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IZVLEČEK:
Problematika staroselcev v jugovzhodnem delu Združenih držav Amerike
Staroselci so na območje današnjih Združenih držav Amerike prišli pred približno 20.000 leti.
Na različnih delih celine so razvili različne vzorce bivanja, gospodarjenja in verovanja.
Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti zgodovino in trenutno problematiko
staroselcev jugovzhodnih ravnin in njihovih potomcev. Prihod belega človeka je za staroselce
prinesel hitre spremembe, na katere se niso znali dovolj hitro prilagoditi in so se bili prisiljeni
umikati vse bolj na zahod in kasneje v rezervate. Njihov položaj se je začel izboljševati s
spremembami njihovega pravnega položaja v 20. stoletju. Kljub temu se staroselci, ki živijo v
zveznih državah jugovzhoda ZDA, še danes soočajo s številnimi socialnoekonomskimi
težavami. Najbolj pereči so slab ekonomski položaj, brezposelnost, slabe bivanjske razmere,
nizek odstotek zdravstvene zavarovanosti in slaba izobrazbena struktura prebivalstva.
Ključne besede: staroselci, problematika staroselcev, jugovzhod Združenih držav Amerike
ABSTRACT:
Native Americans in the southeastern part of United States of America
Native Americans arrived in the area of present-day United States of America some 20000
years ago. In the various parts of the continent they have developed different patterns of
living, economy and beliefs. The purpose of this thesis is to present the history and current
issues of Native Americans in the southeastern part of the United States. The arrival of white
man brought rapid changes, to which Native Americans were not able to adapt so they were
forced to retreat west. In the end they run out of land and were forced to settle in reservations.
Their situation has started to improve in the 20th century, with legal changes. However,
Native Americans leaving in the southeastern part of the United States are facing many socioeconomic problems. The most burning issues are bad economic situation, unemployment,
poor living conditions, low percentage of health insurance and low levels of educations.
Keywords: Native Americans, problems of Native Americans, southeast of the United States
of America.
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1.UVOD
Staroselci so se na ozemlju današnjih Združenih držav Amerike naselili pred približno 20.000
leti. V nadaljnjih tisočletjih so razvili številne kulture, od katerih so imele nekatere tudi že
socialnopolitično ureditev, o čemer pričajo arheološke najdbe. Staroselci so na različnih delih
celine razvili različne vzorce bivanja, gospodarjenja in verovanja. V zaključni seminarski
nalogi se bomo posvetili staroselcem jugovzhodnih gozdnatih ravnin.
Prihod belega človeka je za staroselce prinesel hitre spremembe, na katere se niso mogli
dovolj hitro prilagoditi. Evropejci so med staroselce prinesli bolezni belcev, evropsko hrano,
puške in alkohol, ker je med staroselci povzročilo opuščanje tradicionalnega načina življenja.
Po začetnem sobivanju je med staroselci in evropskimi priseljenci kmalu nastal konflikt, ki se
je razplamtel v številnih vojnah, v katerih so se staroselci kot po pravilu znašli na strani
poražencev. Tako so se morali umikati vse bolj proti zahodu. Evropejci so preselitev
staroselcev z njihove zemlje uzakonili s pravnimi akti, kot je Zakon o preselitvi, ki je vodil do
dolgih, za staroselce smrtonosnih, pohodov na zahod. Ko je beli človek začel osvajati še
zahod, je za staroselce zmanjkalo prostora in sprejel je bil zakon Indian Appropriation Act, ki
je uzakonil rezervate. Razmere so se za staroselce začele izboljševati šele v 20. stoletju, ko so
dobili državljanstvo, vendar so naleteli na novo težavo, saj so ameriške oblasti od njih
pričakovale asimilacijo. Konec asimilacijske politike je prinesla šele politika samoopredelitve
v 70. letih dvajsetega stoletja.
Danes se staroselci tako v celotnih Združenih državah Amerike kot na njenem jugovzhodu,
katerega smo bolj podrobno preučevali, soočajo s številnimi socialnoekonomskimi problemi.
Dohodek staroselcev je precej nižji od ameriškega povprečja in najslabši med ameriškimi
etničnimi skupinami. Staroselci se soočajo z visokimi stopnjami brezposelnosti, ki so
primerljive s stopnjami brezposelnosti Afroameričanov. Kljub velikim korakom naprej v
zagotavljanju zdravstvenega zavarovanja najrevnejšim v ZDA, je tretjina staroselcev še vedno
zdravstveno nezavarovana. Staroselci se pogosto soočajo tudi s slabimi bivanjskimi
razmerami, predvsem v rezervatih. Specifičen za zvezne države ameriškega jugovzhoda pa je
srednješolski sistem, kjer staroselci dosegajo rezultate, ki so precej boljši od državnega
povprečja za staroselce in pogosto celo boljši od povprečja, v katerega so vključene vse
etnične skupine Združenih držav Amerike. Število akademsko izobraženih staroselcev je v
zveznih državah jugovzhoda še vedno nizko, vendar tu lahko v prihodnosti pričakujemo
spremembe na bolje.

1.1 Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je analizirati problematiko staroselcev v jugovzhodnem
delu Združenih držav Amerike in jo na nazoren način tudi prikazati.
Cilji zaključne seminarske naloge so:




Predstaviti zgodovino staroselcev v jugovzhodnem delu ZDA.
Pojasniti razporeditev poselitve staroselcev v ZDA.
Predstaviti pravni položaj staroselcev v ZDA.
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Predstaviti ekonomski položaj staroselcev v jugovzhodnem delu ZDA in razložiti
njegove posebnosti.
Predstaviti bivanjske razmere staroselcev v jugovzhodnem delu ZDA.
Razložiti visok delež nezavarovanih staroselcev v zveznih državah jugovzhoda ZDA.
Razložiti nižjo izobraženost staroselcev v jugovzhodnem delu Združenih držav
Amerike in napovedati prihodnje stanje.

1.2 Hipoteze
Postavili smo tri hipoteze.
Hipoteza 1: Staroselci v zveznih državah jugovzhoda Združenih držav Amerike imajo
najnižje dohodke izmed vseh rasnih skupin.
Hipoteza 2: Bivanjske razmere staroselcev v jugovzhodnem delu Združenih držav Amerike
so slabše od državnega povprečja.
Hipoteza 3: V zveznih državah jugovzhoda Združenih držav Amerike z najnižjim dohodkom
je najvišji delež zdravstveno nezavarovanih oseb.

1.3 Metodologija
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge smo zaradi geografske oddaljenosti uporabili
kabinetne metode dela. Pred začetkom dela smo zbrali dostopno literaturo, ki je bila v
slovenskem in angleškem jeziku. Pri izdelavi seminarske naloge smo uporabljali tudi spletne
vire, ki so bili ključni predvsem pri pridobivanju statističnih podatkov. V prvem delu
zaključne seminarske naloge je šlo predvsem za uporabo zgodovinskih virov, s katerimi smo
predstavili zgodovino in pravni položaj staroselcev v jugovzhodnem delu Združenih držav
Amerike. V drugem pa je šlo predvsem za zbiranje statističnih podatkov in njihovo obdelavo
v računalniških programih Microsoft Excel, SPSS in geoinformacijskem programu ArcGIS. S
statističnimi podatki in njihovo obdelavo smo prikazali in razložili problematiko staroselcev v
jugovzhodnem delu Združenih držav Amerike.

2. ZGODOVINA STAROSELCEV V JUGOVZHODNEM DELU
ZDA
2.1 Staroselci JV dela ZDA pred prihodom Evropejcev
Po mnenju arheologov naj bi današnji staroselci na območje Severne Amerike prišli pred
približno 15.000 do 20.000 leti. V Severno Ameriko naj bi prišli preko Beringovega preliva,
ki je bil v zadnjih 50.000 letih večkrat kopen. Številna staroselska plemena, ki so se naselila
na območju jugovzhoda Združenih držav Amerike, imajo v svojem izročilu dolge zgodbe o
pohodih, ki večinoma opisujejo pot proti vzhodu. Takšen primer so Cherokeeji, Delawari,
Chocktawi in številni ostali (Ferfila, 2013).
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Staroselci naj bi do leta 1.000 pred našim štetjem že imeli svojo socialnopolitično ureditev.
Dokaz za to je velika gomila, ki jo najdemo pri mestu Poverty Point v zvezni državi
Louisiana. Gomila je iz obdobja približno 1.200 let pred našim štetjem, dolga je skoraj 200
metrov, v višino pa meri več kot 20 metrov. Zaradi njene velikosti lahko sklepamo, da je
morala pri delu sodelovati večja skupina ljudi, kar je dokaz, da je imela takratna staroselska
družba svoj socialnopolitični okvir. Zelo verjetno je, da ta skupnost ni obstala in se je vrnila
na bolj decentralizirane oblike upravljanja in bivanja. Staroselci so v tem času obvladali tudi
že osnovne tehnike poljedelstva (Ferfila, 2013).
Slika 1: Rekonstrukcija gomile pri Poverty Pointu, kot naj bi izgledala 1.200 let pred našim
štetjem

Vir: Povery Point Culture: A Definition. 2014

Ob začetku našega štetja je v Severni Ameriki prevladovala kultura Hopewell. Kultura je
obstajala vse od leta 100 pred našim štetjem pa do okoli leta 700. Razvijati se je začela v
današnjem Illinoisu. Preko trgovskih stikov je vplivala na številne družbe v osrednjem in
vzhodnem delu današnjih Združenih držav Amerike. Glavna značilnost kulture je bila gradnja
obrednih gomil, ki jo je nato prevzela poznejša kultura Misisipi, ta se je začela razvijati okoli
leta sedemsto in je zamenjala kulturo Hopewell. Številna plemena, iz kulture Hopewell so
sprejela kulturo Misisipi. Obredna gomila je imela v kulturi osrednjo vlogo, bila je središče
plemenskega življenja in ozemlja. Značilno je bilo, da so verski in politični poglavarji
prebivali na vrhu gomil. Plemena, ki so ohranila kulturo Misisipi vse do prihoda Evropejcev,
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so: Choctawi, Cherokeeji, Creeki in drugi. Vzporedno s kulturo Misisipi se je v današnji
Louisiani razvijala kultura Marksvile (Ferfila, 2013).
Staroselci so pred prihodom Evropejcev živeli v samostojnih skupnostih. Skupnosti so bile
samozadostne, zato med seboj niso bile povezane. Vsaka skupnost je imela svojo kulturo,
jezik, obrede in politično ureditev. Pred prihodom Evropejcev naj bi na severnoameriškem
kontinentu prebivalo med 7 in 15 milijonov staroselcev. Antropologi na podlagi
socialnokulturnih vzorcev bivanja, gospodarjenja in verovanja delijo staroselske skupnosti na
več geografskih enot. Skupnosti v jugovzhodnem delu Združenih držav Amerike tvorijo
geografsko enoto, imenovano staroselci jugovzhodnih gozdnatih ravnin. Ime je ta geografska
enota staroselcev dobila zaradi prevladujočih gozdnato-ravninskih predelov, ki so podnebno
in biogeografsko podobni osrednjeevropskemu prostoru. Območje obsega današnje zvezne
države Georgia, Florida, Kentucky, Tennessee, Virginia, Severna in Južna Karolina, Alabama,
Louisiana, Misisipi, Arkansas in vzhodni del Teksasa. Podnebje in prst v teh predelih sta
primerna za kmetovanje. Značilne so mile zime in zadostna količina padavin (Ferfila, 2013).
Za ta območja je značilno, da so staroselci živeli v hišah, zgrajenih iz tramov, ki so bili
prekriti s preprogami, lubjem ali blatom. Številne vasi so bile zaščitene z lesenimi palisadami.
Obdelovalne površine so pridobili tako, da so posekali višja drevesa, podrast pa požgali.
Nabirali in shranjevali so oreščke in divje sadje. Bili so tudi lovci, lovili so predvsem srnjad in
medvede. V potokih in rekah so lovili ribe. Imeli so številne obrede, izmed katerih je bila
najbolj pomembna žetev koruze. Prisotno je bilo trgovanje med skupnostmi, predvsem po
vodnih poteh. Za prevoz dobrin so uporabljali rafte. Imeli so definirane vzorce vojne in miru,
ki so temeljili na tradicionalnih odnosih med skupnostmi (Debo, 1970).
Na obliko naselbin staroselcev na jugovzhodu Združenih držav Amerike je imelo največji
vpliv socialno in ekonomsko življenje. V središču naselja je bil trg, kjer je gorel sveti ogenj
skupnosti. Na trgu so potekali plemenski sveti, sedežni red je bil določen po pomembnosti
posameznika. Na svetih so odločali o vojni in miru, poljedelstvu, lovu, nasprotjih med
posameznimi naselji in številnih drugih zadevah. V neposredni bližini trga se je nahajala hot
house, ki je bila namenjena sklepanju poslov med staroselci. V bližini trga se je nahajal tudi
chunky yard, kjer so potekale športne dejavnosti in plesi. Ostali del naselja je bil pozidan z
bivališči. Posamezna bivališča so bila pogosto sestavljena iz več med seboj ločenih zgradb. V
bližini bivališč so se nahajali zasebni vrtovi, ki so jih obdelovale ženske. Večino hrane pa so
staroselci pridelali na skupnih njivah, ki so pripadale vsem prebivalcem naselja. Njive so bile
nadalje razdeljene na posamezne družine. Kljub temu da je celotno njivo obdelovala vsa
skupnost, je imela posamezna družina pravico samo do pridelka na predelu njive, ki ji je
pripadal. Vsaka družina je lahko prostovoljno prispevala del hrane v javno shrambo, ki je bila
namenjena skupnim potrebam. Takšen tip naselji je bil še posebej značilen za plemena
Cherokee in Creeke (Debo, 1970).

2.2 Prihod belega človeka
Staroselci belcev ob njihovem prihodu na severnoameriška tla niso napadali, pač pa so jim s
hrano, kožuhi in ostalo pomočjo celo pomagali preživeti. Občudovali so tehnologijo
Evropejcev. Med staroselci in Evropejci se je kmalu vzpostavila trgovina s krznom. Trgovci s
krznom so bili prvi, ki so raziskovali ozemlja staroselcev. Trgovina je bila tudi dobičkonosen
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posel, saj je na primer John Jacob Aston prav zaradi nje postal najbogatejši človek v Severni
Ameriki. Kljub temu, da so se v trgovini razvili enakopravni družbeni odnosi, je imela ta za
staroselce številne negativne posledice. Evropejci so med staroselce prinesli smrtonosne
bolezni belcev, evropsko hrano, puške in alkohol. To je povzročilo opuščanje tradicionalnega
načina življenja (Ferfila, 2013).
Konflikt med staroselci in Evropejci je nastal zaradi interesa slednjih po prisvajanju zemlje.
Evropejci so v Severno Ameriko prišli predvsem zaradi zemlje, ki si je niso mogli zagotoviti
v fevdalni družbi, takratne evrope. Imeli so željo po hitrem zaslužku, zato so iskali zlato in
srebro. Vse to je bilo v nasprotju s staroselsko kulturo, katere bistvo je bil reproduktivni način
življenja. Staroselci tudi niso poznali velikih vojaških spopadov in prisvajanja ozemlja
(Ferfila, 2013). »Vzdolž vzhodne obale, kjer so nastale prve ameriške kolonije, so prišleki
kmalu začeli sekati prostrane gozdove in se pomikati vse bolj v notranjost celine. To je
sprožilo vojne z Indijanci, v katerih so domačini imeli dobljeno kakšno bitko, vendar so bili
čez čas poraženi in se prisiljeni premakniti proti zahodu oziroma preseliti v rezervate«
(Ferfila, 2013, str. 90).
Staroselci so imeli pomembno vlogo pri vseh vojnah v Severni Ameriki vse do 19. stoletja
(Ferfila, 2013). V letih 1675-1676 je v severovzhodnem delu Združenih držav Amerike
izbruhnila vojna med priseljenci in staroselci. Vojna je dobila ime King Philip’s War in je bila
zadnji poizkus staroselcev, da izrinejo priseljence z nekdaj njihove zemlje. Staroselci so pod
vodstvom Metacoma, znanega tudi pod imenom kralj Filip, prišli v konflikt s priseljenci v
južnem delu Nove Anglije. Vojna se je po štirinajstih mesecih za staroselce končala s
porazom, kralj Filip pa je bil ujet in usmrčen (King Philip’s War, 2014).
Slika 2: Metacom - Kralj Filip

Vir: Metacom, 2014
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Staroselci so imeli pomembno vlogo tudi v francosko-indijanski vojni, ki je bila del
svetovnega konflikta in je trajala od leta 1754 do leta 1763. Na severnoameriški celini je šlo
za konflikt med Francijo in Veliko Britanijo. Večina staroselcev se je borila na francoski
strani (French and Indian War / Seven..., 2014). Med najpomembnejšimi zavezniki Francozov
so bili poleg Shawneejev Delawari, ki sodijo med staroselce jugovzhodnih gozdnatih ravnin
(Gevinson, 2014). V začetku vojne so bili uspešnejši Francozi. Tako so leta 1755 porazili
generala Braddocka, ki je umrl ob poskusu osvojitve trdnjave Fort Duquesne. Leta 1757 pa se
je potek vojne spremenil. Do leta 1759 so Britanci osvojili Kanado. Vojna se je končala leta
1763 s podpisom mirovnega sporazuma v Parizu (French and Indian War / Seven.., 2014).
Tako so Britanci pridobili ozemlje Kanade in območje vse do levega brega reke Misisipi.
(French and Indian War, 2014). Vendar vojna za Britance ni imela zgolj pozitivnih posledic,
saj je s seboj prinesla tudi velike stroške. Posledica tega je bila uvedba višjih davkov v
kolonijah Severne Amerike in nasprotovanje nadaljnjemu širjenju proti zahodu. Vse to je
privedlo do ameriške vojne za neodvisnost (French and Indian War / Seven .., 2014).
Ameriška vojna za neodvisnost se je začela leta 1775. 4. julija 1776 je bila razglašena
Deklaracija neodvisnosti in nastanek nove države, Združenih držav Amerike. V začetku vojne
so bile ameriške zmage redke, nato pa vse bolj pogoste. V vojno se je leta 1778 vključila še
Francija. Vojna se je zaključila z zmago ZDA in s podpisanim mirovnim sporazumom v
Parizu (Garraty, 1992). Obe strani sta si v vojni za svoje zaveznike želeli pridobiti staroselce.
Britanci so spodbujali staroselce, naj napadejo naselja priseljencev, ameriška stran pa je želela
ohraniti staroselsko nevtralnost (Debo, 1970). Števila plemena so stopila na britansko stran,
saj so bila mnenja, da bodo izgubila še več zemlje, če ameriške kolonije postanejo neodvisne.
Britanci so uporabljali staroselce predvsem za hitre vpade na kmetijska ozemlja, saj so hoteli
preprečiti dotok hrane do ameriške vojske. Dogajali so se številni pokoli kmečkega
prebivalstva. Leta 1779 je 4000 ameriških vojakov porazilo Irokeze. Požigali so irokeške vasi,
polja, nasade in shrambe. Številni Irokezi so se rešili smrti s pobegom v gozd. Številni so
pobegnili v Kanado. Uničenje Irokezov je postalo znano kot Sullivan Campaign. Tako je bilo
konec konfederacije Irokezov, s čimer je bil ustvarjen prostor za naselitev priseljencev
(Native Americans in the Revolutionary War, 2014). Od plemen z jugovzhoda ZDA so imeli
pomembno vlogo v vojni na britanski strani Cherokeeji in Creeki (Revolutionary Limites ...,
2014).
Zadnja večja vojna v kateri so sodelovali staroselci, je bila druga ameriška osvobodilna vojna,
ki je trajala od leta 1812 do leta 1815. Vzrok za vojno je bilo nasilno zaustavljanje ameriških
ladij s strani Britancev in nasilno rekrutiranje Američanov za delo na britanskih ladjah.
Plemena Shawnee, Creek in Cherokee so se bojevala na britanski strani. Vodil jih je poglavar
Tecumseh, z vizijo o ustanovitvi neodvisne države staroselcev, ki bi se raztezala od Velikih
jezer do Mehiškega zaliva. Ozemlje okoli staroselske države naj bi zasedle evropske sile.
Vojna je opustošila staroselska ozemlja, končala pa se je s podpisom mirovne pogodbe Ghent.
Britanci so sprejeli sklep, da vsa ozemlja južno od Velikih jezer pripadejo ZDA in da ne bodo
več pomagali staroselskim plemenom, s katerimi so bili zavezniki (Ferfila, 2013).
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Slika 3: Poglavar Tecumseh

Vir: Tecumseh, 2014

Pogovori o nadaljnji usodi staroselcev so trajali dva meseca. Britanska stran je ameriško
obtožila namerne preselitve in izumrtja teh plemen. Američani pa so zatrjevali, da skušajo
ozemlje staroselcev pridobiti s pogodbami, kar naj bi kazalo na njihovo humanost. Poleg tega
naj bi imeli do prisvajanja ozemelj vso pravico, saj so staroselci izključno subjekt ameriške
vlade. Poganja so se zaključila z obnovitvijo statusa staroselcev na obeh straneh meje na
takšnega, kakršen je bil pred vojno. Britanci so tako popustili zahtevi Američanov, da lahko
staroselci sklepajo pogodbe in predajajo svoja ozemlja samo ameriški vladi. S tem so
staroselce prepustili na njeno milost in nemilost. Staroselci so izgubili tudi podporo ostalih
evropskih sil v Severni Ameriki. Francozi so leta 1803 Američanom prodali Louisiano,
Španci pa leta 1819 Florido. S tem je ameriška vlada dobila možnost zasedbe vseh ozemelj
staroselcev vzhodno od Misisipija. Tako so vsa ozemlja staroselcev na jugovzhodu ZDA
prišla pod oblast ameriške vlade. Nato je sledilo še osvajanje zahoda, ki se je začelo leta 1818
(Ferfila, 2013). Poleg zgoraj naštetih vojn so posebej za območje jugovzhoda ZDA in s tem za
staroselce jugovzhodnih gozdnatih ravnin pomembne še:




Tuscaroraška vojna (1711-1713): Pleme Tuscarora je 23. septembra 1711 napadlo
priseljence v okolici kraja Bath. V napadu je bilo ubitih več kot sto trideset
priseljencev. Ameriške oblasti so na napad odgovorile s silo. V naslednjih letih so
priseljenci s pomočjo nekaterih staroselskih plemen večkrat porazili Tuscarore. Do
odločilne bitke je prišlo decembra 1712, ko je bilo ubitih več kot 900 Tuscarorov. Po
koncu vojne so se preživeli Tuscarori večinoma pridružili Iroquoisom (Shamlin, 1992;
cv: The Tuscarora War, 2014).
Yamaseeska vojna (1715-1718): Yamaseeji so ob koncu 16. stoletja živeli v severni
Floridi in južni Georgii, nato pa so se pred prodirajočimi Španci umaknili proti severu.
Kmalu po njihovi naselitvi so se pojavile težave, saj je na njihovo novo območje
7





prihajalo vse več priseljencev, ki so se naseljevali na ozemlju, kjer so Yamaseeji
pridelovali hrano in lovili. Poleg tega je pleme postalo tudi odvisno od angleškega
strelnega orožja in ostalih proizvodov in se je ob padcu cen jelenove kože zadolžilo.
Leta 1715 so skupaj z svojimi zavezniki med staroselskimi plemeni začeli upor. V
prvih mesecih vojne je bilo ubitih več sto priseljencev, ostali pa so se bili prisiljeni
preseliti proti severu. Preobrat v vojni pa se je zgodil, ko so Cherokeeji prestopili s
strani Yamaseejev na stran priseljencev. Po porazu Yamaseejev so se le ti umaknili
nazaj na Florido (The Yamasee War, 2014).
Vojna Creekov (1813-1814): Vojna se je začela leta 1713, ko je skupina Creekov po
imenu Rdeče palice napadla trdnjavo pri jezeru Tenshaw in pobila 553 vojakov. Južne
države so se na napad hitro odzvale in na območje Creekov poslale 5000 mož pod
vodstvom kasnejšega predsednika Jacksona. Odločilna je bila bitka po imenu
Horseshoe Bend, kjer so Jacksonove sile pobile več kot 800 staroselcev in zavzele več
kot 500 staroselskih žensk in otrok. Vojna se je končala s sporazumom, v katerem so
se bili Creeki prisiljeni odpovedati več kot 9.000 hektarom zemlje (Creek War, 2014).
Prva seminolska vojna (1816-1818): Španci so v začetku 18. stoletja na sever Floride
naselili Seminole, da bi okrepili mejo med Florido in angleškimi kolonijami na severu.
Prva seminolska vojna je izbruhnila, ker Seminoli ameriškim oblastem niso želeli
izročiti pobeglih sužnjev. Seminole je napadlo 3.000 ameriških vojakov pod vodstvom
Jacksona. Njegove čete so uničile več seminolskih vasi in osvojile špansko trdnjavo
Pensacola. Vendar sta bili za zaplembo celotnega ozemlja Seminolov potrebni še dve
vojni in 24 let (First Seminole War, 2014).

2.3 Združene države Amerike in staroselci
2.3.1 Zakon o preselitvi
Leta 1828 je ameriški predsednik postal Andrew Jackson. Bil je eden izmed glavnih
zagovornikov zakona o preselitvi, ki je bil sprejet leta 1830. Zakon je predvideval, da naj bi
staroselci zamenjali svojo zemljo vzhodno od Misisipija za zemljo zahodno od Misisipija.
Tisti staroselci, ki bi se odločili ostati, naj bi postali državljani zvezne države, v kateri bi
prebivali. Zakon ni imel vpliva samo na staroselce jugovzhodnih predelov, pač pa tudi na
številne tiste, ki so živeli na severu. Predvideval je prostovoljno in nenasilno preselitev,
vendar se številna plemena z njo niso strinjala, zato so jih pod vodstvom predsednika
Jacksona preselili nasilno (Indian removal, 2014). Leta 1832 so Cherokeeji proti preselitvi
vložili tožbo na ustavno sodišče, ki je njihovi zahtevi ugodilo. Kljub temu so bili na zahtevo
predsednika Jacksona preseljeni. Jackson je razloge za preselitev staroselcev utemeljil v
drugem letnem nagovoru državljanom leta 1830 (Ferfila, 2013). »Filantropija ne želi več
videti te celine obnovljene tako, kot so jo našli naši predniki. Namesto dežele, pokrite z
gozdovi, v katerih je prebivalo nekaj tisoč divjakov, vsi ljudje dobre volje želimo našo veliko
republiko z mesti, vasmi, cvetočimi kmetijami ter izboljšano z vsemi dosežki znanosti in
industrijskega razvoja. V njej živi 12 milijonov srečnih ljudi, obdarjenih z blagoslovi
civilizacije, svobode in vere. Sedanja politika je zgolj nadaljevanje prejšnjih naprednih
sprememb z milejšimi sredstvi« (Ferfila, 2013, str. 93). Jackson je menil, da bo preselitev
koristila tudi staroselcem, saj naj bi si po preselitvi lahko vladali sami. Večina Američanov v
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tistem času ni verjela, da se bodo Združene države Amerika kdaj raztezale zahodno od
Misisipija (Indian removal, 2014).
Slika 4: Ameriški predsednik Andrew Jackson

Vir: Andrew Jackson photo Gallery

2.3.2 Pot solza
Pot solza imenujemo nasilno preselitev staroselcev, ki so živeli vzhodno od reke Misisipi, na
njej desni breg. Takšno ime je preseljevanje dobilo zaradi težke in pogosto smrtonosne poti.
Prvi, ki so se bili prisiljeni preseliti, so bili Choctawi pozimi leta 1831. Če bi preselitev
zavrnili, bi prišlo do invazije ameriške vojske na njihovo ozemlje. Pot do svojega novega
ozemlja so prehodili, ne da bi jim ameriške oblasti zagotovile hrano ali kakršnokoli drugo
pomoč. Na poti jih je umrlo na tisoče. S preselitvijo so Choctawi postali prvi, ki so v celoti
zapustili svoje ozemlje. Naslednji, ki so se bili prisiljeni preseliti, so bili Creeki. Na poti jih je
umrlo 3.500 od 15.000 (Trail od Tears, 2014).
Med Cherokeeji je prišlo da razkola. Ena stran je zagovarjala, da ostanejo na ozemlju in se
borijo, druga pa, da preselitev sprejmejo, v zameno za denar, pomoč pri njej in kompenzacijo
za izgubljene posesti. Leta 1835 je nekaj samooklicanih vodij Cherokeejev podpisalo
sporazum o preselitvi. Številni Cherokeerji so se počutili izigrani, saj se s preselitvijo še
zdaleč niso strinjali vsi. Do leta 1838 se jih je preselilo samo 2.000, zato so ameriške oblasti
poslale vojsko 7.000 vojakov, da preselitev pospešijo. Vojaki so z uporabo sile preselili
Cherokeeje skoraj 2.000 kilometrov daleč. Na poti jih je zaradi oslovskega kašlja, tifusa,
griže, kolere in lakote umrlo več kot 5.000 (Trail of Tears, 2014).
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Slika 5: Rosa Laevigata, simbol Poti solza za Cherokeeje

Vir: The Trail of Tears ..., 2014

Naslednji, ki bi se morali preseliti, so bili Saukeji in Foxeji, vendar so se preselitvi pod
vodstvom poglavarja Black Hawka uprli. Upor je bil neuspešen in sledila je preselitev
(Ferfila, 2013). Preselitvi so se uprli tudi Seminoli. Po sporazumu iz leta 1832 naj bi se
Seminoli, tako kot ostala plemena, preselili v Oklahomo. To so zavrnili in izbruhnila je vojna.
V vojni je Seminole vodil poglavar Oseceola. Vojna je imela katastrofalne posledice, saj je
bilo pleme skoraj izbrisano s sveta, poglavar Oseceola pa je bil ujet. Preživeli Seminoli so se
predali leta 1842 in bili deportirani v Oklahomo (Second Seminole War, 2014). Leta 1855 so
se Seminoli, ki so še ostali na Floridi, še zadnjič uprli. Še enkrat so bili poraženi, na koncu se
je njihovo število zmanjšalo na samo 140. Tudi oni so bili preseljeni v Oklahomo (Third
Seminole War, 2014).
V drugi polovici 19. stoletja so podobno usodo doživela še plemena zahodno od Misisipija.
Na zahod ZDA je prihajalo vse več belih priseljencev, ki so iskali zlato, lovili bizone ali
izvajali meritve za čezcelinsko železnico. Sjuji so bili eno izmed plemen, ki so se najbolj
upirala poizkusom ameriške vlade, da bi jih zadržala v novo ustanovljenih rezervatih. Sijuje in
ostala zavezniška plemena so v bojih proti ameriški vojski vodili številni znameniti
poglavarji: Mali vran, Sedeči bik, Nori konj in drugi. Najbolj tragičen dogodek se je zgodil
leta 1890 med zadnjo sjuško vstajo. Vojska Združenih držav Amerike je skupino Sjujev
segnala do potoka Wounded Knee in tam načrtno pobila prav vse staroselce, čeprav je bilo v
skupini veliko starcev, žena in otrok. Do konca 19. stoletja je bil pogum staroselcev dokončno
strt, njihova zemlja pa omejena na rezervate (Pritchard, 1980).
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Zemljevid 1: Število staroselcev v zveznih državah jugovzhoda Združenih držav Amerike leta
1900

Na zemljevidu 1 so prikazane zvezne države Florida, Georgia, Alabama, Misisipi, Tennessee,
Louisiana, Arkansas, ter Severna in Južna Karolina, torej države v katerih so prebivali
staroselci jugovzhodnih gozdnatih ravnin z izjemo Kentuckya in Virginie. Slednja na
zemljevidu 1 nista prikazana, ker so staroselci jugovzhodnih gozdnatih ravnin poseljevali
zgolj skrajne južne predele obeh današnjih zveznih držav, medtem ko so severne dele
poseljevali že staroselci severovzhodnih gozdnatih ravnin. Obe zvezni državi iz istih razlogov
nista vključeni tudi na naslednjih zemljevidih. Na zemljevidu 1 je prikazana še zvezna država
Oklahoma, saj so vanjo v 19. stoletju naseljevali staroselce jugovzhodnih gozdnatih ravnin.
Na zemljevidu 1 so dobro vidne posledice preseljevanj v 19. stoletju. V zveznih državah
jugovzhoda ZDA je ostala zgolj peščica staroselcev, medtem ko se je v Oklahomi njihovo
število povečalo na več kot 64.000. Izmed zveznih držav jugovzhoda ZDA je največ
staroselcev ostalo v Severni Karolini (5.687) in Misisipiju (2.203). V nobeni izmed ostalih
zveznih držav jugovzhoda ZDA v tistem času število staroselcev ni presegalo 1.000 (Gibson;
Jung, 2002).
2.3.3 Indian Appropriation act
Leta 1851 je ameriški kongres izdal dokument Indian Appropriation act. Z njim je pooblastil
ameriško vojsko in lokalne oblasti, da vzpostavijo posebej določena območja v zvezni državi
Oklahomi za naselitev staroselcev, ki so bili nasilno preseljeni iz drugih predelov Združenih
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držav Amerike (American Indian Reservations, 2014). Ameriške oblasti so s staroselci do leta
1871 podpisovale pogodbe. V pogodbah so se staroselci odrekli svoji zemlji, v zameno pa so
jim oblasti obljubile nova zemljišča, ki bodo izključno v njihovi lasti, poleg tega pa še letna
plačila v denarju, blagu in storitvah (The Conquest of Western United States, 2014).
Leta 1871 pa je Ameriški kongres izdal še drugi Indian Appropriation act. Sporočilo
dokumenta je, da od njegove izdaje noben staroselski narod ali pleme ne bosta več
prepoznana kot samostojen, zato ZDA s staroselci ne bodo več podpisovale pogodb. Ameriški
vojski je bila dodeljena naloga, da poišče, preseli in omeji staroselska plemena na ozemlja
vnaprej določenih rezervatov (The Conquest of Western United States, 2014).
Tristo rezervatov, ki so se ohranili do danes, kaže na majhne ekonomske možnosti, ki so jih
imeli staroselci na teh območjih. Večina rezervatov se nahaja na odročnih, sušnih predelih,
kjer si staroselci niso uspeli pridelati dovolj hrane za svoje preživetje. To je bil velik udarec za
njihovo že tako nizko moralo, po tem ko so morali zapustiti zemljo svojih prednikov
(American Indian Reservations, 2014).

2.4 Izboljšanje položaja v 20. stoletju
2.4.1 Izboljšanje pravnega položaja
Drugega junija leta 1924 so ameriške oblasti izdale Indian Citizenship act. Z njim so vsi
staroselci, rojeni v Združenih državah Amerike, dobili ameriško državljanstvo. Pred tem so si
staroselci lahko zagotovili ameriško državljanstvo zgolj s porokami, vojaško službo ali pa s
posebnimi sporazumi. Na dodelitev državljanstva je vplivalo sodelovanje staroselcev v prvi
svetovni vojni, kjer naj bi dokazali, da so se sposobni asimilirati v ameriško družbo. Dodelitev
državljanstva je bil zgolj naslednji v vrsti korakov, katerih cilj je bil asimilacija staroselcev v
ameriško družbo (1924 Indian Citizenship Act, 2014).
Mnenja o dodelitvi ameriškega državljanstva so bila med staroselci različna. Števili staroselci
zaradi slabih izkušenj z oblastmi niso želeli imeti z njimi nobenega opravka, zato pogostno
niso imeli interesa odhajati na volišča. Med staroselskimi plemeni je bil prisoten tudi strah, da
bodo izgubila suverenost in da ameriške oblasti ne bodo izpolnile svojih dolžnosti iz
podpisanih sporazumov. Staroselci so dodelitev državljanstva videli tudi kot žalitev, saj si
nekateri niso niti želeli biti državljani države Evropejcev, ki jih je pregnala z njihove domače
zemlje. Poleg tega si je kar dve tretjini staroselcev že pred izdajo Indian Citizenship acta
zagotovilo ameriško državljanstvo, tako da je šlo bolj za simbolično potezo ameriških oblasti.
Med staroselci pa se je seveda pojavljalo tudi nasprotno mnenje, številni so dojemali volilno
pravico kot nekaj, kar jim je bilo predolgo onemogočeno. Vendar Indian Citizenship act ni do
konca rešil te težave, saj so številne, predvsem zahodne države, staroselcem odtujevale
volilno pravico vse do sredine dvajsetega stoletja. Zadnje države, ki so staroselcem dovolile
prihod na volišče, so bile Maine, Arizona in Nova Mehika (1924 Indian Citizenship Act,
What Citizenship Meant, 2014).
Leta 1934 je takratni ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt na mesto komisarja za
staroselske zadeve imenoval Johna Colliera. Program, ki je poznan pod imenom Indian New
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Deal, je začel prav urad za indijanske zadeve, v času, ko ga je vodil Collier. Cilj programa je
bil razvoj staroselske umetnosti in obrti ter ohranitev tradicionalnih navad in običajev. Collier
si je prizadeval tudi za uvedbo plemenskih vlad. Leta 1934 je oblikoval zakon o reorganizaciji
staroselcev, katerega cilj je bil zaustaviti njihovo asimilacijo. Zakon je imel številne pozitivne,
predvsem gospodarske učinke. Povečal se je dohodek staroselcev, pridobili pa so tudi nekaj
nove zemlje. Problematičen del zakona pa je bil predvsem uvedba voljenih plemenskih vlad
in plemenskih poslovnih korporacij, ki so bile pri staroselcih slabo sprejete. V sklop Indian
New Deala sodi tudi zakon Johnson-O'Malley, ki je zagotovil oskrbo staroselcev z
izobraževalnimi, socialnimi in zdravstvenimi storitvami s strani državnih, zveznih in lokalnih
oblasti. Zakon o spominkih in izdelkih staroselcev, sprejet leta 1936, je odprl trg za njihove
izdelke (Ferfila, 2013).
2.4.2. Staroselci v drugi svetovni vojni
V ameriško vojsko je v času druge svetovne vojne vstopilo več kot 25.000 staroselcev. 70.000
staroselcev je zapustilo rezervate in se pridružilo oboroženim silam ali se zaposlilo v vojaški
industriji (Ferfila, 2013). Sodelovanje z ostalimi rasami/etničnimi skupinami, tako na bojišču
kot v vojaški industriji, je dokazalo, da so se staroselci sposobni prilagoditi »ameriškemu«
načinu življenja. Staroselci so spoznali tako pozitivne (višji zaslužek, izobraževanje,
zdravstvo, možnosti za zaposlitev) kot negativne (izguba stika s plemenom, zapustitev
varnosti rezervata) vidike »neindijanskega« življenja. S sodelovanjem v drugi svetovni vojni
so tudi ostalim Američanom dokazali, da so se sposobni integrirati v ameriško družbo.
Številni se zato tudi po koncu vojne niso več vrnili v rezervate (Morgan, 1995).
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Slika 6: Staroselec Ira Hayes je bil eden izmed šestih marincev, ki so vzdignili ameriško
zastavo na otoku Iwo Jima

Vir: The picture - Iwo Jima Photos, 2014

2.4.3. Politika samoopredelitve
V štiridesetih in petdesetih letih 20. stoletja je v Združenih državah Amerike do staroselcev
prevladovala asimilacijska politika. Ameriške oblasti so menile, da tradicionalni način
življenja staroselcev ni več primeren za življenje v 20. stoletju. Bile so mnenja, da bodo z
ukinitvijo rezervatov staroselce izenačili z navadnimi ameriškimi državljani. Na ta način naj
staroselci ne bi bili več drugorazredni državljani. Poudarek je bil na šolanju, ki naj bi
staroselcem omogočilo enakovredno tekmo za delo z ostalimi Američani. Staroselcem so
želeli spremeniti tudi percepcijo materialnih dobrin (Fixico, 1980). Indijance so vabili, da
sprejmejo nove vrednote, kot so zasebna lastnina, dobiček, gmotno bogastvo in
individualizem (Pritchard, 1980). Te spremembe naj bi jim omogočile, da se zlijejo z
ameriško družbo. Posledice asimilacijske politike so bile za staroselce večinoma negativne,
saj so v 14 letih njenega trajanja ukinili priznavanje kar 61 plemen (Fixico, 1980).
Asimilacijska politika je bila zadnji poskus asimilacije staroselcev v ameriško družbo (Cook,
1994).
V 60. letih 20. stoletja pa je prišlo do nasprotovanja politiki asimilacije. Poimenovanje
politika samoopredelitve je bilo med staroselci prvič uporabljeno leta 1966, ko je Nacionalni
kongres ameriških Indijancev predstavil načrt, kako se boriti proti grožnji asimilacijske
politike. Politika samoopredelitve izhaja predvsem iz pomena plemen, zato so njeni cilji:
samoopredelitev plemen, ohranjanje kulture in ekonomski razvoj. Za dosego teh ciljev se je
zavzemal ameriški predsednik Nixon, ki je julija 1970 v posebnem nagovoru kongresu
uveljavil cilj, da je potrebno okrepiti avtonomijo staroselcev, vendar na način, ki ne bi ogrožal
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njihove skupnosti. Nixon je predlagal številne zakonodajne ukrepe, ki naj bi zagotovili dosego
ciljev omenjene politike. Predlogi so vključevali vrnitev zemlje, povečanje vpliva staroselcev
na izobraževanje njihovih otrok in nadzor zveznih programov, ki zadevajo staroselce (Cook,
1994). Leta 1975 je ameriška vlada izdala Zakon o samoopredelitvi, ker je pomenilo uspešen
zaključek politike samoopredelitve za staroselce. Zakon je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi
del je plemenom omogočil pogajanje z uradom za indijanske zadeve glede izobraževalnih in
socialnih programov. Drugi del pa je staršem otrok staroselcev omogočil udeležbo na šolskih
svetih, kar je povečalo vpliv staršev na izobraževanje (Self Determination Act of 1975, 2014).
Čas politike samoopredelitve so zaznamovali tudi primeri civilne nepokorščine staroselcev, ki
so na ta način želeli opozoriti tako svet kot domačo javnost na krivice, ki so se jim dogajale.
Medijsko najbolj odmeven primer civilne nepokorščine je zasedba otoka Alcatraz s strani
devetinosemdesetih staroselcev leta 1969. Pri njej so se sklicevali na pogodbo iz leta 1868, ki
naj bi staroselcem dovoljevala zasedbo neuporabljene zemlje ameriške vlade. Ponudili so
odkupno ceno, 1,24 dolarja za pol hektarja. Ameriška vlada seveda ni bila zainteresirana za
prodajo, vendar to ni ustavilo staroselcev, ki so otok zasedali vse do leta 1971. V tem času so
ga uporabljali kot kulturno, duhovno in izobraževalno središče ter svet obveščali o svojih
zahtevah (Ferfila, 2013).
Ekonomski položaj staroselcev se je še izboljšal leta 1988, ko je bil izdan zakon o regulacijah
indijanskega igralništva. Ameriška vlada je staroselcem z zakonom dovolila ukvarjanje z
igralništvom, tudi v zveznih državah, kjer je bilo to sicer prepovedano. Za sprejetje zakona sta
zaslužna predvsem ameriški predsednik Reagan in takratni minister za notranje zadeve Watt.
Bila sta mnenja, da bodo kazinoji prinesli staroselcem zaslužek in delovna mesta, kar se je
tudi uresničilo. Leta 2003 je dohodek vseh iger na srečo, ki so jih organizirali staroselci,
znašal okoli 17 milijonov dolarjev. Delovna mesta, ki so na voljo staroselcem v igralniški
industriji, hitro naraščajo, saj naj bi jih bilo leta 2004 kar 125.000, medtem ko jih je bilo leta
1995 na voljo zgolj 43.500 (Ferfila, 2014).
2.4.4 Rast števila staroselskega prebivalstva v zveznih državah jugovzhoda ZDA
Leta 1900 je bilo v zveznih državah jugovzhodnega dela ZDA naseljenih le še 9.226
staroselcev. Do leta 2010 se je ta številka povečala na več kot 329 tisoč. Število se je
absolutno najbolj povečalo v zvezni državi Severni Karolini, kar za 116 tisoč, na drugem
mestu je zvezna država Florida, kjer se je število povečalo za 71 tisoč, na tretjem pa zvezna
država Georgia, s povečanjem za 32 tisoč. Najmanj se je število staroselcev povečalo v zvezni
državi Misisipi, zgolj za 12 tisoč. Relativno pa smo bili največjemu povečanju priča v zvezni
državi Georgii, kjer se je število staroselcev povečalo z zgolj 19 leta 1900 na 32.132 leta
2010. Kljub temu da se je prisilno preseljevanje staroselcev v Oklahomo končalo v 19.
stoletju, je število naraščalo tudi v tej zvezni državi. Leta 2010 je v njej živelo 321.687
staroselcev, kar je zgolj nekaj manj kot v vseh državah ameriškega jugovzhoda skupaj
(Gibson; Jung, 2002; Norris, Vines, Hoeffel, 2012).
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Zemljevid 2: Število staroselcev v zveznih državah jugovzhoda Združenih držav Amerike leta
2010

3. REZERVATI STAROSELCEV
3.1 Pravni položaj
V Združenih državah Amerike na državnem nivoju najdemo tri tipe rezervirane zemlje:
vojaška zemlja, javna zemlja in zemlja staroselcev. Zemlja, ki je na državnem nivoju
rezervirana za staroselce, je namenjena izključni uporabi tam živečega plemena ali plemen.
Staroselci so zemljo pridobili s pogodbami, odredbami ali sporazumi z ameriškimi oblastmi.
V Združenih državah Amerike je 22,5 milijona hektarov zemlje, ki je s strani države
rezervirana za staroselce. Skupna površina je razdeljena na 326 rezervatov. Največji rezervat
je Navajo Nation s površino 6,5 milijona hektarov (Frequently asked..., 2014). Ima 173.667
prebivalcev, od tega več kot 169 tisoč staroselcev. Na območju jugovzhoda ZDA je največji
rezervat Mississippi Choctaw, v katerem prebiva deset tisoč staroselcev (Norris, Vines,
Hoeffel, 2012).
V odnosu med plemeni staroselcev in ameriškimi oblastmi vlada zvezna odgovornost
zaupanja. Gre za pravno obvezo ameriških oblasti do staroselcev. Združene države Amerike
naj bi imele moralno obveznost najvišje odgovornosti do staroselcev. Po zvezni odgovornosti
zaupanja imajo ameriške oblasti dolžnost ščititi pravice staroselcev iz pogodb, njihovo
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zemljo, sredstva in vire, prav tako pa tudi izvajanje državnega zakona, ki zadeva njihova
plemena in vasi (Frequently asked questions, 2014).
Pri pravnem položaju staroselcev je zelo pomembno ali je pleme, kateremu pripadajo,
priznano s strani države. Večina danes priznanih plemen je priznanje dobila preko pogodb,
pravnih aktov kongresa, predsedniških odredb, odločitev zveznih sodišč ali drugih upravnih
ukrepov. Danes lahko pleme pridobi priznanje na tri načine (Federal and state recognized
tribes 2014) :




z aktom kongresa;
v upravnih postopkih v skladu z 25 C.F:R. Del 83;
z odločitvijo sodišča (Federal and state recognized tribes 2014).

V Združenih državah Amerike je danes 566 priznanih staroselskih plemen in vasi. Plemena, ki
so priznana na državnem nivoju, imajo z ameriškimi oblastmi enakopraven odnos. S strani
države imajo pravico do samoopredelitve (plemenske suverenosti) in so upravičena do
državnih ugodnosti, storitev in varnosti (Frequently asked questions, 2014). V zveznih
državah JV dela ZDA je na državnem nivoju 10 priznanih plemen. Dve na Floridi, štiri v
Louisiani, po eno pa v Severni Karolini, Južni Karolini, Alabami in zvezni državi Misisipi.
Vendar večina plemen, ki je v preteklosti živela na jugovzhodnih gozdnatih ravninah, danes
živi v Oklahomi, kjer je kar osemintrideset zvezno priznanih plemen (Federal and state
recognized tribes 2014).

3.2. Odseljevanje iz rezervatov
Med letoma 1950 do leta 1980 se je odstotek v rezervatih živečih staroselcev zmanjšal s 50 na
25. Tako je leta 1980 v rezervatih živelo le še 335 tisoč staroselcev. K odseljevanju so v
največji meri pripomogle slabe ekonomske razmere, saj je leta 1980 kar štirideset odstotkov
gospodinjstev v rezervatih živelo pod pragom revščine (Sandefur, 2014). Staroselci so se
naseljevali v urbana območja velikih mest, kot so Los Angeles, Chicago in Minneapolis,
poleg tega pa tudi v manjša mesta v Oklahomi in ostalih zveznih državah ameriškega juga in
jugozahoda. Odstotek staroselcev, živečih v urbanih območjih, je skozi celotno 20. stoletje
hitro naraščal (Thornton, 1990).
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Grafikon 1: Naraščanje števila staroselcev v mestih
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Vir podatkov: U.S. Bureau of the Census, 1986

Največ staroselcev živi danes v New Yorku (41.289), Los Angelesu (53.092) in Phoenixu
(26.696). Na četrtem mestu je Anchorage na Aljaski, kjer živi 18.941 staroselcev, kar 10 %
celotne populacije tega mesta. Na petem in šestem mestu najdemo Tulso in Oklahomo v
zvezni državi Oklahomi. V Tulsi živi 18.551 staroselcev, v Oklahomi pa 17.743. V Tulsi
staroselci predstavljajo 4,7 % prebivalcev, v Oklahomi pa 3,5 % (Urban Indian America,
2014). Visok delež staroselcev, ki živijo v mestih, v Oklahomi ni presenetljiv, saj je to zvezna
država z enim najvišjih deležev staroselskega prebivalstva, kot posledico priseljevanja le tega
v 19. stoletju, predvsem z območja jugovzhodnih gozdnatih ravnin.
Zapuščanje rezervatov in preseljevanje v mesta ima za staroselce pogosto negativne
posledice. Podatki kažejo, da staroselci v številnih mestih živijo slabše kot tisti v rezervatih. V
mestih Denver, Phoenix in Tuscon skoraj trideset odstotkov staroselcev živi pod pragom
revščine. V zadnjem času so pogosti pojavi staroselskih tolp, ki se povezujejo z bolje
organiziranimi tolpami afroameriškega in španskega porekla. Staroselci v mestih se spopadajo
tudi s problemi kot so alkoholizem, droge, rasizem in visoka raven nezaposlenosti, ki ponekod
presega 65 % (Williams, 2013). Odseljevanje iz rezervatov je problematično tudi z vidika
ohranjanja kulture staroselcev. Staroselci, ki ostajajo v rezervatih, ohranjajo tradicionalen
način življenja in svoj jezik, ki bi v mestih izginil. Zato bi bilo pomembno, da bi imeli
staroselci v rezervatih iste možnosti za razvoj kot vsi ostali Američani (Sandefur, 2014).

3.3 Choctaw Indian Reservation
Choctaw Indian Reservation je največji rezervat staroselcev na območju jugovzhoda
Združenih držav Amerike (American Indians and Alaska Natives ..., 2014). V zvezni državi
Misisipi živeči predstavniki plemena Choctaw so potomci predstavnikov plemena Choctaw,
ki so v letih 1831-1833 zavrnili preselitev v Oklahomo (History, 2014). Pleme Choctaw so
ameriške oblasti priznale šele leta 1945 (Welcome from the Tribal Chief of the Mississippi
Band of Choctaw Indians, 2014). Danes na območju rezervata Choctaw živi skoraj 10.000
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staroselcev na približno 14 tisoč hektarih. Ozemlje rezervata je razdeljeno na osem skupnosti:
Bogue Chitto, Bogue Homa, Conehatta, Crystal Ridge, Red Water, Standing Pine, Tucker in
Pearl River, kjer so locirani plemenski sedež, industrijski park, zdravstveni center, letovišče in
ostale glavne plemenske storitve (History, 2014).
Pleme Choctaw je lastnik in upravitelj številnih različnih proizvodnih, storitvenih in
turističnih dejavnosti. Odločili so se za razvoj dejavnosti, ki ustvarjajo dobiček, da bi
omogočili zaposlitev prebivalcem, poleg tega pa financirali javne storitve, kot so
izobraževanje, zdravstvo, policija in gasilci. Uspeh dejavnosti je plemenu omogočil
samozadostnost, poleg tega pa zagotovil prispevek tudi za okoliške, nestaroselske skupnosti.
Na območju Misisipija pleme Choctaw zagotavlja 6.000 služb s polnim delovnim časom, več
kot polovica zaposlenih je neindijanskega porekla. Pleme za plače zaposlenih nameni več kot
sto milijonov dolarjev letno in je tako eden večjih delodajalcev v zvezni državi Misisipi
(Businesses, 2014).
Na območju, ki je namenjeno plemenu Choctaw, se nahajajo številne turistične atrakcije.

 Letovišče Pearl River ponuja bogato kulinarično ponudbo, igre na srečo, zdravilišča,
konferenčno središče in golf igrišče.

 Dancing Rabbit Golf Club je golf igrišče s šestintridesetimi luknjami.
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Slika 7: Golf igrišče Dancing Rabbit Golf Club

Vir: Golf doesn't get ..., 2014

 Geyser Falls Waterpark je največja znamenitost Misisipija. Gre za tematski park, ki
zavzema območje devetih hektarov. Njegova glavna atrakcija so gejzirji in bazeni
brbotajoče vode.
Slika 8: Tematski park Geyser Falls Waterpark

Vir: Geyser Falls Water ..., 2011

 Muzej Choctaw, v katerem je predstavljena zgodovina plemena Choctaw.
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 Nanih Waiya Mound je jama, ki naj bi bila po izročilu Choctawov njihovo rojstno
mesto.

 V prihodnosti je načrtovan še kulturni center Chahta Immi, v katerem bodo
predstavljena slikarska dela pripadnikov plemena Choctaw (Tourisem – Overview,
2014).
Rezervat je pomemben tudi za ohranjanje kulture staroselcev. Vsako pomlad potekajo šolski
festivali, s poudarkom na plesu in tradicionalni hrani. Slikarska dela so vsako leto
predstavljena na sejmu Choctawov. Poleg razstave slik se na njem odvijajo tudi plesi v
tradicionalnih oblačilih. Pri ohranjanju kulture Choctawov je zelo pomembno
medgeneracijsko sodelovanje, do katerega prihaja pri plesu, stickballu, izdelavi košar,
oblačilih in kulinariki (Choctaw Culture, 2014).

4. SOCIALNOEKONOMSKI POLOŽAJ AMERIŠKIH
STAROSELCEV V JUGOVZHODNEM DELU ZDA
4.1 Ekonomski položaj
Staroselci imajo izmed štirih rasnih skupin, ki živijo v Združenih državah Amerike, najnižji
letni dohodek na prebivalca. Povprečen staroselec na leto zasluži zgolj 16.542 dolarjev,
povprečen Afroameričan 18.316 dolarjev, belec 30.137 dolarjev, največ pa v ZDA zaslužijo
pripadniki rumene rase, kar 30.715 dolarjev letno. Iz številk je razvidno, da ima povprečen
Azijec ali belec za več kot 45 % višje dohodke kot povprečen staroselec (American Fact
Finder, 2014).
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Grafikon 2: Primerjava povprečnega letnega dohodka prebivalcev jugovzhodnega dela ZDA,
glede na raso, ki ji pripadajo, za obdobje 2010-2012
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Staroselci v zveznih državah ameriškega jugovzhoda imajo višji povprečen dohodek od
ameriškega staroselskega povprečja. Izjema sta zgolj zvezni državi Misisipi (12,5 % pod
povprečjem) in Severna Karolina (8,7 % pod povprečjem). V jugovzhodnem delu Združenih
držav Amerike staroselci največ zaslužijo v zvezni državi Louisiani, v povprečju 20.215
dolarjev letno. To je kar 22,2 % višje od ameriškega povprečja. Ostale države v
jugovzhodnem delu ZDA z visokim letnim dohodkom staroselcev so še Alabama (18,8 % nad
povprečjem), Florida (17,3 % nad povprečjem), Južna Karolina (16,8 %), Tennessee (13,2 %).
Dohodki ameriških staroselcev v zveznih državah jugovzhoda ZDA, višji od njihovega
državnega povprečja, so razmeroma presenetljivi, saj imajo ostale rase v zveznih državah
ameriškega jugovzhoda nižje dohodke od njihovega državnega povprečja. Višje dohodke
staroselcev gre pripisati manjšemu številu le teh na tem območju po preseljevanju v
Oklahomo in posledičnemu boljšemu vključevanju v družbo.
Izboljšanje ekonomskega položaja ameriških staroselcev je vidno pri lastništvu podjetij in
prihodkih, ki jih ta ustvarijo. Leta 2007 so imeli staroselci v lasti 236.967 podjetji, kar je
sedemnajst odstotkov več kot leta 2002. Podjetja, ki so v lasti staroselcev, so leta 2007
ustvarila 34,4 milijarde dolarjev dobička, osemindvajset odstotkov več leta 2002. Največ
podjetij v lasti staroselcev je bilo v zvezni državi Kalifornija (45.628), na drugem mestu je
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bila zvezna država Oklahoma z 21.194 podjetji, na tretjem pa zvezna država Texas z 19.057
podjetji (Census Bureau Reports ..., 2014).
Grafikon 3: Primerjava števila podjetji v lasti staroselcev med letoma 2002 in 2007

Število podjetij v lasti staroselcev

12000
10000
8000
6000
2007
2002

4000
2000
0

Vir podatkov: 2007 Survey ..., 2011

Iz grafikona 3 je razvidno, da se je število podjetij v lasti staroselcev povečalo v večini držav
jugovzhodnega dela Združenih držav Amerike, izjemi sta zgolj zvezni državi Florida in
Tennessee, medtem ko je v Louisiani število podjetij ostalo podobno kot leta 2002. Izmed
vseh zveznih držav ameriškega jugovzhoda ima Florida, kljub zmanjšanju od leta 2002, še
vedno največ podjetij v lasti staroselcev. Največjemu absolutnemu povečanju števila podjetij
v lasti staroselcev smo priča v zvezni državi Severni Karolini, kjer se je to povečalo za več
kot 2.000. S 34.9 % povečanjem števila podjetij v lasti staroselcev v tej zvezni državi, se
lahko primerja le še 34,3 % povečanje v Georgii. Do največjega zmanjšanja števila podjetij v
lasti staroselcev med zveznimi državami ameriškega jugovzhoda pa je prišlo v zvezni državi
Tennessee. Število podjetij se je s 3.565 leta 2002 zmanjšalo na 2.708 leta 2007, kar
predstavlja 24 odstotno znižanje.
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Zemljevid 3: Število podjetij glede na število prebivalcev za staroselce zveznih držav
jugovzhoda Združenih držav Amerike leta 2007

Najbolj ugodno razmerje med številom prebivalcev in številom podjetij ima zvezna država
Georgia, kjer je staroselcev zgolj 3,76-krat več, kot je podjetij v njihovi lasti. Veliko število
lastnikov podjetij med staroselci najdemo tudi v zveznih državah Florida, Alabama in
Tennessee. Najbolj neugodno razmerje med številom staroselcev in številom podjetij v
njihovi lasti najdemo v zvezni državi Misisipi, kjer je staroselcev več kot dvajsetkrat več kot
podjetij v njihovi lasti (Norris, Vines, Hoeffel, 2012; 2007 Survey of Business Owners, 2011).
Kljub povečanju števila podjetji v lasti staroselcev v Združenih državah Amerike je prišlo do
zmanjšanja števila podjetij, ki nudijo možnost zaposlitve. Njihovo število se je s 24.498 leta
2002 zmanjšalo na 23.704 leta 2007. To predstavlja 3,2 % znižanje. Podjetja v lasti
staroselcev so leta 2002 zaposlovala 191.270 prebivalcev po vseh Združenih državah
Amerike, leta 2007 pa zgolj še 184.416 prebivalcev. Tukaj gre za 3,6 % znižanje (2007
Survey od Business Owners, 2011). Kljub temu da so podjetja v lasti staroselcev zaposlovala
manj prebivalcev, so leta 2007 namenila kar 15,4 % več denarja za plače zaposlenih. Skupen
prihodek podjetji v lasti staroselcev leta 2007 je bil 27,5 milijard dolarjev, kar je 25,1 %
povečanje od leta 2002. Kljub temu da so podjetja, ki nudijo možnost zaposlitve, leta 2007
predstavljala zgolj 10 % vseh podjetji v lasti staroselcev, so ustvarila osemdeset odstotkov
vseh prihodkov podjetij v lasti staroselcev. Povprečen prihodek podjetja v lasti staroselcev, ki
nudi zaposlitev, je bil leta 2007 1,2 milijona dolarjev (2007 Survey od Business Owners
Summaries ..., 2014).
24

Grafikon 4: Primerjava števila zaposlenih v podjetjih v lasti staroselcev med 2002 in 2007.
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Število zaposlenih v podjetjih v lasti staroselcev je pričakovano najbolj naraslo v zvezni
državi Severna Karolina, saj je bil, kot je razvidno iz grafikona 3, njej tudi največji porast
števila podjetij v lasti staroselcev izmed zveznih držav ameriškega jugovzhoda. Leta 2002 so
podjetja v lasti staroselcev v Severi Karolini zaposlovala 4.996 ljudi, leta 2007 pa 7.791. To
predstavlja 55,9 % povečanje. Število zaposlenih v podjetjih v lastništvu staroselcev v
jugovzhodnem delu Združenih državah Amerike je naraščalo še v zveznih državah Georgia
(21,7 % povečanje), Louisiana (7,9 % povečanje) in Južna Karolina (85 % povečanje). Do
znižanja je prišlo v Alabami (1,8 % znižanje), na Floridi (6,2 % znižanje) in v Tennesseeju
(51 % znižanje).

4.2. Brezposelnost
Najvišjo stopnjo brezposelnosti v Združenih državah Amerike ima rasna skupina
Afroameričanov (10,8 %), sledijo pa jim staroselci z 9,9 % brezposelnih. Najmanj
brezposelnih je med predstavniki azijske rasne skupine, zgolj 5,4 % (American Fact Finder,
2014).
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Grafikon 5: Število nezaposlenih, starejših od 16 letoma, med leti 2010 in 2012
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Najvišja stopnja brezposelnosti staroselcev med zveznimi državami jugovzhoda ZDA je v
zveznih državah Georgia (11,6 %) in Južna Karolina (11,8 %). V obeh državah je visoka tudi
nezaposlenost Afroameričanov, medtem ko nezaposlenost belcev in Azijcev ne odstopa od
povprečja, kar kaže na precejšnjo družbeno neenakost. Nezaposlenost staroselcev je
najmanjša v zvezni državi Louisiana, kjer znaša le 6,6 %. Nizka nezaposlenost v tej državi je
pričakovana, saj imajo tudi ostale rasne skupine v njej nižjo stopnjo brezposelnosti od
njihovega državnega povprečja.

4.3 Bivanjske razmere staroselcev v jugovzhodnem delu ZDA
Popis prebivalstva in nastanitve leta 1990 je pokazal, da so bivanjski pogoji staroselcev veliko
slabši od ameriškega povprečja. Prvi kazalec je opremljenost kuhinje. Kuhinja se šteje za
opremljeno, če ima tekočo vodo, štedilnik in hladilnik. Raziskava je pokazala, da kar 3 %
gospodinjstev staroselcev nima ustrezno opremljenih kuhinj, medtem ko je ameriško
povprečje zgolj en odstotek. V rezervatih so razmere še precej slabše, saj tam kar 18 %
staroselcev nima ustrezno opremljene kuhinje. To lahko primerjamo z razmerami, ki so
vladale v ZDA v petdesetih letih. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da kar 53 % gospodinjstev
staroselcev v rezervatih nima telefona. Povprečje za ZDA znaša zgolj 5 %. Razmere so še
posebej zaskrbljujoče v rezervatih v zvezni državi Arizona, kjer kar tri četrtine staroselcev
nima telefona. Nekoliko boljše razmere za staroselce v rezervatih prikazujejo gospodinjstva z
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motoriziranim vozilom, teh je 78 %. Število je primerljivo tako s staroselci, živečimi izven
rezervatov (84 %), kot z ameriškim povprečjem (88 %) (Housing of the American ..., 1995).
Grafikon 6: Bivanjske razmere v rezervatih
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Vir podatkov: Housing of the American ...,1995

Grafikon 6 prikazuje bivanjske razmere v dveh največjih rezervatih v jugovzhodnem delu
Združenih držav Amerike. Razvidno je, da so razmere precej boljše v rezervatu Eastern
Cherokee, ki se nahaja v Severni Karolini. Gospodinjstev brez ustrezno opremljene kuhinje je
tam samo 0,5 %, kar je boljše celo od ameriškega povprečja. V primerjavi z ostalimi rezervati
je precej nižji tudi odstotek gospodinjstev brez telefona in motoriziranih vozil. Slabše razmere
vladajo v rezervatu Mississippi Choctaw. Posebej zaskrbljujoč je podatek o številu
gospodinjstev brez telefona, ki znaša 66,4 %. To je kar 19,6 % večje kot v ostalih rezervatih v
ZDA. Spodbuden podatek o razmerah v rezervatu Mississippi Choctaw pa je število
gospodinjstev brez ustrezno opremljene kuhinje, ki znaša zgolj 3,9 %. Za primerjavo,
povprečje gospodinjstev brez ustrezno opremljene kuhinje v rezervatih staroselcev v ZDA
znaša 17,5 %.
Slabši ekonomski položaj staroselcev, ki živijo v rezervatih, se kaže tudi v vrsti uporabljenega
goriva za ogrevanje gospodinjstev. Kar 34 % gospodinjstev za ogrevanje uporabljala les. V
Združenih državah Amerike je takšen način ogrevanja neobičajen, saj se na les ogreva zgolj
štiri odstotke gospodinjstev. Najbolj običajno gorivo za ogrevanje stanovanj v Združenih
državah Amerike je zemeljski plin iz javnih omrežji. Nanj se ogreva kar 51 % vseh ameriških
gospodinjstev. Tudi med staroselci izven rezervatov je zemeljski plin iz javnih omrežij
največkrat uporabljeno gorivo, saj se nanj ogreva 48 % gospodinjstev. V rezervatih se na plin
iz javnih omrežij ogreva zgolj 16 % gospodinjstev. V rezervatu Mississippi Choctaw je
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najbolj uporabljeno gorivo plin v jeklenkah (34 % gospodinjstev), na drugem mestu je les (31
% gospodinjstev). V rezervatu Eastern Cherokee pa kot vodilno gorivo močno prevladuje les,
saj se nanj ogreva kar 63 % gospodinjstev (Housing of American ..., 1995).

4.4 Zdravstveni položaj ameriških staroselcev v jugovzhodnem delu ZDA
V preteklosti sprejeti sporazumu in zakoni, ki urejajo odnose med staroselci in ameriškimi
oblastmi, slednje obvezujejo, da staroselcem zagotovijo pravice, zaščito in storitve, med
katere sodi tudi zdravstvena oskrba. Indian Health Service je najbolj pomembna institucija,
preko katere ameriške oblasti zagotavljajo zdravstveno oskrbo staroselcev. Zdravstveno
oskrbo zagotavlja okoli 2,2 milijona staroselcem. Zaradi premajhne količine sredstev je ni
sposoben zagotoviti vsem staroselcem. Do zdravstvene oskrbe so tako upravičeni zgolj člani
zvezno priznanih plemen in njihovi potomci, ki živijo v rezervatih ali v njihovi bližini. Leta
2013 je bilo v Združenih državah Amerike 612 objektov pod upravo Indian Health Servica
(Health Coverage and Care ..., 2013).
Staroselci so pogosto zdravstveno nezavarovani. Razlog za to gre iskati v višji stopnji
nezaposlenosti in opravljanju slabše plačanih del, ki malokrat vključujejo zdravstveno kritje.
Prav tako je relativno malo staroselcev zasebno zavarovanih, zgolj 36 %, v primerjavi s
povprečjem ZDA, ki znaša 62 %. Skoraj tretjina staroselcev je zavarovanih preko programa
Medicaid, vendar je kljub temu zdravstveno nezavarovan skoraj vsak tretji staroselec v ZDA.
Zato je za zagotavljanje zdravstvene oskrbe staroselcev pomemben zakon The Affordable
Care Act, katerega namen je zmanjšanje števila zdravstveno nezavarovanih oseb z razširitvijo
programa Medicaid. Kar 94% od zdravstveno nezavarovanih staroselcev jih izpolnjuje pogoje
za davčne olajšave, ki omogočajo pridobitev zdravstvenega zavarovanja. Vendar polovica
zdravstveno nezavarovanih staroselcev živi v zveznih državah, ki se niso odločile za razširitev
programa Medicaid, in bodo zato tudi v prihodnje ostali nezavarovani (Health Coverage and
Care..., 2013).
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Zemljevid 4: Odstotek zdravstveno nezavarovanih staroselcev v zveznih državah jugovzhoda
Združenih držav Amerike

Najvišji odstotek zdravstveno nezavarovanih staroselcev je v zvezni državi Florida, 38 %.
Visok delež je še v zveznih državah Misisipi (36 %) in Georgia (32 %). Največ staroselcev je
zavarovanih v zveznih državah Alabama (80 %) in Južna Karolina (77 %).
Ob primerjavi povprečnega letnega dohodka in odstotka nezavarovanih staroselcev pridemo
do ugotovitve, da med njima ni vedno povezave. Florida, zvezna država, v kateri imajo
staroselci drugi najvišji dohodek med vsemi državami jugovzhodnega dela ZDA, ima najvišji
delež nezavarovanih staroselcev. Povezava pa je vsekakor opazna na primeru zvezne države
Misisipi, ki je ena izmed tistih z najnižjim dohodkom staroselcev in hkrati z drugim najvišjim
deležem nezavarovanih oseb. Povezava je opazna tudi pri Alabami, ki je država z najvišjim
odstotkom zavarovanega staroselskega prebivalstva in tudi ena izmed držav z najvišjim letnim
dohodkom na prebivalca. Pearsonov koeficient korelacije med letnim dohodkom in številom
nezavarovanih oseb znaša -0.397, kar kaže na šibko negativno povezanost med obema
spremenljivkama. To pomeni, da je povprečen letni dohodek zgolj eden izmed dejavnikov, ki
vplivajo na delež zavarovanih oseb.
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Grafikon 7: Zdravstvene težave staroselcev v primerjavi s celotno populacijo ZDA
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Vir podatkov: Health Coverage and Care ..., 2013

Ameriški staroselci se soočajo s številnimi psihičnimi in fizičnimi težavami. Najbolj pereče so
debelost, sladkorna bolezen, kardiovaskularne bolezni in pogoste duševne stiske. Slednje se
odražajo v visoki stopnji samomorov predvsem mladega prebivalstva, ki je več kot dvakrat
višji od državnega povprečja (Health Coverage and Care ..., 2013). Tudi sladkorna bolezen
botruje višji smrtnosti prebivalstva. V povprečju sladkorna bolezen v Združenih državah
Amerike povzroči 20,8 smrti na 100.000 prebivalcev, med staroselci pa kar 36,4 smrti na
100.000 prebivalcev (Health, United States ..., 2013).

4.5 Izobraževanje ameriških staroselcev v jugovzhodnem delu ZDA
Podatki kažejo, da je manjšinam v Združenih državah Amerike težje priti do izobrazbe kot
beli večini. V šolskem letu 2005/2006 je izmed šolarjev vpisanih v srednje šole, le te uspešno
zaključilo 76 % belcev, 78 % Azijcev, 51 % Afroameričanov in le 50 % staroselcev. (NIEA
2009; cv: Lara, 2011). Za staroselce so značilne tudi višje stopnje odsotnosti od pouka,
pogoste izključitve in zloraba drog. Vse našteto vodi do manjšega števila šolarjev, ki redno
zaključijo srednjo šolo. Razloge gre iskati predvsem v domačem okolju šolarjev in premajhni
podpori šolske skupnosti, ki pogosto ne upošteva jezikovnih, zgodovinskih in kulturnih razlik.
Staroselski šolarji so velikokrat vpisani v šole, ki jim primanjkuje materialnih in človeških
virov. Nizka stopnja uspešnega zaključka srednje šole med staroselci se odraža v večji
revščini, nezaposlenosti, slabšemu zdravju in višji stopnji kriminala (Lara, 2011).
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Grafikon 8: Število šolarjev z uspešno dokončano srednjo šolo v štirih letih
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Vir podatkov: Mackety, 2012

Iz grafikona 8 je razvidno, da je šolanje staroselcev v jugovzhodnem delu Združenih držav
Amerike veliko bolj uspešno od ameriškega povprečja. Negativno izstopa zgolj zvezna država
Misisipi, kjer je šolanje uspešno zaključila manj kot polovica vpisanih staroselcev, kar je 34,8
% slabše od povprečja ZDA in 24 % slabše od povprečja staroselcev. Največ staroselskih
šolarjev v štirih letih uspešno zaključi srednjo šolo v zveznih državah Alabama (84,7 %) in
Tennessee (83,2 %). Visoka stopnja uspešnosti je presenetljiva v Alabami, kjer je uspešnost
staroselcev kar 30 % višja od povprečja te zvezne države.
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Grafikon 9: Vpis staroselcev na dodiplomski študij
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Vir podatkov: Total number, total percentage distribution, and percent female of undergraduate fall
enrollment in degree-granting institutions, by race/ethnicity: Selected years, 1976–2008.

Spodbuden je trend povečevanja števila staroselcev vpisanih na dodiplomski študij, saj se je
to število v zadnjih 40. letih povečalo za več kot dvakrat. Leta 1967 je bilo na dodiplomski
študij vpisanih zgolj 69.729 staroselcev, leta 2008 pa kar 176.552 staroselcev. Število
staroselcev, vpisanih na dodiplomski študij, še posebej hitro narašča po letu 1990.
Z naraščanjem števila staroselcev vpisanih, na dodiplomski študij, je prišlo tudi do trenda
višjega vpisa oseb ženskega spola. Leta 1976 se je na dodiplomski študij vpisalo približno
enako število moških in žensk, leta 2008 pa so ženske močno prevladovale. Med staroselci jih
je bilo kar 60% (Indicator 24. Enrollment, 2014).
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Grafikon 10: Odstotek prebivalcev z akademsko ali višjo izobrazbo v letih 2006-2010
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Vir podatkov: American fact finder, 2014

Med rasnimi skupinami v Združenih državah Amerike izstopajo Azijci, saj jih ima petdeset
odstotkov akademsko ali višjo izobrazbo. Staroselci imajo izmed vseh rasnih skupin najslabši
status, saj jih ima akademsko izobrazbo zgolj 13 %. Izmed držav jugovzhoda ZDA pozitivno
izstopa zvezna država Georgia, kjer ima kar 19,6 % staroselcev akademsko izobrazbo. To ni
presenetljivo, saj imajo tudi ostale rasne skupine v tej zvezni državi večji delež akademsko
izobraženih. Visok delež akademsko izobraženih staroselcev je še v zvezni državi Florida
(16,1 %). Najnižji delež akademsko izobraženih je v zvezni državi Južna Karolina (10,2 %)
To je še posebej zaskrbljujoče zato, ker Južna Karolina ni država s posebej nizko
izobraženostjo prebivalstva. Delež akademsko izobraženih staroselcev je nizek še v zveznih
državah Louisiana (11 %) in Misisipi (11,7 %), vendar to ni presenetljivo, saj je izobrazbena
struktura v obeh državah slaba. Posledica slabe izobrazbene strukture v Misisipiju je tudi
nizek dohodek staroselcev, ki je v tej zvezni državi najnižji v jugovzhodnem delu Združenih
držav Amerike.
Zaradi nadpovprečne uspešnosti v srednjih šolah lahko v prihodnosti pričakujemo porast
akademsko izobraženih staroselcev v jugovzhodnem delu ZDA. Posebej velik porast lahko
pričakujemo v zveznih državah Alabama, Georgia in Tennessee, kjer je bila uspešnost
staroselcev v srednjih šolah najvišja. V zvezni državi Misisipi, kjer srednjo šolo v štirih letih
zaključi manj kot 50 % srednješolcev, pa bo potrebno najprej dvigniti njihovo uspešnost,
preden se lahko pričakuje porast akademsko izobraženih staroselcev.
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5. SKLEP
Namen analizirati in prikazati problematiko staroselcev v jugovzhodnem delu Združenih
držav Amerike smo v zaključni seminarski nalogi izpolnili. V prvem delu smo predstavili
zgodovino tega območja z vidika staroselcev in ugotovili, da je bil njihov položaj vse od
prihoda belcev neugoden in da se je začel izboljševati šele v 20. stoletju. Poleg tega smo v
prvem delu naloge predstavili tudi prisilno preseljevanje staroselcev na zahod, katerega
rezultat je še danes viden v majhnem deležu staroselskega prebivalstva, živečega v
jugovzhodnem delu Združenih držav Amerike.
V drugem delu zaključne seminarske naloge smo se posvetili socialnoekonomskemu položaju
staroselcev v jugovzhodnem delu Združenih držav Amerike in ugotovili, da je zaskrbljujoč.
Kljub temu da je povprečni letni dohodek Afroameričanov v zveznih državah jugovzhoda
Združenih držav Amerike še nižji, kot je povprečni dohodek staroselcev (izjema je zgolj
Severna Karolina), kar je ovrglo našo hipotezo iz uvoda, so razlike v dohodkih med staroselci
ter belci in Azijci alarmantne. Belci imajo v povprečju 35,2 % višje dohodke od staroselcev, v
zvezni državi Misisipi, kjer je stanje najbolj zaskrbljujoče, pa belci zaslužijo 42,2 % več kot
staroselci. Potrdili smo drugo hipotezo iz uvoda, in sicer da so bivanjske razmere staroselcev
v jugovzhodnem delu Združenih držav Amerike slabše od državnega povprečja. Še posebej so
razmere zaskrbljujoče v rezervatih. Na območju jugovzhoda ZDA izstopa rezervat Mississippi
Choctaw Reservation v zvezni državi Misisipi. V rezervatu kar 66,4 % gospodinjstev nima
telefona, medtem ko ameriško povprečje znaša zgolj 5 %. Tretjo hipotezo iz uvoda zaključne
seminarske naloge, da gre v zveznih državah z najnižjim povprečnim dohodkom pričakovati
najvišji delež zdravstveno nezavarovanih oseb, pa smo potrdili le deloma. Pri večini držav je
moč vsekakor opaziti povezavo, paradoks pa je zvezna država Florida, kjer imajo staroselci
drugi najvišji dohodek, obenem pa jih je največ nezavarovanih.
V prihodnosti lahko pričakujemo zmanjševanje razlik med staroselci in ostalimi etničnimi
skupinami na območju jugovzhoda Združenih držav Amerike. Najbolj pomembno za
izboljšanje položaja staroselcev v prihodnosti je zagotavljanje kakovostnega šolanja.
Pridobljeni podatki dokazujejo, da je šolanje staroselskih srednješolcev na jugovzhodu bolj
uspešno kot šolanje staroselcev v ostalih delih Združenih držav Amerike. V prihodnjih letih
lahko tako pričakujemo dvig akademsko izobraženih staroselcev na območju jugovzhoda
Združenih držav Amerike, Katerega posledica bo tudi izboljšanje njihovega ekonomskega in
zdravstvenega položaja.

6. SUMMARY
In this thesis, we have accomplished the purpose of analysing and demonstrating the problems
of Native Americans living in the southeastern part of United States. In the first part, we have
presented the history of southeastern United States, from the perspective of Native
Americans. We learned that the situation of Native Americans from the arrival of white man
onwards was unfavourable and that it did not start to improve until the 20th century. In the
first part of the thesis, we also presented the forced relocation of Native Americans and the
consequences that are visible today.
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In the second part of the thesis, we turned our attention to socio-economic status of Native
Americans in the southeastern part of United States. We discovered the gap between Native
Americans and Whites is alarming. Whites have, on average, 35,2 % higher annual income
than the Native Americans. In the state of Mississippi the gap is even bigger, 42,2 %. We also
found out that housing of Native Americans in the southeast of United States is worse than the
national average. Especially worrying is the situation in reservations. In Mississippi Choctaw
Reservation 66,4 % of households do not have a phone. In comparison, only 5 % of United
States households do not have a phone. We have also discovered that there is a correlation
between average income of Native Americans in a certain state and percentage of people that
do not have a health insurance. The only exception is Florida.
In the future, we can expect gaps between Native Americans and other ethnic groups in the
southeastern part of United States to decrease. In this part of the USA high school education
of Native Americans is significantly better than in the other parts of United States so our
expectation is that there will be increase in percentage of Native Americans with academic
degree in the near future. This will also improve economic and health insurance situation of
Native Americans in the southeastern part of United States.
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