatra za svojo kategorijo. Uvrstili so ga edino med jezike, ki so po zgradbi in pomenu besed
podobni indijanskim jezikom. Aboriginski jezik je gibljiv, poetičen in zmožen ustvarjati nove
besede, nova imena in jih prilagoditi jeziku. Jezik ima dvajset različnih glasov, vendar pa vseh
teh glasov ne uporabljajo, ko govorijo angleščino. Zato še danes njihova angleščina zveni
okorno, čeprav jo nekateri govorijo že od otroštva (Australian Aboriginal culture, 1989).
Za nastanek veliko različic aboriginskega jezika je kriva plemenska pripadnost Aboriginov.
Vsako pleme je ponosno na svoj jezik, na osnovi katerega se pleme tudi identificira.
Jezikoslovci prepoznajo te jezike kot zelo podobne in jih uvrščajo v iste skupine. Prvi je
aboriginsko besedo zapisal James Cook leta 1770 in sicer kang-ooroo, iz plemena v severnem
Queenslandu (Australian languages, 1989).
2.4.1. Zaton aboriginskih jezikov danes

Prihod Evropejcev je bil za aboriginske jezike katastrofalen. Od 270 različnih jezikov se jih
polovica več ne uporablja, veliko ostalih pa uporablja samo še peščica ljudi. Danes je v
uporabi okoli 20 do 30 jezikov, ki jim ne grozi izumrtje. Glavni vzrok tega je bilo izobraževanje
Aboriginov samo v angleškem jeziku, otroci so zaradi tega velikokrat opustili star jezik. Šele v
letu 1970 so se pojavile prve dvojezične šole za Aborigine, vendar je bilo takrat že prepozno.
Za oživitev in ohranjanje jezikov je bilo ustanovljenih več društev in pa tudi radijski ter
televizijski program. Zanimivo je, da so med novimi besedami, ki so se jih morali izmisliti, tudi
beseda denar, ki so jo zamenjali za besedo kamen – pebble (Australian languages, 1989).
V bolj oddaljenih krajih v Avstraliji Aborigini v polovici primerov še govorijo stari jezik. Ostali
tudi doma govorijo v angleškem jeziku. V Novem južnem Walesu se je do danes ohranilo 10
aboriginskih jezikov, ki jih vključujejo v šole. Danes aboriginski jezik kot materni govori okoli
50.000 ljudi. Najslabše gre jeziku plemena Noongar, ki ga danes govori le še okoli 250 ljudi.
Aboriginski jezik se bo vsekakor še ohranil za naslednje rodove, vendar pa je močno upadla
njegova diverzitetnost in širina (Aboriginal culture - language, 2015).
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Slika 6: Delež prebivalstva, ki je govoril aboriginski jezik leta 2011

Vir: Wikipedia, 2015

3. Odnos države do Aboriginov
3.1.

Zakoni Aboriginov pred letom 1788

Zakoni Aboriginov so bili razdeljeni na različne veje med plemeni in njihovimi verskimi
tradicijam. Tako kot razlaga o nastanku sveta so se tudi zakoni ustvarili preko sanjskega časa,
preko katerega so predniki dajali pravila. Pravila oz. zakoni o njihovem družbenem položaju,
verske obveznosti in obveznosti do ozemlja, na katerem živijo, so nastali ob začetku
njihovega časa. Vsa pravila so se prenašala preko zgodb in verskih obredov iz generacije v
generacijo. O zakonih in pravilih so se učili že kot otroci. Vedeli so kaj je dovoljeno in kaj
prepovedano ter poznali tudi kazni, če tega niso upoštevali. Imeli so zapleten sistem
kaznovanja za vse, ki so kršili zakone. Večinoma so upoštevali pravilo zob za zob, ob bolj
zapletenih primerih pa so se združile staroste plemena, ki so preiskale primer in nato določile
primerno kazen. Za nezakonita dejanja so veljala umor, svetoskrunstvo, incest, žalitev, kraja,
nasilje in zanemarjenje sorodstvenih obveznosti. Spori med različnimi plemeni so se reševali
z pogajanji, obrednim kaznovanjem, v skrajnem primeru pa tudi z bojem. Plemena so spor
vedno reševala preko pravil, saj so si med sabo izmenjavali tudi dobrine, izvajali verske
obrede in se dogovarjali za poroke (Australian Aboriginal culture, 1989).
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Aborigini so poznali tudi veliko pravil pri lovu in razdeljevanju lova. Pri lovu na morsko kravo
(dugonga) so imeli zapleten sistem razdelitve mesa. Kdo je dobil kateri kos mesa je bilo
odvisno od vrste dugonga, ki so ga ujeli, kje je bil ujet, kdo je bil zraven in kakšno vlogo je
imel. Če je pleme ujelo dugonga na ozemlju drugega plemena, so bili lastnike zemlje
opravičeni do več delov mesa. Ozemlje pripada vsem članom plemena, vsi imajo enake
pravice. Če se riba ujame na ozemlju drugih, je treba ribo razdeliti na pol.
Med večino plemeni je veljalo, da lahko verske obrede opravljajo samo moški. Prav tako je
moški lahko imel več žen. Aborigini so torej imeli vrsto patriarhalne družbe, ki pa je ne
moremo primerjati z nobeno drugo na svetu (Ljudstva sveta, 1979).

3.2.

Zakonodaja Avstralije za Aborigine od leta 1788 do leta 2000
3.2.1. Zatiranje Aboriginov

Prvi konflikti med Aborigini in priseljenci se pojavijo leta 1788, ko v Avstralijo prispe prva
ladja z zaporniki. Med prvimi spopadi ni večjih smrtnih žrtev, umreta dva zapornika,
Evropejci pa zajamejo prvega Aborigina z imenom Arabanoo. Prva Aborigina v Evropo
pripeljejo leta 1792, kjer sta zapela aboriginske pesmi kralju Georgu III.
Prva znana bitka med Aborigini in Evropejci, s katero so Aborigini skušali ohraniti svoje
ozemlje, se imenuje Richmond Hill. Potekala je leta 1795. Leta 1803 Evropejci zasedejo
Tasmanijo, kjer vojna med njimi in Aborigini poteka do leta 1830. Vojna ni bila obsežna,
skupno je umrlo približno 1.000 ljudi. Tudi kasneje, leta 1861, so Aborigini v Avstraliji napadli
kmetije. S tem dejanjem niso veliko dosegli, le jezo priseljencev, ki so jih ujeli in ubili 14
Aboriginov. Avgusta 1824 vpeljejo Matrialov zakon, ki dovoljuje vojakom in policistom, da
lahko kadarkoli aretirajo in streljajo na Aborigine. Ta zakon je še posebej boleč za Aborigine
na Tasmaniji. Kasneje se začne prisilno preseljevanje Aboriginov s Tasmanije na otoke
Flinders. Leta 1837 ustanovijo komite, ki se zavzame za določene pravice Aboriginov, ter jih
skuša vpeljati v šole, predvsem v misijone, kjer so jih seznanili z anglikansko cerkvijo. Ta
politika ne doseže nobenega uspeha. Od leta 1837 pa do 1885 se odvije več manjših bitk,
predvsem so to večji in manjši pokoli Aboriginov, največ na območju Novega južnega Walesa
(Aboriginal history timeline, 2015).
3.2.2. Ukradene generacije

Termin ukradene generacije se uporablja za obdobje med letoma 1890 in 1970, ko so v
Avstraliji množično odtujevali otroke od njihovih družin in jih pošiljali v šole in na delo. Mnogi
od njih niso nikoli več videli svojih družin.
S temi dejanji so hoteli uničiti aboriginsko kulturo in rešiti aboriginski problem v Avstraliji.
Upali so, da bodo v kratkem času izkoreninili njihovo kulturo in tako imeli v Avstraliji samo
belo raso. V začetku 20. stoletja je asimilacijska policija pričakovala, da bodo Aborigini v treh
generacijah izumrli, saj so imeli v načrtu mešanje z belimi ljudmi. Na udaru so bile predvsem
ženske, ki so se morale poročiti z belcem. Če je rodila sina so ga poslali na delo, hčerka pa je
imela isto vlogo kot mati, torej poročiti se z belcem. Prav zaradi tega so bili tarča otroci iz
mešanih zakonov, saj so predvidevali, da se bo tak otrok hitreje asimiliral v belsko družbo.
Ukradene otroke so vzgajali v misijonih pri krušnih starših. Bili so popolnoma odtujeni od
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vsega aboriginskega, niso jih niti izobraževali. Dečke so po navadi vzgojili v pastirje. Bivalne
razmere v misijonih so primerjali tudi z nacističnimi koncentracijskimi kampi. Dečke in
deklice so med seboj ločili, imeli so strogo omejeno gibanje, deklice so velikokrat psihično in
spolno zlorabljali.
Število otrok, ki so jih ukradli tekom izvajanja te politike, je neznano. Število se meri v več
deset tisočih, številne kartoteke in zapiski pa so bili namerno in nenamerno izgubljeni. V letih
od 1883 do 1969 so iz Novega južnega Walesa odpeljali več kot 6.200 otrok. Uradna razlaga
pravi, da je bilo ukradenih približno 10 % otrok v skoraj 90 letih (A guide to Australia's stolen
generations, 2015).

3.2.3. Vračanje pravic in osvoboditev

Popis iz leta 1961 je evidentiral le še 40.081 čistokrvnih Aboriginov. Od leta 1788 do leta
1961 se je število Aboriginov zmanjšalo za več kot 85 %. Popis iz leta 1971 ni več razlikoval
med mešanci in čistokrvnimi Aborigini. Danes predstavljajo manj kot odstotek avstralskega
prebivalstva. Zatiranje Aboriginov se je končalo šele v poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja,
vendar pa so že prej obstajale pozitivne politike za njihove pravice. Od leta 1931 so tako
izpostavili več možnosti za razvoj njihove skupnosti in asimiliranje v družbo. Te politike so
temeljile na prepričanju, da bi se lahko z ustreznimi zdravstvenimi, izobraževalnimi in
zaposlitvenimi ukrepi Aborigini razvijali in prispevali k avstralski družbi. Leta 1958 so
ustanovili Zvezni svet za razvoj staroselcev, ki je začel med vladnimi in nevladnimi
organizacijami usklajevati dejavnosti za oskrbo domorodcev. Sestavili so listino temeljnih
načel, med katerimi so bili enake pravice za Aborigine kot za ostale državljane, ustrezen
socialni in zdravstveni standard, enako plačilo za enako delo, obvezno izobraževanje in
ohranitev rezervatov. Do leta 1959 so vse Aborigine vključili v zvezno socialno zakonodajo, ki
je v večini točk upoštevala listino, ki jo je sestavil Zvezni svet za razvoj domorodcev. Aborigini
so bili vključeni v izobraževalne ustanove, prvi Aborigin je diplomiral leta 1966. Leta 1967 je
vlada sprejela sklep o končanju izolacije Aboriginov in da se jim omogoči vstop v sodobno
avstralsko družbo. Kljub številčnim pozitivnim politikam pa so Aborigini temeljno pravico v
demokraciji, to je volilna pravica, dobili šele leta 1962 leta (Ferfila, 2004).
Pravice Aboriginov pridejo do pravega razvoja šele v poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja.
Prvi večji dogodek je bilo izobešanje njihove zastave v Adelaidi leta 1971. Avstralska vlada jo
je leta 1995 priznala kot enakovredno avstralsko zastavo. V zastavi so tri barve in vsaka ima
svoj pomen. Črna barva simbolizira avstralske Aborigine, rumen krog na sredini je sonce,
rdeča barva pa ponazarja rdečo zemljo. Leta 1972 se po sedemdesetih letih delovanja
umakne politika ''Bele Avstralije'', ki je bila odgovorna za največ kršitev človekovih pravic in
represije nad Aborigini. Do leta 2000 se umaknejo vsi zakoni, ki so kakorkoli omejevali
pravice Aboriginov. Leta 1980 Jim Hagan naslovi Združene narode in spregovori o
problematiki Aboriginov v Avstraliji (Aboriginal history timeline (1970 – 1999), 2015).
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Slika 7: Aboriginska zastava (Črna barva predstavlja avstralske staroselce, rumena sonce in
rdeča ozemlje na katerem so živeli avstralski staroselci)

Vir: Wikipedia, 2015

Leta 1997 se za genocid nad Aborigini opravičijo posamezni teritoriji v Avstraliji. Opravičijo se
vsem, ki so trpeli v času ukradenih generacij. Avstralski parlament, ki zastopa celotno državo,
se opraviči šele leta 2008 (Stolen generations timeline, 2015).
3.2.4. Pridobivanje avtonomnih zemljišč Aboriginov

Zahteva Aboriginov za pridobitev svojih ozemlj se je začela leta 1966. Zahtevali so, da se vsa
ozemlja, ki jih je Avstralska vlada vzela brez vprašanj in na katerih so živela plemena
Aboriginov, vrnejo njihovim prvotnim lastnikom. Gibanje za povrnitev zemljišč se je začelo s
protestom 200 aboriginskih pastirjev, ki so zahtevali boljše plačilo za svoje delo. Kmalu so te
zahteve prerasle še v zahteve za povrnitev zemljišč. Naslednjih deset let se je zvrstilo več
protestov in zahtev po vrnitvi zemljišč. Zahtevali so, da se vsem Aboriginom, ki so preživeli
kolonizacijo, vrnejo zemljišča od koder prihajajo. Leta 1976 je vlada ratificirala Aboriginske
ozemeljske pravice. V letu 1980 so s tem zakonom skoraj dosegli cilj, ki so si ga zadali.
Pripravili so zakon, ki je vseboval pet temeljnih pravic Aboriginov. Med njimi je tudi zakon, ki
Aboriginom dovoljuje uporabo in kontroliranje zemljišč, zavarovanje vseh svetih krajev in
odškodnino za vsa izgubljena ozemlja. Kljub vsem zakonom pa vseh ozemelj niso mogli dobiti
nazaj. Leta 1984 so izglasovali veto na ta zakon, glavni razlog pa je bil upor industrije, ki je
delovala na nekdanjih aboriginskih območjih. Politika je popustila lobijem in tako vrnitev
zemljišč ni bila uzakonjena. Kasneje so poskušali z omilitvijo zakonov priti do potrditve vlade,
vendar jim to ni uspelo. Aborigini so tako dobili delne pravice, nekatera zemljišča so jim
vrnili, niso pa mogli zahtevati pravice do vrnitve zemljišč, ki so že bila v privatni posestvi
(Aboriginal land rights, 2015).
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3.2.4.1.

Uluru: Simbolična zmaga Aboriginov

20. oktobra 1985 je avstralska vlada Aboriginom vrnila območje Uluruja in Kata Tjute. Vrnitev
tega območja še danes velja za največji dosežek Aboriginov v 20. stoletju. Območje, ki so ga
poimenovali Uluru – Kata Tjuta nacionalni park, je postal prvi park na svetu, ki ga upravljajo
domorodci. Park je vpisan med svetovno dediščino zaradi svojega okolja in kulture. Vsako
leto na območje prihaja okoli 300.000 turistov (Aboriginal land rights, 2015).

3.3.

Položaj Aboriginov v 21. stoletju

Po letu 2000 se je položaj Aboriginov precej izboljšal, čeprav ostaja še veliko nerešenih
problemov. Vsekakor pa se je aboriginska skupnost uspela uveljaviti in vstopiti v avstralsko
politiko. Leta 2001 je Aden Ridgeway postal prvi Aborigin, ki je bil izvoljen na mesto
parlamentarnega voditelja. Kmalu se je še več Aboriginom uspelo prebiti na nekatere visoke
položaje v politiki. V naslednjih letih je bilo veliko storjenega tudi na področju ukradenih
generacij. Leta 2002 prvič dodelijo denarno odškodnino nekomu iz ukradene generacije.
Kasneje v letu 2004 vlada v Canberri postavi spomenik ukradenim generacijam. V tem letu se
vladi pridruži in jim svetuje tudi nacionalni staroselski koncilij. Šele leta 2008 se avstralski
parlament opraviči vsem Aboriginom, ki so trpeli zaradi represivne politike v 19. in 20.
stoletju. Opravičil se je predsednik vlade Kevin Rudd, neposredni prenos pa je spremljalo več
10 tisoč ljudi po vsej Avstraliji. Opravičilo ni imelo nobenega pravnega vpliva glede odškodnin
tistim, ki so trpeli. Istega leta je višje sodišče odločilo, da Severni teritorij ne sme opravljati in
dovoliti ribolova v krajih, ki so na ozemlju Aboriginov. S tem so okoli 80% vseh lovišč v
teritoriju dodelili oskrbi Aboriginom, ki tudi zbirajo vse prihodke od dovolilnic za ribolov.
Največji napredek od leta 2000 pa do danes je vsekakor vrnitev mnogih pravic in ozemelj
Aboriginom. Nastalo je veliko društev, ki spodbujajo in izobražujejo Aborigine, velika
pozornost pa je namenjena tudi ohranjanju tradicije. Nastala je vrsta knjig in filmov, v katerih
so kot glavni liki Aborigini. V vseh teh letih so Aborigini pridobili nazaj veliko ozemlja in še
danes potekajo procesi vračanja novih ozemelj. Zadnje območje, ki so ga dobili, je park Devils
Marbles v Severnem teritoriju. Območje med Aborigini velja za sveto zemljo. Osebe
aboriginskega porekla se vedno bolj uveljavljajo tudi po svetu. Prva pevka iz Avstralije, ki je
pela na Evrosongu, je bila Jessica Mauboy, pevka in igralka aboriginskega porekla. V zadnjih
desetih letih je več aboriginskih aktivistov, ki so se skozi leta borili za njihove pravice, dobilo
državno priznanje za zasluge, ki jih imajo pri sodelovanju med aboriginsko skupnostjo in Belo
Avstralijo (Aboriginal history timeline (2000 – today), 2015).

14

3.3.1. Problemi Aboriginov danes

Čeprav je avstralski parlament do danes popravil veliko krivic, ki so se dogajale Aboriginom
tekom zgodovine, še zmeraj prihaja do trenj med dvema svetovoma. Velik problem je v
zadnjih letih postalo praznovanje avstralskega državnega praznika. Avstralija praznuje dan,
ko so prvi priseljenci leta 1788 prispeli na celino. V času praznovanja je po mestih veliko
parad in zabave, na ta dan podeljujejo tudi politična odlikovanja. Ta dan pa vsekakor nočejo
praznovati Aborigini, ki so praznik označili za diskriminatornega. Dan, ko Avstralci praznujejo
odkritje svoje države, Aborigini imenujejo dan invazije, dan žalovanja ali dan preživetja. S
tem hočejo opozoriti, da se je na ta dan začel genocid proti aboriginskemu ljudstvu, ki je
trajal več kot 200 let in se ga zato ne bi smelo praznovati kot državni praznik (Australia Day –
Invasion Day, 2015).
Skrb vzbujajoče so številke, ki kažejo, da je danes od družin odvzetih več otrok, kot pa jih je
bilo v času ukradenih generacij. Leta 2008 je bilo odvzetih 4.458 otrok, ki so jih vzgajali stran
od primarnih družin. Do leta 2014 je ta številka narasla na 14.991. Za družino in skupnost
zadolženo ministrstvo v Avstraliji (The Department of Community Services) ima pravico, da
družini odvzame otroka, če zanj obstaja možnost socialne ogroženosti. V to kategorijo
večinoma spadajo otroci Aboriginov, ki še živijo tradicionalno življenje in se upirajo
modernizaciji. Ti otroci po navadi ne obiskujejo šole, prav tako hitreje poprimejo za delo. Če
so včasih otroka vzeli zaradi tega, da bi ga vključili v belo družbo, se danes pravzaprav dogaja
podobno. Statistični podatki kažejo, da je za aboriginskega otroka desetkrat večja verjetnost,
da ga vključijo v program socializacije stran od družine, kot pa za otroka iz bele družine.
Zaskrbljujoči so tudi podatki Severnega teritorija, ki za nadzor in odvzem otrok na leto
zapravijo več kot 80 milijonov avstralskih dolarjev, medtem ko za njihovo podporo in
ohranjanje kulture namenijo zgolj 500.000 dolarjev. Prav zaradi tega se vedno bolj slišijo
opozorila, da takšno početje vodi v naslednjo ukradeno generacijo (A guide to Australia's
Stolen Generations, 2015).
Graf 1: Število otrok, odvzetih v oskrbo
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Na grafu je prikazano število otrok, ki so odvzeti v oskrbo izven doma (out-of-home care).
Med njimi prevladujejo otroci aboriginskega porekla (Child protection Australia 2013-14,
2015).

4. Raziskava na terenu
Raziskava na terenu je bila opravljena v mestu Perth s pomočjo vprašalnikov. Pri tem je bila
največja težava nepripravljenost Aboriginov odgovarjati na občutljiva vprašanja. Kljub
številnim poskusom nismo uspeli pridobiti večjega števila oseb, ki bi sodelovale v intervjuju.
Razlog tega je zadržanost Aboriginov ob političnih in družbenih temah. Prav tako pa se opazi
nekoliko slabši odnos do raziskovalcev iz drugih držav. Aborigini zelo neradi sodelujejo v
takih intervjujih, ker dobijo vtis, da so sami preučevani. Na vprašalnik sta odgovorila le dva
Aborigina, vendar pa so bili njuni odgovori zelo poučni. Vprašanja so se navezovala na
politiko, tradicijo Aboriginov in vsakdanje življenje. Aborigina, ki sta odgovorila na vprašalnik,
sta oba moška, en star 19 let, drugi pa okoli 30. Ker je eden izmed njiju prosil za anonimnost,
je bila le ta zagotovljena obema.
Na vprašanja je odgovarjala tudi učiteljica na Nungalinya College (Univerza Nungalinya), ki
izobražuje Aborigine v Darwinu in njegovi okolici. Izobraževanje poteka s polletnimi tečaji v
Darwinu (to opravljajo predvsem Aborigini iz oddaljenih krajev) ali pa s triletnim šolanjem.
Gre za šolo, ki je pod okriljem anglikanske Cerkve, zato učni programi vsebujejo tudi verouk.
Učni program je prilagojen Aboriginom in je sestavljen iz treh delov. Prvi del vsebuje učenje
jezika in računanje, drugi del vsebuje verouk, ki pomaga Aboriginom razumeti biblijo in jim
pomaga pri vsakdanjih problemih. Tretji del pa je sestavljen iz več dejavnosti, kot sta npr.
glasba in igranje, ki pomaga Aboriginom razviti kreativnost. Šola tako združuje aboriginski
način življenja in krščanstvo.

Intervjuvancem so bila zastavljena naslednja vprašanja:
-

Kakšen je vaš pogled na politiko v Avstraliji? Ali vlada deluje na področju Aboriginov
in njihovih pravic? Če je odgovor NE, kaj bi izboljšali?
Kakšen je vaš pogled na ostalo prebivalstvo v Avstraliji? Kakšen je pogled ostalega
prebivalstva na vas?
Ali mislite, da je pomembno, da se ohranja tradicija Aboriginov, njihove navade,
običaji in način življenja? Zakaj?
Katera je po vašem mnenju največja pomota pri razumevanju Aboriginov s strani
tujcev?
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4.1.

Odgovori prvega Aborigina

Prvi sogovorec je bil 19 letni prebivalec Pertha, ki je ravno končal šolanje. Na vprašanje o
politiki v Avstraliji je odgovoril, da tega ne spremlja redno, vendar pa da vse deluje zelo
počasi. Tako je še veliko obljub, ki jih je vlada dala Aboriginom neizpolnjenih. Prav tako na
severu, kjer je veliko zemlje, ki pripada Aboriginom, gradijo tovarne in rudnike in se ne
ozirajo na njih. Čeprav so Aborigini pod določeno zaščito, pa po navadi prevladujejo interesi
gospodarstva.
Glede pogleda na drugo prebivalstvo v Avstraliji (v mislih imamo potomce evropskih
priseljencev) nima večjih pripomb. V trgovinah Aborigine še vedno bolj opazujejo, kot da bi
hoteli kaj okrasti. Ima pa tudi veliko prijateljev, ki niso Aborigini in se sploh ne ukvarjajo s
tem kdo je kdo.
Za ohranjanje tradicije pravi, da se mu ne zdi tako pomembna, pomembna pa je ohranitev
ozemlja, ki so ga pridobili nazaj. Rad ima sodobne stvari (kino, zabave) in živi kot vsi ostali v
mestu. Zdi se mu, da so glede ohranjanja tradicije bolj dovzetne starejše generacije.
Pri vprašanju, kakšne pomote se dogajajo pri razumevanju Aboriginov, je dejal, da imajo
pravzaprav zelo malo stikov s tujci. Turisti si ogledujejo znamenitosti in zelo malo obiskujejo
trgovine in razstave aboriginske umetnosti. Vidijo pa brezdomce na cesti in si velikokrat
ustvarijo mnenje o Aboriginih še preden jih spoznajo.

4.2.

Odgovori drugega Aborigina

Drugi sogovorec je bil starejši, kar se vidi tudi pri njegovih odgovorih. Je eden izmed
upraviteljev v narodnem parku, zato je v tesni zvezi z nekaterimi vejami politike. O vladi
pravi, da kaj veliko ne morejo narediti, saj so Aborigini pred prihodom Evropejcev živeli
popolnoma drugače. Ker sam ne živi več na tradicionalen način vidi prihodnost optimistično
in bolj napredno. Pri sodelovanju z Aborigini in vlado pri projektih v narodnem parku je prišlo
do ogromnega napredka, izpeljali so veliko projektov, ki vključujejo Aborigine pri delu in
vodenju parka.
O ostalih prebivalcih nima prav nobenega mnenja. Rojen je bil v mešani družini, zato je
navajen živeti med veliko različnimi ljudmi. Za enkrat z drugimi ni imel še nobenih težav.
Sam se zelo trudi pri ohranjanju starih navad in običajev. Te poskušajo tudi predstaviti
ljudem in jih ohranjati pred pozabo. Nujna je prilagoditev modernemu svetu, zato se
nekateri običaji tudi spremenijo. Njegovo mnenje pa je, da tradicija ne izginja ampak se
razvija z modernim svetom.
Pri tujcih pa opaža, da Aborigine jemljejo kot nekaj posebnega. Sam pravi, da je vsak narod
poseben in ima zgodovino, ki vključuje stare navade in običaje. In tako, kot so se ostali
prilagodili modernemu svetu, tako so se tudi oni. Turisti velikokrat pretiravajo o njihovem
načinu življenja. Tudi on sam pozna zelo malo ljudi, ki še živijo po nekaterih starih običajih.
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4.3.

Odgovori učiteljice na univerzi Nungalinya

Učiteljica, ki je odgovarjala na vprašanja, je prav tako hotela biti anonimna. Ob tem mi je
razložila, da je taka tudi navada v Avstraliji, kjer se ne uporablja imen anketirancev oz.
intervjuvancev, sploh če se govori o bolj občutljivih temah.
Zastavljena vprašanja so bila naslednja:
-

Kaj vas je prepričalo, da ste začeli sodelovati v tem programu?
Ali je vaš cilj, da Aborigini v celoti prevzamejo krščansko vero ali bi jo raje združili z
njihovimi tradicijami?
Kakšne so možnosti za Aborigine v prihodnosti, če se udeležijo vašega programa?
Kakšen je vaš pogled na to, da nekateri pravijo, da bi brez pomoči Aborigini živeli
bolje, kot pa da jim vsiljujemo moderen način življenja?

Za sodelovanje v programu učenja Aboriginov se je odločila zaradi dolgoletne tradicije
univerze in ker je sama močno povezana z anglikansko cerkvijo. Univerza poučuje samo
avstralske staroselce. Z Aborigini hočejo čim bolj sodelovati ter jih tudi izučiti za učitelje, tako
da bi na koncu lahko sami prevzeli učenje. Ker je bila včasih za Aborigine edina možnost za
pridobitev izobrazbe v mestih, kjer pa jih niso dobro sprejeli, so 40 let nazaj ustanovili
univerzo, ki izobražuje Aborigine tudi v bolj odmaknjenih krajih. Učitelji kot je ona preživijo 6
mesecev v enemu izmed izobraževalnih centrov, kjer poučujejo. 6 mesecev pa preživijo v
odmaknjenih krajih, kjer se učijo kulture Aboriginov in njihovega jezika. Vse to je zelo
pomembno, da se aboriginska tradicija in moderno življenje lahko povezujeta.
Aborigini univerzo obiskujejo predvsem zato, da se izobražujejo in naučijo uporabnih stvari
za življenje. Tako šolanje prepreči številnim Aboriginom, da bi se vdali alkoholu, drogam in
igram na srečo. Zraven pride tudi učenje o bibliji in sami krščanski veri, s pomočjo katere
poučujejo življenjske vrednote. Vedno pa je prisotno povezovanje z njihovimi tradicijami;
tukaj je treba pripomniti tudi to, da obstaja ogromno različic aboriginske kulture in ne samo
ena. Učiteljica v svoj učni načrt vključuje zgodbe in tradicije Aboriginov, preko katerih se
učijo spoštovati drugačne navade drugih ljudi (tudi drugih Aboriginov). Smisel tega
poučevanja je torej učenje vrednot, ki pomaga Aboriginom, da ne ostanejo v osami, ampak
se jih aktivno vključuje v družbo.
Za študente na univerzi so možnosti široko odprte. Prav zaradi tega se na univerzi trudijo, da
bi jim predstavili in v učenje vključili čim več različnih stvari. Težijo k temu, da bi se jim
Aborigini pridružili kot pomočniki pri izobraževanju drugih. Odidejo lahko tudi nazaj in učijo
druge v plemenu ali pa se lahko udeležijo tudi nadaljnjega šolanja. Vsekakor pa po končani
univerzi študentje postanejo zaposljivi na mnogo področjih.
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Težnje, da bi pustili Aborigine v osami in brez pomoči, so popolnoma nerealistične in vsak, ki
to predlaga, očitno ne pozna dogajanja na območjih, kjer živijo. V skoraj vseh oddaljenih
območjih je dostopen internet ter telefoni in računalniki. Te stvari se dogajajo že skoraj
povsod in poskus, da bi jim vzeli vso tehnologijo in jih vrnili na star način življenja je
popolnoma nesmiseln. Učiteljičino mnenje je, da bi se morali prav vsi otroci udeležiti šolanja
in pridobiti izobrazbo. To je postalo nujno, ko so jih priseljenci prvič začeli vključevati v
družbo. Prav s pomočjo izobraževanja se rešujejo problemi alkoholizma in revščine zaradi
katere so Aborigini mnogokrat stigmatizirani. Prav tako pa morajo tudi sami Aborigini
razumeti politično, pravno in finančno dogajanje v Avstraliji, da lahko uživajo vse pravice, ki
so jim dane.

4.4.

Opazovanje na terenu

Pri opisovanju kakovosti življenja Aboriginov in njihovega odnosa z ostalim prebivalstvom je
velikega pomena opazovanje na terenu. Aborigini se zelo redko zanimajo za turiste, še manj
pa imajo radi radovedneže, ki jih opazujejo. Sami nočejo biti turistična atrakcija, ampak
ljudstvo, ki normalno živi v Avstraliji.
Ob obisku večjih mest smo ugotovili, zakaj se med ljudmi večkrat pojavi napačno mišljenje,
da Aborigini živijo večinoma v odmaknjenih krajih po Avstraliji in zelo redko v mestih. V
mestih je pravzaprav zelo težko opaziti večjo skupino Aboriginov, ki bi se sprehajala naokoli
ali delala v skupini. Srečati je možno samo posameznike, ki tako kot vsi ostali, hodijo na delo
in z dela, ter živijo mestni način življenja. To velja predvsem za velemesta kot so Brisbane,
Melbourne in Sydney. V Sydney-u je treba omeniti skupino Aboriginov, ki ob pristanišču
zraven znane sydneyjske opere turistom predstavljajo tradicionalna oblačila in glasbo. To je
za nekatere turiste, ki potujejo samo po avstralskih mestih, edina možnost, da vidijo
Aborigine. V večjih mestih se po tržnicah prodaja tudi veliko predmetov (največ spominkov),
ki jih izdelujejo Aborigini, vendar pa nismo opazili, da bi jih prodajali sami. V mestu Perth je
veliko več Aboriginov kot pa v mestih na vzhodni obali. Vendar tudi tam obstajajo območja,
kjer živi več Aboriginov, in območja, kjer jih skoraj ne opazimo.
Več Aboriginov lahko opazimo v manjših mestih kot so Adelaide, Port Augusta in Alice
Springs. V teh mestih Aborigine vidimo predvsem v mestnih parkih, kjer se zadržujejo v
skupinah. V mestu Alice Springs imajo veliko težav z Aborigini in alkoholom, zato tam veljajo
stroge omejitve prodaje alkohola. Čeprav je drugod po Avstraliji dovoljena starost za nakup
alkohola 18 let, je v trgovinah v Alice Springsu omejitev na 21 let, omejene so količine, ki jo
lahko kupiš, medtem ko je delovni čas trgovin z alkoholom omejen na vsega nekaj ur na dan.
Tam je strogo prepovedano prodajati alkohol v delikatesnih trgovinah, prodaja je dovoljena
samo v trgovinah, ki so posebej namenjene prodaji alkoholnih pijač.
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Slika 8: Aborigini v parku v mestu Port Augusta

Avtor: Boštjan Lipar, 2014

Na velike omejitve prodaje alkohola smo naleteli tudi na postajah ob cesti Stuart Highway, ki
pelje od Port Auguste pa do Darwina. Na veliko postajah se zadržujejo Aborigini, ki pa nikoli
niso pristopili do mimoidočih ljudi. Je pa na teh postajah pri nakupu alkoholnih pijač treba
pokazati osebni dokument, ki ga popišejo. Ta ukrep je namenjen onemogočanju preprodaje
alkohola Aboriginom. Največ Aboriginov lahko opazimo na cestah Zahodne Avstralije ter v
predelih Južne Avstralije in Severnega teritorija. Tam zaznamo tudi njihov jezik, ki ga še
vedno uporabljajo v večini. Medtem ko je njihov jezik v mestih zelo zamrl, pa se ga lahko
pogosto sliši v odmaknjenih krajih. Večkrat lahko zaradi tega pride do težav pri
sporazumevanju, včasih je tudi angleščina, ki jo uporabljajo Aborigini, za nas popolnoma
nerazumljiva. V vzhodnih državah (Queensland, Novi južni Wales, Viktorija) Aborigine
opazimo zelo redko, hkrati pa tam tudi ni posebnih omejitev pri prodaji alkoholnih pijač.

4.4.1. Potovanje čez ozemlja, ki pripadajo Aboriginom

Obiskali smo tudi kraje, ki po zakonodaji pripadajo Aboriginom. Najbolj znan med njimi je
Uluru in njegova okolica, ki pripada plemenu Anangu. Za vstop na to območje posebno
dovoljenje sicer zaradi množičnega turizma ni potrebno, ampak nas na naš prihod na
aboriginsko ozemlje opozarjajo table in dvojezični napisi. Obstaja tudi nekaj pravil, ki jih
moramo upoštevati pri prehodu tega ozemlja. Najbolj strogo pravilo je prepoved plezanja na
Uluru in hoja po zemljiščih, ki so ograjena. Park varujejo Aborigini in tudi pomagajo pri
upravljanju. Večina financ, ki ga prejme park preko prodaje kart, se steka v aboriginsko
skupnosto. Park je bil dodan na seznam naravne dediščine in je tako zavarovan pred
človeškim posegom.
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Slika 9: Aboriginski pozdrav (Palya!) in dobrodošlica ob prihodu na njihovo ozemlje

Vir: Uluru – Kata Tjuta National Park

Slika 10: Opozorilo na letaku Uluru – Kata Tjuta National Park

Vir: Uluru – Kata Tjuta National Park

Opozorilo, ki opozarja, da je plezanje prepovedano, z besedami: To, na kar hočete splezati, je
zelo pomembno. Ne smete plezati. To ni prava stvar, ki jo lahko počnete na tem prostoru;
prava stvar je poslušanje stvari okoli vas. Tjukurp (tradicionalni zakon) nas zavezuje učiti ljudi
pravilnega obnašanja na tem prostoru.
Na nekaterih drugih ozemljih, ki pripadajo Aboriginom, pa za vstop potrebujete dovoljenje.
Dovoljenje se plača, hkrati pa popišejo vsakega, ki vstopi (potrebna je osebna izkaznica).
Tako ozemlje je pri narodnem parku Watarrka, kjer so znameniti Kraljevi kanjoni. Za pot po
makadamski cesti Red Centre Way, ki pelje od narodnega parka Watarrka do narodnega
parka West MacDonnell, je nujno pisno dovoljenje. Gre za 130 km makadamske ceste po
kateri poleg terenskih vozil pelje tudi Bush Bus, ki je namenjen Aboriginom. Poleg dovoljenja
pri vstopu na ozemlje vsak prejme spisek znamenitosti ob cesti in pravila obnašanja.
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Slika 11: Dovolilnica za vstop na aboriginsko ozemlje

Vir: Boštjan Lipar, 2014
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5. Sklepi
Pri preučevanju geografskih vidikov kakovosti življenja avstralskih staroselcev je pomembno
poznati zgodovino Aboriginov. Pomembno je razumevanje njihovega življenja pred
naselitvijo priseljencev leta 1788, kot tudi dogajanje po njej. Že pri njihovem imenovanju
velikokrat pride do težav, saj so ime dobili s strani evropskih priseljencev. Avstralski
staroselci niso imeli skupnega imena, saj so se poimenovali glede na pripadnost
posameznemu plemenu. Že pri tem se kaže omejenost razumevanja, saj jih priseljenci nikoli
niso med seboj ločevali ali poznali plemen. Ime Aborigini prihaja iz angleške besede, ki
pomeni prvoten ali prvobiten. Zaradi tega se v uradnih angleških besedilih uporablja ime
avstralski staroselci (indigenous). Vendar pa se je ime Aborigini razširilo med njimi in zato
tudi oni sami večinoma uporabljajo to ime. Tako obstajata radio in televizija z imenom
»Aboriginal« in ne »Indigenous«.
Njihov prihod na celino velja za najstarejšo morsko plovbo na svetu. Prišli so iz jugovzhodne
Azije in Indonezije. Na avstralski celini so nato v osami živeli preko 50.000 let, kar se odraža v
njihovi edinstveni kulturi in načinu življenja. V Avstraliji najdemo hrano in živali, ki ne živijo
nikjer drugje po svetu, kar je močno vplivalo na prehranjevanje in način lova. Pri lovu so
odkrili edinstveno orožje bumerang, kateri je znan v več različicah. Zmotno je tudi mišljenje,
da so bumerang poznala vsa plemena. Čeprav so bili Aborigini slabo razvita družba, so razvili
kompleksno kulturo verovanja in tradicije. Znane so njihove umetnine na stenah in lesu.
Njihovo verovanje, imenovano sanjski svet, pa še danes ostaja zelo zapleteno in težko
razumljivo.
Problemi nastopijo tudi pri njihovem jeziku. Aborigini so se pred tisočletji razseljevali po vsej
celini in zaradi redkih stikov med seboj razvili ogromno različic jezika. Poznamo veliko narečij
pa tudi jezike, ki so si med seboj popolnoma različni. Tudi danes to predstavlja velik izziv pri
razumevanju in opredelitvi jezika. Čeprav je bil jezik zelo različen, pa so Aborigini gojili zelo
podobno kulturo in zakone, ki so veljali med plemeni. Imeli so norme in pravila, ki so se jih
držali, za njihove kršitve pa tudi ustrezne ukrepe. Najzanimivejša pravila se pojavljajo pri
razdeljevanju hrane.
Zatiranje Aboriginov se je začelo takoj po prihodu Evropejcev, ki so si začeli lastiti njihova
ozemlja. Najbolj jih je prizadel Matrialov zakon, ki je dovoljeval pregon in uboj Aboriginov.
Kasneje v 20. stoletju so bili podvrženi krajam otrok, ki so jih jemali družinam in dajali
vzgajati belskim družinam, katere so jih pošiljale v šole in na delo. S tem ukrepom, ki ga
danes imenujemo ukradene generacije, so jih hoteli izkoreniniti z načrtnim mešanjem
Aboriginov in evropskih priseljencev. S tem početjem so prenehali približno leta 1970,
vendar je pustilo neizbrisen pečat na odnosu med Aborigini in priseljenci. Za to početje se je
leta 2008 javno opravičil avstralski premier Kevin Rudd. Danes Aborigini predstavljajo manj
kot 1 odstotek vsega prebivalstva v Avstraliji. Po letu 1970 so se začele tudi različne pobude
in kmalu so Aboriginom začeli vračati pravice in ozemlja. Volilno pravico so dobili šele leta
1962. Pri vračanju ozemlja so simbolično zmago dosegli z vrnitvijo ozemlja okoli svete gore
Uluru leta 1985. Po tem letu so pridobili veliko zemljišč, ki jim je bila odvzeta. Žal pa še danes
na njihovih ozemljih stojijo rudniki in različne tovarne.
Prvo hipotezo, ki pravi, da so se avstralski staroselci danes uspeli rešiti okovov zgodovine, v
kateri so bili zatirani in zasužnjeni, ter da se je danes vzpostavil sistem zakonov, ki jim
dodeljuje ustrezen status in izboljšuje kakovost življenja, lahko potrdimo kot pravilno. Po letu
2000 so se Aborigini začeli aktivno sodelovati v politiki. Prvi Aborigin na mestu
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parlamentarnega voditelja Aden Ridgeway, je mesto zasedel leta 2001. Kasneje je prišlo tudi
do velikih premikov na področju ukradenih generacij. Leta 2002 so podelili prvo odškodnino,
leta 2004 pa so v Canberri postavili tudi spomenik žrtvam ukradenih generacij. Pridobili so
tudi pravice na svojih ozemljih, ki so pod njihovim nadzorom. Tako je veliko obalnih predelov
pod njihovo zaščito in tudi prihodek od ribolovnih dovolilnic pripada njim. Prav tako še
zmeraj potekajo procesi vračanja ozemelj. Nekaj problemov se pojavi pri odvzemanju otrok
danes, kjer statistike kažejo, da imajo otroci iz aboriginske družine večjo možnost odvzema s
strani države kot ostali zaradi socialnih vzrokov. To se dogaja predvsem zaradi nižjega
standarda teh družin in vedno večjih pritiskov socialne službe.
Drugo hipotezo, ki pravi, da Aborigini danes gledajo na avstralsko družbo kot pravično,
vendar z določenimi zadržki zaradi nerešenih problemov in krivic, je potrebno delno ovreči.
Hipotezo smo želeli preveriti s pomočjo intervjujev, a smo naleteli na izjemno slab odziv, saj
smo pridobili le tri intervjuje. Pri pregledu literature in splošnega stanja, ki smo ga opazovali
na terenu v Avstraliji, smo pričakovali, da bodo odgovori bolj negativni in da se v splošnem
kažejo nekatera trenja med Aborigini in ostalimi prebivalci. Odgovori pa so bili pozitivni in
tudi na vprašanje, ki se je navezovalo na odnose z drugimi ljudmi, ni bilo negativnega
odgovora. Aborigini v mestih se večinoma dobro razumejo z vsemi, vsekakor pa je prišlo do
veliko izboljšav prav v 21. stoletju, zaradi dojemanja multikulturnosti kot nekaj pozitivnega.
Aborigini so pripravljeni živeti tako kot vsi ostali in se (predvsem mlajši) ne obremenjujejo s
preteklostjo. Oba intervjuvanca sta opozorila tudi na to, da napačnemu razumevanju
Aboriginov botruje dejstvo, da jih ljudje zelo slabo poznajo ali pa spoznajo samo eno plat.
V intervjuju je tretja intervjuvanka, učiteljica na univerzi Nungalinya, poudarila nujnost
izobraževanja Aboriginov s pomočjo katerega lahko zmanjšajo revščino in alkoholizem med
njimi. Univerza deluje preko anglikanske cerkve, zato je v učni načrt vključen tudi verouk. Se
pa preko mnogo različnih predmetov učijo povezovati tradicijo Aboriginov, krščanstvo in
moderen način življenja. Aborigini, ki končajo šolanje, se lahko zaposlijo na mnogih mestih,
lahko pa tudi nadaljujejo šolanje. Glavna naloga univerze pa je Aborigine naučiti angleškega
jezika in razumeti politično, pravno in finančno dogajanje v Avstraliji.
Na terenu je bilo zaznati zelo raznoliko življenje Aboriginov na različnih koncih države. V bolj
odmaknjenih krajih se lahko sliši aboriginski jezik, ki je v mestih že zelo zamrl. Čeprav večina
Aboriginov živi v mestih, jih tam le redko vidimo, razen v mestu Perth. V Južni Avstraliji in
Severnem teritoriju živi veliko skupnosti Aboriginov. Tam jih lahko največkrat vidimo v
mestnih parkih, kjer se družijo. V teh dveh teritorijih so tudi velike omejitve pri prodaji
alkohola. Pri prehodu čez ozemlje, ki pripada Aboriginom, potrebujemo dovoljenje, razen za
ozemlje v okolici Uluruja.
Kakovost življenja Aboriginov v Avstraliji se danes v veliki meri kaže kot dobra in se še vedno
izboljšuje. Aborigini so po letih zatiranja pridobili pravice in samostojnost. Danes je družba
bolj enakopravna, zmanjšuje se diskriminacija. Uveljavlja se pozitivna diskriminacija, ki daje
Aboriginom možnost za delovna mesta in uveljavljanje v politiki. Odprta debata o odnosih je
še vedno nekoliko zadržana, vendar se pojavljajo vedno nove pobude in društva, ki rešujejo
morebitne probleme v odnosih. Kakovost življenja izboljšuje vedno višji standard Aboriginov,
ki ga dosegajo s prisotnostjo na trgu dela in s pomočjo državne pomoči. Glede na
prebivalstvo v Avstraliji, ki je danes večinoma belsko, so Aborigini kot manjšina dosegli veliko
in so še vedno prepoznavni kot prvotni prebivalci avstralske celine.
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Summary
For studying the geographical aspects of the life quality of Indigenous Australians, it is very
important to know and understand their history and lifestyle. The first problem occurs
regarding their name: “Aboriginal” is an English word and means primeval. First explorers
used this name which remains to the present day. The term “Aboriginal” is now generally
used in text books by Aboriginals themselves.
The arrival of the Aboriginals on the Australian continent is recognized as the oldest sea
travel. They came from southwest Asia and Indonesia. They lived isolated for almost 50,000
years developing a unique culture and lifestyle. They used a special hunting weapon called
boomerang, which is now recognised all over the world. Although they were very simple
people, they developed complex religion and tradition which can be seen on their drawings.
Religion is called dream world.
Through the years, they inhabited the entire continent and spoke many languages. Even
today a variety of Aboriginal languages and dialects exists. Although they used different
languages, they all developed similar culture and laws.
The repression of Indigenous Australians started as soon as European settlers arrived on the
continent. The most devastating was martial law, which allowed settlers to kill Aboriginals.
The following 20th century was marked by the stolen generation; Aboriginal children were
taken from their families and raised separately. The stolen generation program ceased in
1970, and much later, in 2008, prime minister Kevin Rudd officially apologised to the
Aboriginal people. After 1970, Aboriginal people started to get their rights and land back.
However, numerous mines and industries are still on their land today.
First hypothesis, stating that Aboriginals have nowadays more rights and a better life quality
than before is correct. After the year 2000, they started to participate in politics and soon
got their first compensation for the stolen generation. They are, however, still in the process
of receiving their land back, and there are still certain problems with their children, often
taken by social security due to poor social standards of their parents.
Second hypothesis, stating that the Aboriginals take other societies as only partly equitable
because of some remaining non-resolved problems in the past, is partly correct. Hypothesis
was meant to be tested with interviews but most refused to give answers. With overview of
literature and field observations, we got positive answers for relationship between
Aboriginal people and others. They are ready to live in modern way of life and, as two of
Aboriginal people said, they are not looking in the past anymore.
Lecturers at Nungalinya University understand the importance of education which
subsequently solves a lot of alcohol problems. The University tries to integrate Aboriginal
traditions with modern way of life and Christianity. One of the priorities is to teach them
English language and help them to understand the “modern” Australia.
On the field we heard a lot of different Aboriginal languages. Many Aboriginals live in cities,
but they are rarely seen. On the other hand, strict laws regarding alcohol exist in remote
communities. For trans-passing their land or communities, their official permission is often
needed.
Life quality is progressing yearly for Aboriginal people. A positive discrimination is
established to help them participate in society and politics. Aboriginals are now a minority in
Australia but they achieved a lot in the last decade. They are recognised as the native people
of Australia and now treated with a respect.
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