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Izvleček
Geografska in sociološka analiza življenja Aboriginov v Zahodni Avstraliji:
primer skupnosti Tjuntjuntjara
Magistrsko delo na primeru skupnosti Tjuntjuntjara preučuje vpliv moderne družbe na družbo
avstralskih staroselcev – Aboriginov v Zahodni Avstraliji,. V delu na osnovi številnih virov
sklepamo o okvirnem času prihoda Aboriginov na avstralsko ozemlje ter podrobneje opišemo
razvoj in današnje stanje aboriginskih skupnosti Zahodne Avstralije. S terenskim delom smo
pridobili pomembne informacije o organizaciji in trenutnih problemih odročnih, obmestnih in
mestnih skupnosti, preučevali pa smo tudi lokacijo območij, kjer se skupnosti nahajajo.
Ugotovili smo, da lokacija pripomore k ohranjanju tradicionalnega načina življenja Aboriginov
v Zahodni Avstraliji, vendar pa tudi v najbolj odročnih skupnostih zaznamo vpliv moderne
zahodne družbe, ki krha tradicijo Aboriginov. Razlike med mestnimi in odročnimi skupnostmi
so predvsem v številu pripadnikov, prisotni tradiciji in organizaciji ter geografskih lastnosti
lokacije. Pri sociološkem orisu skupnosti smo izpostavili največje vplive zahodne družbe na
tradicijo Aboriginov v skupnostih, med katerimi so vpliv zahodnih zakonov, šole, sodobne
tehnologije in popolna finančna odvisnost od državnega financiranja. Odnosi med Aborigini in
zahodno družbo so postavljeni hierarhično, pri čemer je prevlada zahodne družbe izrazito v
ospredju. Skupnost Tjuntjuntjara je primer skupnosti, v kateri delujejo dobre prakse
ohranjanja tradicionalnega življenja Aboriginov, ki pa je vedno bolj ogrožen zaradi prevlade
zahodne družbe v Zahodni Avstraliji.
Ključne besede: Zahodna Avstralija, Aborigini, avstralski staroselci, Tjuntjuntjara, odročne
skupnosti

Abstract
Geographical and sociological analysis of Aboriginal life in Western Australia:
a case study on Tjuntjuntjara community
The master’s thesis on the case of the Tjuntjuntjara community explores the influence of the
modern society on the society of Australian indigenous people – Aboriginal people in Western
Australia. Based on the various sources, we estimate the approximate time of the arrival of
Aboriginal people to the Australian territory, and describe in detail the development and
present state of the Aboriginal communities. Fieldwork was conducted to gain an important
information about the organization and current problems of remote and urban communities.
In addition, we also studied the geographical characteristics of regions where the communities
are located. We discovered that the location contributes to the preservation of the traditional
way of life of Aboriginal people in Western Australia, however, even in the most remote
communities, the modern Western Society influences the Aboriginal tradition. The differences
between urban and remote communities are mainly in the number of members, the presence
of tradition and organization, and the geographical characteristics of the region. From the
sociological perspective, we highlighted the major influences of Western Society on Aboriginal
tradition in communities, including the influence of laws, schools, modern technology and

complete financial dependence on state funding. Relationship between Aboriginal people and
Western Societies is hierarchical, with the predominance of Western Society. The
Tjuntjuntjara community is an example of a community with good practices of preserving the
traditional life of the Aboriginal people. Nevertheless, the traditional life is becoming
increasingly endangered by the on-going prevalence of Western Society in Western Australia.
Key words: Western Australia, Aboriginal people, Australia indigenous people, Tjuntjuntjara,
remote communities
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1. Uvod
Pričujoče magistrsko delo analizira življenje avstralskih staroselcev – Aboriginov v Zahodni
Avstraliji, s pomočjo geografske in sociološke analize odročnih in mestnih skupnosti. Ime
Aborigini v tej nalogi predstavlja staroselska ljudstva, ki so avstralsko celino poseljevali pred
prihodom Evropejcev. Pojem aboriginal se uporablja tudi za druga staroselska ljudstva v Afriki
in Severni Ameriki, ki pa jih v tem delu ne bomo obravnavali.
Osredotočili smo se na odročno skupnost Tjuntjuntjara, ki leži na severnem delu Nullarborja,
in razne mestne aboriginske skupnosti, ki se v obliki organizacij in društev pojavljajo v mestu
Perth. Delo je nadeljevanje diplomskega dela in zaključne seminarske naloge, v katerih je avtor
raziskoval verovanje Aboriginov v Avstraliji in opisal geografske vidike kakovosti njihovega
življenja. V magistrskem delu smo dela nadgradili s podrobnejšo analizo določenega območja
v Avstraliji in vključili kompleksnejše razumevanje avstralskih staroselcev v sodobni zahodni
družbi.
V magistrskem delu nismo postavili hipotez, ampak smo zaradi specifičnosti metodologije
postavili štiri raziskovalna vprašanja, ki nas vodijo skozi celotno magistrsko delo. Prvi
raziskovalni vprašanji se osredotočata na geografski del analize in proučujeta vpliv geografske
lokacije na ohranjanje kulture ter razlike skupnosti v mestih in na odročnih lokacijah. Pri tem
smo tudi dodali geografsko analizo odročne skupnosti, ki smo jo predstavili z geografskimi
dejavniki in jo umestili v tip naselij in skupnosti. Drugi dve raziskovalni vprašanji se usmerjata
na sociološki del analize, ki nam predstavi odnose sodobne zahodne družbe s staroselsko v
Avstraliji, in način, na kakršnega bližina zahodnega sveta (globalizacija ameriške in evropske
kulture) vpliva na kulturo Aboriginov. Pri tem smo aboriginske družbe v skupnostih Zahodne
Avstralije soočili s sociološkimi pojmi naroda, identitete in nacionalizma ter ugotavljali
skladnosti in neskladnosti aboriginske družbe z danimi pojmi.
Raziskovalno vprašanje 1: Kako geografska lokacija vpliva na ohranjanje tradicionalnega
življenja v Zahodni Avstraliji?
Raziskovalno vprašanje 2: Kakšne so razlike med aboriginskimi skupnostmi v mestih in
odročnih skupnostih?
Raziskovalno vprašanje 3: Kako bližina sodobnega zahodnega sveta vpliva na izvajanje tradicije
Aboriginov?
Raziskovalno vprašanje 4: Kakšni so odnosi med Aborigini in zahodno družbo v Avstraliji?
Proučevanje aboriginskih skupnosti in odnosov med staroselci in drugimi prebivalci zahteva
dobro poznavanje njihove zgodovine in kulture. Prvi cilj magistrskega dela je bil okvirno
določiti čas prihoda Aboriginov na avstralsko celino in poselitev, kar smo proučevali s pomočjo
genetskih, arheoloških in klimatskih raziskav z obravnavanega področja. Naslednji cilj je bilo
proučiti splošni razvoj aboriginskih skupnosti v Zahodni Avstraliji, kjer smo opravljali terensko
delo in hkrati spoznali tudi več različnih tipov skupnosti, ki se razlikujejo po lokaciji in
organiziranosti družbe. Predstavili smo spoznanja, ki smo jih pridobili na terenu, ko smo
obiskali različne skupnosti in kulturna društva Aboriginov v mestu in na bolj odročnih lokacijah.
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Naslednji cilj je bil proučiti in raziskati odročno skupnost Tjuntjuntjara od njenega nastanka do
danes in opredeliti njen pomen z geografskega in sociološkega vidika. Skupnost smo
proučevali s pomočjo dostopne literature in objavljenih podatkov, hkrati pa smo uporabili tudi
na terenu pridobljene podatke. Zadnji cilj je bil ugotoviti način prispevanja aboriginskih
skupnosti v mestih in na odročnih lokacijah k ohranjanju kulture in identitete Aboriginov. To
smo proučevali tako z geografskega vidika, kjer smo se osredotočili na pomen geografske
lokacije aboriginskih skupnosti in proučevali razlike v mestih in odročnih skupnostih, kot tudi
s sociološkega vidika, kjer bo v ospredju sociološka analiza njihove kulture v sodobni zahodni
družbi. Pri sociologiji je poudarek tudi na odnosih med ameriško in evropsko zahodno družbo
in staroselsko ter njihovih medsebojnih vplivih.
Poleg podrobnega pregleda literature in zbiranja podatkov, smo v analizo vključili tudi
intervjuje, ki smo jih opravili na terenu. Intervjuvali smo ljudi, ki so že obiskali skupnost
Tjuntjuntjaro, aktivno sodelujejo v skupnostih v Perthu ter tiste, ki so v rednem stiku z
Aborigini v mestu ali kje drugje.
Pri analizi in predstavljanju izsledkov smo proučili tudi literaturo, ki je dostopna v Sloveniji, in
ugotavljali, koliko literature podrobneje opisuje razmere Aboriginov v Avstraliji. Pri tem smo
se osredotočili na geografsko literaturo o naseljih ter socialnih in kulturnih skupinah, ki jih
proučuje, pri sociološki analizi pa smo ugotavljali skladnost s sociološkimi pojmi. Delo je
raziskovalo občutljivejša razmerja med Aborigini in drugim prebivalstvom v Avstraliji, zato v
intervjujih dobimo razlikujoča mnenja, ki jih poskušamo analizirati in utemeljiti njihove razlike.
Nova dognanja so razširila in natančneje opredelila življenje Aboriginov v sodobni zahodni
družbi, hkrati pa pripomogla k boljšemu razumevanju medkulturnih razlik in specifičnosti
avstralske zgodovine in sodobne družbe.
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2. Teoretična in metodološka izhodišča
Teoretični del magistrskega dela je nadaljevanje zaključne seminarske naloge z naslovom
Geografski vidiki kakovosti življenja avstralskih staroselcev (Lipar, 2016) in diplomskega dela z
naslovom Analiza verovanja avstralskih staroselcev – Aboriginov skozi sociološke definicije
religije (Lipar, 2016). Obe nalogi sta zagotovili temelje za nadaljnje raziskovalno delo na
področju avstralskih staroselcev, ki smo ga za potrebe magistrskega dela opravili v Zahodni
Avstraliji.
Prvi del magistrskega dela se ukvarja s prihodom in njihovo poselitvijo avstralske celine, zato
smo proučili obstoječo literaturo njihovih genetskih (Van Holst Pellekaan, 2008), arheoloških
(Early Modern Humans in Australia, 2018) in klimatoloških raziskavah (O'Connell, Allen,
Hawkes, 2010). Ugotavljali smo skupne točke raziskav, s katerimi bi natančneje določili čas
prihoda. Trenutni okvirni čas prihoda je vprašljiv, ker se večino dostopne literature (Ferfila,
2003; Australian Aboriginal Culture, 1989; Strong, Whiteley, 2013) opira le na eno vrsto
raziskav.
V nadaljevanju smo proučevali odročne in mestne skupnosti, cilj pa je ugotoviti, kako so se
razvijale skozi zgodovino. Pri tem smo proučili dostopno literaturo, ki splošno opisuje odročne
in mestne skupnosti. Podatke o odročnih skupnosti smo pridobili iz publikacije A roadmap for
regional and remote Aboriginal communities (2016), pregledali pa smo tudi zakone, ki so
uveljavljali zemljiško pravico aboriginskih skupnosti. Poleg razvoja skupnosti smo opredelili
tudi njihov način organizacije in delovanja, vse skupaj pa ponazorili na primeru skupnosti
Parnpajinya. Temeljna literatura za proučevanje skupnosti na območju Pertha večinoma
opisuje zgodovino in sedanjost ljudstva Noongar (Western view …, 2018).
Pred začetkom raziskave in pisanja smo naredili grafični načrt poteka dela, ki je sestavljen iz
temeljnih teoretičnih izhodišč, kot sta npr. prihod Aboriginov na avstralsko ozemlje ter opis
razvoja in ustanovitve odročnih in mestnih aboriginskih skupnosti. Sprva smo odročne in
mestne skupnosti obravnavali samostojno, kasneje pa smo poiskali glavne razlike in
podobnosti med njimi. Te so bile pomembne pri nadaljnji geografski in sociološki analizi.
Odročne skupnosti smo proučevali podrobneje, obravnavali pa smo primera skupnosti
Parnpajinya in Tjuntjuntjara. Pri skupnosti Tjuntjuntjara smo geografsko in sociološko analizo
posplošili na druge odročne skupnosti, hkrati pa poiskati značilnosti, ki se pojavljajo samo v tej
skupnosti. Načrt poteka dela je sestavljen v smislu nadgrajevanja znanja in analize življenja
Aboriginov v Zahodni Avstraliji, ki nam je na koncu pomagala pri razlagi stanja aboriginskih
skupnosti v sodobni zahodni družbi. V zadnjem poglavju smo združili poglavja, ki proučujejo
odročne in mestne skupnosti v Zahodni Avstraliji ter izsledke raziskovalnega dela na terenu. V
načrtu (Slika 1) so predstavljena vsa poglavja, povezave med njimi ter opisi del pri določenem
teoretičnem delu magistrskega dela. Ločimo terensko delo, kjer smo s pomočjo intervjujev in
opazovanja prišli do lastnih spoznanj, ter kabinetno delo, ki je obsegalo pregled literature in
iskanje verodostojnih podatkov o odročnih in mestnih skupnostih v Zahodni Avstraliji.
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Slika 1: Grafični načrt poteka dela
K: Genetske in arheološke raziskave;
poudarek na klimatskih spremembah

Prihod Aboriginov

T: Ogled
skupnosti;
intervjuji
K: Članki in
podatki s spleta,
statistika, razvoj

Odročne
skupnosti

Razlike

Geografski vidiki
odročnih skupnosti

Mestne
skupnosti

T: Obisk skupnosti
in galerij; intervjuji
K: Članki in
podatki s spleta,
statistika, razvoj

Sociološki vidiki
odročnih skupnosti

T: Intervjuji z obiskovalci
Tjuntjuntjare
K: Kultura, identiteta,
narod in nacionalizem pri
Aboriginih

T: Ogled lokacije in
življenjskih razmer
K: Opredelitev odročnih
skupnosti, pomen
odročne lokacije

Aboriginske skupnosti
v sodobni zahodni družbi

R1: Kako geografska lokacija vpliva
na ohranjanje tradicionalnega načina
življenja v Zahodni Avstraliji?
R2: Kakšne so razlike med
aboriginskimi skupnostmi v mestih in
odročnih skupnostih?

R3: Kako bližina sodobnega
zahodnega sveta vpliva na
izvajanje tradicije Aboriginov?
R4: kakšni so odnosi med Aborigini
in zahodno družbo v Avstraliji?

T = Terensko delo; K = Kabinetno delo; R = raziskovalno vprašanje
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Pri raziskavi je bilo bistvenega pomena kabinetno delo, ki je poleg pregleda obstoječe
literature obsegala tudi dolgotrajno iskanje nekaterih podatkov. Opisi in podatki o odročnih in
mestnih skupnostih niso zbrani na enem mestu, zato smo imeli kar nekaj dela z iskanjem
podatkov na terenu in po spletu. Literatura, ki je vsebovala za nas relevantne raziskave, je zelo
redka in večinoma napisana v angleškem jeziku. Prav tako so večino literature napisali
avstralski avtorji. Za raziskavo bomo zato vzeli večji obseg literature različnih avtorjev po svetu,
s čimer želimo raziskovalnemu problemu zagotoviti objektivnost.
Kvalitativna raziskava nima tipičnih predpostavk ali hipotez, saj je tema zelo specifična in težko
prinese dokončni odgovor. Postavili smo štiri raziskovalna vprašanja, od katerih se prvi dve
navezujeta na geografski in drugi dve na sociološki del raziskave in na katere smo ob koncu
magistrskega dela skušali odgovoriti.
Terensko delo je potekalo s pomočjo dveh metod. Prva je bila metoda opazovanja, s katero
smo proučevali naravne in družbene razmere na območju odročnih skupnosti. To je potekalo
v mesecu januarju leta 2018, ko smo obiskali večji del Zahodne Avstralije. Metoda opazovanja
je potekala z zapisom opaženih naravnih in družbenih dejavnikov v odročnih in mestnih
skupnostih. Poudarek pri opazovanju je bil na območju severnega Nullarborja, kjer leži
odročna skupnost Tjuntjuntjara. Ogledali smo si tudi skupnost Parnpajinya, ki leži ob mestu
Newman. Metodo opazovanja pri mestnih skupnostih smo uporabili pri ogledu aboriginske
kulture v mestu Perth, ob tem pa opazovali tudi odnose med Aborigini v mestu in ostalim
prebivalstvom.
Drugi del metodologije raziskovanja je potekal z intervjuji, ki smo jih opravili na terenu. Pri tem
smo naleteli na nekaj težav, zaradi katerih smo tudi spremenili vzorec intervjuvancev. Prvi
problem, na katerega smo naleteli, je bil, da nismo mogli pridobiti dovoljenja za vstop v
skupnost Tjuntjuntjara, kjer bi opravili intervju z enim od prebivalcev. To smo popravili tako,
da smo intervju pridobili od dveh oseb, ki sta skupnost že obiskali oziroma občasno živita tam.
Prav tako bi intervju težko pridobili od Aborigina v Tjuntjuntjari, saj se večinoma ne
pogovarjajo s tujci, njihovo znanje angleškega jezika pa je zelo slabo. Druge intervjuje smo tako
opravili z osebami, ki aktivno sodelujejo z aborigini in njihovimi skupnosti. Njih smo jih
spraševali o življenju Aboriginov na območju Pertha in njihovem delu z njimi ter skupnostmi.
Intervjuji, ki smo jih opravili z osmimi osebami, so nestrukturirani, saj smo pogovor opravili z
zelo raznoliko skupino intervjuvancev. Od vsakega smo poskušali izvedeti največ, kar nam je
lahko povedal glede lastnih izkušenj in dela z Aborigini. Pogovori so nam bili v pomoč
predvsem za lažje razumevanje odnosov med Aborigini in drugimi prebivalci v Zahodni
Avstraliji, pa tudi pri izboru relevantnih podatkov o aboriginskih skupnostih v mestu Perth in
odročnih lokacijah. Nekatere intervjuvance smo izbrali naključno, druge načrtno. Pri tem nekaj
sogovornikov ni želelo sodelovati v intervjuju, vendar pa smo tako ugotavljali tudi
naklonjenost prebivalcev za pogovor o aboriginih. Intervjuji, ki smo jih opravili, imajo
večinoma krajše odgovore, vsi sogovorniki pa so želeli ostati anonimni, zato v magistrskem
delu nismo uporabili njihovih imen.
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3. Prihod prvih ljudi na avstralsko celino in njena poselitev
Pri prihodu in poselitvi Aboriginov v Avstraliji gre za eno izmed najbolj znanih migracij ljudstva
na svetu. V tem poglavju smo poskušali s pomočjo znanstvenih raziskav z več področij ugotoviti
okviren čas prihoda Aboriginov na ozemlje današnje Avstralije. Podatek nam bo pomagal pri
vrednotenju večtisočletne zgodovine Aboriginov in se hkrati uveljavil v slovenski literaturi.
Aborigini so v Avstralijo pripotovali iz Afrike preko Azije. Preko današnje Papue Nove Gvineje
in Indonezije so v Avstralijo pripotovali čez morsko ožino, ki je takrat ločevala avstralsko celino
od drugih delov kopnega. Celotno celino naj bi naselili v nekaj tisočletjih po prihodu (Australian
Aboriginal Culture, 1989).
V literaturi se pojavljajo različne ocene prihoda Aboriginov v Avstralijo. Različni znanstveniki
domnevajo, da so Avstralijo poselili od 44.000 pa vse tja do 200.000 let nazaj. Genetske
raziskave kažejo, da so se predniki Aboriginov od afriških ljudstev odcepili vsaj 75.000 let nazaj.
Nekatere druge raziskave kažejo, da Aborigini izvirajo iz avstralske celine in da niso povezani z
Afriko (Korff, 2018). V slovenski literaturi se podatki gibljejo nekje med 40.000 in 60.000 let
nazaj (Ferfila, 2003).
Zaradi zelo raznolikih podatkov o prihodu smo v tem poglavju soočili izsledke znanstvenih
raziskav s področja genetike, arheologije in paleoklime. Pri genetiki smo proučili rezultate
genetskih raziskovanj med predniki Aboriginov v Avstraliji, Aziji in Afriki. S pomočjo teh smo
ocenili približen čas prihoda na avstralsko celino, ki smo ga nato primerjali še z znanimi
arheološkimi najdišči in njihovimi datacijami ter klimatskimi spremembami. Pri klimatskih
spremembah smo upoštevali paleoklimatske raziskave nihanja gladine morja in razpored
ledenih dob. Pri tem predvidevamo, da je bila pri poselitvi celine morska gladina nižja (čas
ledene dobe), kar je omogočilo migracije čez morske ožine.
Slika 2: Miselni vzorec proučevanja poselitve avstralske celine
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Kot prikazuje Slika 2, smo rezultate raziskav združil in tako ugotovili natančnejši čas prihoda
Aboriginov. Pri tem lahko pričakujemo tudi nekaj izključevanja pri primerjavi rezultatov
različnih strok. Vsi podatki, ki jih bomo uporabili, so objavljeni v znanstvenih člankih, zato
predvidevamo njihovo verodostojnost in znanstveno objektivnost.

3.1.

Genetske raziskave aboriginskih prednikov

Z analizo človeške DNK (Deoksiribonukleinska kislina) lahko raziščemo daljne prednike in tako
odkrijemo njihov izvor. Človek se je razvil v Afriki pred 400.000 do 130.000 leti in se od tam
preseljeval po svetu. Selitvam lahko sledimo skozi genetske razlike, ki so se pojavile kasneje.
Najpomembnejši markerji so kromosom Y in mitohondrijski DNK. Kromosom Y pokaže
prednike po očetovi liniji, mitohondrijski DNK (mtDNK) pa pomaga pri raziskovanju prednikov
po materini strani. Mitohondrijska DNK se skozi generacije prenaša relativno nespremenjena
in vsebuje genetske markerje, ki nas pripeljejo daleč v zgodovino naših prednikov. Rezultati
testov DNK se prikažejo v skupinah haplotipov. To so genetske skupine ljudi z istim DNK
markerjem, ki nam povejo tudi geografska območja teh skupin (DNK analiza prednikov, 2019).
Težava genetskih raziskav so etnični okvirji, ki jih morajo znanstveniki upoštevati. Predvsem se
spopadajo z neodobravanjem aboriginskih skupnosti, ki navadno ne želijo sodelovati v
raziskavah. Kljub temu so pridobili osnovne vzorce, vsekakor pa tematiko obravnavajo s
previdnostjo in spoštovanjem do aboriginskih skupnosti in njihove zgodovine (Van Holst
Pellekaan, 2008).
Genetske raziskave avstralskih Aboriginov so našle povezavo s prvo skupino ljudi, ki so se
odselili iz Afrike. Potovali so preko Azije in se preko jugovzhodnega dela celini naselili na Sahul.
Sahul se je imenovala skupna regija Avstralije, Tasmanije in Nove Gvineje. Ti deli so bili v
preteklosti zaradi nižje gladine morja med seboj povezani. Raziskava genov je pokazala, da
imajo Aborigini in avtohtoni prebivalci Nove Gvineje istega prednika, ki se je iz Afrike odselil
pred več kot 50.000 leti. Dokazi kažejo, da je bil Sahul poseljen že pred 50.000 leti, pred 35.000
leti pa so se ljudstva razpršila po vsem Sahulu. Genetike raziskave kažejo, da se je ljudstvo
prednikov iz Afrike odselilo naenkrat, in ne v več fazah. Aborigini in avtohtoni prebivalci Nove
Gvineje tako pripadajo isti genetski skupini, ki se je razdelila na več makro skupin, označenih s
črkami M, N in R. Vsaka od teh črk predstavlja določeno genetsko skupino ljudi, med njimi pa
lahko ugotavljamo kdaj so se med seboj ločili in združevali. Razdelitev med skupinama M in N
se je zgodila pred 50.000 do 60.000 leti. Dokazi, pridobljeni z raziskavami kromosomov Y in
mtDNK, kažejo, da je bil Sahul ena izmed prvih poseljenih lokacij na Zemlji in da se je zaradi
genetske osamitve ustvarila velika razlika med Aborigini in avtohtonimi prebivalci Nove
Gvineje. Razlika v genetskem zapisu je vidna tudi med Aborigini, ki se genetsko delijo skladno
z jezikovno raznolikostjo. Najbolj razširjena jezikovna skupina Pama-Nyungan ima med
pripadniki tudi genetsko razliko z drugimi jezikovnimi skupinami, ki ne spadajo v Pamanyungan. Zaradi tega se je razvilo več teorij, ki trdijo, da je kolonizacija potekala v več fazah,
verjetnejša pa je teorija, ki predvideva, da se je poseljevanje začelo na severu avstralske celine
in se nato širilo proti jugu in vzhodu. Zaradi velikih puščav v notranjosti celine so bile skupine
7

v osamljenosti, kar je privedlo do nastanka jezikovne in genetske razlike med severozahodnim
in južnim ter vzhodnim delom celine (Van Holst Pellekaan, 2008).

Zemljevid 1: Začetek poseljevanja Sahula

Vir: Serge, 2013; Van Holst Pellekaan, 2008.

Zemljevid 1 prikazuje možne poti priseljevanja na Sahul, ki smo ga povzeli po članku Van Holst
Pellekaana (2008). Tudi pri 120 m nižji morski gladini je ostala ožina morja, ki jo je bilo treba
prečkati med Timorjem in Sahulom ali otočjem Maluku in Novo Gvinejo. Med ledenimi dobami
sta večje ozemlje pridobila tako Sahul kot Sunda, ki je zavzemala današnjo jugovzhodno Azijo.
Prehod med njima je ločevala Wallaceova črta (Serge, 2013).
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Novejša genetska raziskava (Malaspinas in sod., 2016), ki je bila izvedena z namenom
ugotovitve časa priseljevanja Aboriginov, dokazuje, da so se Aborigini in prebivalci Nove
Gvineje ločili pred 37.000 do 40.000 leti, iz Afrike pa so skupno odšli pred 51.000 do 72.000
leti. Raziskava je bila izvedena na genetskih vzorcih 83 avstralskih Aboriginov in 25 avtohtonih
prebivalcev Nove Gvineje. Raziskava upošteva tudi arheološke najdbe, ki datirajo do 45.000
let nazaj. Možnosti so torej, da je bila avstralska celina poseljena, še preden so se avstralski
Aborigini zaradi naraščanja morske gladine ločili od prebivalcev Nove Gvineje, možnost pa je
tudi, da se je samo ena skupina Aboriginov ohranila do danes, torej tista, ki je bila dalj časa v
stiku s prebivalci Nove Gvineje, druge skupine pa so sčasoma izumrle. Teh teorij avtorji članka
ne potrjujejo ali zavržejo, saj bi morali za nadaljnje raziskovanje priskrbeti več DNK vzorcev.
Težave so se pokazale tudi pri iskanju čistih vzorcev aboriginske DNK, saj so avtorji v več vzorcih
zaznali tudi evropske prednike. V vzorcih so se večinoma pojavljali tudi predniki iz vzhodne
Azije, Malezije in Nove Gvineje. Naseljevanje avstralske celine tudi ni moglo potekati enkratno,
temveč je bilo za to potrebnih več plovb čez morsko ožino. Raziskava se torej zaključuje s tem,
da je bil Sahul naseljen pred 47.000 do 55.000 leti, o čemer pričajo tudi arheološki dokazi na
območju Sunde (Malaspinas in sod., 2016).
Poleg uradno izpeljanih raziskav se pojavljajo tudi določena ugibanja, da so Aborigini
najstarejše znano ljudstvo na Zemlji, katerih predniki segajo tudi do 400.000 let v preteklost.
Pri tem se opirajo predvsem na to, da je bilo prečkanje morja prezahtevno za tako ljudstvo in
da se nekateri geni ne ujemajo popolno z afriškimi, kar pomeni, da so Aborigini svojevrstna
skupina ljudi na Zemlji. S tem izpodbijajo tako imenovano »Out-of-Africa« (iz Afrike) teorijo, ki
pravi, da se je človek razvil in naseljeval po svetu iz Afrike (Strong, Whiteley, 2013).

3.2.

Aboriginska arheološka najdišča

V Avstraliji je zabeleženih več pomembnih arheoloških najdišč. Med pomembnejšimi
lokacijami izstopajo Pilbara, Rock Shelter, Limestone Cave in Dry lake basin. Večina najdb je v
jamah oziroma votlinah, kjer so si Aborigini poiskali zavetje, tam pa so tudi izdelovali orodje in
orožje ter risali po stenah (Korff, 2018). Znano je tudi arheološko najdišče v Madjedbebeju,
kjer so izkopavali že v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Našli so več tisoč
kosov kamenega orodja in drugih materialov, ki so jih sprva datirali do starosti 45.000 let,
kasneje pa z radio karbonsko analizo in optično stimulirano limuniscenco, ki je pokazala, da so
predmeti lahko stari tudi do 65.000 let. Vedno več arheologov se nagiba k temu, da so nekateri
artefakti stari več kot 60.000 let. Pri tem jim pomagajo vedno bolj izpopolnjene analize ter
druga dejstva, kot so predmeti, datirani do 47.000 let nazaj, ki so jih našli pri Cranebrook
terrace v Sydneyju. Pri tem predvidevajo, da so Aborigini potrebovali vsaj nekaj tisoč let,
preden so naselili južna in vzhodna območja avstralske celine. V jezeru Mungo, ki leži v
jugovzhodni Avstraliji, so našli okostje človeka, starega približno 50.000 let (Early Modern
Humans in Australia, 2018).
Pred kratkim so našli tudi osupljive dokaze, da so Aborigini zahodno puščavo Karnatukul
poseljevali že pred 50.000 leti. Sprva so mislili, da so vzorci stari približno 30.000 let, kasnejše
datiranje pa je pokazalo, da so najdbe precej starejše. Šlo za najdbe raznih orodij in
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sedimentov, ki so bili sprejeti z različnimi predmeti. Kaže, da so Aborigini že v začetku
poseljevanja odšli tudi v bolj aridna območja in ne šele kasneje, kot so predvidevali arheologi.
Pot poseljevanja celine je bila sprva določena ob obalah, saj je bilo tam podnebje ugodnejše,
vendar dokazi kažejo, da so že na začetku predniki odkrivali notranjost celine (McDonald in
sod., 2018).
Zanimiva je tudi najdba najstarejše sekire na svetu, ki sega do 49.000 let v preteklost. Našli so
jo na območju Kimberleya, odkrili pa so jo po naključju, saj sprva niso prepoznali naostrene
oblike kamna. Glede na starost dokazuje, da so prvi prebivalci že na začetku znali izdelovati
orožje in druge izdelke. Takšne najdbe podpirajo teorijo o tem, da so bili Aborigini sprva
najrazvitejše ljudstvo na Zemlji, prvi raziskovalci ter da se po načinu življenja in kulture ločijo
od vseh drugih ljudstev na Zemlji (Early Modern Humans in Australia, 2018).
Pri arheoloških raziskavah smo upoštevali samo dokazano potrjene datacije, kar pomeni, da je
najstarejša najdba stara približno 50.000 let. Pri tej letnici lahko upoštevamo tudi nekaj tisoč
let napake, vsekakor pa ne moremo trditi, da so najdbe starejše od 65.000 let. Primerjava
genetskih in arheoloških rezultatov raziskav kaže, da so območje avstralske celine naselili
približno 50.000 let nazaj. K tem raziskavam bomo dodali še klimatske spremembe in nihanje
višine morske gladine ter ugotavljali možnosti takratnih selitev.
Zemljevid 2: Lokacije arheoloških najdišč v Avstraliji
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3.3.

Klimatske spremembe v zadnjih 150.000 letih

Rezultate genetskih in arheoloških raziskav smo povezali še s klimatskimi spremembami
zadnjih 150.000 let. Pri tem so v ospredju predvsem nihanje morske gladine in temperature
ozračja ter obdobja ledenih dob. Pregled nihanja morske gladine je pomemben, saj so predniki
Aboriginov zaradi manjših plovil, lahko prispeli le v času zelo nizke gladine. Pri tem
upoštevamo arheološke raziskave, ki so pokazale, da je bila najverjetnejša pot do Sahula od
otoka Timor do avstralske celine. Antropolog Alan Thorne je sestavil plovila iz bambusa,
kakršna so uporabljali v preteklosti, in z njimi opravil pot po morju. S tem je dokazal, da je
popolnoma možno, da so predniki Aboriginov v Avstralijo res prispeli s pomočjo čolnov, s
katerimi so lahko prepotovali tudi razdaljo 50 milj (80 kilometrov) po morju (Early Modern
Humans in Australia, 2018). K temu moramo dodati še čas, kdaj je bila morska ožina med
Timorjem in Sahulom manjša od 80 kilometrov. To nam pokaže zemljevid v članku Pleistocene
Sahul and the origins of seafaring (2010), kjer lahko ugotovimo, da je za manj kot 80
kilometrov poti vodno gladino treba znižati za vsaj 100 ali več metrov (O'Connell, Allen,
Hawkes, 2010).
Gladina morske vode je močno povezana s potekom ledenih dob. Nas zanima predvsem potek
ledenih dob v poznem pleistocenu oziroma v zadnjih 150.000 letih na območju avstralske
celine. V zadnjih letih je prišlo do izboljšanja natančnosti merjenja izotopov in drugih metod,
s katerimi določamo morsko gladino v določenem zgodovinskem obdobju. V obdobju
pleistocena se je izmenjavalo več ledenih dob. Morska gladina je bila najnižja pred 17.000 in
135.000 leti. Takrat je bila morska gladina nižja za več kot 120 metrov. Med tem obdobjem je
bilo veliko zdajšnjega morskega dna na suhem, kar pomeni, da so bila ta območja lahko tudi
poseljena. Ledena doba v času najnižje morske gladine je imela ponekod več kot tri kilometre
debel leden pokrov. Menjavanje ledenih in medledenih dob je dobro razvidno iz kisikovih
izotopov in sedimentnih kamnin na dnu morij in oceanov (Prothero, 2001; Davis, 2001).
Graf 1: Relativna višina morske gladine zadnjih 150.000 let

Vir: Waelbroeck in sod., 2002.
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Po pregledu Grafa 1 lahko ugotovimo, da sta bili v zadnjih 150.000 letih dva izrazita viška
ledene dobe, ki sta posledično morsko gladino znižali za več kot 120 m. Starejši je bil 135.000
let nazaj, najmlajši višek pa samo 20.000 let nazaj. Na osnovi teh podatkov lahko sklepamo da,
je bilo območje Sahula največje prav v teh obdobjih, kar bi pomenilo tudi, da so se takrat nanj
najlažje naselili ljudje. Večji stadij zadnje ledene dobe je potekal tudi približno 65.000 let nazaj
in je morsko gladino znižal za več kot 80m. Takrat je bila razdalja med otokom Timor in
Sahulom daljša, vendar še vedno dovolj kratka, da bi jo bilo mogoče prečkati (O'Connell, Allen,
Hawkes, 2010). Iz klimatoloških podatkov tako lahko razberemo dva možna scenarija prihoda
Aboriginov: prvi je potekal 135.000 let nazaj, drugi pa 65.000 let nazaj. Možnost prihoda
20.000 let in 135.000 let nazaj v preteklosti lahko zaradi arheoloških in genetskih raziskav
ovržemo.

3.4.

Prihod prvih ljudi na avstralsko celino

Podatki genetskih raziskav so potrdili, da Aborigini na območju Avstralije živijo vsaj že 50.000
let, večina raziskav pa dopušča tudi zgodnejši prihod, do približno 65.000 let nazaj. Gre za
prihod prednikov avstralskih Aboriginov in prebivalcev Nove Gvineje. S temi raziskavami so
ovrgli tudi možnosti kasnejšega prihoda drugih ljudstev. Arheološka najdišča po vsej Avstraliji
datirajo predmete na vsaj 45.000 let ali več v preteklost. Najdišča na kraju Madjedbebe so
stara vsaj 50.000 let, arheologi pa so z novimi metodami datiranja ugotovili, da so najdišča še
starejša, lahko tudi več kot 60.000 let. Dokaz, da so severni del Avstralije naselili že pred več
kot 50.000 leti, so našli tudi v datiranju okostja pri Lake Mungu, ki je pokazal, da je okostje
starejše, kot so sprva predvidevali. Tako arheološke kot genetske raziskave se torej skladajo v
tem, da so prvi prebivalci v Avstralijo prišli vsaj 50.000 let nazaj. Če temu dodamo še klimatske
spremembe zadnjih 150.000 let, lahko potrdimo teorijo, ki pravi, da so avstralsko celino ali
takratni Sahul naselili pred okoli 65.000 leti.
Slika 3: Miselni vzorec poseljevanja avstralske celine
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Slika 3 prikazuje končni rezultat združitve genetskih, arheoloških in klimatoloških raziskav.
Čeprav se med seboj ne ujemajo v točnem letu prihoda, lahko z medsebojno primerjavo
sklepamo približen čas prihoda. Okvirni čas prihoda Aboriginov na avstralsko celino je pred
65.000 leti. Neujemanje nekaterih raziskav lahko pojasnimo s pomanjkljivimi vzorci. Pri
genetskih raziskavah je največja težava pri pridobivanju zadostnega števila vzorcev zaradi
nesodelovanja Aboriginov. Večkrat se omenjajo tudi etična načela pri raziskavah genetike
prednikov. Druga težava pri takšnih raziskavah je razlikovanje med Aborigini, ki se genetsko
delijo v več skupin. Raziskave so pokazale, da so zaradi večtisočletne osamljenosti nekatera
plemena dobila druge genetske lastnosti kot druga. Delijo se tudi po jezikovnih skupinah, ki se
delijo na jezikovne skupine severozahodnega dela Avstralije (tam naj bi živeli najstarejši
potomci prednikov) ter jugovzhodnega dela (Van Holst Pellekaan, 2008).
Arheologi so preizkusili več različnih metod datiranja, zato za iste najdbe obstaja tudi več
različnih datiranj. Najnovejše metode so pokazale, da so nekatere najdbe precej starejše, kot
so mislili sprva. Predvsem gre za najdbo okostja pri Lake Mungu, za katerega se je sprva
predvidevalo, da je star okoli 24.000 let, kasneje pa so mu določili starost 50.000 let (Early
Modern Humans in Australia, 2018). Drug problem pri arheologiji je tudi, da je večina prvih
naselbin prvotnih prebivalcev potopljena. V obdobju, ko so prispeli na celino, je bila obala
celine približno 20 kilometrov dlje od današnje. To pomeni, da so lahko naseljevali tudi
območja, ki so danes pod vodo, zaradi morja pa so se arheološki ostanki uničili oziroma so
težko dosegljivi. Vsekakor so prvi prebivalci prišli na območje, ki leži severozahodno od
Avstralije in je bilo takrat zaradi nizke morske gladine pomaknjeno več kilometrov proti morju
(Monroe, 2011). Arheologi so ugotovili tudi, da je bilo selitev več v posameznih obdobjih po
prvi poselitvi. Zaradi nihanja morske gladine in spreminjanja klimatskih dejavnikov so se
Aborigini večkrat selili in naseljevali nova območja, druga pa zapuščali. V obdobju ledenih dob,
predvsem zadnje pred 20.000 leti, je bila notranjost celine še bolj sušna, zato so Aborigini živeli
ob obali, ki je bila zaradi nizke morske gladine pomaknjena več kilometrov naprej. Ugotavljajo,
da je bilo selitev od šest do devet, pri tem pa se je spreminjala tudi njihova kultura in način
življenja, predvsem pa njihova številčnost. V času slabših klimatskih pogojev naj bi se število
Aboriginov zmanjšalo kar za polovico (Williams in sod., 2013).
Raziskave so pokazale, da poseljevanje celotne celine ni bilo naključno, ampak skladno s
trajnimi vodnimi viri. Arheologi so tako arheološka najdišča povezali s stalnimi vodnimi viri, pri
čemer so dobili več kot 50 % korelacijo pri najdbah, starejših od 30.000 let, in skoraj 80 %
korelacijo pri najdbah, mlajših od 30.000 let. Aborigini so se torej selili po poteh vodnih virov,
suha območja pa so prečkali v času mokrega obdobja, ko je bilo dovolj vode. Stalni vodni viri
so se v tisočih letih tudi spreminjali, zato starejše najdbe lahko pričajo tudi o vodnem viru, ki
je bil tam pred tisočletji. Smer selitve naj bi tako potekala ob zahodni obali Avstralije in po
osrednjem delu vzhodne Avstralije proti notranjosti. Ta glavna toka poseljevanja imata tudi
več vmesnih poti, ki so skladne z vodnimi viri. Še danes so vsi sveti kraji Aboriginov povezani s
stalnimi vodnimi viri (Bird, O'Grady, Ulm, 2016).
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4. Odročne aboriginske skupnosti v Zahodni Avstraliji
Odročne aboriginske skupnosti v Avstraliji so večji ali manjši zaselki Aboriginov, za katere je
značilna precejšnja oddaljenost (več deset kilometrov) od stalno naseljenih mest. Imajo
posebno zakonsko ureditev in se nahajajo na območjih, ki so bila vrnjena Aboriginom z
zakonom o ozemeljskih pravicah v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Aborigine v skupnosti
povezujeta sorodstvena vez in pripadnost zemlji kot deželi prednikov (Aboriginal communities
in Western Australia, 2019).
Organizacija Amnesty International Australia, ki se bori za človekove pravice, aboriginske
skupnosti imenuje homelands, kar bi v prevodu pomenilo domovina. Te skupnosti so bile
zgrajene z namenom ohranjanja povezave Aboriginov z njihovim ozemljem in tradicijo. V
skupnostih lahko vzgajajo otroke na tradicionalen način in tako prenašajo kulturo iz roda v rod.
Skupnosti so tudi zatočišče pred diskriminacijo, ki se še vedno pojavlja po mestih. S pravilno
oskrbo (voda, prebivališča, šolanje) naselbine predstavljajo dobre pogoje za življenje
Aboriginov in tako prispevajo k boljšemu fizičnemu in psihičnemu zdravju (There's no Place
Like Homelands, 2011).
Zahodna Avstralija je največja zvezna država v Avstraliji. Je tudi najredkeje poseljena, saj jo
večinoma prekrivajo puščave, ki so neprimerne za življenje ljudi. Največje mesto je Perth, ki
leži na obali in spada med najbolj osamljena velemesta na svetu. Velike razdalje, izolacija in
sušno podnebje so glavni izzivi za odročne skupnosti, ki ležijo na območju Zahodne Avstralije.
V Zahodni Avstraliji živi približno 95.000 Aboriginov, od tega jih polovica živi na območju
Kimberleya, Pilbare, Goldfieldsa in Mid Westa. V teh regijah se pojavljajo odročne in blizumestne skupnosti, v katerih živi približno 15.000 Aboriginov. Peta regija v Zahodni Avstraliji
predstavlja območje Pertha in manjših mest okoli njega. V celotni zvezni državi je približno 274
odročnih skupnosti s približno 12.000 prebivalci. Skupnosti se med seboj razlikujejo predvsem
po številu stalnih prebivalcev (A roadmap for regional …, 2016).

Preglednica 1: Raznolikost števila prebivalcev v odročnih skupnostih v ZA
Število prebivalcev:

Število skupnosti:

Več kot 200
Od 100 do 200
Od 50 do 100
Od 10 do 50
Manj kot 10
Sezonski prebivalci
Skupaj:

16
19
19
91
60
69
274

Število vseh
prebivalcev:
5650
2350
1250
2000
300
0
11.550

Vir podatkov: Key insight from consulation …, 2017.
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Odstotek vseh
prebivalcev:
49 %
20 %
11 %
17 %
3%
0%
100 %

Iz Preglednice 1 lahko razberemo, da več kot polovica Aboriginov živi v večjih skupnostih, ki
štejejo 200 ali več stalnih prebivalcev. Te skupnosti so tudi najbolj organizirane in financirane.
Večji problem predstavljajo skupnosti, ki štejejo manj kot 100 prebivalcev, in tiste, ki nimajo
stalno naseljenih prebivalcev. Te so večinoma slabo oskrbovane in organizirane ter
predstavljajo skoraj 90% delež vseh skupnosti. Nestalno naseljene oziroma sezonske skupnosti
obiskujejo Aborigini, ki živijo v manjših mestih po Avstraliji. Te skupnosti so zaradi vremenskih
pojavov lahko več mesecev nedostopne (poplava cest), zato jih Aborigini obiskujejo samo v
določenem delu leta. Največ skupnosti šteje od 10 do 50 prebivalcev, kar predstavlja največ
pet različnih družin, večinoma pa te skupnosti ležijo blizu mest (A roadmap for regional…,
2016).
Zemljevid 3: Aboriginske odročne skupnosti

Vir: Housing and Infrastructure in …, 2006.
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Na Zemljevidu 3 lahko vidimo, da večina odročnih skupnosti v Zahodni Avstraliji leži v
severnem delu države, v regijah Kimberley in Pilbara. Prav tako iz Zemljevida 3 izvemo, kako
velik delež Avstralije predstavljajo območja, ki veljajo za zelo odročna. V okolici velemesta
Perth leži najmanj skupnosti, tiste, ki se nahajajo v tem območju, pa so močno povezane z
mestom. Povprečna oddaljenost skupnosti od mest je 200 kilometrov. Skupnosti so lahko
oddaljene 10 kilometrov ali pa tudi 500; tukaj je treba upoštevati tudi, da nekatera mesta v
Zahodni Avstraliji spadajo med odročna, zato tam ni vseh dobrin in drugih mestnih dejavnikov,
ki jih najdemo v mestnih regijah (A roadmap for regional …, 2016).
Zaradi različne oddaljenosti od mest skupnosti delimo na dve večji skupini. Prva so odročne
skupnosti, ki so od mest oddaljene več kot 50 kilometrov, zato mesto nima neposrednega
vpliva nanje. V drugo skupino spadajo skupnosti, ki se nahajajo v bližini mest. V angleščini jih
imenujejo Town-based reserves, kar bi v prevodu pomenilo skupnosti, ki so odvisne od mesta,
zraven katerega se nahajajo. V slovenščini jih lahko imenujemo obmestne skupnosti. Teh je v
Zahodni Avstraliji približno 37 in večinoma ležijo ob mestih (npr. Newman, Kalgoorlie,
Meekatharra,…) ki so že sama po sebi na odročnih lokacijah. Te skupnosti so torej močno
odvisne od oskrbe mesta, ki se v različnih mestih razlikuje. Največja razlika med odročnimi in
obmestnimi skupnostmi je, da imajo skupnosti v bližini mesta več ekonomskih in izobrazbenih
priložnosti. Odročne skupnosti so odvisne same od sebe, medtem ko so obmestne odvisne od
mesta, zraven katerega se nahajajo (A roadmap for regional …, 2016).

4.1.

Razvoj aboriginskih skupnosti

Aborigini, ki so v Avstraliji živeli pred letom 1788, torej pred začetkom naseljevanja Evropejcev,
so bili razdeljeni na približno 600 različnih plemen. Nekatera plemena, ki so med seboj trgovala
in izvajala verske obrede, so imela tudi enak jezik oziroma dialekt, medtem ko je na območju
Avstralije skupno obstajalo več kot 250 različnih dialektov. Plemena so sestavljale manjše ožje
družine (starši in otroci) ter prijatelji, ki so drug drugemu pomagali (več družin hkrati).
Hierarhija v plemenu je bila urejena tako, da so o večini stvari odločali najstarejši člani
plemena. Pomembno je bilo tudi znanje o določeni zadevi, saj je imel tisti z več znanja več
moči pri odločitvah. Aborigini so tako že od začetka živeli v manjših skupinah, ki so jih
povezovale družinske in prijateljske vezi (Australian Aboriginal Culture, 1989).
Po letu 1788 je sledilo temačno obdobje, v katerem so Aborigine zatirali evropski kolonisti.
Število Aboriginov se je v teh časih zelo zmanjšalo, hkrati pa so jim odvzeli vse pravice. Šele
sredi 20. stoletja se je začelo več gibanj za pravice Aboriginov, ki bi jim prinesla enakopravnost
in vrnitev odvzete zemlje. Več aboriginskih skupnosti je bilo ustanovljenih že v kolonialnih
časih, v večini misijonov. Šele v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je
začelo gibanje za samostojne aboriginske skupnosti, ki so jih Aborigini želeli imeti na
zgodovinsko pomembnih mestih in tradicionalnih poteh, kjer so se srečevali (A roadmap for
regional…, 2016).
Gibanje za samostojne skupnosti se je razmahnilo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Manjše skupine Aboriginov, ki so jih večinoma sestavljali ožji družinski člani, so se odselile iz
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večjih misijonov in se preselile na območja, kjer so živeli njihovi predniki. Te skupnosti so jim
omogočile tradicionalen način življenja, kar je vključevalo nabiranje lokalne hrane in življenje
v bližini svetih krajev. To ni pomenilo upora proti modernizaciji, ampak možnost koriščenja
državljanskih pravic z namenom oživiti kulturo Aboriginov (There's no Place Like Homelands,
2011). Za življenje v svojih skupnostih so se odločili zaradi več razlogov. Hoteli so ubežati
slabemu načinu življenja v misijonih, kjer so prevladovali nedelovanje sistema in
nenaklonjenost politike do Aboriginov. Pogosti so bili uživanje mamil in zanositve mladoletnic.
Aborigini so zelo navezani na svojo zemljo, zato so se tja želeli preseliti, da bi obvarovali svete
kraje, hkrati pa sledili sezonski tradiciji prednikov. Pri odhajanju iz misijonov so jim pomagala
gibanja za samostojno življenje Aboriginov. Z njimi so zavrnili evropsko politiko asimilacije in
centralizacije ter se zavzeli za samoodločanje (Korff, 2018). Samoodločanje ali v angleščini selfdetermination je bilo v Avstraliji sprejeto leta 1972. To je pomenilo, da so Aborigine vključili v
zakon, ki je vsem ljudem omogočal politično, ekonomsko, socialno in kulturno svobodo. Tako
so vsi prebivalci Avstralije dobili enake pravice in možnosti. Večina Aboriginov si želi priznanje
posebnega samoodločanja, ki bi veljalo samo zanje in bi jih ločilo od drugega prebivalstva v
Avstraliji. Tako bi se otresli skupne vlade, ki odloča o vseh zadevah, tudi tistih, ki zadevajo
samo Aborigine (Self-determination, 2017).
Prve skupnosti so bile lahko uradno ustanovljene leta 1976, ko so v Severnem teritoriju sprejeli
zakon o aboriginskih zemljiških pravicah (Aboriginal Land Rights Act). Ta je Aboriginom v
Severnem teritoriju vrnil ozemlja, kjer so prej živeli. Zemlje si niso osebno lastili, vendar so jo
s pomočjo svoje organizacije lahko upravljali in o njej odločali (There's no Place Like
Homelands, 2011). V Zahodni Avstraliji so leta 1979 napisali zakon o aboriginskih skupnostih
(Aboriginal Communities Act, 1979), ki jim je pomagal pri organizaciji in nadzorovanju njihovih
ozemelj. Pri tem so aboriginsko skupnost definirali kot skupnost ali društvo, ki je popolnoma
ali delno sestavljena iz potomcev Aboriginov. Skupnostim so priznali delno avtonomijo, kar
pomeni, da so lahko sami odločali o načinu življenja v skupnosti, vseeno pa so bili dolžni
upoštevati obstoječe zakone. Država bo skupnosti varovala na različne načine v njihovo korist.
Pri tem so omenjene prepoved prehajanja nepooblaščenih oseb čez aboriginska zemljišča,
motenje njihovega življenja in druge zadeve, ki bi lahko vplivale na skupnost. Z zakonom je
Zahodna Avstralija obvarovala skupnosti in jim zagotovila nemoteno delovanje ter izolacijo.
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so aboriginske skupnosti definirali kot majhne
decentralizirane oziroma močno razpršene skupnosti, ki so jih ustanovili Aborigini z namenom
samostojnega socialnega, kulturnega in ekonomskega življenja, ki bi ustrezal njihovi tradiciji.
Tako so ustanovili več skupnosti, ki so bile v večini primerov redko poseljene, nekatere pa tudi
samo sezonsko obiskane (Return to Country …, 1987).
Do danes je obstala večina odročnih skupnosti, ki so bile ustanovljene v sedemdesetih in
osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Nekatere so spremenile ime ali lokacijo, večinoma pa še
vedno obstajajo na krajih, ki so zgodovinsko pomembni za Aborigine. Po letu 2000 je prišlo do
kar nekaj slabih političnih odločitev, ki so zadevale odročne skupnosti. Za posodobitev
odročnih skupnosti je bila ustanovljena Komisija Aboriginov in prebivalcev otočja Torres Strait
(Aboriginal and Torres Strait Islander Commission – ATSIC), ki je leta 2004 prenehala delovati.
Že na začetku delovanje komisije so ugotovili, da bo zaradi vedno višjega standarda življenja v
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avstralskih mestih podoben standard težko prenesti v aboriginske skupnosti. Po razpadu
komisije je avstralska vlada precej trdo pristopila k problematiki odročnih skupnosti. Namesto
delnega financiranja in podpore za ohranjanje kulture Aboriginov so nastopili v smeri
popolnega ukinjanja izdatkov za ohranjanje skupnosti in začeli namigovati na slabo načrtovane
naselbine in težke življenjske razmere. Problem se je pojavljal predvsem pri šolanju in načinu
vzgoje otrok, za katere so se bali, da bodo zlorabljeni, hkrati pa v odročnih skupnostih ne
morejo uživati enakih možnosti kot prebivalci v mestih. Tako se je mnenje o skupnostih kot
primeru ohranjanja kulture in tradicije spremenilo v to, da skupnosti nikoli ne bodo mogle biti
povsem integrirane in živeti v skladu z načinom življenja v mestih. Država je razmišljala o
prevzemu več skupnosti, kjer bi sama začela narekovati način življenja, Severnemu teritoriju
pa je celo prepovedala uporabo javnih financ za gradnjo hiš v aboriginskih skupnostih. Tudi
kasneje, leta 2009, so odločili, da večjih vlaganj v skupnosti, ki ne pokažejo dobre izobrazbene
in ekonomske strategije, ne bo. Pojavilo se je več idej za gradnjo novih skupnosti, kjer bodo
otroci lahko hodili v šolo, odrasli pa bodo hodili v službe. To je pomenilo, da bi v skupnosti
vpeljali mestne norme in uredbe, ki bi močno spremenile njihov način življenja, hkrati pa
spremenile tudi njihovo kulturo. Po letu 2016 se je politika nekoliko umirila, vendar vse težave
glede skupnosti še niso rešene. Aborigini se kljub spremembam oklepajo zakona o
samoodločanju, hkrati pa so se za svoje pravice pripravljeni boriti tudi na mednarodnih
sodiščih (Altman, 2017).

4.2.

Organizacija in delovanje odročnih skupnosti v Zahodni Avstraliji

Odročne skupnosti zaradi svoje lokacije predstavljajo več izzivov pri oskrbovanju, financiranju
in zakonski ureditvi. Obmestne skupnosti imajo boljši dostop do življenjskih potrebščin,
medtem ko so skupnosti, ki so od najbližjega stalnega naselja oddaljene več sto kilometrov,
prepuščene same sebi ali popolni odvisnosti od državnega financiranja. V tem poglavju smo
podrobneje proučili sistem oskrbovanja aboriginskih skupnosti, njihovo financiranje ter
zakone o odročnih skupnostih na državni ravni in na ravni preučevane regije Zahodne
Avstralije.

4.2.1. Oskrba in financiranje odročnih skupnosti v Zahodni Avstraliji
Organizacija dobave osnovnih življenjskih potrebščin se med aboriginskimi skupnostmi
razlikuje. Dobava teh potrebščin se pri odročnih skupnostih razlikuje od tiste, ki poteka drugje
po državi. Država od skupnosti pričakuje, da si bo sama uredila dobavo elektrike in vode ter
kanalizacijo in odvoz smeti. Država te storitve delno financira, vendar skupnosti ne dosegajo
običajnih standardov teh storitev. Tako hiše v skupnostih večinoma nimajo merilnikov za
porabo vode in elektrike, včasih pa je infrastruktura tako slaba, da voda v skupnosti ni
primerna za pitje, električna napeljava pa je pomanjkljivo zavarovana (A roadmap for
regional …, 2016).
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Življenje na odročni lokaciji predstavlja veliko izzivov pri organizaciji dobave osnovnih dobrin.
Največja težava se pojavi pri pitni vodi, ki jo skupnosti po navadi črpajo iz podzemlja. To je
finančno zelo obremenjujoče, saj mora voda dosegati avstralske standarde za pitno vodo.
Druga težava je dostop do odročnih skupnosti. Ceste so večinoma urejen makadam, ki je zelo
podvržen naravnim dejavnikom. Ceste tako stalno uničujejo poplave in veter, zgodi pa se tudi,
da so zaradi tega nekatere skupnosti več časa brez povezave do mest ali glavnih cest. Pri tem
je največji problem prekinitev dostave nekaterih dobrin in tudi prevoza v primeru zdravstvenih
težav. V primeru slabih povezav pride tudi do odsotnosti otrok v šolah, ki so v mestih blizu
skupnosti. Za vso infrastrukturo so skupnosti premalo financirane, večkrat pa iščejo pomoč pri
lokalnih organizacijah, ki jim lahko nudijo samo omejeno pomoč. Tretja težava se pojavi pri
bivalni infrastrukturi, ki je večinoma v zelo slabem stanju. Država je nekaterim skupnostim
finančno pomagala pri postavitvi bivalnih hiš, vendar so te brez pravega vzdrževanja. Nekatere
hiše so zaradi spreminjanja populacije več časa zapuščene in kasneje zaradi slabega stanja niso
nikoli več naseljene. To se dogaja predvsem zaradi preproste in finančno dostopnejše gradnje,
ki velikokrat ne more kljubovati naravnim razmeram (Key insight from consulation …, 2017).
V večjih aboriginskih skupnostih so postavljene trgovine, ki so praviloma založene z nujnimi
potrebščinami. Podjetje Outback stores ima svojo trgovino v 36 skupnostih po Avstraliji, ki
spodbuja zdravo prehrano in zaposlovanje Aboriginov. Glavni namen je stalna dobava dobrin
v skupnosti, ki imajo večkrat težavo pri vzpostavitvi stalne dobave. Zaradi slabe infrastrukturne
povezave je veliko dostav opravljenih tudi s helikopterji, kar finančno zelo obremeni mrežo
trgovin. Trenutno ima takšno trgovino samo osem skupnosti v Zahodni Avstraliji, pri tem pa je
60 % zaposlenih v trgovini Aboriginov (10 Years Anniversary …, 2018).
Slika 4: Trgovina v odročni skupnosti Mulan

Vir: Location of Outback stores, 2018.
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Oskrba z vodo je v odročnih skupnostih zelo težavna. Skupnosti, ki ležijo v sušnih območjih in
imajo daljša obdobja brez padavin, se spopadajo z iskanjem ustreznih vodnih virov. Ti so včasih
zelo oddaljeni od skupnosti, zato dobava vode predstavlja tudi velik infrastrukturni zalogaj.
Dobava vode je povezana tudi z dobavo energije, kot je na primer elektrika, ki poganja črpalke
in čistilne naprave. Najslabša preskrbljenost z vodo je v majhnih skupnostih (z manj kot 50
prebivalci), kar predstavlja večino skupnosti v Zahodni Avstraliji. Vse skupnosti, ki ne ležijo v
bližini mesta, imajo težave pri dobavi z vodo. Največkrat je problem v nezadostnem
financiranju in slabi politiki upravljanja vodnih virov. Pri tem je treba poudariti še kakovost
vode, ki velikokrat ne dosega avstralskih standardov za pitno vodo. Voda vsebuje nekatere
nevarne snovi, med katerimi je lahko tudi arzenik. Onesnaženost vode je posledica slabe
infrastrukture in črpanja vode iz podzemlja (Shepherd, 2012).
Večina vode v Zahodni Avstraliji je podzemne vode in vode, pridobljene z razslanjevanjem. Le
majhen delež je površinske vode (padavine), malenkost pa jo pridobijo tudi z reciklažo. Dostop
do vode ima 92 % prebivalcev Zahodne Avstralije, največ tistih, ki dostopa nimajo, pa živi v
odročnih skupnostih (The role of water …, 2015).
Zemljevid 4: Sušna in polsušna območja v Avstraliji

Vir: Davis in sod., 2013.
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Avstralija se že nekaj časa spopada s širjenjem puščav oziroma dezertifikacijo, ki močno vpliva
na življenje ljudi v sušnih in polsušnih območjih. Globalne klimatske spremembe stanje le še
poslabšujejo, zato bo v prihodnosti vedno več težav pri zagotavljanju vode na teh območjih.
Večina Zahodne Avstralije leži v sušnem in polsušnem območju, prav tako večina aboriginskih
skupnosti (Davis in sod., 2013).
Zaradi slabih naravnih razmer je življenje na odročnih lokacijah finančno zelo obremenjujoče,
če jim želimo priskrbeti vse običajne dobrine. Prav tu obstoj odročnih aboriginskih skupnosti
zaide v težave, saj so sredstva za financiranje skupnosti omejena, stroški življenja pa zelo
visoki. Ena izmed večjih težav je tudi zaposljivost prebivalcev v odročnih skupnostih.
Delovna mesta in možnost zaposlitve v skupnosti so slabi. Prevladujejo predvsem javna
delovna mesta, zato takšne skupnosti le malokrat ustvarjajo dodano vrednost in dobiček.
Javna delovna mesta so omejena, zato se lahko zaposli le del prebivalstva. Največkrat so to
dela skupaj z varuhom določenega območja in organizacija skupnosti. Več možnosti za delo v
zasebnem sektorju imajo obmestne skupnosti, medtem ko odročne skupnosti zaradi prevelike
razdalje težko konkurirajo na tem področju. V nekaterih skupnostih so sicer začela delovati
majhna podjetja, ki le redko finančno uspejo. Država se trudi znižati nezaposlenost v
skupnostih s programi pomoči, kot je na primer Community Development Programme,
prevedeno Program za razvoj skupnosti. Ta ponuja brezplačne tečaje za službe, ki so potrebne
pri delovanju skupnosti. Tako izučujejo obrtnike (npr. tesarje) in druge poklice, ki so ključni za
skupnosti. S tem bi lahko zmanjšali nezaposlenost med Aborigini, hkrati pa zmanjšali sredstva
za najem drugih podjetij pri delu v skupnostih. Program je sicer precej strog, saj ima pravilo o
delu vsaj 25 ur na teden, sicer sledijo finančne sankcije (Key insight from consulation …, 2017).
Izdatki za aboriginske skupnosti v Zahodni Avstraliji se čez leta povečujejo. Tako so v obdobju
2012–2013 za oskrbo skupnosti namenili 4,9 milijarde avstralskih dolarjev, kar je takrat
pomenilo približno 53.000 avstralskih dolarjev na Aborigina. Za primerjavo, Zahodna Avstralija
za drugo prebivalstvo nameni le približno 20.000 avstralskih dolarjev na prebivalca. Analiza
financiranja je pokazala tudi precejšnje odstopanje pri odročnih skupnostih, saj jim morajo za
isto oskrbo nameniti več denarja. Financiranje je slabo razporejeno, saj je še veliko težav pri
reševanju problemov zanemarjanja otrok, drogiranja in nasilja. Država z razdeljevanjem
sredstev in pogoji za to otežuje življenje Aboriginov. Večina skupnosti ni lastniško razdeljena,
kar pomeni, da ni zasebnih ozemelj. Država s tem Aboriginom omogoča življenje v javno
financiranih hišah, za katere jim (ker niso lastniki) ni treba plačevati davkov. Prav tako so
Aborigini oproščeni plačevanja davkov za ozemlja, ki so jih dobili nazaj v oskrbo v zadnjih 50
letih. Problem se je pojavil pri tem, da so lahko hišo dobili samo brezposelni, tisti, ki so bili
zaposleni, pa v skupnostih niso mogli kupiti zasebne lastnine. Tako so bili lahko nekaj časa
zaposleni in brezdomci ali nezaposleni prebivalci skupnosti (A roadmap for regional…, 2016).
Kljub trudu države, da bi zmanjšala socialne razlike med Aborigini in drugim prebivalstvom, to
še vedno ostaja problem. Že pričakovana življenjska doba pri Aboriginih je približno 10 let
krajša kot pri ostalem prebivalstvu. Ogromna razlikovanja so tudi pri tveganju različnih bolezni,
ki so jim Aborigini zaradi slabše prehrane veliko bolj podvrženi. Nezaposlenost aboriginskega
prebivalstva v Zahodni Avstraliji je še vedno približno 22%, medtem ko je splošna
nezaposlenost približno 8%. V aboriginskih skupnostih je zaradi pomanjkanja sredstev velik
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problem prenatrpanih hiš, v katerih živi kar četrtina vseh Aboriginov. Prenatrpanost bivalnih
prostorov je večkrat vzrok za bolezni in socialne probleme (Discussion paper: An office …,
2018).

4.2.2. Upravljanje skupnosti in zakonske ureditve
Skupnosti upravljata dva glavna federalna programa, ki skrbita za oskrbo in delovanje
skupnosti. Prvi je Community Development Employment Projects (CDEP), ki skrbi za fleksibilne
in enakovredne finančne izdatke v skupnostih. Pomaga tudi pri območnih programih
zaposlovanja Aboriginov. Drugi program je Community Housing and Infrastructure Program
(CHIP). Ta priskrbi infrastrukturo in bivalne prostore skupnostim ter finančno podpira
območne organizacije, ki skrbijo za delovanje skupnosti. Programoma je že večkrat grozila
ukinitev, saj se določene strani politike ne strinjajo s financiranjem aboriginskih skupnosti, od
katerih prejme država le malo. Tako so tudi v Zahodni Avstraliji leta 2014 zagrozili z zaprtjem
večine skupnosti, ki so skoraj popolnoma odvisne od javnega financiranja. Izid tega je bilo
prisilno zaprtje skupnosti Oombulgurri, zaradi več protestov in peticij pa se je zapiranje
skupnosti ustavilo (Korff, J., 2018).
Za vse skupnosti v Zahodni Avstraliji veljata dva večja zakona. To sta Associations Incorporation
Act 2015 in Corporations (Aboriginal and torres Strait Islander) Act 2006. Skupnosti so
odgovorne za poročanje o finančnih izdatkih in upoštevanje državnih zakonov. Skupnosti raje
kot državno zakonodajo, ki želi odnose do skupnosti čim bolj posplošiti, upoštevajo lokalne
organizacije, ki dokončno odločajo o delovanju skupnosti. Tako se vodilne starešine lažje
zavzamejo za dobro delovanje skupnosti in bolje razporedijo finančno pomoč glede na
potrebe. Večje skupnosti imajo svoje pisarne, ki niso vedno dobro organizirane. Zadolžene so
za poročanje v skupnostih, večkrat pa je posle skupnosti vodil nekdo, ki za to ni bil primeren.
Skupnosti, ki zaradi najetih finančnikov niso dobro razporedile sredstev, so se znašle na robu
propada, zato so želele, da se vse odločitve sprejmejo v skupnosti, in ne izven nje. Manjše
skupnosti imajo običajno preprosto vodenje, ki ga izvajajo najstarejši člani družin v skupnosti.
Večje skupnosti imajo kompleksnejše vodstvo, ki ga sestavljajo posamezne starešine, ki
sestavljajo svet skupnosti. Članstvo v svetu je demokratično izbrano in ima tudi svoj mandat
ter zakonske določbe. Večino odločitev tako sprejmejo vodje ali starešine skupnosti, ki imajo
pravico do samoodločbe za svoje ljudi, vse rešitve pa so namenjene nadaljnji rasti in
samooskrbi skupnosti (Key insight from consulation …, 2017).
Vključevanje Aboriginov v odločanje je prava rešitev za odpravljanje težav skupnosti, ki
večinoma zadevajo Aborigine. Za to skrbi več agencij, ki se poskušajo približati Aboriginom
glede odprtih vprašanj o skupnosti. Vsekakor je treba poskrbeti tudi za enotnost vsake
posamezne skupnosti, kar pomeni, da se v upravljanje skupnosti sprejme vsakega
posameznega prebivalca skupnosti in ne samo del. Del odločanja je torej posvetovanje s
skupnostjo, vključen pa je tudi proces pogajanja, s katerim se lahko najde najboljša rešitev za
skupnost in državo. Velikokrat pride do premoči države, zato je bistvenega pomena
izenačevanje moči na obeh straneh pogajalske mize (Working with Aboriginal …, 2009).
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Slika 5: Struktura zakonske ureditve aboriginskih skupnosti v Zahodni Avstraliji

V Avstraliji glavno zakonodajo določa parlament v Canberri, vse zvezne države pa imajo tudi
svojo prilagojeno zakonodajo, ki se med posameznimi zveznimi državami razlikuje. Razlike so
predvsem v zakonodajnih odnosih z aboriginskimi skupnostmi. Razlike se kažejo v financiranju,
organizaciji in sodelovanju s skupnostmi, vse zvezne države pa so finančno odvisne od glavne
zakonodaje. Z aboriginsko skupnostjo se ukvarja več političnih instanc. Najpomembnejša je
avstralska vlada, ki sodeluje z aboriginskimi vladnimi organizacijami, največ pa je prostovoljnih
organizacij, ki se večinoma ukvarjajo samo z določeno regijo ali skupnostjo. Aborigini so imeli
več različnih vladnih organizacij, trenutno pa deluje National Congress of Australia's First
People. Organizacija deluje od leta 2010, je neodvisna in je glavno predstavništvo za Aborigine
v Avstraliji. Teži k spoštovanju pravic in enakosti med Aborigini in drugimi prebivalci Avstralije.
V zveznih državah delujejo tudi različne organizacije Land Councils, ki so zadolžene za skrb
aboriginskih ozemelj. V Zahodni Avstraliji deluje pet takih organizacij. Pomembno je omeniti
tudi Reconciliation Australia, ki se na zvezni ravni trudi za enakost in blaginjo aboriginskega
prebivalstva (Structures and organisations, 2017).
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5. Mestne skupnosti in organizacije
Aborigini predstavljajo približno 3,3-% delež avstralskega prebivalstva. Leta 2016 se je za
Aborigine oziroma potomce Aboriginov opredelilo 798.400 prebivalcev. Število Aboriginov se
je čez leta kolonizacije močno spreminjalo. Najmanj jih je bilo leta 1900, ko se je za Aborigine
opredelilo nekaj več kot 100.000 ljudi. Velikokrat slišimo mit o tem, da večina Aboriginov živi
na odročnih lokacijah po Avstraliji, kar ne drži. Kar 81 % Aboriginov živi v mestih ali urbanih
območjih, največ pa v zveznih državah Novi Južni Wales in Queensland. V teh dveh zveznih
državah živi kar 60 % vseh Aboriginov. Do zmotnih predstav pride zaradi napačnega
oglaševanja življenja Aboriginov, predvsem turističnega oglaševanja, ki večino Aboriginov še
vedno predstavlja kot puščavsko ljudstvo, ki še danes živi tako kot pred kolonizacijo Avstralije.
Največji delež Aboriginov, ki živijo na odročnih lokacijah, ima Severni teritorij, kar 81 %,
medtem ko zvezni državi Viktorija in Avstralski glavni teritorij nimata odročnih območij.
Največja mestna populacija Aboriginov je v zahodnem delu Sydneyja, in sicer približno 25.000
ljudi. V Zahodni Avstraliji 41 % Aboriginov živi na odročnih lokacijah, drugi pa v urbanih ali
regionalnih območjih (Korff, 2018).
Graf 2: Poselitev Aboriginov v mestih, poseljenih regijah in odročnih območjih
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Graf 2 prikazuje zelo raznolik tip poselitve Aboriginov v različnih zveznih državah. Izstopata
Avstralski glavni teritorij, ki je najmanjši in obsega mesto Canberra ter neposeljen nacionalni
park, in Tasmanija, ki nima večjih urbanih naselij. Kot smo že omenili, največ Aboriginov v
odročnih območjih živi v Severnem teritoriju, nič pa v večjih mestih, saj Darwin in Alice Springs
spadata med poseljene regije, in ne med večja mesta. V mestih Aborigini živijo gosto naseljeni
v določenih predelih, medtem ko v odročnih območjih živijo razprostrani z ogromnimi
medsebojnimi razdaljami.
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Večji delež površine Zahodne Avstralije spada med odročne. V večini je le nekaj manjših mest
in edino velemesto Perth, ki je tudi edino metropolitansko območje. Perth ima nekaj več kot
dva milijona prebivalcev ter zavzema 6400 km2. Spada med najbolj odročna velemesta na
svetu, saj je od drugih mest oddaljen vsaj 2000 kilometrov. Najbližje je Adelaide, ki je oddaljen
2130 kilometrov, Sydney pa je oddaljen kar 3288 kilometrov (Perth, 2019). Pred evropskimi
naseljenci so območje Pertha poseljevali Aborigini, ki so ta del zemlje imenovali Boorloo.
Arheološke najdbe dokazujejo, da so to območje poseljevali že 38.000 let nazaj. Takrat je tam
živelo štirinajst različnih plemen, ki so imela vsak svoj dialekt. Danes na tem območju poznajo
le še pet dialektov, večina Aboriginov pa govori mešanico angleškega in aboriginskega jezika.
Na območju je živelo od 10 do 20 tisoč Aboriginov, njihovo število pa je po evrospki kolonizaciji
močno upadlo. Evropejci so najprej zasedli območje današnjega Sydneyja, Aboriginov pa sprva
niso preganjali, saj se je zanje zavzel benediktinski menih Rosendo Salvado, ki je želel ohranjati
njihovo kulturo. Po letu 1905 so Aborigine zaradi rasističnih zakonov začeli preganjati, jih
zapirati v taborišča in jim odvzemali otroke. To se je končalo leta 1963, ko so sprejeli zakone,
ki so Aborigine obvarovali pred nasilnim pregonom (The History of Perth …, 2018). Aborigini
na območju Pertha so se imenovali Nyoongar, Noongar, Wajuk in Wudjari, vendar obstaja še
več različnih imen in skupin. Danes se za glavno skupino v Perthu štejejo Aborigini iz skupine
Noongar. Kljub zatiranju v preteklosti so Aborigini že zgodaj začeli ustanavljati svoja društva in
skupnosti. Eno izmed prvih je bil klub Coolbaroo, kjer so med letoma 1946 in 1960 organizirali
svoje dogodke in plese, ločene od drugega prebivalstva. Kljub hitri pozidavi mesta Perth so
Aborigini preko ustnih izročil še vedno poznali tradicionalna mesta, kamor so včasih zahajali.
Tako so npr. na mesto, kjer so Aborigini srečevali prednike v sanjah, priseljenci postavili
pivovarno in močno spremenili okolico. Po več letih boja so to lokacijo dobili nazaj Aborigini,
ki so tam ustanovili svoj center in muzej. Pomembne lokacije srečanj so se ohranile tudi v
centru mesta. Tako je v Northbridgeu še vedno mesto, kjer je potekala večina političnih in
socialnih gibanj za izboljšanje življenja Aboriginov, danes pa je tam tudi center komisije za
napredek Aboriginov (Korff, 2018).
Noongar so tudi najštevilčnejša skupina v Zahodni Avstraliji, ki za svoj dom imenujejo Perth in
njegovo okolico. Kljub velemestu, ki se razprostira čez njihovo ozemlje, skušajo ostati povezani
med seboj in negovati tradicijo. Leta 2006 so na sodišču dosegli staroselsko pravico do
ozemlja, na katerem leži mesto Perth. To ne pomeni, da si to ozemlje lahko lastijo ali celo
zasebno kupujejo, ampak so priznani kot prvi prebivalci tega območja in po tradiciji pripada
njim. Odločitev sodišča je Aboriginom Noongar pomenila več, kot si nekateri lahko
predstavljajo. Čeprav ne gre za lastništvo zemlje, so Aborigini dobili priznanje, da je zemlja
njihova, in pravico do uporabe tega prostora. Aborigini čutijo močno povezavo do ozemlja,
kjer živijo, zato jim veliko pomeni možnost, da na tem območju nadaljujejo svojo tradicijo.
Danes so Aborigini Noongar dejavni na več področjih, tako v izobraževanju in politiki kot tudi
v športu. V velemestu, v katerem živijo, še vedno lahko ohranjajo tradicijo, hkrati pa
uporabljajo novo sodobno tehnologijo in uživajo sodoben način življenja. Svojo tradicijo
prenašajo skozi ustno izročilo. Tako se ohranjajo tudi jezik in stare zgodbe (Western view …,
2018).
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Mesto Perth je danes eno izmed največjih mest v Avstraliji, razdeljeno na več kot 250 sosesk.
Je glavni ekonomski in politični sedež v Zahodni Avstraliji. Na mesto so vezane skoraj vse
gospodarske panoge. Turizem predstavlja velik delež prihodka, saj ga letno obiščejo približno
trije milijoni turistov. Pri tem ima Perth veliko kulturno vrednost, saj na njegovem območju
najdemo vrsto muzejev, galerij in drugih umetnostnih ustanov. Poleg vseh ustanov ima velik
pomen za mesto tudi tradicija Aboriginov, ki s številnimi centri in društvi poudarjajo svojo
prisotnost v mestu in nudijo dejavnosti za turiste (The History of Perth …, 2018). V mestu je
več kot sto različnih centrov, društev, galerij in drugih ustanov, ki predstavljajo Aborigine.
Večino vodijo sami, nekaj pa jih vodi tudi država ali lokalna skupnost. Organizacije in društva
so razdeljeni glede na svojo vlogo. Ukvarjajo se s skupnostjo Aboriginov, njenim napredkom,
svetovanjem, izobraževanjem, pomočjo pri zaposlitvi, politiko, zdravstveno pomočjo, pravno
pomočjo, imajo pa tudi več mladinskih centrov za pomoč in usmerjanje mladih. Glavna
organizacija je Ruah Community Services, ki skrbi za delovanje celotne aboriginske skupnosti
v Perthu. Glavne naloge so zagotavljanje sredstev za potrebe organizacije in skrb za razvoj ter
prenašanje kulture Aboriginov. Strateški okvir organizacije Ruah se osredotoča na
zaposlovanje Aboriginov v kulturnih ustanovah in spodbujanje vseh drugih društev, ki
zaposlujejo ali kakor koli pomagajo aboriginski skupnosti v Perthu. Pomagajo tudi pri
premostitvi razlik med tradicijo Aboriginov in sodobnim svetom (Perth Aboriginal Resource
Directory, 2015).
Aboriginski kulturni centri so še vedno razdeljeni na več različnih skupin, ki se med sabo
razlikujejo po rodovih in govornem narečju. Aborigini se še danes lahko razlikujejo med seboj
in prepoznajo medsebojne razlike, ki jih kulturno bogatijo in ne oddaljujejo. Razvoj teh
organizacij je potekal podobno kot razvoj skupnosti na odročnih območjih. Večino pravic so
pridobili v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Prav tako so finančno zelo
odvisni od javnih sredstev, velika razlika pa je v tem, da skupnosti na odročnih območjih
predstavljajo skupno naselje Aboriginov, medtem ko so v mestih društva in organizacije, ki
niso vezani na bivalni prostor. Aborigini v mestu živijo po svojih ekonomskih zmožnostih in
niso močno vezani na svojo skupnost.
Mesto Perth v zadnjih letih gradi dobre odnose med Aborigini in drugimi prebivalci ter z
različnimi projekti spodbuja obojestranske koristi z razvojem aboriginske skupnosti. Leta 2009
so razvili strategijo vključevanja Aboriginov (Aboriginal Engagement Strategy), ki so jo skupaj
razvili predstavniki skupnosti, člani skupnosti in mestne oblasti. Skupno delo je pripomoglo k
politiki »mesto za vse«, s čimer so povezali znanje, izkušnje in kulturo ter tako razvili močno
zvezo med prebivalci Pertha. Glavna naloga je bila odstranjevanje ovir in prepadov med
sodobno družbo in Aborigini. Strategija vključuje redna srečanja med predstavniki aboriginske
skupnosti in mestnimi oblastmi, ki razvijajo medsebojno sodelovanje, hkrati pa v mestna
praznovanja vključujejo dogodke in posebne dneve, ki proslavljajo nekatere tradicionalne
letne dogodke Aboriginov. S tem so želeli popraviti zgodovinske napake pri odnosih z
Aborigini, ki zdaj lahko s svojimi predlogi vplivajo na pomembne odločitve v mestu. Delujejo
po principu povezovanja, sodelovanja in napredovanja. Prvi korak so naredili tudi s pravilnim
imenovanjem skupnosti, ki so jo poimenovali Noongar, hkrati pa so priznali tudi imeni
Bibbulmun in Wadjuk. Vse to so različne skupnosti, ki so se združile na območju mesta Perth.
Velik pomen pri tem ima tudi program sprave (Reconciliation plan), ki je usmerjen v popravo
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preteklih krivic in skrbi za blaginjo Aboriginov. V programu vključevanja Aboriginov in politiki
»mesto za vse« so zapisali več strategij, pri katerih so zapisali tudi ukrepe, ki bodo pripomogli
k uresničevanju strategij in načrtov.
Strategije, ki so jih zapisali, so:
-

prepoznavanje vloge Aboriginov Noongar v prispevanju k oblikovanju ozemlja,
zgodovine in prihodnosti mesta Perth;
priznanje krivic iz preteklosti;
prepoznavanje območja Swan River kot dela aboriginske tradicije, skupaj z živalstvom
in rastlinstvom;
svetovanje, povezovanje in delo z Aborigini z namenom spodbujanja kulture v mestu
Perth;
spodbujanje priložnosti za napredovanje s sodelovanjem in skupnim učenjem;
označitev in sprejem kulture Aboriginov kot unikatne na tem območju;
podpora pobudam za zaposlovanje Aboriginov;
sprejemanje strategij za boljše ekonomsko stanje Aboriginov s pomočjo njihove
kulture in turizma;
promocija spoštovanja tradicionalnih lastnikov ter pretekle in sedanje povezave do
ozemlja;
promocija spoštovanja Aboriginov;
izboljšanje odnosov med Aborigini in drugimi prebivalci v mestu;
vključevanje zgodb Aboriginov Noongar v tematiko proslav, aktivnosti, dogodkov in
programov;
uporaba tehnologije za izboljšanje prenosa zgodb Aboriginov;
prikaz in priznanje kulture Aboriginov in njihovega prispevka mestu Perth.

Pri tem je sodelovalo štirinajst članov skupine, ki so sestavljali strategije za izboljšanje življenja
Aboriginov v mestu in odnosa z drugimi prebivalci. Da strategije ne bi ostale napisane samo
na papirju, so vanje vključili tudi več mestnih ustanov, kot so šole, muzeji, univerze, mestna
politika in aboriginske organizacije (Aboriginal Engagement Strategy, 2013).
V Perthu smo obiskali kulturni center Aboriginov Walyalup v Freenantlu. V centru potekajo
izobraževanja o kulturi Aboriginov Noongar. Učijo se slikanja, ročnih del in jezika. Večinoma
prostore uporabljajo Aborigini, vendar ima center tudi velik turistični pomen. Spada med
centre, ki jih promovira WAITOC (Western Australia Indigenous Tourism Operators Council).
Ta združuje vse razstavne prostore in kulturne centre, ki so odprti tudi za turiste. V centru sta
tudi stalna razstava in prodajalna spominkov, ki pomaga pri financiranju različnih projektov.
Glavnina financiranja sicer prihaja iz javnih sredstev mesta Perth. V centru delajo tudi mlajši,
ki sicer nimajo krvnih povezav z Aborigini, vendar jim pomagajo s prostovoljnim delom. Osebje
je večinoma prijazno, manjka pa nekoliko več znanja o tem, kaj se dogaja z Aborigini na splošno
ter kako poteka njihovo ohranjanje kulture v velikem mestu. V centru prevladuje prepričanje,
da lahko Aborigini še vedno živijo tako kot včasih.

27

6. Geografski oris skupnosti Tjuntjuntjara
Ustanovitev skupnosti Tjuntjuntjara ima za seboj dolgo zgodovino, ki se je začela že pred tisoči
leti. Takrat so na območju Velike Viktorijine puščave živeli Aborigini Spinifex, ki so svoje ime
dobili po značilni grmičasti travi na tem območju. Predniki prebivalcev Tjuntjuntjare so na tem
območju živeli že pred vsaj 25.000 leti. Takrat niso imeli stalno naseljenega območja, ampak
so po pokrajini potovali. Skupnost se je v 20. stoletju začela oblikovati v misijonu Cundeelee,
približno 500 kilometrov jugozahodno od Tjuntjuntjare. Sprva je bil misijon namenjen za
naselitev Aboriginov, ki so jih želeli odpeljati stran od avstralske železnice, ki povezuje vzhod
in zahod. Uradno so misijon odprli leta 1950, ko so začeli Britanci v avstralskih puščavah
preizkušati atomsko orožje, kar je vplivalo tudi na ozemlja Aboriginov. Misijon je deloval kot
zatočišče pred invazijo evropske kulture. V naslednjih dvajsetih letih se je v Cundeelee naselilo
več Aboriginov iz okolice, nekaj pa so jih tja pripeljali tudi misijonarji. Skupnost se je
povečevala, kar je vplivalo tudi na življenjske razmere, ki so se slabšale. Največja težava je bila
oskrba z vodo, saj jo je v območju močno primanjkovalo. Leta 1973 je vlada začela ukrepati in
tako so tri leta kasneje ustanovili skupnost Upurl Upurlila Nhuratja, ki je bila financirana iz
javnih sredstev. V skupnosti je v okoliških taborih živelo 250 Aboriginov in v naselbini 50
Evropejcev. Imeli so trgovino, šolo, bolnišnico in svojo pisarno. Kljub zagotovljenemu
financiranju so naselbino leta 1980 zaprli zaradi pomanjkanja vode. Večino prebivalstva so
preselili na večjo kmetijo, od tam pa so se želeli preseliti nazaj na območje, kjer so nekoč živeli.
Leta 1984 jim je država odobrila financiranje za ustanovitev nove skupnosti, pomagali pa so si
tudi z denarjem iz britanskih odškodnin. Te so jim izplačali zaradi uničevanja ozemlja z
atomskim orožjem. Leta 1989 so ustanovili Tjuntjuntjaro in pridobili 55.000 kvadratnih
kilometrov območja. Kasneje, v letu 2000, so jim priznali prvotno lastništvo in skrb za ozemlje
ter jih prepoznali kot polnopravne prebivalce območja (History of the Spinifex People, 2016).
Tjuntjuntjara še danes predstavlja odločno skupnost, ki šteje približno 160 prebivalcev. Na
začetku je štela le 40 prebivalcev, do danes pa se je število prebivalcev početverilo. Kljub
odročni lokaciji danes v Tjuntjuntjari stojijo hiše, pisarna, mehanična delavnica, bolnišnica in
šola (Brewin, 2014).
Zahodno Avstralijo delimo na deset regij. Največje so Kimberley, Pilbara, Mid West in
Goldfields, najmanjše pa v okolici mesta Perth. Tjuntjuntjara leži v največji regiji Goldfields, ki
zavzema Nullarbor in večji del Viktorijine in Gibsonove puščave. Menzies je del regije
Goldfields, ki se razprostira na 124.635 kvadratnih kilometrov. Je zelo redko poseljena, saj ima
le 490 prebivalcev in dve večji naselji, Menzies in Tjuntjuntjara, v katerih je skupno 130
stanovanjskih objektov. V Menziesu leži tudi naselje Kookynie, znano kot živo mesto mrtvih,
ki ima samo občasne prebivalce, vendar je še vedno pomembna točka srečevanj. Regija deluje
kot nekakšna občina, ki skrbi za določeno območje. Regija Menzies ima kljub redki poselitvi
svojo pošto, bolnišnico, šole ter vse druge pomembne ustanove. O njeni odročnosti priča
dejstvo, da ima le 41 kilometrov asfaltiranih cest in več kot 2000 kilometrov makadamskih cest
in poti (Shire of Menzies – Annual Report …, 2017).
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Zemljevid 5: Regije Zahodne Avstralije in lokacija Tjuntjuntjare

Vir: Regions of Western Australia, 2018.

6.1.

Lokacija poselitve

Tjuntjuntjara leži v regiji Goldfields, natančneje v subregiji Menzies. Naravnogeografsko leži
na severu Nullarborja, blizu Velike Viktorijine puščave. Območje leži v polpuščavskem
podnebju, zato je rastlinstva na tem območju malo, kar pove že samo ime Nullarbor, ki prihaja
iz latinščine in pomeni »brez dreves«. Nullarbor predstavlja ogromno nerazčlenjeno območje
ravninskega kraškega sveta, ki ima v podzemlju kar nekaj kraških jam. Sestavljajo ga tri vrste
apnenca: Wilson Bluff, Abrakurrie in Nullarbor, ki so se odlagali v različnih geoloških obdobjih,
kar je posledica menjavanja morja in kopnega. Zaradi takšne geološke sestave je tam tudi več
kraških pojavov, med drugim tudi zatrepne doline. Sicer pa je območje, veliko za deset
Slovenij, še zelo slabo raziskovano, predvsem zaradi odročnosti in neposeljenosti. Skozi
Nullarbor peljeta ena cesta in ena železnica, ki povezujeta vzhod in zahod avstralske celine
(Lipar, Ferk, 2015; Webb, James, 2006).
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6.1.1. Pomen odročnega prostora
Velik del avstralske celine spada med odročna ali zelo odročna območja (Zemljevid 7). Gre za
območja s specifičnimi klimatskimi in drugimi dejavniki, ki onemogočajo gostejšo poselitev. V
angleškem jeziku so ta območja poimenovana remote Australia ali very remote Australia, v
slovenskem jeziku pa uporabljamo besedo odročen. Beseda odročen se uporablja za stvari, ki
se: »nahajajo daleč od prometnih poti« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1970–1991).
Uporablja se tudi za odročno ležeče dele ozemlja in kraje. Pridevniki, ki spadajo zraven,
opisujejo slabše razmere za življenje, kot so gorat, strm, kamnit, neobdelan težko prehoden
svet. Odročno območje ali prostor je del ozemlja, ki vsebuje raznolike družbeno in
naravnogeografske značilnosti, glavni dejavnik prostora pa je velika oddaljenost od prometnih
povezav in oskrbovalnih ustanov.
Avstralski statistični urad klasificira pet različnih vrst območij, od katerih dve predstavljata
odročnost. Najgosteje naseljeni so deli vzhodne in jugovzhodne obale ter jugozahoda. Tam so
tudi najboljši klimatski in drugi pogoji, medtem ko večina osrednje Avstralije predstavlja
puščavsko in polpuščavsko ozemlje. Gre za sklenjeno območje, ki ima vmes nekaj manjših bolj
poseljenih regij, kot je na primer območje mest Alice Springs in Darwin.
Zemljevid 6: Klasifikacija regij Avstralije po odročnosti

Vir: Remoteness Structure. Australian Bureau of Statistics, 2018.
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Na socialno in ekonomsko sfero prostora v odročnih delih Avstralije vplivajo različni dejavniki.
Ti se med seboj povezujejo in vplivajo drug na drugega, kar privede do unikatnih učinkov na
določenem območju. Odročna območja v Avstraliji imajo več značilnosti:
-

klimatski dejavniki, odročnost in spremenljivost učinkujejo na življenje in ekonomske
možnosti;
jezik, kultura in starost prebivalcev se razlikujejo od drugih območij;
razdalja med prebivalstvom na odročnih lokacijah in mestnim prebivalstvom vodi k
izključevanju in nesporazumom;
organizacije so manjše in imajo manjše zmogljivosti;
visoki stroški bivanja, dela in oskrbovanja;
aboriginska kultura in skupnost s skupnimi zakoni prispevata k pozitivnim značilnostim
odročne Avstralije (The Challenge, Conversation …, 2012).

Največjo težavo predstavlja odnos med prebivalstvom v odročni Avstraliji in mestnim
prebivalstvom. Ključno vlogo pri tem imajo lokalne vlade, ki skušajo odstraniti nerazumevanja
med prebivalstvom in jih spodbuditi k sodelovanju. Pri sodelovanju je treba upoštevati
značilnosti odročnih območij in temu prilagoditi zakone. To so nepredvidljivost, pomanjkanje
sredstev in naložb, razpršena poselitev, odročnost in kulturne razlike. Odročnost vpliva
predvsem na težje oskrbovanje z vsakdanjimi življenjskimi potrebščinami prebivalstva.
Razpršena poselitev pri tem še dodatno otežuje že tako težje dostopne lokacije in poleg tega
tudi stroške za dostavo. Pri kulturni raznolikosti gre predvsem za razlike med Aborigini in
drugim prebivalstvom na odročnih območjih, ki lahko vodijo tudi v konflikt. Ključno je, da
institucije delajo za skupnosti in njihovo korist, ne pa proti njim. Pri tem treba upoštevati tudi
raznolikost odročnih območij v Avstraliji, ki se razlikujejo po potrebah in tudi po lokalnih
tradicijah (The Challenge, Conversation …, 2012).

6.1.2. Naravne razmere na območju Tjuntjuntjare
Skupnost Tjuntjuntjara leži v najbolj sušnem predelu Avstralije, ki povprečno prejme od 150
do 250 mm padavin letno. Tam je območje subtropskega anticiklona, ki večino leta prinaša
suho vreme. Prav tako je območje zelo uravnano, brez orografskih ovir, kar hkrati povzroča
zmeren veter skozi vse leto, ki v povprečju piha s hitrostjo 25 km na uro. Značilna so vroča in
suha poletja, ki se menjavajo s hladno zimo. Indeks sončnega sevanja se giblje med 8 in 11.
Nekaj težav zaradi sončnega sevanja se je pojavilo tudi zaradi tanjšanja ozonske luknje. Na
celotno območje vplivajo tudi podnebne spremembe, kar se vidi v dvigu povprečnih
temperatur za več kot eno stopinjo v zadnjih 20 letih (Climate classification maps, 2016).
Rastlinstvo na območju skupnosti, ki spada v severni del vegetacijske regije Nullarbor, je
skromno. Večinoma gre za grmičevje, ki spada v vrsto bluebush ali saltbush, meša pa se z
rastlinstvom mulgasti skrab, ki je značilno za slane prsti na sušnih območjih Avstralije.
Rastlinstvo je zaradi naravnih razmer večinoma olesenelo. Trave so značilne za območja, ki jih
je prizadel požar. Značilna vrsta trave je spinifex, po kateri se imenuje tudi ljudstvo Aboriginov.
Prsti so plitve apnenčaste in apnenčasto ilovnate (Nullarbor bioregion, 2008).
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Slika 6: Naravno rastje na območju severnega Nullarborja

Avtor: Boštjan Lipar, 2018.

Na območju je tudi pestro živalstvo, ki je prilagojeno naravnim razmeram. Značilnih je več
vrst plazilcev, med njimi tudi druga najbolj strupena kopenska kača na svetu, vzhodna rjava
kača (Pseudonaja textilis), bradati zmaj (Pogona minima) in shingleback (Tiliqua rugosa), ki je
podoben storžu. Med vrečarji je najznačilnejših več vrst kengurujev. Invazivne vrste na tem
območju so zajci, lisice, kamele in konji (Nullarbor bioregion, 2008).
Na terenu smo opazili tudi črede goveda, ki se prosto pasejo. Veliko ozemlja je ograjenega z
namenom zadrževanja živine, hkrati pa je tam tudi več umetno narejenih vodnih virov. Ovire
za prehajanje goveda so tudi na cestah, pred večjimi pašniki pa je tudi več opozorilnih tabel.
Velik problem invazivne vrste predstavljajo lisice in zajci, za katere nastavljajo strupene vabe,
z namenom krčenja ali vsaj vzdrževanja števila. Zaradi odročnosti človek ne predstavlja
neposredne grožnje živalstvu in rastlinstvu, pogosti pa so požari, za katere je odgovoren
človek. Požari se zaradi vetra hitro širijo, zato lahko prizadenejo večja območja. Pri terenskem
delu smo izkusili močno sonce, visoke dnevne in nizke nočne temperature ter stalen veter.
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6.1.3. Tjuntjuntjara na območju anekumene
Zaradi značilnega podnebja in zelo redke poselitve lahko območje Tjuntjuntjare obravnavamo
kot anekumeno. To je »del Zemljinega površja, ki je zaradi neugodnih naravnih razmer, zlasti
ostrega podnebja, pomanjkanja padavin in velike nadmorske višine, stalno neposeljen,
neprimeren za poselitev« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 35). Na odročnih območjih
Avstralije so pogoji za naseljevanje zelo slabi, predvsem zaradi klimatskih dejavnikov. V
svetovnem merilu je Avstralija najredkeje poseljena celina in ima največji delež neposeljenega
območja. Neposeljena ali zelo redko poseljena območja so še severni del Rusije, sever Kanade
in osrednja Sahara. Ocene velikosti anekumene na Zemlji so različne. Po nekaterih podatkih je
kar 40 % kopnega neprimernega za poselitev (How much land on Earth …, 2017). Kljub težkim
naravnim razmeram so ljudje vedno živeli na območjih, za katera danes menimo, da so
neprimerna za poselitev. V Avstraliji je več dokazov o življenju Aboriginov v puščavah, več je
tudi tradicionalno pomembnih krajev, ki ležijo sredi puščav. Pri tem imajo največjo vlogo viri
vode, ki jih je mogoče najti v sušnih krajih. Aborigini so dovolj vode za svoje potrebe našli tudi
v zelo sušnih regijah, kar jim je omogočalo preživetje. Zmožnost preživetja Aboriginov so
opisovali že prvi evropski raziskovalci, ki so se podali v avstralsko notranjost. Aborigini so s
pomočjo opazovanja ptic in risanja znakov skoraj vedno našli pot do vodnega vira. Tu ne gre
za najdbo večjih potokov ali rek, ampak manjše vodne vire, ki so jih uporabljali samo za pitje.
Značilni vodni viri v sušnih predelih Avstralije so kamnite luknje, naravno izdolbene v
neprepustnih kamninah, kjer se je po dežju še več tednov zadrževala voda. Aborigini so poznali
tudi naravne vodnjake v sedimentnih kamninah, naravne jezove iz gline in lesa v vadijih, rečne
vodnate votline ter arteške vodnjake, kjer se je voda obdržala med dvema neprepustnima
plastema kamnine. Ob hudih sušah so vodo iskali tudi pod drevesnimi koreninami ali pa so jo
pridobili neposredno iz korenin določenih evkaliptusov. Ob jutrih so zbirali vodo, ki se je zaradi
kondenziranja nabrala na okoliški vegetaciji. Najzanimivejši primer je pridobivanje vode iz
posebne vrste žab (Cyclorana platycephala), ki je lahko spila veliko količino vode, nato pa se
skrila pod površje in tam preživela sušo. Aborigini so našli sledove žab, jih vzeli iz zemlje in jih
stisnili ter iz njih pridobili tekočino (Bayly, 1999).
Vodne vire je v puščavskih delih mogoče zagotoviti samo za porabo pri pitju, vsekakor pa ne
zadoščajo za porabo v kmetijstvu ali gospodinjstvih. Tudi načrpana voda iz podzemlja ponekod
predstavlja težave, saj vsebuje majhen delež soli, kar ob večji porabi privede do zaslanjevanja
prsti. Takšna voda je primerna za napajanje živine, ne pa za pitje ali namakanje. Zaradi sušnih
razmer evropski priseljenci niso množično poseljevali notranjosti Avstralije, z izjemo območij,
kjer so rudnine. Razlog, zakaj ti predeli za Zahodni svet predstavlja anekumeno, za Aborigine
pa življenjski prostor, je v načinu življenja. Sodobna družba poseljuje območja, ki so zmožna
zagotavljati vire za delovanje družbe, pri tem pa so najpomembnejši voda in prometne
povezave. Voda se v sodobnih družbah porablja v treh večjih sektorjih, ki so industrija,
kmetijstvo in gospodinjstva. V Sloveniji smo v letu 2017 porabili 59,3 m3 vode na prebivalca v
gospodinjstvih, industrija pa je načrpala kar 69 milijard kubičnih metrov vode (Voda, 2017). V
gospodinjstvih se voda uporablja za pranje in pomivanje, osebno higieno ter pitje in kuhanje.
Aborigini, ki so živeli na območju severnega Nullarborja, so porabili znatno manj vode, večino
samo za pitje. Poraba vode je tako znašala nekaj litrov na prebivalca dnevno, vsekakor pa je
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ne moremo meriti v kubičnih metrih. Takšen način življenja je omogočal preživetje v
puščavskih predelih Avstralije, ki danes veljajo za anekumeno. Aborigini niso gojili kulturnih
rastlin ali živali, prav tako vode niso uporabljali za kakršno koli obrt. Pomemben dejavnik je
tudi dejstvo, da Aborigini niso stalno živeli na določeni lokaciji, ampak so se skozi celo leto
selili, vendar so obiskovali večinoma iste kraje. Zaradi stalnih selitev niso gradili večjih bivalnih
objektov, prav zaradi tega tudi niso gojili rastlin ali živali. Stalne selitve so bile potrebne
predvsem zaradi iskanja vode. Ko je vode na nekem območju zmanjkalo, so se priselili na
območja, kjer so našli vodo, pomagali pa so si z ustnimi izročili in naravnimi znamenji o
nahajališčih vode.
V zgodovini naseljevanja Avstralije so Aborigini vedno živeli v bližini vodnih virov, ki so se čez
tisočletja spreminjali, kar je privedlo tudi do prisilnih selitev Aboriginov več sto kilometrov
stran. Kljub odličnemu znanju iskanja vode se je tudi Aboriginom pripetilo, da vode niso našli
ter posledično umrli. Zadnja zgodba o tem prihaja iz štiridesetih let prejšnjega stoletja, ko so
Aborigini vodili evropske priseljence v raziskovanje notranjosti celine. Aborigini so poznali dve
lokaciji, kjer je voda, zato so se ločili v dve skupini. Prva skupina je našla vodni vir, ki jim je
omogočil preživetje, medtem ko je druga skupina naletela na izsušen vodni vir, zaradi česar so
umrli (Bayly, 1999).
Slika 7: Primer kraške luknje, kjer se zadržuje voda

Avtor: Boštjan Lipar, 2018.
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6.1.4. Pomen prostora kot kraja bivanja
Kraj bivanja oziroma življenjski prostor že od nekdaj predstavlja velik pomen v tradicionalnem
življenju Aboriginov. Na ozemlje so močno navezani, saj jim predstavlja kraj, ki jim omogoča
življenje in prinaša dobrine. Tudi glavni del aboriginskega verovanja je usmerjen na določena
območja in lokacije, ki so jih redno obiskovali. Prav zaradi močne povezave s prostorom so se
nekatere skupine Aboriginov tudi v sodobni dobi odločile za življenje na odročnih območjih, ki
so jim v zgodovini predstavljala življenjski prostor. Tako je bilo tudi v primeru Tjuntjuntjare,
kamor so se Aborigini priselili prav zaradi zgodovinskega pomena (Bishop, Gale, Laverty, 2016).

Graf 3: Delež avstralskega prebivalca po regijah

Vir: Bishop, Gale, Laverty, 2016.

Iz Grafa 3 je razvidno, da 20 % Aboriginov živi na odročnih ali zelo odročnih lokacijah, kar je
posledica navezanosti na ozemlje ter dejstva, da je država Aboriginom vrnila ozemlja, ki
večinoma ležijo na odročnih lokacijah. Na zelo odročnih območjih živi le 0,9 % avstralskega
prebivalstva, velik delež pa predstavljajo Aborigini (Bishop, Gale, Laverty, 2016).
Zupančič (2017, str. 163) našteva različne odnose, ki jih do prostora lahko vzpostavljajo
socialne skupine. To so opazovanje, uporaba, simbolizacija, prilaščanje, branjenje in spopad.
V našem primeru gre za simbolizacijo, kjer skupine vzpostavijo čustvene in racionalne vezi, saj
so Aborigini prostor videli kot simbolno delo njihovih prednikov. S simbolizacijo prostora je
mišljeno tudi intenzivno poseganje v prostor s postavitvijo vidnih simbolov, ki predstavljajo
prebivalstvo na nekem območju. Zraven bi lahko prišteli tudi prilaščanje prostora, ki nima
večjega pomena pri Aboriginih, saj si ozemelj nikoli niso lastili. Gre za prilaščanje v smislu
življenjskega prostora določenega ljudstva, nikakor pa ne za neposredno lastništvo. Zupančič
odnose do prostora našteva z zahodnega vidika življenja, kar se ne sklada z življenjskimi
navadami Aboriginov. Prostora, v katerem so živeli, nikoli niso ocenjevali z vidika ekonomske
in politične vrednosti, je pa imel velik kulturni pomen. Razlikuje tudi tipe prostorov glede na
pomen, ki ga ima ta za posameznika ali socialno skupino. Ozemlje kot bivalni prostor označuje
kot območje stalnega bivanja, kar bi bilo v primeru Aboriginov treba širše opredeliti. V
preteklosti Aborigini niso živeli na ožjem območju v nekem naselju, ampak so se stalno selili.
Radij njihovih selitev lahko predstavlja bivalni prostor, vendar pa ga je težje opredeliti kot
bivalnega. Danes bi sicer na primeru Tjuntjuntjare lahko rekli, da je območje, ki je zdaj stalno
naseljeno in na katerem stoji naselje, bivalni prostor določene socialne skupine. Tjuntjuntjara
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je postala tudi funkcijski prostor, ki omogoča delovanje in preživetje Aboriginov, še vedno pa
je prisotna tudi simbolna funkcija, saj so Aborigini čustveno navezani na prostor, v katerem
živijo.
Funkcije prostora, ki se opredeljujejo v zahodnem svetu, ne vplivajo na izbor življenjskega
prostora Aboriginov, saj sami prostora nikoli niso izrabljali v ekonomske in druge namene. Prav
tako ni dokazov, da bi Aborigini kakor koli spreminjali prostor, v katerem so živeli, ampak so
ga zaradi simbolnega pomena pustili nespremenjenega, saj jim je tudi tak omogočal preživetje.
V primeru Tjuntjuntjare so lokacijo skupnosti izbrali zaradi pretekle navezanosti na ozemlje in
simbolnega pomena.

6.2.

Skupnost Tjuntjuntjara kot tip naselja

Ob ustanovitvi skupnosti Tjuntjuntjara je bilo postavljenih zelo malo bivališč in druge
infrastrukture. Zaradi premalo bivalnega prostora je veliko Aboriginov taborilo v okolici
skupnosti. Živeli so v šotorih ali v pol zgrajenih bivakih, ki so bili ograjeni samo s strani, od
koder je pihal veter, na drugi strani pa so bili odprti. Za gradbeni material so uporabili les in
gradbene valovite plošče. Vsa stranišča so bila na začetku zelo preprosta, brez vodne in
kanalizacijske napeljave. Leta 2007 je potekala konferenca arhitektov, na kateri so
predstavljali načine gradnje v odročnih skupnostih. V teh letih je država odobrila več
financiranja, zato so nekatere skupnosti, med njimi tudi Tjuntjuntjara, dobile več novih
bivalnih prostorov. Načrtovanje novih objektov v Tjuntjuntjari je potekalo v več fazah.
Arhitekti so se najprej posvetovali s prebivalci ter poizvedovali, kako živijo v trenutnih
prostorih, kaj bi radi imeli v novih hišah in kako bi živeli v prihodnosti. V posvetovanje so
vključili vse prebivalce, tudi tiste, ki so živeli v začasnih bivališčih. Aborigini so bili dobro
vključeni v nastajanje novih gradenj, saj je vsaka prilagojena družini, ki bo živela v njej
(Pedersen, 2008).
Slika 8: Nova bivalna hiša v Tjuntjuntjari

Avtor: Finn Pedersen, 2007.
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V skupnosti je več vrst bivalnih hiš, ki so prilagojene grobim naravnim razmeram in namenu
uporabe. Hiše so večinoma sestavljene iz dveh delov, ki jih pokriva ena streha. Notranji del je
namenjen spalnicam in kopalnicam, ki jih večinoma uporabljajo ženske in otroci. Starejši moški
večino časa preživijo na prostem ali v tako imenovanem zunanjem delu hiše, kjer tudi spijo,
kuhajo ter izdelujejo orodje in slike. Hiše so ograjene tako, da nudijo zavetje v dneh, ko piha
veter, ob tem pa imajo vedno tudi odprto stran. Poleg oblik bivalnih prostorov in drugih
objektov so arhitekti posebno vlogo namenili tudi postavitvi novih objektov v naselje. Pri tem
so upoštevali tradicionalno postavitev, ki so jim jo narisali Aborigini. Najpomembnejše je
središče naselja, kjer potekajo srečanja prebivalcev skupnosti, pri tem pa mora biti dovolj
prostora, da se lahko vsi usedejo v krog. Nove hiše morajo biti obrnjene proti središču naselja,
medtem ko mora druga stran gledati proti naravi oziroma v nasprotno stran (Pedersen, 2008).
Slika 9: Tloris skupnosti Tjuntjuntjara

Vir: Google Maps, 2019.

Na tlorisnem posnetku (Slika 11) lahko vidimo, da so novogradnje postavili okoli središča, proti
kateremu so obrnjeni prednji deli hiš. Okoli novih hiš je tudi več prostora kot v starem delu
naselja, še vedno pa skupnost tvori strnjeno naselje. V središču je postavljena tudi večja
streha, ki zagotavlja senco med srečanji. Ulice v naselju niso označene, tudi ni jasno, katera
cesta je glavna. Tloris skupnosti predstavlja sodelovanje sodobne arhitekture in tradicije
Aboriginov, kar privede do specifične oblike naselja in postavitve objektov. Na sliki lahko
opazimo tudi večje parkirišče avtomobilov in številne poti, ki vodijo iz naselja.
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Za boljšo predstavo smo si ogledali obširnejši tloris Tjuntjuntjare (Slika 12), ki je prikazal poti v
skupnost in druge objekte v bližini. Ker smo prikazali satelitsko sliko območja, lahko med
drugim opazujemo tudi rastlinstvo in druge fizičnogeografske pojave.
Slika 10: Tloris širšega območja Tjuntjuntjare

Vir: Google Maps, 2019.

Rjava barva na satelitski sliki prikazuje puščavsko rastlinstvo, kjer večinoma prevladuje pesek
in nekaj grmičevja ter trav. Tjuntjuntjara ima tudi svoje letališče, ki je namenjeno za nujne
prevoze ter dostavo zdravil in drugih predmetov, ki jih je varneje pripeljati z letalom kot s
tovornjakom. Letališče ni asfaltirano, temveč ima urejeno makadamsko pristajališče. Glavna
cesta, ki vodi v skupnost, jo povezuje z mestom Kalgoorlie. To je najbolj urejena cesta, ki so jo
zgradili v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so pridobili pol milijona dolarjev
odškodnine zaradi atomskih poskusov. To se je dogajalo na območju Velike Viktorijine
puščave, kjer je v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja Velika Britanija izvajala
atomske poskuse. Pred začetkom so iz širšega območja prisilno izselili vse Aborigine, po
poskusih pa je bilo naseljevanje nazaj zaradi sevanja prenevarno. Leta 1987 so Aborigini
zmagali na sodišču (Maralinga compensation) in dobili denar od avstralske vlade, ki so ga
razdelili med različne skupine, ki so ga večinoma porabile za razvoj aboriginskih skupnosti
(Brewin, 2014). Južno od Tjuntjuntjare se nahaja zaselek Forrest, ki ima trenutno dva
prebivalca in leži poleg železnice, ki povezuje vzhod in zahod celine. Je zadnja točka pred zelo
odročnim severnim delom Nullarborja, kjer je še mogoče dobiti gorivo, hkrati pa ima za nujne
primere tudi letališče. Ceste, ki so speljane severno od Tjuntjuntjare, peljejo proti drugim
odročnim skupnostim, kot je na primer skupnost Wingellina. Zaradi redke uporabe so
cestevečinoma v slabem stanju, potovanje po njih pa je zelo počasno, saj vozila napredujejo
zelo počasi. Pot od Tjuntjuntjare do Wingelline je dolga 477 km, čas potovanja pa je več kot
20 ur.
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Število prebivalcev v Tjuntjuntjari ni stalno, vendar se vedno dinamično spreminja glede na
leta in tudi sezone. Stalno v njej živi približno 180 prebivalcev, vendar številka lahko doseže
tudi več kot 200 prebivalcev. Skupno lahko, s stalnimi in sezonskimi prebivalci, tam živi do 260
ljudi. Problem pri tem je predvsem v velikosti skupnosti, ki se je širila hitreje, kot so omogočale
infrastrukturne zmogljivosti. Te zagotavljajo dovolj vode in električne energije za 130 ljudi, kar
je polovica manj, kot jih tam živi na višku sezone. Problem se pojavlja tu pri drugih objektih,
predvsem pri toaletnih prostorih (Tjuntjuntjara Layout Plan 1, 2017). Točno število prebivalcev
je tako zelo težko določljivo, v Grafu 4 pa smo si ogledali dinamiko prebivalstva v zadnjih
dvajsetih letih. Podatkov o sezonski dinamiki prebivalstva nismo pridobili, vendar je o njih
možno sklepati na osnovi različne literature.
Graf 4: Število prebivalcev v Tjuntjuntjari 1997–2016
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Vir podatkov: Tjuntjuntjara Layout Plan, 2017; Tjuntjuntjara (Western Australia), 2019.

Poleg infrastrukturnih težav se tu pojavlja še problem bivalnih prostorov. Tjuntjuntjara ima 17
bivalnih hiš, ki imajo po dve spalnici. To pomeni, da je leta 2016 v vsaki hiši živelo po deset ali
enajst prebivalcev. V neki hiši je bilo občasno tudi več kot dvajset prebivalcev, ki so hišo
potrebovali samo za spanje. Neenakomerna zasedenost hiš se pojavlja tudi zaradi rabe
bivalnih prostorov za druge osebe, ki so v skupnosti samo začasno. To so učitelji in vodje
skupnosti Pila Nguru ter občasni delavci, ki v skupnosti popravljajo ali izboljšujejo
infrastrukturo. Zaradi težav z napovedjo števila prebivalcev se skupnost tudi težje pripravi za
oskrbovanje večjega števila ljudi. V prihodnosti ni načrtovanih novih gradenj objektov v
skupnosti zaradi finančnih vzrokov, pa tudi zaradi smiselnosti gradnje novih objektov.
Skupnost želi ostati majhna s čim bolj tradicionalnim videzom ter manj sodobne tehnologije.
V bližnji prihodnosti tudi ni pričakovati povišanja števila prebivalcev, še bolj pa bo značilno
nihanje števila prebivalcev (Wynne, 2012).
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6.3.

Delovanje, oskrba in financiranje skupnosti

Skupnost kljub odročni lokaciji deluje kot manjše mesto, z vsemi potrebnimi ustanovami. Sprva
odročen tabor se je hitro razvil v naselje, ki sploh ni bilo načrtovano na tej lokaciji. K razvoju
sta močno pripomogla državno financiranje in pomoč več različnih društev. Zaradi slabših
razmer v preteklosti in slabe prakse v drugih skupnostih so prebivalci Tjuntjuntjare točno
vedeli, kaj potrebujejo in katere so najpomembnejše stvari za stalno naselje (Brewin, 2014).
Najpomembnejši dejavnik pri oskrbovanju odročne skupnosti je zagotavljanje zadostne
količine vode skozi vse leto. Jugovzhodno od naselja se nahaja šest lukenj za črpanje vode, ki
je speljana do 125.000 litrov velikega zbiralnika. Ta je pomemben predvsem v časih, ko
načrpajo manj vode. Da vode nikoli ne bi zmanjkalo, so zgradili tudi dodaten 250.000-litrski
podzemni zbiralnik, ki bi ga uporabili v primeru primanjkovanja vode. Zbiralniki so precej veliki,
saj se zaradi vpliva sodobnega načina življenja v skupnostih porablja od 300 do 1000 litrov
vode na osebo na dan. Če bi v Tjuntjuntjari potrebovali 1000 litrov na osebo na dan, kmalu ne
bi mogli zagotoviti dovolj velikega vira vode. Zaradi tradicionalnega načina življenja Aboriginov
je poraba vode bistveno manjša, saj celotna skupnost porabi le približno 15.000 litrov vode na
dan. Pri pridobivanju vode je pomembno tudi razslanjevanje, ki se uporablja za namen pitne
vode. V Tjuntjuntjari proizvedejo približno 1000 litrov pitne vode na dan. Problem se pojavlja
pri odvajanju odpadne vode, še posebej iz toaletnih prostorov. Kapacitete gramoznic niso
dovolj velike za vse prebivalce, zato je v naselju še vedno več preprostih stranišč brez vodne
napeljave (Tjuntjuntjara Layout Plan 1, 2017).
Preglednica 2: Načrtovana poraba vode v odročnih aboriginskih skupnostih
Uporaba vode

Predvidena poraba vode (litrov na osebo na dan)
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Vir podatkov: Yuen, 2004.

Skupnost ima zagotovljeno tudi električno energijo, ki jo proizvaja agregat. Ta je začel delovati
leta 2001, skupna moč pa je 160 kW. Zaradi odročne lokacije je v skupnosti težava tudi
odlaganje odpadkov. Prevoz do odlagališč bi bil finančno preveč obremenjujoč, zato ima
skupnost svoje improvizirano odlagališče severno od naselja. Odlagališče ni namenjeno
predelavi odpadkov, zato se njihova količina hitro kopiči. Odlagališče stoji približno šest
kilometrov stran od vodnega zajetja, kar preprečuje onesnaževanje vodnega vira. Večji
problem za onesnaženje predstavlja bencinska postaja, ki se nahaja v središču naselja.
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Potrebna je obnove, saj ima dotrajane cisterne in zastarele črpalke. Naselje ima tudi šolo,
pisarno, telekomunikacijski center, bolnišnico, športne objekte in letališče. Vsi ti objekti so zelo
majhni, vendar so bistvenega pomena za življenje prebivalcev. Letališče je opremljeno tudi z
lučmi, kar omogoča pristajanje letal ponoči. Telekomunikacijski center omogoča komunikacijo
z oskrbovalnimi službami in zdravniki, namenjen pa je tudi za osebno rabo (Tjuntjuntjara
Layout Plan 1, 2017). Če želimo stopiti v stik s skupnostjo, lahko izpolnimo obrazec na spletni
strani organizacije Paupiyala Tjarutja, vendar je zelo malo verjetnosti, da bi dobili odgovor.
Naselje s hrano in drugimi dobrinami oskrbuje trgovina, ki se ukvarja z dostavo v odročne
skupnosti. V skupnosti se nahaja trgovina verige Outback Stores, ki je v državni lasti. Glavni
namen trgovine je redno oskrbovanje s hrano, zaposlovanje lokalnega prebivalstva in
neprofitno delovanje, kar pomeni, da del stroška obratovanja prevzame država, zato cene
dobrin niso previsoke. Transport poteka s pomočjo tovornjakov, vendar pri tem večkrat pride
do zapletov zaradi vremenskih razmer in zelo dolgih razdalj. Svežo hrano, kot je na primer
sadje, v skupnost dostavljajo tudi z letali in helikopterji (Explore Outback Stores, 2019).
6.3.1. Upravljanje in financiranje skupnosti
V skupnosti Tjuntjuntjara ima sedež aboriginska organizacija Paupiyala Tjarutja, ki upravlja
naselje. Skupnost Tjuntjuntjara predstavlja naselje in prebivalce, medtem ko ima organizacija
predvsem upravljalno funkcijo. K temu spadajo skrb za finance in oskrbovanje skupnosti ter
upravljanje celotne organizacijske strukture. Namena organizacije sta tudi ohranjanje
tradicionalnega življenja Aboriginov ter skrb za kulturo, njihov razvoj in blaginjo. Ustanovljena
je bila leta 1989 z namenom pridobivanja finančnih sredstev za izgradnjo skupnosti
Tjuntjuntjara. Od začetka do danes se je društvo povečalo in prevzelo večjo organizacijsko
odgovornost (Returning to the homelands, 2019). S skupnostjo Tjuntjuntjara sodeluje 11
različnih organizacij, društev in upravnih odborov, ki vsak zase skrbijo za del skupnosti. Upravni
odbor skrbi za delovanje skupnosti in pomaga pri odločanju, pri tem pa mu pomaga
administrativna služba, ki je prav tako locirana v skupnosti. Pri finančni pomoči sodeluje več
državnih organizacij, ki se ukvarjajo z iskanjem zaposlitev, izobraževanjem in zbiranjem
dejanske finančne pomoči. Za gradnjo in nadaljnji infrastrukturni razvoj je odgovorna služba
za načrtovanje gradbenih projektov v skupnosti, ki skupaj z arhitekti in državnimi uradniki išče
najboljše infrastrukturne rešitve za naselje. Zelo pomembna so tudi društva, ki skrbijo za
zdravje prebivalcev. Vanja se vključuje tudi ekipa letečih zdravnikov, ki so vedno pripravljeni
na nujno posredovanje. Poleg glavnih organizacij v skupnosti delujejo tudi center za
obiskovalce, trgovina, delavnica za vzdrževanje naselja ter društvo za ženske in družine.
Organizacije, ki se ukvarjajo s skupnostjo Tjuntjuntjaro, so poskrbele za to, da ima danes
naselje računalniško sobo, glasbeni studio ter svoj radio (Tjuntjuntjara Community …, 2019).
Organizacija Paupiyala Tjarutja vsako leto izboljšuje finančno stanje skupnosti. V letu 2018 (v
Avstraliji se finančno leto šteje od 1. julija do 30. junija, kar pomeni, da je finančno leto 2018
potekalo od 1. julija 2017 do 30. junija 2018) je organizacija pridobila več kot 9,2 milijona
avstralskih dolarjev (AUD) sredstev. Nekaj več kot dva milijona sredstev je denarnih sredstev,
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ostalo pa se šteje pod infrastrukturo in vzdrževanje skupnosti. Pridobljene finance se
večinoma porabijo za nakupovanje dobrin v skupnosti, različne storitve (vzdrževanje), plače in
druge stroške za delovanje skupnosti. Večino denarja dobijo od države, nekaj malega pa
pridobijo z donacijami (100.000 AUD) in prihodki od dela ter prodaje (150.000 AUD) (Annual
Report for the …, 2018). Ti prihodki večinoma prihajajo od prodaje izdelkov, ki jih izdelujejo v
skupnosti in jih prodajajo v mestih, v aboriginskih galerijah. V mestu Perth je več galerij, ki se
ukvarjajo z razstavljanjem in prodajo umetniških del. Ena izmed njih je tudi galerija Japingka v
Fremantlu.
Slika 11: Razstava umetniških del iz Tjuntjuntjare v galeriji Japingka

Avtor: Boštjan Lipar, 2018.

V mesecu januarju 2018 so imeli v galeriji Japingka razstavo umetniških del, ki so jih izdelali v
skupnosti Tjuntjuntjara. Razstavili so približno štirideset del, ki so jih tudi prodajali. Galerija
sodeluje z več različnimi skupnostmi, od katerih prejme slike, ki so jih narisali Aborigini.
Prodaja slik predstavlja precejšen delež denarja v skupnosti, ki ni pridobljen iz državnih
sredstev. Slike se prodajajo po ceni od nekaj sto do več tisoč avstralskih dolarjev. Cena je
odvisna od velikosti dela in kakovosti. Galerija 60% denarja od prodaje dela vrne skupnosti
oziroma slikarskemu društvu. Večinoma skupnosti slike rišejo v skupinah, zato se slike redko
prodajajo z avtorjevim imenom. Galerija in skupnost sodelujeta s pomočjo komunikacije po
telefonu in elektronski pošti, pred razstavami pa skupnost obišče tudi solastnik galerije, ki se
osebno sreča z umetniki in spozna vsebino vsakega dela. Ta je bistvena pri aboriginskih slikah,
vsekakor pa je pomembno prenašati sporočilo slike tudi drugim ljudem, ki si slike ogledujejo.
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Večina motivov na slikah prikazuje naravno okolje Aboriginov, zemljo, na kateri živijo, ter
živalstvo in rastlinstvo, ki jih obdajata.

6.4.

Šola v Tjuntjuntjari

Šola v Tjuntjuntjari je začela delovati leta 1997, sprva kot podružnična šola Yintarri, ki je
delovala v Cundeeleeju. Zaradi povečanja števila učencev je leta 2008 postala samostojna šola,
ki deluje samo na območju Tjuntjuntjare in tesno sodeluje s skupnostjo. Trenutno v njej poteka
samo osnovnošolsko izobraževanje, kar pomeni, da jo obiskujejo otroci do 12 leta. Šola ima
prilagojen program, saj poleg uradnega kurikula učenje dopolnjuje s poudarkom na aboriginski
tradiciji. V šoli se učijo angleški jezik, nekaj snovi pa predstavijo tudi v jeziku Pitjatjantjarra
oziroma Cundeelee Wangka, torej jeziku, ki je najbolj zastopan v skupnosti. Ker ima šola samo
eno stavbo, v njej potekajo tudi predšolske dejavnosti za otroke do petega leta starosti.
Poslanstvo šole je ohranjanje aboriginske kulture, hkrati pa učence pripravljajo na sodobni
svet, ki se hitro spreminja okoli njih. Šola sodeluje s starešinami v skupnosti, ki določen čas
preživljajo z učenci. Večino aboriginske tradicije iz generacije v generacijo prehaja preko
ustnega izročila, zato je druženje s starešinami zelo pomembno. Šola je kljub odročni lokaciji
in prilagojenemu programu združljiva z drugimi šolami v Avstraliji (Tjuntjuntjara Remote
Community School, 2019).
Slika 12: Šola v Tjuntjuntjari

Vir: Tjuntjuntjara Remote Community School, 2019.

Šolo je v letu 2018 obiskovalo 34 učencev različnih starosti. Število učencev čez leta rahlo
narašča, vendar se zaradi različnih vzrokov lahko pojavi tudi hiter upad učencev. Skupno v šoli
delujejo trije učitelji, poleg njih pa v šoli delajo tudi ravnatelj, administrativna služba in
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delavec, ki skrbi za vzdrževanje šole. Šola ima državno financiranje. Na leto delovanje šole
stane več kot milijon AUD, kar znese 29.410 AUD na učenca. Šola ima precej stroškov zaradi
težke dostopnosti in posledično dražjega vzdrževanja. Kljub visoki ceni ima šola kar nekaj težav
s prisotnostjo učencev pri pouku. Aborigini so zelo neradi zavezani obvezni udeležbi v šoli, saj
v njihovi kulturi šolanje ni bilo prisotno, bolj je šlo za prenašanje znanja in nabiranje izkušenj.
Tako je prisotnost učencev v šoli leta 2016 znašala samo 33,5 %, leta 2017 44,5 % in leta 2018
61,5 %. Prisoten je trend vedno večje prisotnosti, vendar je prisotnost še vedno precej manjša,
kot je povprečje za javne šole v Zahodni Avstraliji (87,8 %). Neprisotnost pri pouku je posledica
prehajanja otrok med različnimi skupnostmi, kar povzroča težave učencem, ki nimajo
konstantnega pouka, hkrati pa se ob vrnitvi v šoli težje znajdejo z učno snovjo.
Selitve Aboriginov so še vedno zelo pogoste. Večkrat obiskujejo člane družine, ki živijo v drugih
skupnostih. Leta 2016 so začeli s programom sodelovanja šol med skupnostmi, s katerim lažje
sledijo učencem, ki se selijo. Zaradi tega programa se je tudi prisotnost učencev pri pouku
izboljšala, saj se je prisotnost učenca lahko zabeležila na več različnih šolah (Tjuntjuntjara
Remote Community School, 2019).

6.5.

Specifični geografski dejavniki v naselju Tjuntjuntjara

Če želimo skupnost Tjuntjuntjara geografsko opredeliti, moramo najprej še enkrat definirati
njeno zgodovino, ki temelji na potovanju ljudi, ne na naselju. Tjuntjuntjara tako predstavlja le
eno izmed obdobij, v tem primeru trenutno obdobje, v katerem so se znašli Aborigini z
območja severnega Nullarborja. Delovanje v skupnosti se je začelo v misijonu Cundeelee, še v
kolonialnih časih, kasneje pa je preraslo v posebno skupnost Aboriginov, ki jih je motivirala
vrnitev na območja, kjer so nekoč živeli. Njihova zadnja postojanka je tako Tjuntjuntjara,
naselje, ki bo v letu 2019 praznovalo trideseto obletnico ustanovitve. Geografsko nas bolj
zanimajo trenutno stanje naselja Tjuntjuntjara in medsebojni vplivi naravnih in družbenih
dejavnikov, na začetku pa smo pogledali tudi pomen človeške skupnosti, ki ga razlaga
geografija. V našem primeru je skupnost glavno vodilo za nastanek Tjuntjuntjare,
opredeljujemo pa jo v kulturni ali socialni geografiji.
Geografija skupnosti večinoma razlaga na večjih civilizacijah in na državni ravni, medtem ko so
manjše skupine slabše zastopane. Vseeno lahko povežemo nekatere skupne dejavnike večjih
in manjših skupnosti. To so vera, jezik in etnična pripadnost. Vera je vsekakor močan
povezovalni dejavnik v aboriginskih skupnostih, čeprav bi jo kot dejavnik lahko preimenovali v
tradicijo, saj je Aboriginom v preteklosti verovanje predstavljalo način in smernice za življenje.
Jezik se med Aborigini v Avstraliji razlikuje po dialektih, v skupnostih pa govorijo večinoma
samo en jezik. V Tjuntjuntjari je to Cundeelee Wangka. Pomembna je tudi etnična pripadnost.
Pripadniki skupnosti so zelo povezani tudi sorodstveno. Ti dejavniki niso enaki vsem
aboriginskim skupnostim, ampak se med seboj razlikujejo, zato je dejavnike kot prostorske
pojave težje zamejiti. Vsekakor lahko začrtamo prostor določenega jezika in območje, na
katero so po tradicionalnem izročilu navezani v aboriginski skupnosti. Z vplivom sodobnega
načina življenja se te meje nekoliko spreminjajo ali celo izbrišejo, saj Aborigini danes
prepotujejo večje razdalje kot v preteklosti.
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Zupančič (2013, str. 29) skupnost vidi kot trajnejšo obliko organiziranosti in povezanosti ljudi,
kar je tudi bistvenega pomena za geografijo, saj taka skupnost lahko močneje vpliva na
kulturno pokrajino. Pri tej definiciji je težje dodati aboriginske skupnosti, ki imajo sicer zelo
povezane pripadnike, vendar po tradicionalnem načinu življenja ne oblikujejo kulturne
pokrajine. Aborigini so vedno živeli z naravo, zato niso pustili večjih sledov. O spreminjanju
kulturne pokrajine lahko govorimo šele v novejšem obdobju, tudi na primeru Tjuntjuntjare, ko
je zaradi želje skupine ljudi prišlo do ustanovitve naselja sredi puščave. Tu lahko potrdimo
pravilo, da skupina lahko doseže več kot posameznik. Opomniti je potrebno, da se v geografski
skupnosti obravnava veliko število ljudi (lahko celo narodi), medtem ko so aboriginske
skupnosti maloštevilne, zato imajo tudi manj vpliva.
Na Tjuntjuntjaro vpliva več dejavnikov, ki oblikujejo specifično vrsto naselja. Med naravnimi
dejavniki, ki vplivajo na Tjuntjuntjaro, so izoblikovanost površja, podnebje in vodne razmere.
Vsi dejavniki vplivajo na način življenja v naselju in tudi predstavljajo veliko izzivov za
prebivalce naselja. Med družbenimi dejavniki so najpomembnejši prometna dostopnost ali
geografska lokacija, kakovost bivanja, vrsta naselja, politika, dostop do storitev in etnična
pripadnost. Med najpomembnejšimi sta etnična pripadnost, saj so skupnosti imena dobile po
Aboriginih, ki predstavljajo večinsko prebivalstvo, ter politika oziroma država, ki je s
financiranjem omogočila nastanek naselij. Med družbene dejavnike v Tjuntjuntjari lahko
štejemo tudi kulturno udejstvovanje ali ohranjanje tradicionalnega načina življenja.
Slika 13: Naravni in družbeni geografski dejavniki v Tjuntjuntjari

Izoblikovanost površja, podnebje in vodne razmere so tisti naravni dejavniki, ki so najbolj
vplivali na razvoj naselja in infrastrukturo, ki je potrebna za sodoben način življenja v teh
razmerah. Geografska lokacija je glavni družbeni dejavnik, ki vpliva na vse ostale. Kultura in
etnična pripadnost sta dejavnika povezovanja in delovanja skupnosti, katere glavni namen je
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ohranjanje aboriginske kulture. Delovanje vseh teh dejavnikov smo opisali v tem poglavju, zdaj
pa lahko napišemo definicijo, ki bo predstavljala odročne aboriginske skupnosti kot vrste
naselij ter opredelila njihov glavni namen. V definicijo smo zajeli naravne in družbene
dejavnike ter njihovo medsebojno vplivanje. V definiciji nismo zajeli samo ene skupnosti,
ampak smo našli točke, ki so skupne vsem podobnim skupnostim v Avstraliji.
Definicija odročne skupnosti:
Aboriginske odročne ali obmestne skupnosti so primer naselij na specifičnih geografskih
lokacijah, s pestrimi družbenimi dejavniki. Glavni dejavnik naselij je odročna geografska
lokacija, ki vpliva na vse preostale družbene dejavnike. V skupnostih večinoma živijo Aborigini.
Število prebivalcev je majhno, nekatere skupnosti pa so naseljene samo občasno. Skupnosti
so opredeljene s posebnim zakonom, ki jim dodeljuje finančna sredstva in ozemlje ter
prilagojena pravila. Namen odročnih skupnosti je življenje Aboriginov na tradicionalnih
ozemljih ter ohranjanje njihove kulture, ki je zaradi posodobitve, tudi v odročnih skupnostih,
močno ogroženo.
Takšna definicija predstavi odročne aboriginske skupnosti v Avstraliji kot unikatne in težko
primerljive z drugimi naselji po svetu. Več držav po svetu se intenzivno ukvarja s staroselskim
prebivalstvom v državi, za kar poznajo različne rešitve ohranjanja kulture. Aborigini v Avstraliji
imajo že od nekdaj poseben odnos s sodobno državo, ki je bil v preteklosti zelo krivičen in
neustrezen, danes pa deluje predvsem na popravi krivic iz preteklosti ter izboljšanju
življenjskega standarda Aboriginov.
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7. Sociološki oris skupnosti Tjuntjuntjara
V tem poglavju smo se osredotočili na skupnost Tjuntjuntjara kot socialno skupino, ki smo ji
opredelili elemente sociološke skupnosti in skupinske identitete. Skupnost je s sociološkega
vidika zanimiva predvsem po sestavi prebivalstva ter drugih elementih, kot sta verovanje in
narodnost. Avstralski statistični urad je leta 2016 opravil statistično analizo skupnosti
Tjuntjuntjare, ki je takrat štela 182 prebivalcev. Prebivalstvo je po starosti enakomerno
razporejeno, opazen pa je upad prebivalcev od 20. do 35. leta starosti. Med religijami je najbolj
zastopano krščanstvo z 62 %, sledijo druga verovanja (31 %), med katerimi je najbolj
zastopano tradicionalno verovanje Aboriginov. Prevladujoč jezik v skupnosti je aboriginski, ki
spada v skupino jezikov pitjatjantjarra. Angleški jezik uporablja nekaj manj kot 10 %
prebivalstva. To so večinoma učitelji in drugi zunanji delavci v skupnosti. Zanimivo je, da
statistični urad opredeljuje tudi nacionalnost prebivalstva ter etnične skupine. Prevladujoča
nacionalnost v skupnosti je avstralska (97,5 %), etnični skupini pa sta dve, in sicer staroselsko
prebivalstvo in nestaroselsko prebivalstvo. V Tjuntjuntjari je najbolj zastopano staroselsko
prebivalstvo z 92,3 % (Tjuntjuntjara (Western Australia), 2019).
Skupnost in identiteto smo opredelili še na primeru Tjuntjuntjare, ki po pridobljenih podatkih
kaže na homogenost skupine, hkrati pa tudi razlike v skupnosti. Tradicionalno skupnost smo
soočili s sodobno družbo in primerjali njihove vrednote ter način življenja. Kaj skupnost
Tjuntjuntjara predstavlja v sociologiji, smo opredelili na koncu poglavja.

7.1.

Skupnosti v sociologiji

Sociološko razlago skupnosti bomo povzeli po knjigi Tönniesa (1999), ki opisuje teorijo
skupnosti od začetnih oblik do bolj kompleksnejših človeških skupnostih, kot so na primer
mesta. Za začetno obliko Tönnies predstavi sorodstvene vezi v plemenu in skupnost družine
ter zakona. Tam se prvič pojavi tudi hierarhični sistem, ki podobo očeta postavi v nadoblast
vsem ostalim članom skupnosti. Prvi dejavnik tvorjenja skupnosti je lokacija oziroma skupni
prostor, ki med seboj povezuje določeno skupino ljudi. To sobivanje in tesna povezava z
ozemljen združuje pripadnike določene skupnosti, ti pa so poleg prostorsko, povezani tudi
časovno. Drugi dejavniki so tudi religija ter kulturne značilnosti neke skupine ljudi. Združuje jih
verovanje v določenega boga ali božanstvo, kulturno pa je zelo dober povezovalnik enak jezik.
Za pretekle skupnosti je pomembna tudi etnična značilnost pripadnikov, ki jim je tako določala
tudi neke vrste identiteto. Pri aboriginskih skupnostih so vidni vsi dejavniki, saj so Aborigini
zelo navezani na ozemlje, na katerem živijo. Združujeta jih jezik in verovanje ter so običajno v
sorodstvenih odnosih. Njihova kultura ne izpostavlja posameznika, ampak celotno skupnost.
V nadaljevanju bomo besedo skupnost uporabljali, kadar bomo opisovali skupnost Aboriginov,
za katere veljajo zgoraj naštete značilnosti. Besedno zvezo prevajamo iz angleške besede
Aboriginal communities, ki ima tudi nekoliko razširjen pomen, saj s to besedo opisujejo tudi
združenja in druge oblike povezovanja. Sem spadajo predvsem organizacije, ki delujejo na
državni ravni in niso opredeljene samo do ene skupine Aboriginov oziroma na eno geografsko
lokacijo. Tönnies razloži tudi posebne odnose, ki se pojavljajo v skupnosti in sicer sorodstvo,
sosedstvo in prijateljstvo. Sorodstvo in sosedstvo sta opredeljena za prvotna povezovalna
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dejavnika, medtem ko prijateljstvo pride kasneje in se zgradi na podlagi istega razmišljanja in
ujemajočega dela. Odnosi so lahko hierarhični ali popolnoma enakopravni, ločujemo pa tudi
odnos posameznika do skupnosti in odnos skupnosti do posameznika. Jeriček in Kordeš (2003)
v članku Smernice za delovanje skupnosti in s skupnostjo skupnost razumeta kot socialno
mrežo, ki posameznika varuje in ščiti ter mu zadovoljuje potrebe po druženju. Pojem skupnost
je tako socialni sistem, ki se definira kot skupnost ter se samoustvarja in samoohranja.
Medosebni odnosi v aboriginskih skupnostih niso temeljili na hierarhiji, temveč na spoštovanju
starejših, opazna pa je bila premoč moškega spola. Ženske niso bile v podrejenem položaju,
vendar prav tako niso bile popolnoma enakopravne moškemu. Največ spoštovanja so
pridobile z materinstvom. Medosebni odnosi med posamezniki so temeljili na izmenjavi znanja
ter pomoči in sodelovanju pri lovu ter drugih opravkih. Pri tem že nakazujemo na odnos
posameznika do skupnosti, pri kateri je značilna popolna predanost skupini. Pomoč in skrb za
skupnost sta bili del vsakdana, v skupnosti pa so bile vloge posameznikov razdeljene na več
različnih del, ki so jih opravljali, da je skupnost lahko delovala. Z drugimi skupnostmi so bili
Aborigini pred kolonizacijo v dobrih odnosih, izmenjavali so si hrano ter se s porokami
družinsko povezovali. Zemljevid jezikovnih skupin pokaže, da Aborigine težko uvrščamo v eno
samo skupnost, saj so v preteklosti živeli v precej izoliranih skupinah, kar je prineslo razlike v
jeziku in načinu življenja. Na zemljevidu opazimo tudi jasne meje med skupinami, ki niso bile
neprehodne. Kljub daljšim obdobjem osamljenosti skupin je večkrat prišlo do povezovanja in
izmenjavanja znanja.
Slika 14: Aboriginske jezikovne skupine v Avstraliji

Vir: Aboriginal language groups map, 2019.
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7.1.1. Aboriginske skupnosti
Za skupnosti, ki jih tvorijo Aborigini, so značilne zelo tesne vezi med pripadniki in močna
kolektivna zavest. Odnose med skupnostim, ki so živeli v puščavskih predelih Zahodne
Avstralije, opisuje Liberman (1985). Ta njihove vezi razume kot močne pozitivne odnose, ki
niso obremenjeni z egocentrizmom, temveč so fenomen medosebnih odnosov, ki ne
izpostavljajo posameznika. Pri tem opisuje delovanje skupnosti na tem območju in
komunikacijo v skupnosti. Prvi tak primer so jutranja vprašanja ali ideje celotne skupnosti.
Nekdo izmed pripadnikov skupnosti je postavil neko vprašanje ali idejo, lahko je bila to lokacija
živali za lov, drugi člani pa so njegovo misel dopolnjevali. Pri teh pogovorih so sodelovali vsi
pripadniki skupnosti, komunikacija pa ni potekala z različnimi mnenji in nasprotovanji, ampak
so idejo prvega člana le skupno premlevali, jo dopolnjevali ter na koncu tudi preizkusili. Tako
močna kolektivna zavest je posledica tradicionalnega verovanja v sanjski svet, v katerem je
imela celotna skupnost enake sanje o prednikih. Verovanje pa ni bil glavni povezovalni
dejavnik skupnosti ter narekovalec medosebnih odnosov. Odnosi v skupnosti so nastali tudi
zaradi organizacije in načina življenja. Za skupno preživetje v težkih naravnih razmerah je
potrebno dobro medsebojno sodelovanje, saj le z dobrimi odnosi lahko skupnost deluje na
takšnem območju. Glavni dejavniki za uspešne medsebojne odnose so volja (kot stanje duha),
razumevanje drug drugega in večni diskurz med posamezniki, ki je preprečeval zamere in
nestrinjanja. Skupnosti so tako rezultat dobrih medosebnih odnosov, ki temeljijo na
razumevanju in kolektivnem duhu.
Odnose Aboriginov v puščavi je opisoval tudi Meyers (1976; v: Liberman, 1985), ki je razlog za
delovanje skupnosti prav tako videl v dobrih medosebnih odnosih. Ti temeljijo na
neformalnosti in naklonjenosti med pripadniki, ki so med seboj odprti in spontani. Vzrok
takšnih odnosov je tudi pomanjkanje samozavesti posameznikov v aboriginski družbi, ki
temelji na kolektivizmu. Sociološke študije so takšno vrsto odnosov težko opisale in jo merile
z empiričnimi podatki, saj ni mogoče izmeriti stanja čustvenih odnosov v določeni skupnosti.
Aboriginske skupnosti so torej sad močne kolektivne zavesti, ki temelji na poslušanju,
zaupanju in medsebojni naklonjenosti posameznikov. Glavna značilnost je tudi skupno
odločanje o stvareh, saj skupnosti nikoli niso imele formalnih voditeljev ali političnih
organizacij. Vzrok za to je drugačna miselnost Aboriginov, ki večinoma delujejo kolektivno in
imajo zelo mali individualnih potreb. Vedno se za nasvete obrnejo na skupnost in tam iščejo
rešitve, medtem ko je iskanje individualnih rešitev med Aborigini skoraj nezaznavno. Trenutno
taki vrsti organizacije še ne moremo podati samostojnega imena, lahko pa imenujemo dva
glavna principa skupnosti. Prvi princip delovanja so pozitivni medosebni odnosi (congenial
fellowship), ki gradijo močno kolektivno zavest in preprečujejo nastanek nasprotij v skupnosti.
Takšni čustveni odnosi med pripadniki vodijo do drugega principa delovanja, ki je fenomen
soglasja (consensus), pri katerem ima celotna skupnost možnost odločanja ter pri katerem je
značilna odsotnost individualnih voditeljev (Liberman, 1985). Takšni odnosi in delovanje
skupnosti so bili uspešni predvsem zaradi majhnega števila pripadnikov posamezne skupnosti,
ki je tako lahko delovala v nekakšni popolni demokraciji. Aborigini v preteklosti niso poznali
večjih skupinskih tvorb, temveč le plemenske skupnosti, ki so temeljile na enakem načinu
življenja in sorodstvenih odnosih med posamezniki.
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Odročne in mestne aboriginske skupnosti, ki smo jih opisali v prejšnjih poglavjih, nakazujejo
na vrsto odnosov, ki so prevladovali v preteklosti. Predvsem gre za kolektivnost skupnosti in
medsebojno poslušanje ter sodelovanje, čeprav so aboriginske skupnosti v sedanjosti že
pridobile nekatere sodobne značilnosti organizacije. Predvsem zaradi večjega števila
pripadnikov v skupnostih ni več popolnega skupnega odločanja, ampak imajo skupnosti svoje
predstavnike, ki sodelujejo z drugimi organizacijami ter se kasneje posvetujejo z drugimi člani.
Večje razlike so tudi med mestnimi skupnostmi, ki so bolj organizacijsko strukturirane, in
odročnimi skupnostmi, ki še ohranjajo tradicionalne medsebojne odnose.
Kljub sodobnim vplivom se pri nekaterih Aboriginih še vedno prepleta koncept družine in
skupnosti. Njihov koncept družine je precej širši od zahodnega, saj pod pojmom družine poleg
sorodnikov razumejo tudi pripadnike skupnosti, starešine in prijatelje. To se vidi predvsem pri
vzgoji otrok, ki ni odvisna samo od bioloških staršev, ampak so v vzgojo vključeni tudi vsi ljudje
okoli njih, torej celotna skupnost. Skrb, šolanje in disciplina otrok so naloge vseh pripadnikov
skupnosti, obeh spolov in vseh starostnih skupin. Tako kot v ožjem pomenu pojma družine je
tudi v širšem mogoče zaznati odnose, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju, občutku
pripadnosti in sprejetosti ter določenih dolžnosti in podpori. Sistem skupnosti, ki temelji na
sorodstvenih vezeh, ima posebne značilnosti, vsekakor pa se razlikuje med posameznimi
skupnostmi. Tak model sorodstvenih vezi, v angleščini kinship system, ima velik pomen pri
določanju pripadnosti skupnosti in pri otrocih, ki jih že v zgodnjih letih učijo o vezeh v
skupnosti, dolžnostih in njihovi podzavestni skupnosti (Working with Aboriginal …, 2009).
7.1.2. Skupnost Tjuntjuntjara
Tjuntjuntjara kot skupnost še vedno deluje na precej tradicionalen način, saj so pripadniki v
tesnih medsebojnih odnosih. Če skupnost opredelimo z vidika sociologije, lahko rečemo, da
zanjo velja povezanost, ki je posledica skupne geografske lokacije ter kulturnih in etničnih
značilnosti. Za geografsko lokacijo lahko opredelimo puščavski predel severnega Nullarborja
in Velike Viktorijine puščave, od koder izvirajo Aborigini, ki živijo v Tjuntjuntjari. Prej so bili
znani kot del skupine Pitjatjantjarra, ki je živela na velikem območju med današnjo Zahodno
in Južno Avstralijo. Kasneje jih je povezovalo skupno življenje v misijonu Cundeelee, iz katerega
so se nato preselili na območje Tjuntjuntjare. Še vedno ohranjajo nekatere tradicije, ki so
povezane z njihovo kulturo in načinom življenja. Te se kažejo v medsebojnih odnosih in
organizaciji skupnosti, pa tudi v vsakdanjem življenju. Pri opisu skupnosti na spletni strani
Tjuntjuntjarra Community (2019) je razvidno, da se vse organizacije in odločanja o skupnosti
dogajajo z vsemi člani skupnosti. Okrog nje je več različnih društev in organizacij, ki smo jih
opisali že v prejšnjem poglavju, v središču odločanja pa so prebivalci sami. Ti se o vsem vedno
posvetujejo na pogovorih v centru naselja, kjer pridejo do skupne odločitve o določeni zadevi.
Kljub prisotnosti sodobnega načina življenja jim je uspelo ohraniti tradicionalno tesne odnose
med seboj, hkrati pa še vedno ni prisotne hierarhije. Tesne odnose med pripadniki skupnosti,
ki temeljijo na pojmu razširjene družine, je težje opredeliti, saj gre še danes za zelo specifične
odnose. Skupnost Tjuntjuntjara tako predstavlja posebno vrsto skupnosti, katere člani so
povezani z geografsko lokacijo, kulturo, etnično pripadnostjo in verovanjem.
Je majhna skupnost z zelo trdnimi notranjimi odnosi, ki temeljijo na pojmu razširjene družine.
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Za komunikacijo s pripadniki skupnosti Tjuntjuntjara je treba dobro poznati njihovo
organizacijo in medsebojne odnose, vse družine, se z njimi vedno odkrito pogovarjati in v
pogovoru z njimi pokazati spoštovanje. Pomembno je, da se držimo vseh dogovorov ter
razumemo razlike med delovanjem v skupnosti in sodobnem svetu. Aborigini težko razumejo
časovne okvire, ki jih je v sodobnem življenju veliko, prav tako pa njihovi pogovori in odločitve
potekajo počasi. Vedno je treba paziti, da so vsi člani skupnosti polnopravno vključeni v
odločanje in da so odločitve vedno skupne (Working with Aboriginal …, 2009).

7.2.

Verovanje in tradicija v Tjuntjuntjari

V Tjuntjuntjari je zelo prisotno tradicionalno življenje Aboriginov, ki se kaže v jeziku, verovanju
in risanju. Aboriginski jezik prevladuje v skupnosti, saj ga govori več kot 90 % prebivalcev
(Tjuntjuntjara (Western Australia), 2019). Najbolj zastopan jezik je Cundeelee Wangka, ki ga
več ljudi govori tekoče, hkrati pa ga je jezikoslovcem že uspelo zapisati. Jezik prihaja iz območja
puščav v Zahodni Avstraliji, kjer je obstajalo več kot štirideset različnih narečnih skupin. Jezik
se je izoblikoval v misijonu Cundeelee, kjer so živeli tudi prebivalci Tjuntjuntjare. Jezik je
verjetno nastal iz več narečnih skupin, v njem pa je mogoče zaznati tudi vplive kolonialnih
jezikov, ki so jih uporabljali beli prebivalci misijona. Jezik danes uporabljajo na več območjih,
tudi v mestu Kalgoorlie (Cundeelee Wangka, 2019). Jezik je močan kulturni dejavnik, ki se kot
tak kaže tudi v Tjuntjuntjari.
Tradicijo ohranjajo tudi z verovanjem, ki se umika krščanstvu, ki mu pripada več kot 60 %
prebivalcev, aboriginska verovanja pa so prisotna še pri tretjini prebivalcev (Western
Australia), 2019). Pomen vere Aboriginov predstavlja odnos do zemlje, na kateri živijo, in
spoštovanje prednikov. Zelo pomemben je sanjski čas, preko katerega stopajo v stik s predniki
in spoznavajo zgodbe o nastanku narave. Značilen je tudi totemizem, ki je pomenil nadnaravno
zvezo med ljudmi in živalmi. Aborigini so gojili močno spoštovanje do svoje naravne okolice,
zato so v verovanja večkrat vključevali živali (Lipar, 2016). Danes v Tjuntjuntjari ne prevladuje
takšna vrsta globokega verovanja, prisotne pa so še nekatere značilnosti tradicionalne vere.
Najbolj opazni so spoštovanje do narave in okolja ter medsebojni odnosi kot rezultat vere. Pri
verovanju lahko pripomnimo tudi, da zaradi pomanjkanja sakralnih objektov in organizacije
aboriginskega verovanja ne štejemo med religije, ampak ga definiramo kot verovanje.
Definicija aboriginskega verovanja se glasi tako: »verovanje avstralskih staroselcev –
Aboriginov je verovanje v nadnaravno moč prednikov in zvezo med skupino ljudi in totemskimi
živalmi. Verovanje jim narekuje skupne norme in osmišlja naravne in družbene procese okoli
njih, zato obsega mite oz. zgodbe, toteme in obrede, ki so jih namenjali prednikom. Preko vere
so razvili likovno kulturo, plese in pesmi. Ker je verovanje predstavljajo osrednjo dejavnost
njihovega življenja, je sanjski svet postal proizvod njihovega načina življenja in zaloga znanja,
s pomočjo katerega so si pomagali pri razlaganju nastanka sveta« (Lipar, 2016, str. 15).
Likovna kultura in plesi so še danes prisotni tudi v Tjuntjuntjari, kjer imajo velik poudarek na
slikanju narave in razlaganju simbolov. Prav tako so medosebni odnosi in spoštovanje drug
drugega posledica verovanja, ki je bilo vedno močno prepleteno tudi s tradicijo.
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Največji poudarek skupnost namenja likovni umetnosti. Slikanje različnih motivov z značilno
tehniko je ena izmed posebnosti aboriginske kulture in tradicije. Aborigini se skozi likovne
umetnosti izražajo, govorijo zgodbe in rišejo pomembna mesta v aboriginski kulturi. Slikajo v
naravi in v skupinah. Eno sliko lahko ustvarja več slikarjev. Med slikanjem sta pomembna
druženje in osmišljanje tradicionalnih zgodb. Na vsaki sliki je ogromno simbolov. Največkrat je
upodobljena luknja v tleh, v kateri se je zbirala voda, saj je ta za Aborigine v puščavi
predstavljala vir življenja. V angleščini jih imenujejo rockholes, na slikah pa prikazujejo
pomembne točke na poteh Aboriginov. Največkrat so uporabljeni motivi narave in za
Aborigine pomembni sveti prostori. Likovna umetnost je močno vpeta v njihovo tradicijo, saj
je prisotna že tisočletja. Aborigini so slikali v jamah in okraševali orodje, ki so ga uporabljali,
vsaka slika pa je imela svoj pomen. Največkrat uporabljene barve so rdeča, bela in zelena, ki
predstavljajo barve v naravi. Rišejo na črni podlagi in uporabljajo pripomočke, ki jim jih
priskrbijo galerije. Motive narave najlažje opazimo, če primerjamo tloris ozemlja, na katerem
živijo, in sliko. Aborigini so v slikah ustvarjali zemljevide in zgodbe, ki so se prenašale skozi več
generacij (Walk Through: Spinifex …, 2019).
Slika 15: Tloris ozemlja in slika Aboriginov

Vir: Spinifex Arts Project …, 2019.

V galeriji Japingka, ki smo jo obiskali med terenskim delom, so nam pokazali razstavo del iz
skupnosti Tjuntjuntjare. Pri vsaki sliki sta zapisana avtor in kratek opis, kaj slika prikazuje.
Likovna umetnost je najpomembnejša pri ohranjanju aboriginske tradicije v Tjuntjuntjari.
Predstavlja najbolj ohranjeno tradicijo, ki se še vedno prenaša iz roda v rod. V Tjuntjuntjari
imajo slikarski atelje, v katerem ustvarja več umetnikov, prav vsak član skupnosti pa ima
možnost, da tudi sam ustvari sliko. Umetniki iz Tjuntjuntjare so znani tudi kot slikarji iz
Spinifexa, območja, kjer raste posebna vrsta grmičaste trave.
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7.2.1. Vpliv šole na verovanje in tradicijo v Tjuntjuntjari
Šola v Tjuntjuntjari deluje že več kot 20 let. Že od samega začetka se šola z učnimi programi
prilagaja aboriginski skupnosti. Leta 2013 so izdali sporazum, v katerem se šola in skupnost
zavezujeta k medsebojni pomoči in sodelovanju. Cilja tega sporazuma sta vključevanje članov
skupnosti v proces šolanja otrok in boljši stik z njihovo kulturo. Šola ima pri otrocih zelo velik
vpliv pri prenašanju in učenju o kulturi, zato je za ohranjanje tradicije v skupnosti nujno
potrebno v proces šolanja vključiti tradicionalne vrednote Aboriginov. V nadaljevanju bomo
podrobneje proučili sporazum in vizijo šole, ki sta objavljena na uradni spletni strani avstralskih
šol (Tjuntjuntjara Remote Community School, 2019).
Vizija šole je podajanje dobre izobrazbe, ki vpliva na možnosti staroselskih prebivalcev v
sodobnem svetu. Šola deluje s skupnostjo z namenom ohranjanje tradicionalnega znanja in
kulture. Sodelovanje med šolo in skupnostjo je opredeljeno s štirimi različnimi poudarki, ki so
kulturno povezovanje, sodelovanje, učenje in vključenost učencev. Med najpomembnejšimi
poudarki je kulturno povezovanje, ki ima več ciljev:
-

otroci morajo biti ponosni na svojo kulturo in identiteto;
učitelji poznajo in razumejo učenčevo kulturo, zgodovino, načine učenja in
pridobivanja znanja;
vsi člani skupnosti morajo spoštovati kulturo Pitjantjatjara, njihov jezik ter zgodovino
skupnosti;
člani skupnosti vodijo učenje kulture in tradicionalnega znanja;
šola mora v kurikulum vključiti kulturo in zgodovino Aboriginov.

Odgovornost za izpolnitev zastavljenih ciljev imajo vsi člani skupnosti in šole. Družine in
skupnost lahko pomagajo pri učenju kulture v šoli in hkrati izobraževanju učiteljev o njihovi
kulturi. Poleg tega mora skupnost tudi spoštovati program šole in ga podpirati ter otroke
spodbujati k izobraževanju. Za boljšo sodelovanje med šolo in skupnostjo morajo člani
skupnosti predstaviti protokole, pričakovanja in način ravnanja v zvezi z delom in življenjem v
skupnosti. Za dobro sodelovanje morajo sodelovati vsi delavci šole, ki so se dolžni učiti o kulturi
in tradiciji ter v šoli ustvariti okolje, v katerem se odraža aboriginska kultura. Učitelji se morajo
vključevati tudi v aktivnosti skupnosti in pri tem razvijati razumevanje do kulture. Pomembno
je tudi spoštovanje skupnosti in njihove kulture, kar se mora odražati tako v šoli kot v
vsakdanjem življenju v skupnosti.
Pri razvijanju pozitivnega odnosa med šolanjem in tradicijo v skupnosti je zelo pomembno
sodelovanje med skupnostjo in šolo, ki se kaže tudi v skupnem odločanju o zadevah v šoli in
medsebojnem razumevanju o delovanju šole in skupnosti. Pri tem šola v izobraževalni proces
vključuje pripadnike skupnosti, prav tako pa Aborigini učitelje vključujejo v navade in običaje,
ki potekajo v skupnosti. Kljub poudarkom na kulturni komponenti v šoli ta hkrati zagovarja tudi
izobraževalni sistem, ki je skladen z drugimi šolami v Avstraliji, ter splošen učni načrt. Med
izobraževanjem se učenci naučijo angleškega jezika, hkrati pa pridobijo splošno znanje, ki jim
pomaga pri nadaljnjem šolanju v mestih. Šola zagotavlja široko polje znanja, v katero so
vključene izkušnje iz socialnega, umetniškega in športnega udejstvovanja, hkrati pa učni načrt
temelji na splošnem znanju za šole v Avstraliji. Šola kljub močnemu kulturnemu udejstvovanju
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ostaja zavezana splošnim učnim predpisom. Vpliv šole na kulturo je velik, participacija šole v
kulturnih dejavnosti pa se kaže kot blaženje kulturnih razlik in ovir med sodobnim svetom in
aboriginsko tradicijo.

7.3.

Sociološka opredelitev kulture in identitete v aboriginski skupnosti

Sociologija se že dolgo ukvarja s pojmom kulture kot družbenim pojavom in predmetom
proučevanja v sociologiji. Sociologija kulture mora za izhodišče vzeti kulturo kot družbeno
dejstvo, ki je sestavljeno iz strukture in praktične zavesti. Je združenje različnih družbenih
praks, ki same po sebi oblikujejo družbo in kulturo (Kržan, 2013). Mi smo razložili, kakšen je
pomen besede kultura ter kaj predstavlja v družbi. Nekoliko bolj splošen pomen kulture
predstavita Haralambos in Holborn (2005, str. 11), ki jo pojmujeta kot tisto, česar se naučimo
za delovanje v svoji družbi, torej znanje in sprejeti način vedenja v družbi. Kultura tako
predstavlja zbirko idej in navad, ki so skupne vsem članom družbe, ki jih prenašajo iz generacije
v generacijo. Glavni značilnosti kulture sta naučenost in to, da je skupna vsem članom
določene družbe. Kultura je pomembna tudi zaradi tega, ker v veliki meri določa, kako
pripadniki neke družbe razmišljajo in delujejo ter s tem oblikuje njihov pogled na življenje. S
tem vpliva na vedenje ljudi v družbi, ki se lahko močno razlikuje po posameznih kulturah.
Velike razlike med kulturnimi vzorci so zelo pogoste. Največkrat se omenja velika zahodna
kultura, ki jo nato primerjamo z manjšimi in včasih za zahodni pogled nekoliko ekstremnimi
kulturami.
Definicijo kulture lahko primerjamo tudi med opredeljevanjem kulture v odnosu do narave ali
družbe. Lukšič-Hacin in Hladnik razlikujeta sociološko in antropološko različico definicije
kulture, kot kompromis med obema pa kulturo definirata kot »… reprodukcijo vsebine in
obrazcev, vrednost, idej in drugih vsebin, ki imajo simbolni pomen in kot taki oblikujejo
obnašanje« (Lukšič Hacin, Milharčič Hladnik, Sardoč, 2011, str. 23). Kultura se v družbi kaže
tudi na simbolni ravni. Opredeljujejo jo tudi vzorci verovanja, morale in navade ljudi v družbi.
Večina drugih definicij se ukvarja tudi s konceptom prenašanja kulture iz roda v rod ter iskanja
razlik, ki določene kulture loči med seboj ali celo združuje (Lukšič Hacin, Milharčič Hladnik,
Sardoč, 2011).
Kultura se kaže z nekim delovanjem, ki je lahko za tiste, ki niso vključeni v isto družbo, nekoliko
nenavadno ali popolnoma v nasprotju s prepričanji. Pri razlagi kulture lahko dodamo tudi
pojem rase, ki se večkrat uporablja za razlikovanje med družbenimi skupinami, vendar je
velikokrat napačno razlagan. Za kulturo velja, da je naučen sistem, medtem ko pojem rasa
velja za nekaj, kar je pridobljeno ob rojstvu. Rasa je klasifikacija ljudi glede na fizikalne
lastnosti, uporablja pa se tudi za deljenje ljudstev glede na geografsko lokacijo. Vsekakor rasa
ne more temeljiti na podobni ravni razlikovanja kot kultura, predvsem zaradi več tisoč let
trajajočega preseljevanja ljudi po svetu. Boljši izraz za ljudi z isto geografsko lokacijo bi bil
etnija, ki ljudi identificira glede na socialne in kulturne skupine, ki temeljijo na skupnem izvoru
in tradiciji. Kulture se od rase ali etnije razlikujejo tudi po kompleksnosti in možnosti
spreminjanja, kar ji zagotovi možnosti za preživetje v nadaljnjih generacijah (Hampton,
Toombs, 2013).
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Poleg kulture smo pri opredelitvah aboriginskih skupnosti govorili tudi o identiteti kot
pomembnem dejavniku družbe v skupnostih. Identiteta se povezuje s pripadnostjo neki
družbi, posameznik pa od družbe pričakuje sprejetje in pripis določenega položaja. Pri
identitetah razlikujemo podedovane skupinske identifikacije, ki se kažejo v dojemanju spola,
rase, religije in drugih dejavnikov, na katere posameznik težje vpliva. Druga vrste identifikacij
so alternativne, na katere ima posameznik več vpliva. To sta na primer izobrazba in poklic. Pri
identitetah lahko pride tudi do zlorabe med družbenimi skupinami, ki se med seboj
stigmatizirajo in stereotipno razlikujejo. Negativni stereotipi so največkrat vezani na spolno in
etnično pripadnost, kar je privedlo do večjih razlikovanj med ljudmi na svetovni ravni ((Lukšič
Hacin, Milharčič Hladnik, Sardoč, 2011).
Wallerstein (2006) v sodobnem svetu prepozna dvoumne identitete, saj ljudje drug drugega
sprašujejo o identiteti in se tako etiketirajo. Določena skupnost svojo povezanost tvori s
pojmom naroda in ustanovi svojo državo, druge pa s svojo kulturo in jih povezujejo etnične
značilnosti. Na osnovi te teorije skupine ljudi opisuje kot raso, narod in etnično skupino, kar
smo proučili v naslednjem poglavju.
V naslednjem poglavju smo vključili tudi pojem nacionalnosti, ki smo jo poskušali približati
aboriginski družbi, v tem poglavju pa lahko najprej spoznamo nacionalno identiteto. Razlago
termina nacionalna identiteta opisuje Smith (2005, str. 29–33) v knjigi Nacionalizem: teorija,
ideologija, zgodovina. Definicija nacionalne teorije razlaga kot »nenehno reproduciranje in
reinterpretacije vzorcev vrednot, simbolov, spominov, mitov in tradicij, ki tvorijo značilno
dediščino narodov, in identificiranje posameznikov s temi vzorci, z dediščino in njenimi
kulturnimi prvinami« (Smith, 2005, str. 30). Dodati moramo še dva ključna odnosa, med
kolektivno in individualno ravnijo analize ter med kontinuiranostjo in spreminjanjem
identitete. Pri kolektivni in individualni ravni gre za posameznikovo dojemanje oziroma
pripadnost več identitetam. Individualna raven identitete določa lastnosti, ki smo jih v družbi
pridobili in nas določajo na bolj osebni ravni. Ta raven se lahko tudi velikokrat spreminja, saj
se lahko identificiramo na več različnih značilnosti družbe. To so na primer religija, etničnost
in tudi ekonomski razred. Kolektivno identiteto pa lahko pripišemo kulturnim prvinam družbe.
Te se med seboj razlikujejo po funkcionalnosti in trajanju, kar opredeljuje tudi identiteto.
Smith v razlagi poudari tudi spreminjanje kulture, ki je odvisno od celotne družbene skupine.
Dojemanje kulture in identitete v družbi se spreminja skozi zgodovino, lahko pa pride tudi do
radikalnih sprememb v družbi, ko se dojemanje družbe popolnoma spremeni v zelo kratkem
času. Mešanje identitet ali prevzemanje novih pomeni vnovično sprejemanje vrednot in
simbolov, hkrati pa prevzemanje nekaterih kulturnih prvin.
Identiteto tako lahko razumemo kot del posameznika, ki identifikacijo ustvari s prevzemanjem
kulturnih vzorcev določene družbe in svojo osebno izkušnjo. Socialna identiteta določa
posameznikov položaj v družbi, tako individualna kot skupna identiteta pa definirata in
vzpostavita sprejete odnose v družbi ter interakcije. Identiteto tako pojmujemo kot dojemanje
pripadnosti neki skupini, kar se lahko kaže na družinski, družbeni ali nacionalni ravni. Identiteta
se lahko ustvari na vsaki družbeni ravni, med njimi pa se zaradi različne razvitosti in drugih
dejavnikov družbe razlikuje (Hampton, Toombs, 2013).
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7.3.1. Splošno pojmovanje kulturnih in identifikacijskih vzorcev med Aborigini

O pojmovanju kulture in identifikacije med Aborigini govorimo šele po kolonizaciji Avstralije v
18. stoletju. Pred srečanjem Evropejcev aboriginska družba ni temeljila na običajnih vzorcih
kulture in identitete, kot so jo takrat pojmovali priseljenci. Evropejci so Aborigine sprva
obravnavali kot družbo brez kulture, saj pri njih niso prepoznali nobenih materialnih
značilnosti (hiše, religijska znamenja), hkrati pa Aborigini niso ustvarili nobenih sprememb na
ozemlju, na katerem so živeli, kar so takratni priseljenci razumeli kot nesposobnost kulturnega
razvoja. Šele kasneje je prišlo do spoznanja in priznanja kulture staroselskih ljudstev v
Avstraliji. Stanje oziroma odnos med staroselci in priseljenci bi lahko opredelili kot trk dveh
kultur (zahodne in staroselske), ki v marsičem nista bili združljivi. Zaradi nezmožnosti
kulturnega bogatenja je prišlo do prevlade ene kulture nad drugo, v tem primeru evropske
nad aboriginsko. Če si podrobneje ogledamo življenje Aboriginov v preteklosti in danes, lahko
opazimo kar nekaj vzorcev kulture in identitete. Aboriginska kultura in identiteta ne temeljita
na posameznih značilnosti družbe, kot sta religija in etničnost, ampak njihov način življenja
predstavlja skupek vrednot, običajev in vzorcev vedenja, ki predstavljajo specifično obliko
kulture. Z zahodnega vidika gre pri tem predvsem za pomanjkanje tehnologije in razvoja
skupnosti, zato so v preteklosti težko opredeljevali kulturo in identiteto Aboriginov. Kljub
tehnološki nerazvitosti in zahodnim definicijam identitete ter kulture lahko izluščimo nekaj
bistvenih vzorcev družbe, s pomočjo katerih lahko sestavimo aboriginsko kulturno identiteto.
Identiteta pri Aboriginih temelji na ozemlju, na katerem živijo in na katerem so živeli njihovi
predniki. Ta težnja po pripadnosti določenemu ozemlju je nadomestila običajni vzorec
pripadnosti po religiji in etničnosti. Aborigini pojmov religija in etničnost niso poznali, zato tudi
niso bistveni pri razlagi njihove identitete. Na tem mestu lahko dodamo, da je bilo verovanje
pri aboriginskih skupnostih prepleteno z vsakdanjim življenjem, zato ga težko predstavimo kot
samo del družbene identifikacije. Celoten način njihovega življenja predstavlja kulturo in
identiteto, ki temeljita na družinskem in ozemeljskem povezovanju med pripadniki družbe.
Aborigini so tako identiteto prevzeli glede na to, na katerem ozemlju so živeli in kateremu
plemenu so pripadali. Aboriginsko kulturo in identiteto tako lahko definiramo kot pripadnost
različni plemenski skupnosti na nekem ozemlju s specifičnimi vedenjskimi in simbolnimi
prvinami ter običaji (Hampton, Toombs, 2013).
Danes se v Avstraliji glede identitetnih vzorcev največ pozornosti namenja poimenovanju
skupnosti Aboriginov. Današnje imenovanje ljudstev, ki so na območju Avstralije živela pred
začetkom priseljevanja Evropejcev, je sad kolonialnih poimenovanj. Večino novih odkritih
ljudstev po svetu so imenovali staroselci, velikokrat pa se je uveljavila beseda aboriginal, ki
pomeni prvotno ali prvobitno. Aborigini so ime prevzeli zaradi takšnega poimenovanja skozi
zgodovino kolonizacije, danes pa predstavlja staroselsko ljudstvo v Avstraliji. Pri tem lahko
opozorimo, da pod pojem Aborigini spadajo tudi nekatera staroselska ljudstva v Kanadi in
Afriki. Vseeno beseda v Avstraliji ni preveč posplošena, saj predstavlja le ljudstva na celini,
medtem ko poznajo tudi ljudstvo s Torresovih otokov. Če želimo zajeti vsa ljudstva, ki živijo v
Avstraliji, vključno z otočji, jih lahko poimenujemo z besedo avstralski staroselci, medtem ko
podrobneje ločimo Aborigine (na celini) in ljudstva z otočja Torres Strait. Pri uporabi termina
moramo paziti, na koga želimo nasloviti določeno zadevo in tudi upoštevati mnenje skupnosti.
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Termina Aborigini in staroselci uporabljamo v bolj splošnih zadevah, če naslavljamo določeno
skupino Aboriginov, pa vedno uporabljamo njihovo poimenovanje skupnosti, na primer
ljudstvo Gandangarra (Working with Aboriginal …, 2009).
Evropejci so v prvi polovici 20. stoletja aboriginsko identiteto definirali glede na raso oziroma,
bolj natančno, barvo kože. Aborigine so označevali s pridevniki full-blood, kar pomeni, da
oseba ni imela belopoltih prednikov, poznali pa so tudi half-caste, quadroon in octoroon, ki so
označevali koliko njihovih prednikov je bilo belopoltih. Aborigine so tako delili glede na to,
kakšno razmerje so imeli med aboriginskimi in belopoltimi predniki. Kasneje so takšno
poimenovanje ukinili, začelo pa se je iskanje pravilne definicije za opis identitete aboriginov.
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so definicijo Aboriginov podale zvezne države Avstralije.
Te definicije so se med seboj razlikovale. Zahodna Avstralija je na primer za Aborigina
priznavala osebo, ki ima več kot četrtino potomstva iz staroselskih ljudstev v Avstraliji, zvezna
država Victoria pa vsako osebo, ki ima aboriginske potomce. V izogib nadaljnjim slabšalnim
izrazom in različnemu definiranju so leta 1981 predlagali novo obliko identifikacije
aboriginskih potomcev, ki je v veljavi še danes:
Aborigin ali pripadnik ljudstev z otočja Torres Strait je oseba, ki:
-

je potomec avstralskih staroselcev;
se javno identificira kot Aborigin ali pripadnik ljudstva z otočja Torres Strait;
je sprejeta v skupnost avstralskih staroselcev, v kateri živi.

Če oseba izpolni vsa merila, je v avstralski družbi in z avstralskimi zakoni obravnavana kot
potomec avstralskih staroselcev. Oseba s tem pridobi oziroma prevzame identiteto, ki
predstavlja njeno zvezo z Aborigini. Primer identifikacije bi bil videti takole:
-

sem potomec ljudstva Ngunnawal, ki živi na območju Novega Južnega Walesa;
sem Aborigin in ponosen potomec ljudstva Biripi ter se identificiram kot Aborigin;
aboriginska skupnost Yass me je prepoznala kot polnopravnega člana skupnosti, v
kateri živim in so živeli moji predniki.

Večina pripadnikov odročnih aboriginskih skupnosti, ki jih obravnavamo v magistrskem delu,
ne potrebuje identifikacije države, saj so v skupnost rojeni in v njej prebivajo. Čeprav se zdi
takšna identifikacija Aboriginov države neodvisna in spoštuje njihovo dostojanstvo, ima nekaj
kritik, predvsem zaradi principa, da evropska ali zahodna družba postavlja pogoje za
identifikacijo Aboriginov in ne oni sami Problem takšne identifikacije se pojavlja na Tasmaniji,
kjer po podatkih države živi 18.000 ljudi, lokalne oblasti na Tasmaniji pa priznavajo samo 6000
pripadnikov Aboriginov (Korff, 2018).
Identiteta Aboriginov danes ne temelji na dejstvu, da so prvotni prebivalci Avstralije in se med
seboj poistovetijo. Zahodni princip Aborigine obravnava kot skupno ljudstvo, ki živi na
območju Avstralije, čemur Aborigini močno nasprotujejo. Identiteta Aboriginov ni v celotni
skupnosti Aboriginov, ampak se delijo na več različnih ljudstev, ki živijo po Avstraliji. V Zahodni
Avstraliji živi že omenjeno ljudstvo Nyoongar, s katerim se identificirajo vsi potomci tega
ljudstva, tudi če živijo drugje. Večja aboriginska ljudstva v Avstraliji so Koori, Nunga, Yolngu,
Murri, Palawa, Bundjalung, Wiradjuri in številna druga. Identiteta aboriginov, ki temelji na
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državni ravni, je zanje vsekakor presplošna, zato je večinoma ne priznavajo (Working with
Aboriginal …, 2009).
Splošno identiteto predstavljata tudi zastavi, ki sta bili prvič predstavljeni leta 1971. Leta 1995
so v avstralskem parlamentu priznali obe zastavi, ki sta tako postali uradna znaka za Aborigine
in ljudstvo z otokov Torres Strait. Zastavi se lahko uporabljata tudi kot avstralski nacionalni
znak. Aboriginska zastava vsebuje tri barve, ki predstavljajo sonce, ljudstvo in zemljo
(Australian Aboriginal Flag, 2019).
Slika 16: Zastava avstralskih Aboriginov

Vir: Australian, Aboriginal Flag, 2019.

Zastava, ki predstavlja ljudstvo z otočja Torres Strait, nosi simbol belega Darija, ki predstavlja
pričesko. Bela zvezda pod njo predstavlja pet glavnih otočij in sredstvo za orientacijo, zastava
pa vsebuje še pasove zelene, črne in modre barve, ki predstavljajo zemljo, ljudstvo in morje
(Australian Aboriginal Flag, 2019).
Identiteto Aboriginov si lahko razlagamo na dva načina. Prvi je pojmovanje identitete, ki ga
podaja država, ki z njo opredeljuje in identificira posameznike v družbi. Gre za kategorizacijo
ljudi, ki jim zaradi drugačnega porekla pripadajo nekatere olajšave ali prirejeni zakoni. Takšna
vrsta identitete še vedno temelji na rasi, zaradi nekoliko poglobljenega sistema identificiranja
pa lahko rečemo tudi, da temelji na etničnosti. Ta temelji na identifikaciji družbenih skupin, ki
prihajajo iz iste geografske lokacije in imajo skupno tradicijo oziroma kulturo. Pri identiteti, ki
jo priznava država, sta primarnega pomena geografska lokacija in pripadnost določeni skupini,
vzorci kulture in tradicije pa so stvar posameznika.
Drugo pojmovanje identitete pripada vsakemu posamezniku posebej. To lahko prenesemo na
Aborigine, ki se za razliko od države ne identificirajo rasno, ampak samo preko kulturnih in
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socialnih vzorcev. Mišljenje, da se Aborigini identificirajo tudi rasno, je napačna percepcija
zahodnega sveta, ki je v Avstralijo prinesla multikulturno družbo. Pred obdobjem kolonizacije
se Aborigini v Avstraliji niso identificirali glede rase, saj so si bili med seboj zelo podobni.
Njihove razlike so temeljile na navadah, običajih, pravilih in vedenjskih vzorcih posameznega
plemena, najpomembnejša pa je bila pripadnost določenemu ozemlju. Osebna identiteta se
tako močno razlikuje od tiste, ki nam jo lahko pripisuje neka institucija, v tem primeru država.
Možnost posameznika v Avstraliji je tudi, da se kljub aboriginskemu poreklu ne identificira kot
pripadnik staroselcev, obratno pa se ne more vsak identificirati kot Aborigin.

7.3.2. Kultura in identiteta v Tjuntjuntjari
Odročna skupnost Tjuntjuntjara ima močno kulturno komponento, ki se kaže kot močan
dejavnik pri identitetni sestavi družbe. Katere kulturne vzorce zaznamo v skupnosti, smo
opisali že v pregledu verovanja in tradicije (poglavje 7.2.), te osnove pa nam služijo za
postavitev temeljev identitete. Prvi in najpomembnejši dejavnik je pripadnost ozemlju, na
katerem živijo. Prav zaradi tega dejavnika se je vzpostavila skupnost Tjuntjuntjara na območju
Velike Viktorijine puščave, saj je to območje predstavljalo življenjski prostor prednikov. Ljudi
združuje in identificira tudi skupna preteklost, ki so jo (predvsem starejši) preživeli v misijonu
Cundeelee. V skupnosti je še vedno močno prisoten tradicionalen način življenja, kar se kaže
predvsem v umetniških delih in načinu preživljanja. Tradicija je vključena v celotno življenje,
zato se lahko kaže kot močan identifikacijski člen v posameznikovem dojemanju osebne
identitete. Poleg tega se v skupnosti kaže tudi podobno verovanje, ki pa ni isto vsem
prebivalcem. Iz statističnih podatkov smo razbrali, da v krščanstvo spadata dve tretjini
prebivalcev, tretja tretjina pa še vedno izvaja obrede in vero tradicionalnega aboriginskega
verovanja. Do zdaj smo naštevali značilnosti skupnosti, ki so enake vsem, veroizpoved pa je
tisti del, ki ločuje prebivalce Tjuntjuntjare. Identiteta posameznika se vsekakor oblikuje tudi
glede pripadnosti religiji. Druga značilnost, ki tudi ni enaka vsem, je jezik. Najbolj zastopan
jezik v skupnosti je Cundeelee Wangka, v skupnosti pa govorijo tudi druge dialekte. Jezik
pomaga tudi pri identificiranju, saj različni jeziki predstavljajo različne prednike, hkrati pa več
različnih družin. Skupnost Tjuntjuntjara vsekakor ne predstavlja tako homogene družbe, ki je
bila značilna pri Aboriginih v predkolonialnem obdobju. Kljub nekaterim razlikam je močan
povezovalni člen v skupnosti tudi del identitete posameznika, ki se s tem identificira kot član
skupnosti Tjuntjuntjara. Celotna skupnost, medsebojno sodelovanje in življenje v odročni
skupnosti so vsekakor značilnosti, ki so del posameznikove identitete.
Ian Baird življenje v Tjuntjuntjari opisuje kot zelo svobodno, kjer ni motečih dejavnikov, kot na
primer v mestih. Življenje v skupnosti se lahko osredotoča na kulturno izpopolnjevanje, v
ospredju pa so vrednote, pomembne Aboriginom. Ceremonialno življenje še vedno poteka,
izvajajo pa ga večinoma starejši prebivalci skupnosti, ki so najmočneje navezani na
tradicionalno življenje in zemljo, na kateri živijo. Uspešnost preizkusa ohranjanja kulture in
identitete se bo pokazala čez nekaj let, ko bo naslednja generacija prevzela vodenje
tradicionalnega življenja v skupnosti. Tradicija se imenuje tjukurrpa, ki zavzema lokalne
zgodbe in pravila življenja. V naslednjih letih se zaradi različnih vplivov, tudi šole, pričakuje
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manjša zavzetost za izvajanje tjukurrpe, hkrati pa upada močna navezanost ne ozemlje
(Brewin, 2014).
Slika 17: Miselni vzorec identitete v Tjuntjuntjari

7.4.

Koncept nacionalizma in naroda v aboriginski družbi

Aborigini pred kolonializmom niso imeli skupnega ozemlja ali centralne oblasti, ampak so bili
razdeljeni v plemena, ki jih lahko imenujemo tudi skupnosti. Danes jih zahodna politika v državi
obravnava kot skupno ljudstvo in jih ne deli v posamezne skupine. Zahodna družba pozna
različne pojme, ki opisujejo vrsto skupine ljudi, ki so lahko združeni v narode ali nacije. Ker teh
pojmov med Aborigini običajno ne zaznamo, bomo v tem poglavju soočili teorije naroda in
nacionalizma ter pojme poskušali umestiti v aboriginsko družbo.
Beseda narod izhaja iz latinske besede in sugerira na neko skupino ljudi, ki so medsebojno
povezani na podlagi rojstva. Narod je večkrat razumljen kot sopomenka naciji, kar pa ne drži,
saj narod sam po sebi ni politična tvorba, medtem ko nacija je. Večkrat se pojem narod
uporablja za suverene države, vendar kljub temu ni pravilen izraz za imenovanje držav in njenih
prebivalcev. Narod se lahko razume kot kulturna kategorija, v kateri naj bi ljudi povezovali
skupni jezik, kultura, religija in tradicija. Pri tem bi lahko dodali tudi atribut ozemlja, vendar ta
ni nujen za nastanek naroda. Primer naroda brez svojega ozemlja so Romi, medtem ko Kurdi
naseljujejo določeno ozemlje na Bližnjem vzhodu, ki je razprostrto čez štiri državna ozemlja.
Narod, ki si je pridobil politično suverenost, imenujemo nacija, saj se na njihovem ozemlju
običajno vzpostavi nacionalna država. Tako se v nacionalni državi med seboj prepletata
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koncept državljanstva in etnične pripadnosti, pomembna pa sta tudi kultura in jezik (Lukšič
Hacin, Milharčič Hladnik, Sardoč, 2011).
Ker so narode večinoma sestavlja veliko število ljudi, jih Anderson (2007) imenuje zamišljene
skupnosti. Te naj bi bile prevelike, da bi se vsi poznali med seboj, zato glavno povezovalno
sredstvo postaneta tisk in bralna pismenost. Tisk preko medijev širi sliko o skupnem narodu,
to komunikacijo pa lahko razumemo kot produkcijo trajnih skupnosti. Ta proces naj bi se začel
šele v času sodobnih narodov in širitve tiskanih medijev.
Tudi Wallersteinov (2006) opis pojmov naroda in etnične skupine temelji na zahodni družbi,
saj naj bi ustrezala značilnostim svetovnega kapitalističnega gospodarstva. Narod pojmuje kot
sociopolitično kategorijo, ki je povezana tudi z državnimi mejami, medtem ko etnična skupina
spada pod kulturno kategorijo, ki naj bi temeljila na nekem vedenju, ki se prenaša skozi
generacije. Etnične skupine sicer pojmuje v delavskem razredu, kjer najmanjšim etničnim
skupinam pripisuje največjo možnost izkoriščanja kapitalistične družbe.
Na tem mestu smo si pogledali še opredelitve nacionalizma, etnije in narodu, kot jih razlaga
Anthony Smith (2005). Nacionalizem ima več različnih pomenov, med katerimi so
najpomembnejši proces formiranja narodov, zavest o pripadnosti narodu, nacionalni jezik in
simbolika, družbeno in politično nacionalno gibanje ter nacionalna ideologija. Pri vseh teh
pojmovanjih so pomembne združevalne funkcije ljudi v skupini, ki jih med seboj veže neka
enakost, kot je na primer jezik. Nacionalizem se ne razume kot neki družbeni pojav skupine,
kot je na primer nacija, ampak kot ideologija, ki v središče postavlja narod in poskuša prispevati
k njegovi rasti in blaginji. Še podrobneje jo lahko definiramo kot »ideološko gibanje za
doseganje in ohranjanje samostojnosti, enotnosti in identitete prebivalcev, ki po mnenju
nekaterih njenih članov tvorijo dejanski ali potencialni narod« (Smith, 2005, str. 19).
Nacionalizem temelji na narodu, zato ni nujno, da je prostorsko omejen. Glavna cilja
nacionalizma sta boj za neodvisnost naroda ali ohranjanje narodne skupnosti, če ima ta že
politično tvorbo. Iz nacionalističnega gibanja nastane tudi narod ali etnija, ki ju Smith loči glede
na atribute, ki jih vsebujeta. Narod definira kot človeško skupnost, ki ima svojo domovino in
skupne mite, zgodovino, ekonomijo, kulturo in obče pravice in dolžnosti, medtem ko etnijo
opisuje kot človeško skupnost, ki je povezana z domovino in ima skupne predniške mite,
spomine, kulturo in določeno mero solidarnosti. Narod tako pojmuje kot politično opredeljeno
skupnost ljudi, s svojo domovino in državnimi lastnostmi, etnija pa je skupnost ljudi v narodu,
ki zgodovinsko, jezikovno, religijsko in etnično spadajo v drug narod, z domovino pa jo
povezujejo le simbolne povezave, saj ne živijo na svojem ozemlju.
Aborigini v Avstraliji so pravice začeli pridobivati v drugi polovici 20. stoletja. Ker je Avstralija
razdeljena na zvezne države, so nekateri Aborigini prej pridobili pravice kot drugi. Tako so na
primer prvi volilno pravico dobili Aborigini v Južni Avstraliji, in sicer že leta 1890, medtem ko
so splošno volilno pravico v celotni Avstraliji dobili šele leta 1962. Tega leta je tudi večina
zveznih držav odobrila pridobivanje avstralskega državljanstva za vse staroselsko prebivalstvo.
Najpomembnejši dogodek pri priznavanju pravic Aboriginom je bil referendum iz leta 1967,
na katerem so predlagali vključevanje Aboriginov v državni popis in odobritev izdajanja
posebnih zakonov zvezni avstralski vladi za Aborigine, ki bi veljali po celotni Avstraliji. S tem so
se prvič lotili problema različne obravnave Aboriginov v zveznih državah Avstralije in začeli z
izvajanjem splošnih zakonov. Pot do referenduma je bila za Aborigine zelo težka, saj so se za
61

spremembe zakonov, ki jih je predvideval referendum, borili več kot desetletje. V teh letih je
po državi potekalo več protestov, ki so bili namenjeni vladi Avstralije, ki ni želela spremeniti
zakonodaje (Korff, 2018).
Slika 18: Protestnika pred parlamentom v Canberri

Vir: Korff, 2018.

Referendum je za Aborigine pomenil priznanje enakopravnosti na državni ravni in potrditev,
da so tudi oni ljudje. To so potrdili z vključevanjem v popise prebivalstva, v katere pred tem
niso vključevali Aboriginov, saj naj ne bi predstavljali prebivalstva Avstralije. Dobili so tudi
univerzalno zakonodajo, ki jih je ščitila in jim zagotavljala enakopravnost. Prav tako se jim je
izboljšal življenjski standard, saj je država odobrila določena financiranja, s katerimi so začeli z
izobraževanjem in vključevanjem v družbo. Ustanovili so tudi poseben oddelek v vladi, kjer so
se Aborigini ukvarjali z zakoni, namenjenimi njim. Referendum je potekal 27. maja, volivci pa
so z da ali ne odgovarjali o podpori novemu zakonu. V podporo novemu zakonu je glasovalo
90,77 % vseh volivcev, kar je predstavljalo največjo podporo kateremu koli zakonu v državi.
Zanimivo je, da je bila podpora zakonu v različnih zveznih državah drugačna, najmanjša je bila
v Novem Južnem Walesu. Zanimivo je, da je bila kar tretjina volivcev v Kalgoorlieju proti uvedbi
novega zakona. To je mesto, ki je danes eno izmed glavnih oskrbovalnih točk za odročne
skupnosti v Zahodni Avstraliji. Kljub visoki podpori novemu zakonu so spremembe potekale
zelo počasi. Različni dogovori in novi zakoni so se uveljavljali vse do leta 1998, ko so zakonsko
spremenili vse zadeve, o katerih so odločali volivci na referendumu leta 1967 (Korff, 2018).
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Pravice staroselskih narodov je obravnavala tudi Organizacija združenih narodov, ki je leta
2007 objavila deklaracijo o pravicah staroselskih narodov po svetu. Med državami, ki so sprva
zavrnile podpis deklaracije, je bila tudi Avstralija, ki je kasneje, leta 2009, prispevala svoj
podpis, saj deklaracija združenih narodov ni imela zakonskih možnosti vplivanja na državno
politiko. Največji kamen spotike je bil 26. člen deklaracije, ki je staroselskim narodom
zagotavljal pravico do uporabe, lastništva, razvoja in nadzora zemljišč, ki jim zakonsko
pripadajo. V primeru Avstralije bi to pomenilo predvsem večje zakonske ovire za gradnjo
rudnikov na aboriginskih ozemljih. V zadnjih letih je tudi vse več javnega diskurza o omejevanju
pravic staroselcev, ki je predvsem sad neoliberalne politike v določenih državah. Ta politika
poskuša tudi pri staroselcih vzpostaviti privilegij posameznikov, in ne celotne družbe
(Moreton-Robinson, 2017).
Pred obdobjem kolonializma Aborigini niso poznali pojmov nacije in naroda, saj so živeli v
plemensko razdeljeni družbi. Kot smo že omenili, se Aborigini nikoli niso združili skozi celotno
ozemlje Avstralije. Takšna vrsta pojmovanja se je uveljavila šele po referendumu leta 1967.
Nacionalizma, kot ga opisuje Smith, ne moremo primerjati s tradicionalnim življenjem
Aboriginov, ki niso poznali političnih gibanj in formiranja narodov. Pojem naroda in
nacionalizma se pri Aboriginih lahko uveljavita šele v času kolonializma in nastanka avstralske
države, ko sta se soočili zahodna in staroselska družba. Pojem nacionalizem se največkrat
uporablja v smislu primerjanja z drugimi narodi, ki jih Aborigini prej niso poznali, zato tudi ni
prišlo do razvoja ideologij.
Nekaj nacionalnih gibanj Aboriginov se je pojavilo v 21. stoletju. Primer je deklaracija o
aboriginski državi, ki se je pojavila leta 2015, zaradi nasprotovanja kolonialni oblasti v državi.
Deklaracija združuje vse staroselce na avstralski celini, bori pa se za neodvisnost od bele oblasti
ter uveljavlja svojo začasno vlado. Glavni poudarki deklaracije so:
-

Aborigini so prvotni lastniki ozemlja, ki je danes znano pod imenom Avstralija;
lastništvo nad tem ozemljen jim je dalo krvno potomstvo njihovih prednikov in
povezanost do zemlje ter upoštevanje tradicionalnih zakonov;
njihovi zakoni jih združujejo preko skupnih vrednot in identitete;
njihova nacionalna identiteta mora pridobiti vse pravice, ki jih uživajo drugi narodi;
kot narod imajo lahko politično neodvisnost, kar jim omogoča življenje po
tradicionalnih zakonih;
aboriginski narod ne priznava zakonov kolonialne Avstralije in njene nadvlade nad
njimi in njihovim ozemljem.

Takšna vrsta nacionalne ideologije se pojavlja predvsem v mestih, glavni namen pa je boj proti
nadvladi sodobne države Avstralije nad staroselskim prebivalcem. S tem želijo postati
enakovreden narod na svetu in ne samo del avstralske populacije (Declaration of Aboriginal
Nationality, 2015).
Drugi primer nacionalnega gibanja Aboriginov v Avstraliji je Unija suverenih prvih narodov in
ljudstev, ki aboriginskim skupnostim omogoča razglasitev svoje neodvisnosti. Gibanje temelji
na dejstvu, da Aborigini nikoli niso imeli možnosti ustanovitve suverene države, prepoznali pa
so tudi tri pomembne doktrine, ki jim omogočajo razglasitev neodvisnosti. Za ozemlje
današnje Avstralije nikoli ni bilo razglašeno vojno stanje med Veliko Britanijo in Aborigini, prav
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tako niso podpisali nobenega sporazuma glede ozemlja v Avstraliji. Britanski kolonialisti so
avstralsko celino zavzeli kot neposeljeno območje (terra nullius), kar se je kasneje izkazalo za
napačno percepcijo, saj so ta območja poseljevali Aborigini. Do zdaj se je osamosvojilo sedem
aboriginskih skupnosti na različnih delih Avstralije. To so: Murrawarri Republic, Euahlayi
Peoples Republic, Republic of Mbarbaram, Wiradjuri Central West Republic, Yidindji
Government, Yuggera Ugarapul Tribal Peoples, Mirrabooka Sovereign United Nations. Kljub
izpolnjevanju več meril za neodvisnost te republike nimajo veliko pravne moči v Avstraliji.
Delujejo sicer po principu, da vsaka izmed posameznih držav uveljavi svoje ozemlje, narod,
ekonomijo, oblast in ima možnost mednarodnega priznanja (Korff, 2018).
Koncepta nacionalizma in naroda se pri Aboriginih pojavljata šele v zadnjem stoletju, ko
poskušajo preseči nadvlado kolonialnih oblasti. Obstajata dve glavni različici nacionalizma
Aboriginov v Avstraliji. Prva temelji na združitvi vseh Aboriginov v skupen narod, ki bi bil ločen
od ostalega avstralskega prebivalstva in bi hkrati uveljavil tudi svoje pravice, zakone in
ozemlja. Druga vrsta pa se pojavi med aboriginskimi skupinami, ki se v večje skupnosti, ki jih
že poimenujejo narod, združujejo glede na poreklo in ozemlje bivanja. Te skupine se tudi
distancirajo od skupnega naroda vseh staroselcev na celini, ki bi ustanovil svojo državo.
Koncept naroda ali nacije tako pri Aboriginih ne vzdrži, saj zgodovinsko nikoli niso nastopali
kot en narod. Tudi koncept naroda je zelo težko uveljaviti, saj se Aborigini delijo na precej
skupin z različnimi dialekti, drugačno zgodovino in tradicijo. Narod bi tako lahko poimenovali
posamezne skupnosti, ki pa so večinoma premajhne za večji nastop pri uveljavitvi v
mednarodnem pravu. Na tej točki lahko dodamo še razlikovanje med Aborigini v skupnosti in
tistimi, ki živijo v odročnih skupnostih. V mestnih aboriginskih skupnostih je več težnje po
skupnem nastopu Aboriginov kot enega naroda, medtem ko se posamezne odročne skupnosti
od tega distancirajo. Za primer lahko vzamemo skupnost v Perthu (Noongar), ki aktivno
sodeluje v mestni politiki in tudi uveljavlja svoj samostojni politični organ. Takšna skupnost
svoj nacionalizem izraža preko meril zahodnega sveta, ki prevladuje na njihovem ozemlju.
Drugi primer pa bi bila obravnavana odročna skupnost Tjuntjuntjara, kjer ni zaznavnih teženj
po neodvisnosti in samovladi. Skupnost sicer ima svoj organ, ki tesno sodeluje z vsemi
prebivalci skupnosti in nato z oblastmi v Zahodni Avstraliji in Canberri. Skupnost bi lahko
povezali s konceptom naroda, saj ljudi povezujejo skupen jezik, zgodovina, simbolika, občutek
pripadnosti in tradicija. Imajo tudi svoje določeno ozemlje, vendar nobene težnje po popolni
suverenosti. Samoodločba sicer nastopa v smislu vplivanja prebivalcev na skoraj vse odločitve
v zvezi s Tjuntjuntjaro, vendar še vedno ne morejo vplivati na zakone, ki jih predlaga avstralska
vlada. Kljub temu bi prebivalce Tjuntjuntjare še vedno lahko poimenovali narod, čeprav ima
izredno majhno število prebivalcev. Za zdaj v literaturi nismo zasledili spodnje meje števila
ljudi, ki lahko sestavljajo narod, zato tega koncepta, zaradi premajhnega števila prebivalcev,
ne moremo izpodbijati. Dejstvo p je, da bi Aborigini v splošnem raje nastopili v posameznih
narodih, ki bi jih sestavljali samo pripadniki določenega ozemlja in tradicije, zelo malo
možnosti pa je za oblikovanje skupnega aboriginskega naroda.
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8. Potek in rezultati empiričnega dela
Pred raziskavo smo si zastavili štiri raziskovalna vprašanja, ki se navezujejo na področje
geografije in sociologije. Pri tem nismo natančno razdelili področij sociologije in geografije, saj
se stroki med seboj dopolnjujeta in hkrati prispevata k boljšemu razumevanju problema. Pri
geografiji smo se osredotočili predvsem na družbeni del, ki proučuje prebivalstvo, hkrati pa
tudi področje kulturne in socialne geografije, kar jo povezuje s sociologijo. Prav tako smo
sociološkemu raziskovanju dodali nekatere geografske prvine, ki nam pomagajo pri razlagi
lokacijskih in drugih dejavnikov na območju Zahodne Avstralije.
-

Kako geografska lokacija vpliva na ohranjanje tradicionalnega načina življenja v
Zahodni Avstraliji?
Kakšne so razlike med aboriginskimi skupnostmi v mestih in odročnih skupnostih?

Pri vprašanjih smo se poglobili v delovanje skupnosti v mestih in na odročnih lokacijah ter
opredelili tipe geografske skupnosti. Glavne ugotovitve so pokazale, ali je za ohranjanje
kulture in tradicije Aboriginov najpomembnejša odročnost in kateri drugi dejavniki še vplivajo
na to.
Drugi raziskovalni vprašanji se navezujeta na sociologijo:
-

Kako bližina sodobnega zahodnega sveta vpliva na izvajanje tradicije Aboriginov?
Kakšni so odnosi med Aborigini in zahodno družbo v Avstraliji?

Pri vplivu sodobnega zahodnega sveta nas zanima predvsem, kako se tradicionalna
aboriginska družba spreminja, prilagaja ali upira sodobnemu svetu ter kako vpliva na njihovo
življenje v mestih in odročnih skupnostih. Odnose smo proučevali s pomočjo zakonodaje in
vpliva na tradicijo Aboriginov, hkrati pa smo ugotavljali razmerje moči med njima. Pri odnosih
smo si ogledali tudi, kakšen je vpliv globalizacije in ali zahodno pojmovanje družbe ustreza ali
ne ustreza aboriginski družbi v Avstraliji.
Raziskovalno delo v Avstraliji je potekalo od 3. januarja do 31. januarja 2018. Namen
raziskovalnega dela je bil ugotoviti glavne razlike med življenjem Aboriginov na odročnih
lokacijah in v mestih ter vpliv sodobne zahodne družbe na njihovo kulturo. V prejšnjih
poglavjih smo se osredotočili na izsledke razpoložljive literature in virov. Ugotovitve
kabinetnega dela smo nato preverili z intervjuji, ki smo jih opravili med terenskim delom v
Zahodni Avstraliji, na območju mesta Perth, Kalgoorlie in Newman. Podatki o posameznih
odročnih skupnostih so težko dostopni, hkrati pa je tudi vstop v katero koli od teh skupnosti
zelo problematičen. Najprej smo naleteli na birokratske ovire, saj je pridobivanje dovoljenja
za vstop zelo dolgotrajno in večinoma neuspešno. Tako nam ni uspelo pridobiti dovoljenja in
s tem vstopiti v skupnost Tjuntjuntjara, smo pa opravili intervjuje z ljudmi, ki sodelujejo s
skupnostjo in so jo že obiskali. Drugo oviro za dostop do skupnosti predstavljajo tudi odročnost
in slabe cestne povezave, ki zahtevajo posebej opremljene avtomobile.
V mestu Perth smo si ogledovali aboriginske skupnosti in kulturne centre, pa tudi način
njihovega življenja v mestih. Raziskovanje v mestu je potekalo s pomočjo intervjujev in
opazovanja. Intervjuvance smo pridobili tudi v mestu Kalgoorlie, ki leži vzhodno od mesta
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Perth. Tam smo obiskali aboriginski jezikovni center, kjer med drugim proučujejo tudi jezik, ki
ga govorijo v skupnosti Tjuntjuntjara. Ker nam ni uspelo pridobiti dovoljenja za vstop v
skupnost Tjuntjuntjara, je žal nismo obiskali, smo pa nekatere odgovore na vprašanja pridobili
od ravnatelja šole v Tjuntjuntjari in delavke v jezikovnem centru, ki skupnost redno obiskuje.
Namesto Tjuntjuntjare smo obiskali skupnost Parnpajinya, ki leži ob mestu Newman, ter se
seznanili z njenim delovanjem.
Na terenu smo naleteli tudi na nekaj težav. Veliko ljudi ni bilo pripravljenih odgovarjati na
vprašanja, več sogovornikov pa je odgovarjalo zelo na kratko. Odnosi belega prebivalstva z
Aborigini so še vedno zelo občutljiva tema, zato se ji večina ljudi izogiba. Kljub temu smo
pridobili odgovore na vprašanja, v katerih smo poizvedovali o odnosih, načinu življenja in
prevladi sodobnega sveta nad Aborigini. Naši sogovorniki so bili lastnik galerije Japingka,
delavka v galeriji King's Park, učiteljica v osnovni šoli v Perthu, skrbnik nacionalnega parka v
Zahodni Avstraliji, glavna urednica angleško-aboriginskih jezikovnih slovarjev, delavka v
jezikovnem centru Kalgoorlie, ravnatelj šole v Tjuntjuntjari ter delavke v aboriginski skupnosti
v Freemantlu. Željo večine intervjuvancev, da se v magistrskem delu ne uporablja njihovo ime,
smo posplošili na vse. Opisali smo le, kje smo jih intervjuvali ter kako so povezani z Aborigini.
Imenovali smo jih intervjuvanec ter dodali še zaporedno številko. Mnenja intervjuvancev smo
v delu zapisali dobesedno, saj so bili posamezni intervjuje med seboj zelo raznoliki, zato bi
težje izpeljali analizo po vsebinskih sklopih. Na koncu smo predstavili tudi intervjuje z
Aborigini, ki so bili opravljeni leta 1993. V teh intervjujih govorijo o svojih dosežkih in
aboriginski identiteti.

8.1.

Intervju 1

Prvi intervju smo opravili z učiteljico v osnovni šoli, ki poučuje otroke v drugem razredu. Uči v
mestu Perth, trenutno v šoli Collier Primary School, učila pa je tudi na Clayton View Primary
School in Moorditj Noongar Community College. V več kot dvajsetletni karieri se je srečala s
številnimi otroki, ki so bili potomci Aboriginov. Zanimal nas je predvsem njen pogled na vizijo
šole, ki poučuje tudi otroke Aboriginov, ter stanje aboriginske skupnosti v Perthu.
1. vprašanje: Kako poteka pouk v razredih, kjer so prisotni tako aboriginski otroci kot
drugi?
V šolah, kjer imajo mešani razred, ni posebne obravnave aboriginskih otrok in Aboriginov.
Pouk je prilagojen avstralskim standardom in ne Aboriginom. Pri tem se pojavlja veliko
problemov pri izvajanju pouka. Prvi problem je redno motenje pouka s strani aboriginskih
otrok, saj nekateri niso vajeni sedenja v šoli in tudi nimajo spodbude staršev. Tisti, katerih
starši prihajajo iz bolj odročne skupnosti, še posebej težko delujejo v šoli, tako z vidika vzgoje
kot tudi doseganja minimalnih standardov znanja. Tukaj se kaže predvsem problem
motivacije, saj večina Aboriginov ne vidi smisla v pridobivanju izobrazbe. Običajno je tudi, da
se aboriginski otroci držijo zase in se ne družijo z drugimi v razredu. Na drugi strani pa lahko v
razredu sedijo otroci Aboriginov, ki živijo povsem navadno mestno življenje in povsem
normalno delujejo tudi v šoli.
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2. vprašanje: Kako je potekalo poučevanje na šoli Moorditj Noongar Community College?
Šola večinoma vpisuje aboriginske otroke z območja Pertha. Razredi so zato bolj homogeni,
kar predstavlja tudi lažje delo za učitelja. Število učencev v razredu je manjše kot običajno,
zato se lahko učitelj bolj posveti posameznemu učencu. V šolo hodijo učenci od tretjega do
sedmega razreda, kasneje pa se morajo vpisati v običajno šolo v mestu. Program učenja je bil
narejen po avstralskih standardih, v kurikul pa smo dodali nekaj več ur učenja o aboriginski
kulturi v mestu Perth. Pomembno je predvsem, da se otroci že od malih nog učijo angleščine,
kar ta šola tudi podpira. Tako se kasneje lažje integrirajo v druge šole in so bolj enakopravni
drugim učencem. Znanje angleščine je v drugih šolah v Perthu velik problem, saj aboriginski
otroci slabše govorijo angleško.
3. vprašanje: Kako šolski sistem vpliva na identiteto Aboriginov?
Šolski sistem v mestih ne ignorira aboriginske kulture, ki je prisotna povsod po Avstraliji,
vendar pa so v ospredju univerzalne vrednote. To pomeni, da se večina šol zavzema za
avstralsko identiteto, ki združuje vse prebivalce Avstralije. Aborigini temu večinoma
nasprotujejo, saj njihova kultura ni del sodobne avstralske družbe. Šole v mestih zagovarjajo
načelo enakih možnosti, kar pa seveda pomeni, da vse učence obravnavajo enako. Aboriginska
kultura je sicer tudi v zgodovinskih učbenikih priznana kot prva kultura na območju Avstralije,
zelo malo pa je govora o storjenih krivicah in današnjih problemih. Lahko rečem, da sodoben
pouk ne more vsebovati več učenja o aboriginski kulturi, saj tega ni v državnem kurikulu. V
Zahodni Avstraliji so letos (2018) začeli s programom Aboriginal Cultural Standards
Framework, ki bi v šolah bolj poudarjal učenje o aboriginski kulturi in spodbujal sodelovanje
učiteljev s starši aboriginskih otrok. Učitelji bi delo prilagodili njihovemu obnašanju in
običajem, kar pa je v praksi seveda nemogoče, če ima razred mešane učence.
4. vprašanje: Kako bi opisali ali ocenili kulturo Aboriginov v mestu Perth. Jo je mogoče
opaziti v vsakdanjem življenju?
Kultura Aboriginov je prisotna predvsem v njihovih skupnostih po mestu, medtem ko je
življenje v mestu povsem običajno. Sama poznam kar nekaj Aboriginov, ki živijo popolnoma
običajno življenje in imajo hkrati zelo malo stikov s svojimi predniki ali skupnostmi v mestu. Na
drugi strani se skupnosti trudijo oživiti kulturne vrednote prvotnih prebivalcev na območju
mesta Perth, kar je po mojem mnenju povsem nemogoče. Aboriginska kultura je bila s
kolonizacijo povsem zatrta, zato danes težko govorimo o pravi aboriginski kulturi ali tradiciji,
bolj gre za spominjanje kulturnih vzorcev. Težko verjamem Aboriginu, ki ga srečam v trgovini,
da živi tradicionalno življenje Aboriginov. S tem nočem nikogar zaničevati, vsekakor pa se mi
zdi pomembno, da se o škodi, ki je bila storjena njihovi kulturi, zamisli ves zahodni svet. Nekaj
več tradicionalnega življenja je mogoče opaziti v odročnih skupnostih, kamor pa vedno bolj
vstopajo zahodne vrednote.
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8.2.

Intervju 2

Drugi intervju je potekal z oskrbnikom parkov okoli mesta Perth in raziskovalcem naravnih
znamenitosti. Raziskal je dobršen del Avstralije. Zanima se predvsem za botaniko in jamarstvo.
Pri oskrbovanju parkov vedno tesno sodeluje z Aborigini, ki pomagajo tudi pri oskrbi, hkrati pa
se z njimi večkrat posvetuje o pomembnosti določenega območja. Več območij v okolici so
včasih redno obiskovali Aborigini, zato so še danes pomembna kulturna središča.
1. vprašanje: Kako poteka vaše sodelovanje z Aborigini?
Z Aborigini sodelujemo pri raziskavanju določenega območja. Z nami sodelujejo kot povsem
enakovredni raziskovalci, ki imajo namen poiskati in zabeležiti vse pomembne kulturne točke.
Večkrat priskočijo na pomoč, kadar ne vemo, ali so na območje hodili Aborigini ali ne.
Velikokrat je treba za kakšno mesto povprašati starejše, ki večinoma ne govorijo angleško.
2. vprašanje: Ali se na kakšnem območju pojavi konflikt med Aborigini in drugim
prebivalstvom?
Včasih se to pojavi na lokacijah, ki so pomembne tako za Aborigine kot tudi druge prebivalce.
Tak primer je na primer jama Yanchep, severno od Pertha, ki predstavlja priljubljeno izletniško
točko. Zgodba o tej jami sega več desetletij nazaj. Jama je bila za turiste odprta že v začetku
20. stoletja. Kasneje, v šestdesetih letih, so zaradi upada turistov v jamo nastavili več lobanj,
ki so pripadale Aboriginom, z namenom povečanja obiska. Problematično je bilo predvsem to,
da so jih ukradli Aboriginom, pa tudi to, da so si izmislili zgodbo o tem, da so v tej jami Aborigini
ubijali ženske. Zgodba seveda ni resnična, vsekakor pa kaže na zaničevanje aboriginske kulture
v prejšnjem stoletju. Danes pa je težava v tem, da želijo Aborigini jamo pridobiti pod svojo
oskrbo, saj naj bi bila zgodovinsko povezana z njimi, kar ne drži. Tu je primer, kako izmišljena
zgodba belcev zmede kulturo Aboriginov, hkrati pa pride do konflikta glede ozemeljskih pravic.
3. vprašanje: Ali poznate še kakšno zgodbo o krivičnem ravnanju z Aborigini na tem
območju v zgodovini?
Takih zgodb je veliko. Ena izmed njih se tiče tudi hiše mojih prednikov v kraju Joondalup. Moji
predniki so se tja naselili v 20. stoletju, osrednji del hiše pa je bil postavljen že precej prej.
Uradna zgodba je bila, da je služil za pastirje, ki so gnali krave, kot prenočišče in varen prostor
pred Aborigini. V resnici je ta zidani del hiše služil kot zaporna celica za Aborigine, kamor so jih
zapirali belci. V tej hiši naj bi bival tudi Jack Gibbs, ki je bil v prvi polovici 20. stoletja viden
politik v Avstraliji. Tudi on je vedel, kaj se je v resnici dogajalo na tem kraju. Čeprav smo
ugotovili resnično zgodbo, ta še vedno ostaja skrita, saj je niso pripravljeni sprejeti ne belci ne
Aborigini.
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8.3.

Intervju 3

Intervju smo opravili v kulturnem centru Walyalup. S centrom je zelo težko priti v stik po
telefonu ali elektronski pošti, zato smo tja prišli nenapovedano. Na žalost tam ni bilo nobenega
člana skupnosti, samo delavki, ki skupnost podpirata in skrbita za center. Vseeno smo nekaj
vprašanj zastavili tudi njima, vendar smo dobili večinoma posredne odgovore. Intervjuvali smo
delavko, ki skrbi za urejanje spletne strani in galerije.
1. vprašanje: Kako deluje kulturni center Walyalup? S čim točno se ukvarja?
Kulturni center Walyalup združuje Aborigine Noongar, ki živijo na območju Pertha. Glavni
dejavnosti sta vodenje kulturnega centra v Freemantlu, kjer potekajo delavnice in
izobraževanja o aboriginski kulturi, in organiziranje dogodkov po jugozahodnem delu Zahodne
Avstralije. Na teh dogodkih nastopajo Aborigini, ki predstavljajo svojo kulturo. Trenutno v
centru ni nobenega Aborigina, ker se tradicionalno selijo v druge predele območja. V centru
sodelujejo tudi Aborigini, sicer pa so skozi vso leto tu razstave umetniških del in drugih
predmetov, ki prihajajo iz različnih skupnosti. Obstaja tudi možnost nakupa določenih del,
hkrati pa ponujamo široko paleto literature o Aboriginih v Perthu.
2. vprašanje: Kako pa Aboriginom uspeva živeti v skladu s tradicionalno kulturo v tako
velikem mestu?
Za bolj točen odgovor bi morali vprašanje zastaviti komu od članov skupnosti, sicer pa
Aborigini tu živijo povsem tako kot včasih. Redno obiskujejo zanje tradicionalno pomembne
kraje ter tam izvajajo obrede. Mesto takšen način življenja spodbuja, saj veliko prispeva h
kulturnemu bogastvu v mestu in turizmu. Ob spodbudi mesta Aborigini lahko živijo tako kot
včasih, sicer to ne bi bilo mogoče. Sodelovanje je obojestransko.
3. vprašanje: Ali mesto financira tudi ta kulturni center?
Tako je. V celoti nas financira mesto, nekaj malega prihodkov pa dobimo z vstopninami ob
organiziranju dogodkov in prodajo umetnin. Večji delež vsote od prodaje gre tistemu, ki je
predmet izdelal.
4. vprašanje: Ali kulturni center sodeluje tudi z drugimi aboriginskimi skupnostmi?
Seveda. Sodelujemo z vsemi aboriginskimi skupnostmi na območju mesta Perth. Sodelovanje
poteka z izmenjavo umetnin v galerijah ter razno drugo medsebojno pomočjo. Hkrati si
pomagamo pri identificiranju prednikov, pri čemer nam pomaga nacionalni program za iskanje
prednikov. Na spletni strani Storylines lahko ugotovimo, v katerem delu Avstralije so živeli
aboriginski predniki in kaj se je z njimi zgodilo.
5. vprašanje: Kakšna je vaša vloga v tem kulturnem centru?
Sem prostovoljka, ki pomaga pri organizaciji dogodkov in skrbi za kulturni center. Pomagam
pri promociji in izobraževanju ter sodelujem z drugimi skupnostmi.
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8.4.

Intervju 4

Četrti intervju smo opravili v aboriginski galeriji v King's Parku. King's Park je večji botanični
vrt, ki leži jugozahodno od centra mesta Perth. Tam smo naleteli na prodajalko, ki je potomka
Aboriginov in je bila pripravljena odgovoriti na nekaj vprašanj. Pozanimali smo se o delu
galerije ter življenju Aboriginov v mestu Perth.
1. vprašanje: Katera dela razstavlja galerija in kakšna je njena vloga pri predstavljanju
aboriginske kulture?
Galerija razstavlja dela okoliških umetnikov, ki večinoma delujejo v mestu Perth. Občasno
razstavljamo in prodajamo tudi predmete, ki jih pridobimo iz bolj oddaljenih skupnosti. Skoraj
vsi predmeti predstavljajo poslikave, ki so lahko v obliki slike na risalnem platnu, imamo pa
tudi poslikave kamnov in lesenih izdelkov.
Naš namen je predstavitev aboriginske kulture turistom in tudi prebivalcem Pertha. Gre za
priznanje, da so to ozemlje sprva naseljevali Aborigini, tudi območje, kjer danes leži botanični
vrt. Zato v galeriji poskušamo izbrati dela, ki so jih naslikali potomci Aboriginov, ki so tu živeli
v preteklosti. Tako lahko zgodovino Pertha predstavimo na nekoliko drugačen način – torej ne
kot kolonialno naselbino, ampak kot življenjski prostor Aboriginov.
2. vprašanje: Ali pri tem sodelujete tudi z odročnimi aboriginskimi skupnostmi, na primer
s Tjuntjuntjaro?
Galerija v King's Parku večinoma sodeluje samo z bližnjimi skupnostmi. Vsekakor so v mestu
tudi galerije, ki redno sodelujejo z odročnimi skupnostmi. Sama skupnosti Tjuntjuntjare ne
poznam, vem pa, da nekatere odročne skupnosti svoje slike razstavljajo v galerijah v Perthu.
Poleg sodelovanja z aboriginskimi skupnostmi sodelujemo tudi z mestom in turističnimi
organizacijami.
3. vprašanje: Kakšno je življenje Aboriginov v mestu Perth? Ali še vedno živijo v skladu s
tradicijo prednikov?
Življenje Aboriginov v Perthu je zelo raznoliko. Nekateri živijo popolnoma enako kot drugi
meščani, imajo službo, hišo in družino, drugi pa še vedno obujajo nekatere tradicionalne
načine življenja, ki jih v tako velikem mestu težko izvajajo. Takšno življenje, kot so ga poznali
naši predniki, je v mestu nemogoče, vsekakor pa obstajajo nekateri vzorci stare tradicije. To
so predvsem jezik, ki se še vedno pojavlja med Aborigini, ter nekateri kulturni vzorci, kot je na
primer sedenje v krogu med pogovorom. Veliko ljudi z nezaupanjem gleda Aborigine v parku,
ki sedijo v krogu in se pogovarjajo, v resnici pa gre za popolnoma običajen način komunikacije.
Sama dobro poznam svoje prednike in njihov način življenja, vendar žal ne morem živeti enako
kot oni. Vsekakor se je življenje izboljšalo po pridobitvi več pravic, saj ni več zatiranja
aboriginske kulture, kot se je to dogajalo pred desetletji.
4. vprašanje: Opazil sem, da tudi vi uporabljate besedo Aborigini (Aboriginal people). Ali
je torej bolj primerno poimenovanje Aborigini ali avstralski staroselci (Australian
indigenous people)?
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Beseda Aborigini prihaja iz kolonialnih jezikov, vendar so to poimenovanje čez leta nekako
posvojili. Tako danes ni nič narobe, če uporabljamo besedo Aborigini, saj jo uporabljamo tudi
sami. Besedno zvezo avstralski staroselci so začeli uporabljati v politiki, ker naj bi lepše zvenela,
so nam pa s tem nekako odvzeli neko identiteto. Zato danes poznamo aboriginski radio in
aboriginske skupnosti, in ne staroselske. To poimenovanje je sicer zelo široko, saj Aborigini še
danes raje uporabljajo poimenovanje ljudstva, v katerem so živeli predniki. V Perthu so
najštevilčnejši pripadniki ljudstva Noongar, obstajajo pa tudi številni drugi. Aborigini so se med
seboj sposobni ločiti po skupinah, saj je med njimi razlika v nekaterih kulturnih vzorcih, pa tudi
v jeziku.
5. vprašanje: Kakšen je odnos Aboriginov z drugimi prebivalci v Perthu?
Odnos bi ocenila kot dober. Vsekakor se je v zadnjih letih močno izboljšal, še vedno pa
obstajajo razlike med ljudmi. Nekateri se med seboj dobro razumejo, drugi manj. Največ
problemov nastane zaradi zmotnih predstav o Aboriginih ali slabem poznavanju njihove
kulture. Znanje o aboriginski kulturi lahko pridobimo le iz knjig, ki so jih napisali Aborigini sami.
Te so na voljo šele zadnjih deset ali dvajset let, pred tem pa so vse knjige pisali belci. Danes se
s svojo kulturo ukvarjajo predvsem Aborigini in ne več drugi, kar je precej boljše za pravilnejše
razumevanje in dobro predstavitev kulture. Večinoma mesto deluje tako, da skuša odpraviti
razlike med Aborigini in drugimi, vendar sta še vedno prav med Aborigini močno prisotni
revščina in brezposelnost, kar včasih privede do konfliktov.
6. vprašanje: Kako Aborigini gledajo na turiste?
Tisti, ki delajo v skupnostih in se ukvarjajo s turizmom, so turistov vajeni in jim tudi radi
predstavijo svojo kulturo. Obstaja pa precej takih, ki turistov, še posebej evropskih, niso veseli.
Jaz se na primer z vami lahko pogovarjam, lahko pa boste naleteli na sogovornika, ki vam ne
bo pripravljen pomagati. Takrat ne smete biti užaljeni, odklonitev pogovora med Aborigini ne
pomeni, da vas sovražijo, ampak jim preprosto ni do pogovora.

8.5.

Intervju 5

Intervju je potekal v galeriji Japingka, kjer smo se pogovarjali z lastnikom galerije. Tam smo
naleteli tudi na umetniška dela, ki so nastala v skupnosti Tjuntjuntjara. Odgovori na vprašanja
so precej kratki, vendar nam je lastnik galerije poslal tudi podrobnejše gradivo o delih iz
Tjuntjuntjare in video posnetek, ki prikazuje, kako ustvarjajo dela v skupnosti in kako avtorji
razlagajo svoje slike. To gradivo bomo opisali v naslednjem poglavju.
1. vprašanje: Kako sodelujete s skupnostjo Tjuntjuntjaro?
Z njimi komuniciramo s pomočjo telefona ali elektronske pošte, tako da smo vedno v stiku.
Moj sodelavec občasno tudi obišče skupnost.
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2. vprašanje: Koliko risb letno dobite iz skupnosti Tjuntjuntjara?
Običajno slike razstavimo samo v določenem delu leta, ko priredimo razstavo del iz samo ene
skupnosti. Takrat razstavimo približno 40 del.
3. vprašanje: Kaj je glavni namen obiskovalcev in kupcev v vaši galeriji?
Glavni namen je ogled slik v živo in spoznavanje njihove kulture ter zgodb o vsaki sliki. Te
pridobimo s pomočjo pogovora z avtorjem.
4. vprašanje: Koliko prihodkov od slike se vrne avtorjem?
Vsota prihodkov se redno spreminja. Odvisna je od količine prodanih slik. Vedno gre vsaj 60 %
prihodkov nazaj v aboriginsko skupnost ali umetniški center.
5. vprašanje: Kakšni so vaši načrti za prihodnost glede sodelovanja z odročnimi
skupnostmi?
Naš privilegij je, da osebno spoznamo avtorje slik iz odročnih skupnosti in nato njihova dela
razstavimo v galeriji, ki jo obišče vedno več ljudi, ki jih zanima aboriginska kultura. To se je
izkazalo kot zelo uspešno sodelovanje, za katerega upamo, da se bo v prihodnosti še širilo.
V galeriji so opisali še potek izpeljave vsake posamezne razstave. Ta vedno poteka tako, da
določijo aboriginsko skupnost, ki bo lahko razstavila slike. Za dobro razstavo nato za vsako
sliko napišejo zgodbo, ki jo pove avtor slike, oni pa jo zapišejo. Večkrat se sicer pojavi problem
pri razumevanju. Največ motivov predstavljajo naravno okolje in živalstvo ter rastlinstvo. Zelo
pomembni kraji v naravi so tam, kjer tudi v sušnih obdobjih ostaja voda (kamnite luknje –
rockholes). Včasih imajo težavo, če na voljo ni dovolj slik, saj Aborigini rišejo takrat, ko dobijo
navdih in ne takrat, ko morajo zaradi prodaje. Prav tako ne želijo biti časovno omejeni. Večina
galerij, vključno z galerijo Japingka, finančno pomaga umetniškim društvom v skupnostih pri
dobavi materiala za risanje. Kakšne bodo risbe, je popolnoma odvisno od posamezne
skupnosti oziroma avtorja.

8.6.

Intervju 6 in 7

Naslednja dva intervjuja smo opravili v jezikovnem centru v Kalgoorlieju. Obiskali smo
Goldfields Aboriginal Language Centre, kjer so zapisali jezik Cundeelee Wangka, ki ga govorijo
v skupnosti Tjuntjuntjara. Govorili smo z glavno urednico slovarja, ki je obiskala skupnost z
namenom zbiranja gradiva, in nam je odgovorila na nekaj vprašanj o tem, kako poteka
zapisovanje jezika in kako je videti življenje v skupnosti. Izvedeli smo, kakšen odnos imajo
Aborigini do obiskovalcev in obratno ter kako poteka tradicionalno življenje.
1. vprašanje: Kako je videti zapisovanje jezika v aboriginskih odročnih skupnostih?
V odročnih skupnostih zapisovanje jezika s starešinami poteka v dopoldanskem času.
Snemamo in zapisujemo zgodbe ter pogovore med Aborigini. Zapisujemo naravno govorjen
jezik, torej takšen jezik, kot ga normalno uporabljajo v skupnosti, nikakor pa ga ne zapisujemo
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sistematsko, na primer »povej mi besedo za stvar xxx«. V naravnem govoru zajamemo vse
glasove, vključno s tonom, dolžino izgovorjene besede ali stavka, zajamemo pa tudi socialne
prvine govora, kot so način govora, intonacija in telesna govorica. Med snemanjem
poskušamo vse skupaj zapisati v obliki besed in stavkov. Vedno uporabljamo vsaj dva
snemalnika.
Popoldan potekata prevajanje besed in stavkov ter skrbno zapisovanje besed po glasovih. Na
koncu vse pridobljene podatke shranimo v »toolbox«, kjer hranimo več različnih prevodov. Ko
je zbranih dovolj podatkov in besed, po navadi približno 3500 različnih besed, naredimo slovar
jezika.
2. vprašanje: Kateri jeziki so poleg Cundeelee Wangka še prisotni v Tjuntjuntjari? Koliko
je prisoten angleški jezik?
Cundeelee Wangka je najširše uporabljen jezik med vsemi starejšimi Aborigini. Otroci
uporabljajo približno 50 % aboriginskega jezika, sicer pa angleščino, saj obiskujejo šolo, kjer se
učijo angleškega jezika. Ko končajo s šolanjem, običajno spet prevzamejo aboriginske jezike.
V skupnosti je danes več različnih ljudi iz različnih skupnosti, zato se poleg Cundeelee Wangke
uporabljajo tudi jeziki, kot so Ngaanyatjatjarra, Yankuntjatjarra in Warlpiri.
3. vprašanje: Kako dolgo prebivate v odročni skupnosti? Ali izkusite tudi kaj
tradicionalnega življenja Aboriginov?
V skupnosti ostanemo najmanj en teden, običajno pa vsaj dva ali tri. Starešine lahko po treh
dopoldnevih dela postanejo zelo utrujeni, saj je zapisovanje jezika lahko zelo naporno delo. Po
prvih dneh imajo nato nekaj dni prostega časa, nato pa spet začnemo s tridnevnim
zapisovanjem jezika. Velikokrat Aborigini do jezikoslovcev prihajajo tudi, ko ne poteka
zapisovanje jezika, saj se spomnijo kakšne nove besede ali pa v svojem govoru želijo kaj
spremeniti. Za obujanje kakšnega starejšega jezika Aboriginom predvajamo posnetek tega
jezika, ki je lahko star tudi več kot 30 let.
Tradicionalno življenje Aboriginov v skupnosti je še danes zelo prisotno v vsakdanjem življenju.
Delo jezikoslovcev je, da poskušamo čim manj vplivati na vsakdanje življenje prebivalcev. Med
obiskom ničesar ne spreminjamo ali komentiramo, saj je naša glavna naloga opazovanje.
Vendar se vseeno zavedamo, da na tradicijo vplivamo tudi s pogovori s starešinami, hkrati pa
podpiramo njihov tradicionalni način življenja. Pri tem se Aborigini ne počutijo ogrožene, zato
tudi pogovori potekajo lažje, izvemo pa tudi precej več besed.
4. vprašanje: Katere dobrine in sodobna tehnologija so danes prisotni v Tjuntjuntjari? Ali
odročna lokacija vpliva nanje?
V skupnosti so na voljo računalniki, dostop do spleta, plavalni bazen, angleška šola, trgovina,
elektrika, pitna voda, hiše, in bolnišnica. Vse to je v samo eni majhni skupnosti. Ljudje, ki vodijo
organizacijo skupnosti, želijo spremeniti Aborigine, da bi se lažje vključili v zahodno družbo. To
se dogaja predvsem s posodobitvijo skupnosti in načinom delovanja. Aborigini v skupnosti se
spremembam močno upirajo in želijo ohraniti tradicionalni način življenja.
5. vprašanje: Kakšni so vaši pogledi na prihodnost jezika Cundeelee Wangka in skupnost
Tjuntjuntjara?
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Jezik Cundeelee Wangka je dobro ohranjen in močno prisoten med Aborigini. Tudi skupnost
ima pred seboj svetlo prihodnost. Skupnosti pomaga tudi umetniški center za slikanje, ki s
prodajo risb omogoča financiranje določenih stvari v skupnosti. Skupnost bo delovala samo v
primeru močne volje starešin in spoštovanja vseh zunanjih delavcev v skupnosti.
Eden izmed glavnih problemov vseh odročnih skupnosti je pomanjkanje mlajših moških.
Aborigini moškega spola imajo zelo visoko stopnjo umrljivosti zaradi prometnih nesreč, drugih
nesreč in samomorov. Velikokrat tudi pristanejo v zaporu in tako ne morejo več sodelovati v
skupnosti. Veliko žensk v skupnosti je vdov, ki same vzgajajo otroke in vnuke. Moški srednjih
let so glavni steber prenašanja aboriginske kulture in tradicije, ki bi lahko ob njihovem
manjšem številu čez čas oslabela. Tak trend se bo lahko začel že čez približno deset let.

Naslednji intervju, ki smo ga opravili v jezikovnem centru v Kalgoorlieju, je bil z delavko
aboriginskega porekla, ki prihaja iz odročne skupnosti v Kimberleyu, natančneje iz območja,
kjer živi ljudstvo Gooniyandi. Povprašali smo jo o življenju v odročni skupnosti – kako
ohranjeno je tradicionalno življenje in kako poteka vsakdan. Njeni odgovori so bili sicer zelo
kratki, nekaj težav pa smo imeli tudi pri komunikaciji, saj na njen govor angleškega jezika
močno vpliva aboriginski jezik.
1. vprašanje: Iz katere skupnosti prihajate in kakšen jezik govorite?
Prihajam iz skupnosti Wangkatjungka, z območja Gooniyandi. Moj jezik spada pod skupino
jezikov Gooniyandi in je drugačen v vsaki skupnosti. Jezike med seboj ločimo z zgodbami in
pesmimi. Govoriti znam tudi angleški jezik.
2. vprašanje: Zakaj ste se odločili oditi iz skupnosti in se preseliti v Kalgoorlie?
V skupnosti, kjer sem živela, ni bilo veliko dejavnosti, zato je bilo življenje večinoma
dolgočasno. Ko so skupnost obiskali jezikoslovci, sem jim lahko pomagala, saj sem tekoče
govorila jezik Gooniyandi, zaradi obiskovanja šole pa sem dobro govorila tudi angleško. Tako
so me povabili na delo v Kalgoorlie, kjer sem tudi ostala.
3. vprašanje: Kakšno je bilo vsakdanje življenje v skupnosti, kjer ste živeli?
Življenje je bilo dolgočasno, saj večinoma nismo počeli ničesar. Moški so kdaj pa kdaj odhajali
na lov, ženske pa so izdelovale izdelke za prodajo in kuhale. Ob večerih so starejši
pripovedovali zgodbe, peli pa smo pesmi ter obujali nekatere plese.
4. vprašanje: Kako sta delovali organizacija in oskrba skupnosti?
Večja organizacija v Kimberleyu je skrbela za več skupnosti. Financirala nas je država, večkrat
na teden pa so nam dostavljali hrano in druge dobrine.
5. vprašanje: Zanima me še vaše mnenje o najboljši besedi za poimenovanje avstralskih
staroselcev. Katero besedo uporabljate vi?
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Mene nič ne moti, če nam rečejo Aborigini. To imam nekoliko raje, kot da smo samo staroselci.
Med sabo se sicer nikoli ne bi tako imenovali, vedno vemo, iz katerega dela in katerega ljudstva
je prišla oseba.

8.7.

Intervju 8

Zadnji intervju smo opravili z ravnateljem in učiteljem na šoli v Tjuntjuntjari. Njegove odgovore
smo pridobili po elektronski pošti, saj je bil v času našega obiska v Avstraliji odsoten. Povprašali
smo ga, zakaj se je odločil za delo v odročni skupnosti ter kako poteka vsakdanje življenje v
skupnosti. Ravnatelj je lansko leto dobil tudi prestižno avstralsko nagrado za najboljšega
učitelja.
1. vprašanje: Zakaj ste se odločili za delo na šoli v odročni skupnosti?
Zelo sem spoštoval in še vedno spoštujem delo in življenje odročnih skupnosti, ki se trudijo
ohraniti tradicionalno življenje Aboriginov. Ko je bila možnost, da se prijavim za učitelja, sem
to storil brez pomisleka. Z ženo sva z leti pridobila veliko znanja o staroselski kulturi, hkrati pa
sva se zavedala, kako malo ljudje vemo o njej.
2. vprašanje: Kako je videti pouk v Tjuntjuntjari? Ali so velike razlike med šolami v mestih
in odročnih skupnostih?
Na naši šoli pouk poteka nekoliko drugače, saj imamo vpisanih manj učencev, hkrati pa pouk
prilagodimo tudi vsakdanjemu življenju v skupnosti. Tako na primer otroci ob petkih nimajo
pouka v šoli, ampak se s starešinami v skupnosti učijo o kulturi in tradiciji Aboriginov. Sicer
upoštevamo standarde angleških šol, kljub temu pa smo kurikul nekoliko prilagodili. Glavni
namen je združevanje aboriginske kulture in znanja v šoli. Šola velik poudarek nameni tudi
ohranjanju njihovega jezika, hkrati pa jih spodbuja k učenju angleščine. Za otroke je zelo
pomembno znanje dveh jezikov, saj tako lažje uspejo v življenju in delujejo v skupnosti.
3. vprašanje: Kako poteka vsakdanje življenje v skupnosti? Kakšno je vaše življenje v
skupnosti?
Življenje v skupnosti poteka običajno. Zaradi hude vročine poleti se večina stvari dogaja zgodaj
zjutraj ali zvečer. Prebivalci skupnosti se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, od risanja do
obiskovanja bližnjih krajev. Sam večino časa namenim šoli, kjer imamo nekatere dejavnosti, ki
potekajo tudi čez dan. Sam se izogibam pretiranemu vmešavanju v njihovo življenje, vseeno
pa se še vedno rad naučim česa o njihovi kulturi.
4. vprašanje: Kako odročnost vpliva na življenje v skupnosti (delovanje šole, oskrbo z
dobrinami)?
Ljudje me velikokrat vprašajo, zakaj raje živim v odročni skupnosti, ki leži cel dan vožnje od
bližnjega mesta. Sam jim odgovorim, da imam takšno življenje veliko raje kot vsakodnevno uro
in pol dolgo vožnjo do službe. Odročnost ima svoje prednosti in slabosti. Prednosti so
predvsem v tem, da je skupnost izolirana, tako da imajo prebivalci nekoliko več svobode.
Aborigini tudi lažje živijo tradicionalno življenje. Nekaj težav je pri oskrbi skupnosti, saj hrana
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s tovornjakom pride vsakih nekaj dni, pošta pa prihaja le vsak sedmi dan. Težave so tudi takrat,
ko potrebujem novo opremo za šolo, ki jo lahko dobimo le iz 700 km oddaljenega mesta
Kalgoorlie, kar mi vzame precej časa, poleg tega pa je zelo drago. Vseeno skupnost, kljub
odročni lokaciji, deluje normalno.

8.8.

Knjiga »My Kind of People«

Pri iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja smo si pomagali tudi s knjigo »My Kind of
People«, kjer je avtor Wayne Coolwell (1993) objavil dvanajst pogovorov z Aborigini, ki so
dosegli nadpovprečen uspeh v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Njegovi
sogovorniki govorijo o dosežkih, identiteti in o tem, kako je biti Aborigin. Gre za zdravnike,
igralce, učitelje in športnike. Glavna tema je odraščanje v prejšnjem stoletju, kjer je bilo
prisotnega ogromno rasizma in stereotipov o Aboriginih. Aborigini so v prejšnjem stoletju zelo
težko uspeli v življenju, predvsem zaradi prevlade belega prebivalstva. Avtor knjige se zato
osredotoči na identiteto ljudi, ki so v življenju uspeli v poklicih belih ljudi. Priznana zdravnica v
Perthu se kljub svojemu uspehu še zaveda svojih korenin in se identificira kot Aboriginka. Kaj
to pomeni za ohranjanje kulture in tradicije Aboriginov, je težko govoriti, saj samo priznanje
identitete še ne pomeni tudi ohranjanja kulture. Sogovorniki so večinoma zagovarjali svoje
poreklo in bili ponosni na to, da so Aborigini, čeprav so z leti izgubili stik s pravo tradicijo. Knjiga
nam bo pomagala predvsem pri ugotavljanju aboriginske identitete danes, vpliva preteklosti
na današnje stanje ter razlikovanja med Aborigini v odročnih skupnostih in mestih. Nekateri
intervjuvanci v večjih mestih živijo že od rojstva, nekateri pa so se tja priselili iz aboriginskih
skupnosti. Pozorni smo na razlike v dojemanju aboriginske kulture pri enih in drugih in
izpostavili namen identificiranja kot Aborigin. Pomembna je tudi primerjava v časih, saj je bila
knjiga napisana leta 1993, naše raziskovanje pa je bilo opravljeno v letu 2018.
V knjigi ni jasno zapisanih vprašanj, ki jih je avtor zastavil sogovorcem, zato težje analiziramo
posamezne odgovore. Pogovore lahko zajamemo v neko skupno celoto, pri kateri izpostavimo
najpomembnejše sklepe, ki so bili zapisani v knjigi. Osredotočili smo se predvsem na tematiko
identitete in življenja Aboriginov v zahodni družbi. Še pred tem je treba opozoriti, da je vzorec
intervjuvancev v knjigi majhen in med seboj zelo podoben glede na družbeni status. Sogovorci
so tako samo Aborigini, ki so v zahodni družbi z izobrazbo ali naravnim talentom nekaj dosegli
in v odgovorih povzemajo pot do tja.
-

Odraščanje v zahodni družbi: vsi sogovorniki v knjigi so omenili težke izkušnje z
rasizmom belega prebivalstva nad Aborigini. Ta se je kazal v nezaupanju, neenakih
možnostih pri šolanju in iskanju zaposlitve ter splošnemu žaljenju aboriginskih
prebivalcev. Rasizem ni prevladoval med celotnim belim prebivalstvom, so pa bili vmes
ljudje, ki so aborigine poniževali, nihče drug pa jih od tega ni odvrnil. Sogovorniki
opisujejo tudi pozitivne lastnosti v sobivanju z zahodno družbo, ki pa je bila večkrat na
preizkušnji prav zaradi posameznih akterjev, ki so v družbi delovali razdiralno.

-

Pot do življenjskega dosežka: Vsak od sogovornikov je omenil prepreke na poti do cilja,
ki so si ga zadali. Večino teh preprek je nastalo prav zaradi njihove etnične pripadnosti,
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zato se jim je bilo težko izogniti. Aborigini so se težje vpisali v šole, sploh kasneje na
univerzo, niso bili sprejeti v športne klube, težave pa so imeli tudi igralci in glasbeniki
pri javnem nastopanju. Sogovorniki, ki so postali umetniki, športniki in plesalci so
govorili predvsem v osamljenosti in zavračanju pomoči pri treningih, medtem ko so
učitelji in zdravniki izpostavljali predvsem slab odnos učiteljev. Med posamezniki je
prevladovalo mnenje, da Aborigini ne morejo doseči enakih standardov znanja kot belo
prebivalstvo.
-

Identiteta: Pogovor v knjigi je tekel tudi o sprejemanju njihove identitete. Sogovorniki
so med študijem in treningih manj razmišljali o svoje identiteti, saj je bil njihov cilj
uspeti v zahodni družbi in postati enaki belemu prebivalstvu. Šele kasneje, po
doseženem uspehu na svojem področju, je večino njih začelo razmišljati o svoji
preteklosti in skupnosti od koder so prihajali. V sedemdesetih in osemdesetih letih
prejšnjega stoletja je bilo še vedno običajno, da so Aborigini vedeli, kdo so njihovi
predniki oziroma ljudstvo. Tako so se vsi Aborigini v knjigi vrnili k svojim skupnostim,
kjer so obnovili vez z ostalimi in se začeli identificirati kot Aborigini, ne glede na to, kaj
so počeli v svojem življenju.

-

Kaj pomeni biti Aborigin: Vsak izmed njih je poudaril povezanost s svojimi predniki in
skupnostjo od koder prihajajo. Kljub modernemu načinu življenja se identificirajo kot
pripadniki Aboriginov, čeprav sami ne živijo v skupnostih in imajo zelo malo stika s
tradicijo Aboriginov. Vsak izmed njih je ponosen na svoje poreklo, prav to pa jih še
danes vodi v življenju k novim ciljem, pomagajo pa vsem ostalim Aboriginom pri
uresničevanju njihovih ciljev. Biti Aborigin danes pomeni identificiranje s svojimi
predniki in etničnim poreklom, ni pa nujno, da vsak od njih živi tradicionalno življenje,
ampak lahko sobivajo tudi z zahodno družbo v Avstraliji.
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8.9.

Primer skupnosti Parnpajinya

Parnpajinya je manjša aboriginska skupnost, ki leži ob mestu Newman v Zahodni Avstraliji,
zraven katerega leži glavna cesta Great Northern Hwy. Zaradi bližine mesta jo lahko uvrstimo
v obmestne skupnosti. Parnpajinya še vedno spada v odročne skupnosti, saj se tudi bližnje
mesto uvršča med odročna. Skupno ima dvanajst bivalnih hiš in tri poslopja z drugo
namembnostjo.
Zemljevid 7: Aboriginska skupnost Parnpajinya

Vir: Google Maps, 2019.

Parnpajinya je bila ustanovljena v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so
Aborigini rodu Martu dobili ozemlje, ki je bilo zanje zgodovinsko pomembno. V devetdesetih
letih je več organizacij pomagalo pri vzpostavitvi skupnosti, ki je takrat dobila prve hiše in
sanitarne objekte. Kljub razvoju skupnosti so prebivalci še vedno živeli v zelo slabih higienskih
razmerah ter imeli več socialnih težav, povezanih z uživanjem drog. V skupnosti je živelo
približno 60 prebivalcev, večina pa tam ni živela stalno. Boljši razvoj skupnosti se je začel leta
2002, ko so pripravili načrt za izboljšanje infrastrukture, vendar z gradnjo dodatnih bivalnih
prostorov in lokacije za obiskovalce niso izboljšali socialnih razmer v skupnosti (The Challenge,
Conversation …, 2012). Skupnost so z zakonom Aboriginal Communities Act 1979 priznali in
uvrstili med registrirane skupnosti z vsemi pravicami, ki ji pripadajo. To je septembra leta 2006
potrdil minister za staroselske zadeve (Minister for Indigenous Affairs), ki je skupnosti odobril
tudi zemljišče, na katerem stoji, in jim ga dal v njihovo upravljanje (Aboriginal Communities
Act 1979 Proclamation, 2006). Leta 2004 so odobrili gradnjo šestih novih hiš, v katerih je bilo
skupno 16 spalnic. Gradnjo hiš je odobrila država, kar pomeni, da je imela tudi stoodstotno
lastništvo. Za gradnjo so prispevali 1,1 milijona avstralskih dolarjev (Parnpajinya community
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transportable …, 2004). Leta 2006 so v Zahodni Avstraliji sprejeli tudi pravila oziroma stranske
zakone (By-laws), ki veljajo za aboriginske skupnosti. Zakoni določajo pravila vedenja in
opredeljuje kazni za kakršno koli odklonsko vedenje. Določeni so na primer osebe, ki lahko
vstopijo v skupnost, pravila vožnje, nočni hrup, zloraba alkohola in pooblastila policije. Alkohol
je prepovedano nositi v skupnost, ga ponujati drugim, piti ali biti opit. V zakonu je tudi
določeno, da je v primeru opitega stanja prepovedan vstop v skupnost, druga možnost pa je
takojšen prihod v svoje bivališče, ki se ne sme zapuščati do treznosti. Policija lahko kadar koli
vstopi v skupnost in odvzame prostost tistim, ki ne upoštevajo zakonov (Parnpajinya
Community By-laws, 2006).
Slika 19: Tabla s pravili pred vhodom v skupnost Parnpajinya

Avtor: Boštjan Lipar, 2018.

Na sliki, ki je bila posneta konec januarja 2018, lahko vidimo tablo pred vhodom v skupnost,
na kateri lahko preberemo izvleček zakonov, ki veljajo v skupnosti. Spodaj je napisano tudi
opozorilo, ki pravi, da lahko ob kršenju pravil posreduje policija. Napisi so v angleškem in
narečnem aboriginskem jeziku.
Skupnost je močno odvisna od bližnjega mesta Newman, v katerem živi približno 7000
prebivalcev, od tega 700 Aboriginov. Mesto je tudi središče srečevanja Aboriginov iz okoliških
odročnih skupnosti, katerega redno obiskuje približno 80 % aboriginskih obiskovalcev. Tam
po navadi ostanejo od enega do štirih tednov, glavna namena obiska pa sta srečevanje in
nakupovanje. Veliko družabnih dogodkov v mestu se odvija z alkoholom, kar je tudi eden
izmed glavnih problemov mesta, ki se bori s čezmernim pitjem alkohola. V večini okoliških
skupnosti je alkohol prepovedan, zato je zahajanje v mesto še pogostejše. Skupnosti brez
alkohola se imenujejo »suhe skupnosti« ali v angleščini Dry Communities (The Challenge,
Conversation …, 2012).
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Pri ogledu skupnosti smo videli več tabel, ki prikazujejo dobljene nagrade, ki jih je skupnost
dobila tekom let. Zadnji sta nagradi za urejeno in trajnostno skupnost, ki jih podeljuje
organizacija Tidy Towns v Zahodni Avstraliji. Skupnost je nagradi dobila leta 2010 in leta 2012.
Tidy Towns je organizacija, ki od leta 1969 podeljuje nagrade za najlepše urejena ruralna
naselja na odročnih lokacijah. Zaradi naravnih nesreč in socialnih težav je veliko skupnosti
neurejenih in slabo vzdrževanih. Organizacija se osredotoča na urejenost naselja, predvsem
na čiščenje odpadkov in ohranjanje narave. Danes večji poudarek dobivata trajnost naselij in
ohranjanje kulture. Zmagovalci natečaja dobijo denarno nagrado, ki je namenjena ohranjanju
čistosti naselja in nadaljnjemu razvoju. Pomembno je tudi sodelovanje državnih, podjetniških,
šolskih in aboriginskih organizacij, ki spodbujajo in pomagajo pri urejanju skupnosti (Tidy
Towns Winners's Book, 2012).
Kljub trudu organizacij, ki so želele izboljšati stanje v skupnosti, je veliko Aboriginov živelo v
bedi. Leta 2009 je bilo veliko poročil o nasilju in zlorabi drog. Še posebej so bili nasilju
podvrženi otroci in ženske, ki v okolici niso imele varne hiše, v katero bi se lahko zatekle.
Največji problem še vedno ostaja zloraba alkohola, ki posledično vodi v odklonsko obnašanje.
Problematika skupnosti so tudi nestalni prebivalci, ki tam ostanejo le kakšen dan ali teden. To
je običajno videti tako, da v mestu Newman pijejo alkohol, nato pa prespijo v skupnosti. Ker
so hiše v skupnosti javne, jih lahko koristi vsak Aborigin. Skupnost se je tako že večkrat znašla
na robu propada (Strutt Newman, 2009).
Slika 20: Smeti v skupnosti Parnpajinya

Avtor: Andreja Ferk, 2018.
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Skupnosti Parnpajinya je danes zelo slabo vzdrževana skupnost, ki ima le nekaj stalnih
prebivalcev, večina pa je prehodnih, ki tam ostanejo le nekaj dni. Socialno je zelo
problematična, saj v bližnjem mestu Aborigini še vedno pijejo alkohol in nato zahajajo v
skupnost. Ob našem obisku je bilo v skupnosti polno smeti in ogromno razbitih ali zažganih
avtomobilov. Bivalni prostori so bili novejše izdelave, vendar zaradi slabega vzdrževanja
močno poškodovani. Okolica skupnosti je neurejena in večinoma nasmetena z avtomobili in
drugimi odpadki. Skupnost je obdana z ograjo, redno pa jo zaradi varnosti obiskujejo tudi
policisti, to ne pomaga pri reševanju socialnih problemov. Vzroka za to sta tudi nezaposlenost
Aboriginov in bližina mesta, ki ne skrbi za bližnje skupnosti. Čez dan je v skupnosti le nekaj
Aboriginov, ki niso pripravljeni na pogovor ali kakršen koli stik s tujci. Razlog, zakaj ne skrbijo
bolje za skupnost, je tudi v tem, da si ne lastijo objektov, ki so tam postavljeni. Objekte
uporablja kdor koli, zato Aborigini tudi niso navezani nanje kot na dom. Dejstvo je tudi, da
prehodni obiskovalci prostor le koristijo, zanj pa ne skrbijo in tam pustijo tudi vse svoje
odpadke. Skupnost tako ne predstavlja novega doma na tradicionalni zemlji Aboriginov,
ampak le slab program za reševanje socialnih problemov. Aborigini iz rodu Martu so v
zgodovini ta kraj le obiskovali zaradi zaloge vode, vendar pa tam niso nikoli stalno živeli. Tak
način življenja je viden še danes, ko se Aborigini v tej regiji večinoma nahajajo samo del leta,
večino njih pa nima stalnega bivališča.
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9. Skupni rezultati terenskega in kabinetnega dela
V tem poglavju smo razpravljali o ugotovitvah, ki smo jih pridobili s terenskim in kabinetnim
delom. Preleteli smo vse pomembnejše podatke, zapisane v prejšnjih poglavjih, in jih nato
primerjali z ugotovitvami iz intervjujev. Pri tem smo tudi obrazložili, zakaj določenih informacij
in intervjujev nismo mogli pridobiti. Pri razpravi smo se držali okvirnega načrta, ki smo ga
predstavili v metodoloških izhodiščih. Začeli smo s prihodom Aboriginov, nato pa smo jih preko
geografskega in sociološkega orisa odročnih skupnosti povezali z mestnimi.

9.1.

Geografski del raziskave

Na začetku magistrskega dela smo soočili tri glavne stroke, ki proučujejo poselitev avstralske
celine. Med rezultati genetskih, arheoloških in paleoklimatskih raziskav je kar nekaj razlik,
vseeno pa se vedno bolj oblikuje enotno mnenje o času poselitve. Večina raziskav dopušča
precejšnje časovno obdobje, ki ga lahko zožimo. V našem primeru smo uporabili klimatske
podatke, ki so čas prihoda datirale približno 65.000 let nazaj. To smo potrdili tudi z domnevami
iz genetskih in arheoloških raziskav. Dejstvo, da so prvi potomci Aboriginov avstralsko celino
poseljevali že pred tisočletji, kaže na staro kulturo, ki se je večino časa razvijala v osami.
Srečanje z drugo raso so Aborigini doživeli šele v 18. stoletju, v letih priseljevanja pa so njihovo
kulturo belci skoraj povsem uničili. Ti podatki so pomembni tudi za proučevanje aboriginskih
skupnosti v sodobni družbi, ki se velikokrat ne zaveda kulturnega pomena staroselcev v
Avstraliji. Po pregledu literature in virov smo ugotovili, da so Aborigini govorili več kot 250
različnih narečij in živeli v manjših skupnostih. Današnji razvoj aboriginskih skupnosti
predstavlja ponovno združevanje Aboriginov v skupine, ki so zaradi kolonizacije celine skoraj
popolnoma izginile. Največje spoznanje pri tem je, da se je zaradi kolonizacije v aboriginski
kulturi v dveh stoletjih spremenilo več, kot v večtisočletni zgodovini.
Ob pridobivanju določenih pravic so se Aborigini ponovno želeli zbirati v skupine. Pri tem lahko
ločimo dve vrsti skupnosti, mestne in odročne skupnosti. Največje razlike med njima
predstavljajo število pripadnikov, lokacija, tradicija in organizacija skupnosti. V naši primerjavi
so proučevane mestne skupnosti v Perthu in odročne skupnosti v Zahodni Avstraliji
(Preglednica 3).
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Preglednica 3: Razlike med mestnimi in odročnimi aboriginskimi skupnostmi
Razlike
Število pripadnikov

Mestne skupnosti
Večje število pripadnikov
(lahko nekaj tisoč)

Lokacija

V mestih ali bližnjem
območju mesta

Tradicija

Slabše ohranjena, živijo tako
kot drugo mestno
prebivalstvo

Organizacija skupnosti

Organizirana preko mestnih
oblasti, skupnost ima svoje
pravice in dolžnosti

Odročne skupnosti
Manjše število pripadnikov
(lahko nekaj deset ali nekaj
sto)
Na odročnih lokacijah (vsaj
50 km od prvega stalnega
naselja)
Dobro ohranjen
tradicionalni način življenja,
večinoma uporabljajo
aboriginski jezik
Organizirana preko zvezne
države, delno avtonomno
odločanje

Število pripadnikov je večje v mestnih skupnostih, kjer Aborigini s pomočjo različnih društev
in organizacij obujajo svojo kulturo in tradicijo ter se zavzemajo za čim večje priznanje
aboriginske kulture mestnih oblasti. Odročne skupnosti imajo precej manjše število
pripadnikov, kar je neposredna posledica lokacijskega dejavnika. Odročne skupnosti za razliko
od mestnih predstavljajo dejanska naselja, ki ležijo v odročnih delih Avstralije. Zaradi slabih
naravnih pogojev skupnosti težje vzdržujejo večje število prebivalcev, zato so manjše, mestne
skupnosti pa omogočajo združevanje večjega števila pripadnikov. Lokacije mestnih skupnosti
v Zahodni Avstraliji so v večjih mestih, kot so Perth, Broom, Port Hedland.
Odročne skupnosti ležijo v Veliki Viktorijini puščavi, Gibsonovi puščavi in na drugih za življenje
manj primernih območjih.
Veliko razlik je pri vlogi tradicionalnega življenja v določenih skupnostih. Kako močno je kultura
Aboriginov prisotna v odročnih in mestnih skupnosti, smo ugotavljali s pomočjo literature in
drugih virov ter intervjujev. V mestnih skupnostih v Perthu je prisotna aboriginska kultura,
vendar je izvajanje tradicionalnega načina življenja skoraj nemogoče. V mestih delujejo
organizacije in društva, ki predstavljajo kulturo Aboriginov, ki so živeli na območju Pertha pred
priselitvijo belega prebivalstva. Večina pripadnikov prebiva v mestu, kjer živijo zelo podobno
kot drugi prebivalci mesta. Glavni nameni teh skupnosti so predstavljanje kulture, prodaja in
promoviranje umetniških del, ki jih izdelujejo Aborigini, ter turizem. Skupnosti v mestih tesno
sodelujejo z mestnimi oblastmi, ki skupaj popravljajo krivice, ki so se Aboriginom dogajale v
preteklosti. Največkrat gre za priznanje določenega dela mesta kot zgodovinsko pomembnega
območja za Aborigine in na splošno priznanje Aboriginov kot prvih prebivalcev tega območja.
V mestnih skupnostih se večinoma uporablja angleški jezik, čeprav je v nekaterih predelih še
vedno prisoten tudi aboriginski jezik. Tega uporabljajo predvsem starejši prebivalci.
V odročnih skupnostih je tradicija bolj prisotna v vsakodnevnem življenju. To velja predvsem
za skupnost Tjuntjuntjaro, kjer približno 180 prebivalcev še vedno želi živeti tako, kot so živeli
njihovi predniki. Tradicija se v skupnosti kaže na več načinov. Še vedno je močno prisotno
skupno odločanje o večini zadev, ki poteka z večernimi druženji in pogovori v središču naselja.
Zelo pomembni so starejši prebivalci, ki veljajo za starešine in znanje ustno prenašajo na
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otroke. To jim omogoča tudi šola, ki en dan v tednu namenja učenju o tradiciji in kulturi
Aboriginov na tem območju. Vsi prebivalci znajo govoriti jezik Cundeelee Wangka, prisotna pa
so še nekatera druga narečja aboriginskih jezikov. Z intervjuji smo izvedeli, da v nekaterih
skupnostih v Kimberleyu še vedno potekajo tudi lov na živali in obredi plesov ter pesmi.
Prebivalci ne živijo takšnega življenja kot njihovi predniki pred kolonizacijo, saj imajo v
skupnosti na voljo vse dobrine in tehnologijo zahodnega sveta.
Z geografskega stališča smo še dodatno opredelili skupnost Tjuntjuntjaro kot naselje. V
literaturi se za takšna naselja na odročnih lokacijah pojavlja ime ruralna naselja, ki niso bolj
določena. Sami smo s pomočjo različne literature o delovanju in organizaciji skupnosti
Tjuntjuntjare prišli do podrobnejšega opisa oziroma definicije, ki ponazarja edinstven primer
naselja na odročni lokaciji. Gre za naselje, ki je nastalo zaradi namena ohranjanja aboriginske
kulture, povod za to pa so dali Aborigini sami. Že nastanek nakaže specifični tip naselja, ki je
značilen za točno določena območja. Glavne značilnosti so odročna lokacija, ki smo jo kasneje
podrobneje analizirali, etnična sestava, velikost naselja in naravne razmere. Za odročna
aboriginska naselja je značilna homogena etnična sestava, zaradi katere je ohranjanje kulture
in tradicionalnega življenja uspešnejše. Velikost naselij je majhna. V njih živi največ 300
prebivalcev, največ skupnosti v Zahodni Avstraliji pa ima od 10 do 50 prebivalcev. Prebivalce s
skupnostjo veže pripadnost zemlji, s katere prihajajo predniki, zato se kaže kot glavni dejavnik
izbire lokacije. Lokacija naselja ni izbrana zaradi ugodnih naravnih razmer ali gospodarskih
vzrokov, ampak izključno zaradi tradicionalne navezanosti Aboriginov na določeno ozemlje.
Tako je tudi v primeru Tjuntjuntjare, ki sicer leži v predelu, kjer prevladujejo sušne razmere in
slaba prometna infrastruktura.
Odročno lokacijo v geografiji povezujemo tudi z območji anekumene. Odročna območja v
Avstraliji imajo posebne geografske lastnosti, ki jih lahko uvrstimo med vzroke in posledice
odročnosti. Med vzroki takšnih območij so največkrat slabe naravne razmere, ki so povezane
s pomanjkanjem padavin in drugih vodnih virov, ki so bistvenega pomena za stalno
naseljevanje ljudi. Odročni predeli v Avstraliji, ki nimajo rudnih bogastev, tudi niso zanimivi iz
gospodarskih vzrokov. Posledica slabih podnebnih razmer je zelo redka poseljenost teh
območij, ki imajo zaradi tega slabo razvito prometno infrastrukturo. Anekumena predstavlja
območja, na katerih zaradi slabih naravnih pogojev ni možno naseljevanje. Na odročnih
predelih Avstralije je v predkolonialnem obdobju živelo več aboriginskih plemen, ki so se
prilagodili na slabše naravne razmere. To pomeni, da je življenje na teh območjih mogoče,
vendar ne omogoča zahodnega načina življenja, saj Aborigini te zemlje niso obravnavali kot
anekumeno, ampak kot življenjski prostor. Nadalje se je odročnost lokacije pojmovala glede
oddaljenosti mest. V obdobju pred naseljevanjem belega prebivalstva v Avstralijo je bila z
vidika zahodnega sveta celotna celina na odročni lokaciji, danes pa to velja za predele, kjer
zaradi naravnih dejavnikov ni mogoče ustanoviti večjih mest. V skupnosti Tjuntjuntjara so kljub
veliki oddaljenosti prisotni vsi potrebni elementi za podporo naselja, kot sta na primer
električna napeljava in komunikacijska oprema. Imajo tudi stalen dotok iz podtalnice ter vse
druge dobrine, ki so na voljo tudi v zahodnih mestih. Prometna infrastruktura je sicer slabša.
Neasfaltirana cesta skupnost povezuje z mestom Kalgoorlie, letališče pa omogoča hitrejši
dostop do nekaterih življenjsko pomembnih dobrin, na primer medicinskih pripomočkov.
Ravnatelj šole v Tjuntjuntjari pravi, da odročnost skupnosti daje neke vrste svobodo, problemi
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pa se pojavijo samo pri zelo dragem transportu nekaterih pripomočkov za šolo, ki jih lahko
dobi v 700 km oddaljenem Kalgoorlieju.
Sodobna zahodna družba tako igra dvojno vlogo pri skupnosti Tjuntjuntjara. Sprva je bila
zahodna družba povod za to, da so se Aborigini želeli priseliti na odročno območje, kjer bi
ostali izolirani in bi lažje ohranjali svojo kulturo in tradicionalno življenje. Druga vloga pa se
danes kaže v tem, da zahodni sodobni svet, kljub odročni lokaciji, počasi vdira v skupnost. To
smo izvedeli s pomočjo dostopne literature in podatkov na spletu, pa tudi z intervjuji z ljudmi,
ki so skupnost že obiskali. V skupnosti so tako vsi elementi sodobnega zahodnega sveta, kot
so na primer elektrika, računalniki, klimatske naprave, bazen in trgovina. Tjuntjuntjara je tudi
povsem odvisna od financiranja države. Sami zaslužijo le nekaj malega s prodajo slik. Skupnost
kljub odročnosti dobiva podobo zahodnega naselja, kar ogroža predvsem tradicionalno
življenje Aboriginov.

9.2.

Sociološki del raziskave

Po analizi geografskega dela raziskave v magistrskem delu lahko lažje uvrstimo aboriginske
skupnosti v sociološkem pojmovanju. Glavna značilnost aboriginskih skupnosti je njihovo
medsebojno razlikovanje. Delimo jih na dve večji skupini, na skupnosti v mestih in skupnosti
na odročnih lokacijah. Skupnosti v mestih, ki so večinoma društva in organizacije, pomagajo
pri ohranjanju aboriginske kulture na območju mesta. Povezovalna dejavnika skupnosti sta
predvsem etnična pripadnost in aboriginska identiteta. Ker skupnost ne deluje po principu
skupnega bivanja in življenja, ni močnejših vezi v skupnosti. Za Aborigine so bili značilni močna
povezanost z ozemljem, na katerem so živeli, in močne sorodstvene vezi, ki v mestih izgubljajo
pomen. Zahodni način življenja v mestih močno vpliva na ohranjanje kulture in izvajanje
tradicije Aboriginov. Odročne skupnosti tvorijo manjše, močno povezane skupine ljudi, ki jih
povezujejo predvsem skupno bivanje, etnična in kulturna homogenost ter sorodstveni odnosi.
V teh skupnostih je tradicionalno življenje Aboriginov v večji meri prisotno v vsakdanjem
življenju, medtem ko je zaradi geografske lokacije vpliv zahodnega načina življenja manjši.
Tjuntjuntjara je odročna skupnost, ki smo jo podrobneje analizirali. Pri njej smo zaznali vse
značilnosti močno povezane skupnosti. V skupnosti so prisotni tudi tradicionalna organizacija,
ki se kaže v skupnem odločanju, močan vpliv starešin in večinska uporaba aboriginskega jezika.
Za odročne skupnosti bi lahko uporabili tudi pojem narod. Prebivalci skupnosti so povezani z
isto kulturo, skupnim jezikom, religijo in tradicijo. Vsi ti elementi nakazujejo na možno
uporabo pojma narod, vendar ga zaradi zelo majhnega števila pripadnikov večinoma ne
uporabljamo. Pojem narod bi sicer lažje uporabili pri manjših aboriginskih skupnostih, kot je
na primer Tjuntjuntjara, saj združuje zelo homogeno prebivalstvo, medtem ko Aboriginov na
nacionalni ravni ne moremo povezovati v narod ali celo nacijo, saj nimajo svoje lastne države,
poleg tega pa se kulturno in etnično med seboj zelo razlikujejo. Pojma narod in nacija sta
vsekakor preveč zahodno usmerjena, da bi ju lahko uporabili na ravni celotnega staroselskega
prebivalstva v Avstraliji.
Drugi pojem, ki smo ga soočili z Aborigini v Avstraliji, je nacionalizem. Tudi tega smo zaradi
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raznolikosti Aboriginov težko povezali z njimi, vendar pa smo odkrili nekatere nacionalistične
težnje po suverenih ozemljih. Te se kažejo po simbolnem osamosvajanju ozemelj, kjer živijo
večje skupine Aboriginov, ki so močno povezani s svojim ozemljem in želijo živeti po stari
tradiciji, kar jim onemogočajo sodobni zahodni zakoni. Našli smo tudi primer gibanja, ki se
zavzema za združenje vseh Aboriginov v Avstraliji pod enotno nacionalno identiteto, s katero
bi nastopili proti belemu in drugemu prebivalstvu v Avstraliji. Gre predvsem za težnjo po
vrnitvi vseh pravic do ozemelj, kjer so živeli Aborigini, saj so si jih kolonialisti prilastili brez vojn
ali pogajanj.
Za boljše razumevanje vpliva zahodne družbe na ohranjanje kulture in izvajanje tradicije
Aboriginov smo najprej ugotavljali prisotnost in ohranjenost kulture v mestnih in odročnih
skupnostih. Določanje merila za ohranjenost aboriginske kulture je sicer zelo težavno, saj bi
morali v tem primeru Aborigine raziskovati že pred 300 leti. Danes tako lahko lažje govorimo
o vplivu zahodne kulture in prilagajanju ter prevzemanju te kulture kot na primer o deležu
ohranjene kulture Aboriginov. Intervjuji, ki smo jih izvedli na območju mesta Perth, so nam
podali ugotovitve, pri katerih smo lahko zaznali precejšen vpliv sodobne družbe na življenje
Aboriginov. To se kaže v mestnem načinu življenja ter delovanju v zahodnih organizacijah, kot
so mestna politika, razna društva in galerije. Aborigini na območju mesta Perth so vedno bolj
vpeti v mestno politiko, pri kateri želijo dobiti priznanja o prvotnem lastništvu določenih
ozemelj in o kulturni pomembnosti. V mestu se pojavlja tudi precej galerij, ki razstavljajo in
prodajajo risbe, ki jih rišejo Aborigini v mestu ali odročnih skupnostih. Pri tem je treba
pripomniti, da kljub namenu ohranjanja kulture s pomočjo galerij te delujejo na povsem
zahoden način. Aborigini so v preteklosti risali risbe in okraševali druge predmete za namen
medsebojne komunikacije in pomnjenja zgodb, danes pa sta glavna namena prodaja in
zaslužek, ki se nato razdeli v skupnosti. V mestih je tradicionalno življenje zaradi prevlade
sodobnega načina življenja tako rekoč nemogoče.
S pridobljenimi podatki, literaturo in intervjuji smo ugotavljali prisotnost tradicije v odročni
skupnosti Tjuntjuntjara. Splošni statistični podatki kažejo na zelo etnično homogeno sestavo
prebivalstva, ki jo sestavljajo Aborigini z območja Pitjantjatjara. Zelo enoten je tudi jezik
Cundeelee Wangka, ki je, predvsem med mlajšimi, že pod vplivom angleškega jezika. Nekoliko
bolj razdvojena je pripadnost religiji. Zaradi predhodnega življenja v krščanskem misijonu več
kot 60 % prebivalcev Tjuntjuntjare pripada krščanski veroizpovedi, drugi pa pripadajo
tradicionalnemu aboriginskemu verovanju. Prisotnost in izvajanje krščanstva sta sicer v
zadnjih letih oslabela. Skupnost Tjuntjuntjara ima močno simbolno povezanost z ozemljem, na
katerem leži skupnost, velika povezanost pa je prisotna tudi med pripadniki. V intervjujih, ki
smo jih izvedli z obiskovalko in ravnateljem šole v Tjuntjuntjari, smo izvedeli, kako skupnost
deluje ter kako je videti vsakdanje življenje v skupnosti. Obiskovalka, ki je v skupnosti
zapisovala njihov jezik, je povedala, da sta kultura in tradicija v skupnosti močni, vendar že pod
vplivom zahodne družbe. V skupnosti so prisotni vsi elementi zahodnega tipa naselja, kar
pomeni tudi motnjo za tradicionalno življenje Aboriginov. Intervjuvanka nam je predstavila
tudi problem pomanjkanja moških srednjih let, ki v njihovi kulturi skrbijo za prenos
tradicionalnega znanja, veliko problemov pa imajo tudi ženske, ki ovdovijo in same vzgajajo
otroke. Izpostavila je tudi odnos zunanjih delavcev do prebivalcev v skupnosti, pri katerem sta
zelo pomembna spoštovanje in nevmešavanje. Ravnatelj je življenje v skupnosti opisal kot
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običajno, z več različnimi dejavnosti, ki jih vodijo Aborigini, nekaj pa pri tem pomaga tudi šola.
Šola v Tjuntjuntjari ima po njegovem mnenju zelo pomembno vlogo pri kulturi in tradiciji
Aboriginov, saj jih spodbuja k učenju s starešinami, hkrati pa jim omogoča tudi lažje
razumevanje zahodnega načina življenja.
Na tem mestu smo zapisali načine vplivanja zahodne družbe na kulturo Aboriginov, zaradi
katerega se kultura spreminja, prilagaja ali izginja. V mestnih skupnostih prevladuje bližina
zahodnega sveta, ki neposredno vpliva na ozemlja Aboriginov, hkrati pa jim s tem onemogoča
razvoj tradicionalnega načina življenja. V mestih so tako Aborigini večinoma povsem
prilagojeni zahodnemu tipu življenja, zato težko razločimo posamezne vplive na njihovo
kulturo. V odročnih skupnostih zaradi lokacijske izolacije neposredne bližine zahodnega sveta
ni, vendar ta kljub temu prihaja in vliva na skupnost. Zapisali in obrazložili bomo tiste vplive,
ki smo jih zaznali pri skupnosti Tjuntjuntjara.

1. Vpliv zahodnih zakonov – Avstralija ima enotno družbeno ureditev, ki velja za vse
ozemlje, le nekaj manjših izjem se pojavi na območjih, ki so jih v oskrbo dobili Aborigini.
S tem se pojavi zelo velik prepad med tradicionalno družbo in zahodnimi zakoni.
Aborigini morajo plačevati davke, imeti osebne dokumente, otroke pošiljati v šole,
velikokrat pa ne smejo izvajati tradicionalnega zakona, ki bi bil v nasprotju z zahodnimi
zakoni (Korff, 2018). S tem zahodna družba zelo vpliva na tradicionalno življenje
Aboriginov. Zahodna družba torej aboriginsko kulturo in tradicijo podpira le tam, kjer
se ne pojavijo nasprotja z zahodnimi vrednotami.
2. Šola – šola v Tjuntjuntjari podpira učenje o aboriginski kulturi, čemur namenja celo en
šolski dan v tednu. Prav tako so v šolski sistem vključeni tudi starejši prebivalci
skupnosti, ki znanje in zgodbe prenašajo na mlajše. Kljub temu šola izvaja
standardizirani kurikul, ki je skladen z drugimi šolami v Avstraliji. Učenje angleščine je
obvezno, hkrati pa želijo z znanjem in socializacijo v šoli Aboriginom nameniti enake
možnosti za življenje v zahodni družbi.
3. Sodobna tehnologija – v Tjuntjuntjari so danes prisotni vsi elementi zahodnega naselja,
kar ima velik vpliv na vsakodnevno življenje. V skupnosti so prisotni internet, sodoben
generator električne energije, črpalka vode, letališče, trgovina in bolnišnica.
4. Popolna odvisnost od državnega financiranja – zaradi javnega financiranja ima država
tudi večji vpliv na porabo denarja v skupnosti. Aborigini le nekaj denarja pridobijo sami
s prodajo risb, drugo pa je javni denar. Pri tem obstaja tudi zelo veliko tveganje za
prenehanje financiranja, kar je že leta 2015 želel storiti avstralski premier Tony Abbott,
ki je odročne aboriginske skupnosti obtožil velike porabe denarja (Australians rally
against …, 2015). Zahodni svet lahko s prenehanjem financiranja aboriginske skupnosti
močno prizadene obstoj njihove kulture.
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Zgoraj so našteti glavni vplivi, ki lahko prizadenejo tradicionalno življenje v skupnostih.
Trenutno skupnosti še ohranjajo določeno avtonomnost in prejemajo financiranje, vendar se
to lahko ob nenaklonjenosti politike v prihodnosti spremeni.
Pri Aboriginih smo ugotavljali tudi prisotnost in vrsto njihove identitete. Pri tem smo naleteli
na nekaj težav z literaturo, saj zelo malo literature vsebuje raziskave na primeru staroselcev v
Avstraliji. Slovenska literatura se pri identiteti večinoma ukvarja s priseljenci v drugo državo in
povzemanjem drugih kultur, v Avstraliji pa imamo ravno obratno sliko, kjer priseljenci
popolnoma kulturno prevladajo staroselsko družbo. Danes se v Avstraliji identiteta Aboriginov
zelo posplošuje. Če se želimo prijaviti kot potomci Aboriginov, moramo podati dokaze o tem,
da je eden izmed naših prednikov Aborigin, javno se moramo identificirati kot Aborigini, na
koncu pa nas mora sprejeti tudi aboriginska skupnost. Pri takšni vrsti identificiranja gre
predvsem za katalogiziranje prebivalstva, ki ga izvede država, ne pa za osebno identifikacijo
posameznikov. Takšno identificiranje poteka predvsem v mestih, kjer živi več mešanih etničnih
skupin, medtem ko so odročne skupnosti etnično precej homogene.
Pri identificiranju smo tako razlikovali dve vrsti, ki se ločita tudi glede na lokacijo prebivanja.
Aborigini v mestih se kot Aborigini večinoma identificirajo zaradi svojih prednikov, medtem ko
so kulturno, jezikovno in versko bolj nagnjeni k zahodni družbi. Glavna dejavnika identitete sta
tako samo krvno sorodstvo in javno sprejetje te identitete. Nekoliko drugače pa smo
obravnavali identiteto v odročnih skupnostih, kjer poleg prednikov identiteto Aboriginov
sestavljajo tudi kulturni in jezikovni vzorci. V skupnosti Tjuntjuntjara identiteto tvori osem
različnih dejavnikov, ki so skupni vsem prebivalcem. Glavni identitetni vzorci v Tjuntjuntjari so
ozemlje, zgodovina, tradicija, jezik in predniki. Ti se kažejo v vsakdanjem življenju in so zelo
pomembni pri oblikovanju skupne identitete skupnosti kot posebnega ljudstva.
Kulturni vzorci v mestnih skupnostih so precej drugačni tudi zaradi krivičnega ravnanja z
Aborigini v preteklosti. Intervjuvanci v knjigi My kind of People opisujejo razne rasistične
opazke in dejanja, ki so jim onemogočili vključevanje v zahodno družbo, hkrati pa zaničevali
kulturo in tradicionalno življenje Aboriginov. Kljub temu so uspeli doseči svoj cilj v življenju,
danes pa zagovarjajo tudi dejstvo, da se lahko vsak pripadnik Aboriginov tudi identificira kot
aborigin in zato ni potrebno življenje v skupnosti, ampak lahko sobivajo z zahodno družbo. Pot
do izobrazbe je bila v preteklosti za Aborigine zelo težka, vendar se danes Aborigini vedno lažje
vključujejo v zahodno družbo. Pri tem lahko poudarimo tudi to, da identiteta Aboriginov, ki
živijo moderni način življenja temelji na etnični pripadnosti, ne pa toliko na kulturnih in
jezikovnih vzorcih, kot je običajno v odročnih skupnostih v Zahodni Avstraliji.
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10.

Sklepi

V magistrskem delu smo z različnimi metodološkimi načini raziskovanja prišli do sklepov, ki
podajajo odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Raziskovanje je potekalo s pomočjo
nestrukturiranih intervjujev v Avstraliji, kjer smo poiskali redke osebe, ki so obiskale odročno
skupnost Tjuntjuntjaro, ter tiste, ki v mestu Perth aktivno sodelujejo v skupnostih in so bile
pripravljene odgovarjati na vprašanja. Hkrati smo na terenu tudi opazovali in si ogledali
naravne razmere na območju odročne skupnosti Tjuntjuntjare ter življenje Aboriginov v mestu
Perth. Poleg terenskega dela je bilo zelo pomembno kabinetno delo, kjer smo s pomočjo
literature in spleta iskali podatke o skupnostih v Avstraliji.
Na začetku magistrskega dela smo raziskali različne teorije o prihodu Aboriginov na ozemlje
avstralske celine in ugotovili, da je najverjetnejši čas prihoda pred približno 65.000 leti. To
potrjujejo arheološke in genetske raziskave, hkrati pa se ta čas sklada z ledeno dobo, ki je
občutno znižala morsko gladino in tako omogočila prihod prvim ljudem. Večina raziskav na
tem področju sicer dopušča zelo dolgo časovno obdobje selitev, vendar to lahko s
klimatološkimi podatki občutno skrajšamo.
Poudarek naše raziskave je na geografski in sociološki analizi odročne skupnosti Tjuntjuntjara
ter splošnem proučevanju vloge odročnih in mestnih skupnosti v Zahodni Avstraliji. Cilj analize
je bil ugotoviti delovanje, pomen in odnose aboriginskih skupnosti v sodobni zahodni družbi.
Pri geografski analizi smo proučevali pomen lokacije kot dejavnika ohranjanja kulture in razlike
med mestnimi in odročnimi skupnostmi. Glavne razlike med mestnimi in odročnimi
skupnostmi so v številu pripadnikov, lokaciji, organizaciji in tipu skupnosti. Mestne skupnosti
so večinoma društva in organizacije, ki skrbijo za kulturo ljudstva Noongar, ki živi na območju
Pertha. Število pripadnikov je v mestnih skupnostih večje, organizacija pa je bolj prilagojena
zahodni družbi. Značilno je tudi stalno sodelovanje z mestnimi oblastmi. Odročne skupnosti se
pojavljajo kot specifičen tip naselij, ki ležijo na odročnih lokacijah, večinoma na ozemljih, ki jih
z geografskega vidika obravnavamo kot anekumene. Aboriginske skupnosti se v obliki naselij
pojavljajo na ozemljih, ki so simbolno zelo pomembna za prebivalce.
Geografska lokacija aboriginske skupnosti ima velik vpliv na ohranjanje kulture Aboriginov. V
skupnosti Tjuntjuntjara, ki leži 660 kilometrov od najbližjega mesta, je močno prisotno
tradicionalno življenje Aboriginov, ki je obogateno z večinsko rabo njihovega jezika. Tradicija
se kaže v učenju otrok, umetniških delih, skupnem odločanju, jeziku ter navezanosti na
ozemlje. Gre za manjše naselje s približno 180 prebivalci, ki se s statistično močno razlikuje od
drugih naselij v Avstraliji. V Tjuntjuntjari lahko prepoznamo več naravnih in družbenih
geografskih dejavnikov, kot so lokacija, kakovost bivanja, politika, etnična pripadnost, kultura,
izoblikovanost površja, podnebje in vodne razmere. Na kulturo najbolj vplivajo sodobni
zahodni elementi v naselju, kot so na primer električna napeljava, sodobna komunikacija in
šola. Kljub temu ima to še vedno manj vpliva na tradicionalno življenje Aboriginov kot bližina
celotne sodobne družbe, ki se pojavlja v mestih. Odročno lokacijo, o kateri govorimo, pojmuje
zahodna družba, medtem ko lokacija Tjuntjuntjare za prebivalce pomeni bližino ozemlja, kjer
so živeli.
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Pri sociološki analizi smo razbrali več dejavnikov, ki vplivajo na izvajanje tradicije Aboriginov v
Zahodni Avstraliji. Ti se razlikujejo glede na lokacijo skupnosti, ki je lahko v mestu ali na odročni
lokaciji. V mestnih skupnostih v Perthu na izvajanje tradicije najbolj vpliva neposredna bližina
zahodne družbe. Ta vpliva tudi na skupnosti, ki so prilagojene zahodnemu tipu organizacij,
pripadniki pa večinoma živijo podobno kot drugi prebivalci mesta. Nekoliko drugače je v
odročnih skupnostih, kjer ni neposredne bližine zahodne družbe, vendar nanje vpliva več
posrednih dejavnikov. Te smo ugotavljali z analizo skupnosti Tjuntjuntjara. Prvi je vpliv
zahodnih zakonov, ki velikokrat ne dovolijo dobesednega izvajanja aboriginske tradicije, saj ni
v skladu z zahodnimi vrednotami. Naslednja dva dejavnika sta prisotnost standardne angleške
šole, ki je sicer nekoliko prilagojena skupnosti, in sodobna tehnologija. Ta vsekakor izniči
potrebo po nekaterih tradicionalnih metodah Aboriginov za preživetje na tem območju. Velik
vpliv na to ima tudi popolna odvisnost od državnega financiranja celotne skupnosti, kar je že
nekajkrat privedlo do skorajšnjega zaprtja skupnosti. Financiranje je odvisno od političnih
odločitev v Avstraliji, pri katerih Aborigini večinoma ne sodelujejo.
Identiteto Aboriginov v Zahodni Avstraliji lahko delimo tudi glede na lokacijo bivanja. Za
Aborigine v mestih velja, da se identificirajo predvsem s predniki, manj pa sta prisotna posebna
kultura in jezik, saj večinoma živijo normalno zahodno življenje. Identiteta prebivalcev
odročnih skupnosti je bolj kompleksna in sestavljena iz več različnih komponent. Najvidnejše
so tradicija, jezik, skupnost ljudi, predniki in ozemlje. Identiteta pri njih tako ni pogojena samo
s predniki, ampak tudi s kulturnimi vzorci in tradicionalnim življenjem.
Aboriginske skupnosti v Avstraliji predstavljajo specifičen tip združevanja ljudi, ki je vezan
predvsem na etnično in kulturno enakost. Z evropskimi teorijami skupnosti težko opredelimo
aboriginske skupnosti, ki so nastale v unikatnih družbenih pogojih. Ne gre za prilagajanje
priseljencev kulturi staroselcev, ampak za prilagajanje staroselcev, katerih kultura se je na
ozemlju Avstralije razvijala več kot 60.000 let. Pri obravnavi tematike smo dodali več
teoretičnih opomb, ki evropske teorije prilagodijo družbi v Avstraliji. Odnosi med Aborigini in
drugimi prebivalci se z leti izboljšujejo, vendar so storjene krivice v preteklosti privedle do
skorajšnjega izginotja aboriginske kulture, ki jo danes z različnimi metodami skušajo ohraniti
za prihodnje rodove.
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Povzetek
V magistrskem delu smo s pomočjo geografskega in sociološkega raziskovanja odročnih in
mestnih aboriginskih skupnosti v Zahodni Avstraliji sklepali o vplivu geografske lokacije in
sodobne družbe na življenje Aboriginov. Na začetku dela smo s pomočjo pregleda genetskih,
arheoloških in paleoklimatskih raziskav sklepali o okvirnem času prihoda Aboriginov na
avstralsko celino, ki naj bi se zgodil pred približno 65.000 leti. Podatek nam pomaga pri
razumevanju stare kulture Aboriginov, ki se je večino časa razvijala v osami, stik z drugo raso
pa so doživeli šele v 18. stoletju. Geografski del raziskave je pokazal bistvene razlike med
mestnimi in odročnimi skupnostmi v Zahodni Avstraliji, ki smo jih obravnavali na območju
Pertha in regije Menzies. Osredotočili smo se na odročne skupnosti Tjuntjuntjara in
Parnpajinya ter več mestnih aboriginskih kulturnih centrov v Perthu. Največ razlik med njimi
je bilo v sami organiziranosti skupnosti, lokacijskimi dejavniki in prisotnosti aboriginske
tradicije. Odročne skupnosti smo z geografskega vidika delili še na odročne in odročne
obmestne, opredelili pa smo jih tudi kot tip naselij s specifičnimi geografskimi dejavniki.
Odročne aboriginske skupnosti tako predstavljajo stalno ali sezonsko naseljena območja, kjer
so Aborigini z vračanjem ozemeljskih pravic vzpostavili naselja, v katerih večinoma živijo samo
oni in tako ohranjajo tradicionalni način življenja. V skupnosti Tjuntjuntjara je prisotno
tradicionalno življenje, ki pa ga zaradi vedno lažjega dostopa do skupnosti ogroža moderna
družba. Zaradi naravnogeografskih značilnosti pokrajina ne omogoča dobrih življenjskih
razmer, zato jo (iz vidika zahodnega sveta) opredeljujemo kot anekumeno, v kateri načeloma
ni možno naseljevanje ljudi. Vendar pa je v primeru Avstralije na teh območjih možen
tradicionalni način življenja Aboriginov, ki so se slabšim naravnim razmeram prilagodili skozi
tisočletja. Zahodni način življenja je na teh območjih otežen predvsem zaradi pomanjkanja
prometnih povezav, vode in ostalih življenjsko pomembnih stvari.
Sociološki del magistrskega dela se je ukvarjal z vplivom moderne družbe na tradicionalno
življenje Aboriginov ter z odnosi med Aborigini in ostalimi prebivalci v Zahodni Avstraliji. Vpliv
moderne družbe je najmočnejši v mestnih skupnostih v Perthu, medtem ko je v odročnih
skupnostih ta vpliv zaradi izoliranosti manjši. Vseeno se tudi v odročnih skupnostih pojavljajo
vzorci moderne družbe, ki se kažejo v sodobni zahodni šoli, tehnologiji ter zahodnih zakonih,
ki veljajo tudi na območjih aboriginskih skupnosti. Skupnosti so finančno povsem odvisne od
državnega financiranja, pri katerem se zaradi najetih finančnikov spopadajo tudi s slabo
razporejenimi sredstvi in pomanjkanjem denarja za osnovne življenjske potrebe. Odnosi med
Aborigini in ostalim prebivalstvom so danes v precej boljšem stanju kot v preteklosti, boljša pa
je tudi identitetna podoba Aboriginov, ki iščejo svoje prave prednike in skupnosti, ter se vedno
pogosteje tudi javno opredeljujejo za Aborigine. Identiteto Aboriginov so opredelili tudi
zakonsko, zato ima država tudi uradne podatke o številu Aboriginov v Avstraliji in njenih
zveznih državah. Identitetni vzorec v mestnih skupnostih je etnična pripadnost, medtem, ko je
v odročnih skupnostih teh vzorcev več, poleg krvnega sorodstva pa se navezujejo še na
ozemlje, zgodovino, tradicijo in jezik. V sociološkem orisu smo aboriginske skupnosti soočili
tudi s pojmi naroda in nacionalizma, ki pa za njihovo razumevanje v večini niso ustrezni.
Aborigini ne tvorijo večje skupine, ki bi jo lahko poimenovali narod, temveč so razdeljeni na
mnogo manjših skupnostih, ki se med seboj razlikujejo po jeziku, tradiciji in ozemlju.
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Summary
The geographical and sociological research of the remote and urban Aboriginal communities
in Western Australia informs that the geographical location and modern society influence the
traditional life of the Aboriginal people. Firstly, we examined the time of the arrival of
Aboriginal people to the Australian continent through a review of genetic, archaeological and
paleoclimatic research, and concluded that it took place approximately 65,000 years ago. This
data helps us to understand the old Aboriginal culture, which developed in isolation and
experienced the first contact with another race in the 18th century. The geographical part of
the survey, conducted in Perth and the Menzies Region, showed the essential differences
between urban and remote communities in Western Australia. We focused on the remote
communities of Tjuntjuntjara and Parnpajinya and several urban Aboriginal cultural centers in
Perth. Major differences between these communities were in the very organization of the
community, location characteristics and the presence of tradition. From the geographical
point of view, we divided the remote communities into very remote and town-based reserves,
and they were additionally defined as types of settlements with specific geographical factors.
The remote Aboriginal communities are thus permanent or seasonally populated areas where
Aboriginal people have established settlements with the restoration of territorial rights and
thus preserve the traditional way of life. There is a traditional life in the Tjuntjuntjara
community, however, it is threatened by a modern society due to the progressively easier
access to the community. Natural geographical characteristics of the landscape prevent good
living conditions (from the modern society point of view), and is therefore defined as an
anecumene where people cannot be inhabited in principle. However, in the case of Australia,
the traditional way of Aboriginal living is possible in these areas, as it is adapted to the harsh
natural conditions. The western way of life is difficult in these areas, mainly because of the
lack of traffic connections, water and other necessities.
The sociological part of the master's thesis dealt with the influence of modern society on the
traditional life of the Aboriginal people and the relations between Aboriginal people and the
rest of the inhabitants of Western Australia. The influence of modern society is strongest in
urban communities in Perth, while in remote communities this influence is weaker due to the
isolation. Nevertheless, the patterns of modern society in remote communities is still present
and reflected in the modern Western schools, technology and Western laws. Communities are
financially dependent on the state funding, whereby hired private financiers are blamed for
poorly allocated funds and a lack of money for basic living needs. The relationship between
the Aboriginal people and the rest of the inhabitants has recently improved. Furthermore, a
number of Aboriginal people, searching for their true ancestors and communities, has risen,
and also has risen the number of people identifying themselves as Aboriginal people. The
identity of Aboriginal people has also been defined legally, so the state also has the official
data on the number of Aboriginal people in Australia and its federal states. The identity
pattern in urban communities is ethnicity, while in remote communities, to the identity
pattern includes blood relatives, territory, history, tradition and language. In the sociological
outline, the Aboriginal communities also confronted the concepts of nation and nationalism,
which are not adequate for their understanding. Aboriginal people do not form a larger group
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that could be called a nation, but are divided into smaller communities that differ in language,
tradition and territory.
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