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POVZETEK
Velik vpliv na razvoj šolstva za ameriške staroselce je imela ustanovitev Biroja za
indijanske zadeve. Zakonodaja za ameriške staroselce je urejena vse od predšolske vzgoje
do visokošolskega sistema, največji vpliv pa je imel Zakon o indijanski samoodločbi, preko
katerega plemena upravljajo in vodijo BIA šole za staroselce. Večina ameriških
staroselskih otrok se izobražuje v javnih osnovnih in srednjih šolah, Biro pa je za
indijanske zadeve razvil posebno mrežo šol, namenjenih izključno ameriškim staroselcem,
ki živijo v rezervatih (1/3). Izobrazbena sestava staroselcev v ZDA je slabša kot pri
ostalem ameriškem prebivalstvu. Tudi na področju socialnoekonomskega stanja
staroselcev je slabša od ostalih ras in etničnih manjšin v ZDA.
Namen dela je prikaz specifičnega položaja ameriških staroselcev v ZDA in prikazati, kako
so potekale spremembe na področju vzgoje in izobraževanja vse do sodobne družbe.
Prikazal bom začetke na področju vzgoje in izobraževanja ter kako se je le-to do danes
spremenilo v ZDA.
V prvem delu diplomskega dela bom prikazal izvor in poimenovanje ameriških staroselcev
ter kulturo in način njihovega življenja. Dotaknil se bom tudi zgodovinskih vojn za njihovo
ozemlje in življenje po srečanju z Evropejci. V drugem delu pa se bom osredotočil na
vzgojo in izobraževanje staroselcev na vseh ravneh, kako in kdaj se je začelo organizirati
šolanje ameriških staroselcev.

Ključne besede: ameriški staroselci, Indijanci, ZDA, izobraževanje, BIA šole, vzgoja,
šolstvo
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SUMMARY
ANALYSES OF THE INDIAN EDUCATIONAL POLICY IN US
The Bureau for Indian affairs (BIA) had a great impact on the development of the
education for the American indigenous population. The legislation for American
indigenous tribes covers everything – from preschool to higher education. The most
important law in this matter is the Indian Self-Determination and Education Assistance
Act, which provides the poundation for Indian tribes to administer and run schools for the
indigenous population. Most of the American indigenous children are involved in public
elementary and high schools. The Bureau for Indian affairs has set up a special network
of schools exclusively for American indigenous tribes who live in Indian reservation (1/3).
The education structure among the indigenous tribes in the USA is not as good as mong
the general American population. Even the socioeconomic situation of the tribes is worse
off compared to other races and ethnic minorities in the USA.
The aim of this theses is to provide on overview of the specific situation of the American
indigenous population in the USA and illustrate how changes werw brought on in the
education system up until the present. I put the focus on the beginnings of education and
all the changes in this area throughout the development process in the USA.
In the first part of the thesis I will explain the origin and the naming of American
indigenous tribes, theis culture and their way of live. I will touch upon the historical wars
for their land and illustrate how getting in touch with Europeans has shaped their lives. In
the second part of the thesis I will focus on the education of the indigenous population on
all levels and illustrate how and when the education of American indigenous tribes has
been set up.

Key words: American indigenous population, Indians, USA, education, BIA schools,
education system
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1 UVOD
V prazgodovini Severna Amerika ni bila naseljena, pred približno 20.000 leti pa so lovci iz
Azije prešli Beringov prelaz in so tako nastali Indijanci. Danes v ZDA živi približno 2,5
milijona staroselcev. V sodobni multikulturni družbi stopajo v ospredje vprašanja o
pravicah manjšin in domorodcev ter njihova socializacija v sodobno družbo. Tudi ameriški
staroselci – Indijanci v ZDA sodijo v to diskusijo.
Srečanje oziroma spopad dveh kultur, kot sta bili evropska in indijanska, ima vedno za
posledico pritisk zmagovalca, da si tudi duhovno prilagodi podrejena ljudstva. To se
doseže tudi s šolskim sistemom, ki naj posreduje takšna znanja, ki omogočajo vključitev
podrejenih v zmagovito civilizacijo tako, da bi bila njihova delovna sila koristna in da bi se
prek takšnega prilagajanja razširila tudi potrošnja dobrin, ki jih prodajajo in proizvajajo
zmagovalci. V času do ameriške revolucije, ko so imeli naseljenci polne roke opravkov s
plemeni na vzhodni obali, ni opaziti državnih poskusov po vzpostavitvi posebnega
šolskega sistema za domačine. Prilagajanja podvrženih plemen in posameznikov in
njihovo priučevanje na vrednote evropske civilizacije je tako sprva potekalo spontano.
Prvi, ki so se lotili načrtnega ''civiliziranja'' domačinov so bili protestantski misijonarji
španskega ali pa francoskega rodu. Prvi korak k organiziranju šolstva za domačine s strani
ameriške države je bil storjen leta 1819, ko je kongres ustanovil t. i. Civilizacijski fond,
takrat v višini 10.000 dolarjev. Ta vsota je bila še več desetletij na isti ravni, vendar so za
civiliziranje Indijancev vse več prispevali tudi zasebniki in cerkve. Poleg tega so nekatere
obveze za šolanje domačinov izhajale tudi iz posameznih pogodb med ZDA in plemeni
(Jančar M., 1995, str. 193).
Ameriške staroselce sem izbral zaradi lastnega zanimanja o njihovem življenju, predvsem
pa zaradi njihove depriviligiranosti v ZDA na vseh področjih njihovega življenja, vključno
na področju vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh. Diskriminacija se je začela že pri
najmlajših pripadnikih staroselcev, saj je bila njihova kultura izključena iz šolskega
sistema.
Cilji diplomskega dela:
Z raziskavo želim ugotoviti, iz kje izvirajo ameriški staroselci in njihove značilnosti
življenja, značilnosti pri njihovi vzgoji ter kakšni so sploh bili začetki organiziranja šolanja
ameriških staroselcev. Ugotoviti želim, kako poteka osnovnošolsko, srednješolsko in
visokošolsko izobraževanje ter kako se financirajo kolidži in kako je s štipendijami
ameriških staroselcev. Kakšni so sodobni vzgojni problemi staroselskih otrok in
mladostnikov in zakaj prihaja do antisocialnega obnašanja teh otrok in mladostnikov.
V diplomskem delu bom s pomočjo raziskave preveril veljavnost naslednjih hipotez:
•

Izobrazbena sestava Indijancev v ZDA je slabša kot pri ostalem ameriškem
prebivalstvu.
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•

V šolah, kjer indijanski dijaki obiskujejo pouk, je kulturni konflikt neizbežen, saj s
sabo prinesejo vrednote, verovanja, ki so del njihove kulture.

Prvo hipotezo bom preveril v drugem delu naloge pri poglavju 4.4 Osnovnošolsko in
srednješolsko izobraževanje ter pri poglavju 5 Visokošolsko izobraževanje. Predstavil bom
nekaj statističnih podatkov o izobrazbeni sestavi Indijancev v ZDA in ostalega ameriškega
prebivalstva.
V drugem delu naloge bom preveril tudi drugo hipotezo, in sicer pri poglavju 3.9 Sodobni
vzgojni problemi in antisocialno obnašanje staroselskih otrok in mladostnikov. Tu se bom
dotaknil konfliktov, ki nastopijo ob srečanju dveh tako različnih kultur, kot sta staroselska
in običajna družbena kultura v ZDA.
Pri pisanju naloge se bom uprl na interpretacijo primarnih in sekundarnih virov. S
pomočjo teh metod (deduktivna znanstvena metoda, deskriptivna oz. opisna metoda in
statistična metoda) bom pridobil podatke iz tujih in domačih strokovnih člankov ter knjig,
ki jih bom ustrezno interpretiral na to temo.
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2 AMERIŠKI STAROSELCI – INDIJANCI
2.1 Poimenovanje
Ameriški staroselci oziroma Indijanci je naziv za vsa ljudstva, ki so naseljevala Ameriko
pred prihodom evropskih kolonizatorjev. Ta skupni naziv zajema različna ljudstva, od
arktične Kanade in Aljaske do Ognjene zemlje v Čilu in Argentini. Indijanci se med seboj
razlikujejo po jezikih, kulturi in fizionomiji.
Izraz Indijanec se je prvič pojavil leta 1492 ob odkritju Amerike (Krištof Kolumb). Izhaja iz
besede Indija, saj so pomorščaki mislili, da so obpluli svet in prišli v Indijo. V Kanadi je
izraz Indijanec večinoma nesprejemljiv in celo žaljiv, pogosteje se uporablja izraz ''prva
ljudstva''. Ta pokriva vsa ljudstva, ki so živela v Ameriki pred prihodom Evropejcev. Tudi v
ZDA jih prebivalci uradno ne nazivajo več z izrazom Indians, temveč Native Americans.
Termin Indijanec je v uporabi tudi med samim staroselskim prebivalstvom. V sodobni
literaturi najpogosteje zasledimo alternativne izraze American Indians oz. ameriški
Indijanec in Native Americans oz. ameriški staroselec/domorodec. Ameriški Indijanec je
bolj spoštljiv izraz kot Indijanec in se uporablja za označevanje vseh staroselskih ljudstev
v vseh treh Amerikah, razen za Eskime in Aleute, običajno pa se nanaša le na staroselce
ZDA in Kanade. Oba izraza se uporabljata izmenično in enakovredno, čeprav je izraz
ameriški staroselec iz umetnega in birokratskega izvora iz 60. let prejšnjega stoletja,
medtem ko je izraz Indijanec po mnenju kritikov angleški termin, ki se uporablja že pet
stoletij (The American Heritage 1996).
Izraz ameriški staroselci se že od leta 1960 uporablja tudi v Biroju za indijanske zadeve, ki
pod tem imenom združuje ameriške Indijance in Aljaške staroselce (Alaska Native). Izraz
ameriški staroselec je relativno nov in nima negativnega zgodovinskega ozadja kot naziv
Indijanec, saj so ti šli skozi vojne, asimilacije in epidemije, medtem ko nov izraz ameriški
staroselci ne prinaša zgodovinskega ozadja in občutka krivde pri belcih (Berry 2006).
Oba izraza, Indijanec in ameriški staroselec, sta najbolj pogosta izraza. Obstajajo pa še
alternative, ki se manj uporabljajo, npr. Prvi narodi (First Nations), Domorodska ljudstva
Amerike (Indigenous Peoples of America) (Brunner 2006).
Ameriški Indijanci zase kot etnično skupino nikoli niso imeli skupnega imena, imenovali so
se z lastnimi plemenskimi imeni. Večino plemenskih imen, ki jih danes poznamo, so jih
dala pravzaprav ostala plemena ali evropski osvajalci. Staroselska ljudstva in njihova
kultura v Severni Ameriki so tako raznolika, da je posplošena na eno samo skupno kulturo
in tradicijo, v smislu ameriški staroselec, neustrezno in napačno, zato so ameriški
staroselci mnenja, da je pravilnejše poimenovanje staroselcev glede na pleme, ki mu
pripada (Berry 2006).
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2.2 Izvor ameriških staroselcev
Vprašanje, od kod so prišli predniki današnjih severnoameriških Indijancev, Eskimov in
Aleutov na to celino, je še vedno predmet številnih razprav arheologov. Večina med njimi
je prepričana, da so se predniki današnjih ameriških domačinov preselili iz Azije.
Strokovnjaki še vedno niso enotnega mnenja o dveh stvareh: od kod iz Azije so prišli in
kateri današnji azijski narodi ali plemena so v neposrednem ali posrednem sorodstvu z
odgovarjajočimi jezikovnimi ali kulturnimi skupinami severnoameriških domačinov.
Pojavljale so se in se še vedno teorije o Indijancih kot izgubljenih hebrejskih plemenih.
Dokaz o azijskem izvoru Indijancev imamo tudi na osnovi spoznanj tako imenovane fizične
antropologije. Indijanci so bolj podobni Azijcem kot kateremu koli fizičnemu tipu ljudi
starega sveta (Jančar M., 1995, str. 15–18).
Slika 1: Podobnost ameriških staroselcev z azijskim

Vir: What is your Native American name (2014)
Arheološka najdišča v obeh Amerikah kažejo na najzgodnejšo prisotnost človeške vrste
Homo sapiens – modernega človeka. Pradomovina teh priseljencev ni točno znana, najbolj
pa se je obdržala tradicionalna teorija o kamenodobnih lovcih-nabiralcih, ki so prišli pred
15.000 do 20.000 let iz Sibirije čez Beringov preliv, ki je povezal med seboj Azijo in
Severno Ameriko in omogočal nomadskih ljudstvom iz Azije prehod na nov kontinent
(Mason 2000, str. 9).
Indijanci so na ozemlju Severne Amerike prebivali več deset tisoč let pred prihodom
Krištofa Kolumba. Ocenjujejo, da je pred prihodom belega človeka v Severni Ameriki
živelo približno med 7 in 18 milijonov Indijancev (Ferfila B., 2013, str. 7).

2.3 Ameriški staroselci kot etnična skupina
Najprej predstavimo, kaj pomeni etnična skupina. Etnična skupina je skupina, ki se po
kulturnih potezah, lastnim njenim pripadnikom razločuje od drugih skupin. Največkrat jo
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povezujejo ime, skupna prepričanja, verovanja, vrednote, norme, šege, jezik, vera,
zgodovina, naselitveno območje ter zavest pripadnosti in etnična identiteta.
Ker so ZDA dežela imigrantov, se s problematiko etničnosti pogosto srečamo. Ta koncept
najdemo tudi pri obravnavanju ameriških staroselcev, čeprav je potrebno ločevati med
etničnostjo imigrantov in etničnostjo prvih naseljencev kontinenta (Winchell, 1996, str.
210).
Ameriški staroselci so nehomogena skupina, ki se deli na več kulturnih skupin, te pa
naprej na več sto plemen. Urad za popis prebivalstva v ZDA ameriške staroselce uvršča
med rase, saj za statistične potrebe določijo rasne kategorije, ki predstavljajo socialnopolitične konstrukte. Kar je nesmisel, saj ameriški staroselci kot populacija niso ne
posebna rasa (po izvoru so sorodni Azijcem oz. rumeni rasi), ne etnična skupina, saj gre
za kulturno in jezikovno raznoliko populacijo (Frantz, 1999, str. 17–22). Rasa in etničnost
sta sorodna koncepta, vendar koncept etničnosti temelji na ideji socialnih skupin, ki jih
označuje skupna narodnost, plemensko sorodstvo, verovanja, skupni jezik ali kultura.
Koncept rase je izpeljan iz ideje o biološki klasifikaciji človeka na podlagi genotipskih in
fenotipskih značilnosti (Abizadeh, 2002).
Za preživeli genocid in prisilna asimilacija ameriškega indijanskega ljudstva je bila
potrebna kombinacija etničnosti in suverenosti. Vztrajanje ameriških staroselcev v
dominantni družbi zahteva poleg koncepta etničnosti tudi obstoj koncepta suverenosti.
Suverenost ameriških staroselskih plemen je ustavno določena in temelji še iz časov
formiranja ZDA. Ameriški Indijanci niso etnična skupina, ker jih ne definira prosec
etničnosti. So predstavniki suverenih plemenskih kultur in vlad, ki so obstajale še pred
nastankom ameriške zvezne vlade. Proces oblikovanja etnične identitete ameriških
Indijancev za uresničitev potrebuje zakonsko ali politično potrditev, ki pa lahko izhaja le iz
suverenosti plemen, saj etnična identifikacija ne zadostuje za udejanjanje pravic, ki
izhajajo iz suverenosti. Prav ta ustavno določena suverenost loči ameriške Indijance od
ostalih skupin v ZDA (Winchell, 1996, str. 212–221).

2.4 Populacija staroselcev v ZDA danes
Število staroselcev na ameriškem kontinentu je katastrofalno padlo po stiku z belci, in
sicer v zelo kratkem času po njihovem prihodu. Popolnoma jasno je, čeprav vsi
strokovnjaki niso istega mnenja, da je glavni delež v izgubah povzročila bolezen – od
ošpic do črnih koz. Eden od najbolj pretresljivih vzrokov zmanjšanja števila domačinov so
bili množični samomori med tistimi, ki so jih puritanski Novoangleži in španski menihi
zaprli z namenom pokristjanjenja oz. izolirali v t. i. vasi pobožnih Indijancev ali pa v
misijone. Pomemben dejavnik manjšanja števila domačinov je v kasnejšem času tudi
rasno mešanje s prišleki. Za primer takega mešanja s prišleki naj navedemo dejstvo, da
se več kot polovica ameriških domačinov poroči izven svojega bivalnega okolja – z ljudmi
druge rase (Jančar M., 1995, str. 174).
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Ko govorimo o demografskih podatkih o ameriških domačinih, moramo upoštevati, da je
točnost podatkov o rasi in nasploh o številu pripadnikov marginalnih skupin v ZDA skrajno
dvomljiva. Pogosto gre za ocene in zaokroževanja. Več kot tretjina ameriških domačinov
se stalno seli med rezervatom in zaposlitvijo v mestu in tako mnogi ostanejo neprišteti.
Poleg tega šele v zadnjih desetletjih lahko sami izpolnjujejo obrazce, predpisane za
ljudsko štetje. Najnižje je bilo število Indijancev v ZDA ob koncu 19. stoletja. Takrat so jih
našteli približno 250.000. Število je v začetku počasi, potem pa vedno hitreje naraščalo.
Nekje po letu 1960 je sledila prava eksplozija naraščanja števila ameriških domačinov in
njihovega deleža v skupnem številu prebivalstva (Jančar M., 1995, str. 181). Vso to
povečanje števila indijanske populacije je bila posledica izboljšanja javne zdravstvene
oskrbe, izboljšane sanitarne infrastrukture in razvoja javne nastanitve (Frantz 1999, str.
87).
Podatki o številu ameriških Indijancev v 20. stoletju so nenatančni in močno variirajo
glede na vir podatkov. Podatki o številu ameriških Indijancev, ki jih zbira Biro za
indijanske zadeve, so v splošnem mnogo nižji od podatkov popisa. BIA obravnava kot
ameriškega Indijanca tisto osebo, ki ima pravni status ameriškega staroselca, ki živi v ali
blizu rezervata in je vpisan član zvezno priznanega plemena (Frantz 1999, str. 73).
Po popisu prebivalstva iz leta 2000 v ZDA živi 4,1 milijona ameriških in aljaških
staroselcev, ki skupaj predstavljajo 1,5 % celotnega prebivalstva ZDA. Zadnji popis
staroselskega prebivalstva v ZDA je začel ločevati med staroselci, ki pripadajo enemu ali
več plemenom, ter med staroselci, ki pripadajo plemenom in drugim rasam. Staroselcev,
ki pripadajo le enemu ali večim plemenom, je bilo leta 2000 2,5 milijona v ZDA.
Daleč največje število Indijancev v posamezni ameriški državi je v Oklahomi – leta 2001
jih je bilo nekaj več kot 650.000, na drugem mestu pa je bila Arizona z več kot 253.000
Indijancev. Nad 100.000 Indijancev sta leta 2001 imeli še Nova Mehika in Južna Dakota
(Ferfila B., 2013, str. 3).

2.5 Zakonodaja na področju pravnega položaja in svoboščin ameriških
staroselcev
Izvor pravnih osnov odnosa do ameriških domačinov sega daleč nazaj v kolonialno
obdobje. Tako so angleške kolonialne oblasti v imenu britanske krone sklenile prve
pogodbe z domačini v Novi Angliji že leta 1664. Kongres ZDA je v letu 1787 prvič definiral
svoj odnos do indijanskih plemen v t. i. Severozahodni uredbi. Ta uredba je zagotavljala,
da zemlja Indijancem ne more biti odvzeta na silo, razen v primeru vojne napovedi s
strani kongresa, kar pa se ni nikoli zgodilo. Tri leta pozneje je kongres sprejel prvi
poseben zakon, ki je urejal trgovinske odnose in način kupovanja zemlje od Indijancev.
Manjši del Indijancev je pridobil ameriško državljanstvo s pogodbami med posameznimi
plemeni in ZDA že od leta 1817 naprej. Leta 1924 pa je bil sprejet zakon, ki je dal vsem
Indijancem ameriško državljanstvo. Indjanci so sicer enakopravni državljani, a so kot
skupina vendarle pod posebnim varuštvom države. To, da so postali enakopravni člani
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družbe, še zdaleč ni pomenilo, da bi vsi in povsod imeli volilno in druge državljanske
pravice.
Ko so Indijanci prišli v popolnoma brezupen položaj, ko niso več imeli ničesar, kar bi jim
lahko vzeli, se je po prehodu na Rooseveltovo politiko New Deala v ameriški družbi začela
uveljavljati domačinom bolj naklonjena politična tendenca. Leta 1933 je predsednik ZDA
Roosevelt imenoval za komisarja za indijanske zadeve Johna Collierja, prijatelja
Indijancev. Naslednje leto je bil sprejet t. i. Wheeler-Howardov zakon, ki je omogočil
večjo samoupravo znotraj obstoječih in priznanih plemen. Leta 1951 je bil sprejet
poseben program o pospeševanju preselitve domačinov iz rezervatov v mesta in o
njihovem zaposlovanju v industriji ali storitvenih dejavnostih. Indijancem so plačali pot do
mesta, jim dali določene ugodnosti, kot so stanovanjske podpore, pomoč pri kvalifikacijah.
Poskus preseljevanja Indijancev v mesta se ni končal najboljše, saj se jih je nekje tretjina
domačinov vrnila nazaj domov. Tudi ostali, ki so se zaposlili, so se po nekem času vrnili
nazaj v rezervate ter so se, ko so porabili zasluženi denar, vrnili spet nazaj v mesta. Ob
koncu 70-tih let je bilo takšnih migrantov nekje 60.000. Veliko jih je tudi ostalo v mestih
(Jančar M., 1995, str. 162–165).
Indijanski reorganizacijski odlok (IRA) je dal ameriškim staroselcem večjo politično,
ekonomsko in kulturno neodvisnost. Plemena so prvič dobila možnost oblikovanja
lastnega izvoljenega plemenskega sveta, izvoljene vlade, plemenske konstitucije in
plemenskega sodišča ter policijskega sistema. Dobili so tudi finančna sredstva za razvoj
gospodarstva v rezervatih in za odkup zemlje (Frantz 1999, str. 31–32).
Leta 1975 je bil sprejet najpomembnejši dokument, ki določa status in pravice ameriških
Indijancev, in sicer Odlok o samoodločbi in pomoči pri izobraževanju Indijancev. Tako so
vse zvezne agencije za indijanske zadeve, vključno z BIA, pogodbeno prenesle svoja
pooblastila in izvršno moč na plemenske vlade. V BIA se je struktura zaposlenih zelo
spremenila, saj so bili na položaje postavljeni ameriški staroselci, ki so bolje razumeli
situacijo te populacije (Frantz 1999, str. 36–37). S samoodločbo je bila dana možnost
staroselcem izbira med tradicionalnim načinom življenja ali življenja v okolju večinske
družbe (Šumi 1999, str. 135). Ta samoodločba ostaja najpomembnejši dokument 20.
stoletja, ki določa status ameriške Indijanske populacije.
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3 KULTURA IN NAČIN ŽIVLJENJA STAROSELCEV TER NJIHOVA
VZGOJA
3.1 Kulturne skupine in jezikovna razčlenjenost
Pod pojmom kultura razumemo celoto znanja, verovanj, umetnosti, pravne ureditve,
morale, običajev in drugih sposobnosti ter navad, ki si jih človek pridobi kot član družbe.
Kultura je to, kar človeka ločuje od živali, katerih obnašanje je večinoma posledica
instinktov in nagona, medtem ko je obnašanje človeka v glavnem priučeno (Jančar M.,
1995, str. 25).
Ameriški etnologi so Severno Ameriko razdelili na več kulturnih območij, kjer so različna
plemena razvila podobne veščine in kulturo bivanja, ki temelji na skupnih značilnostih
okolja.
Kulturna področja ameriških domačinov v času prihoda belcev na današnje ozemlje ZDA:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Severozahodna obala: osnova preživetja na tem področju je bilo ribištvo, značilne
so bile lesene hiše in veliki totemi pred njimi. Na tem področju je čutiti precejšen
vpliv azijske celine.
Visoka ravan: osnova preživetja je bil lov na divjačino, ribolov lososa.
Visoka planota: bili so nomadi, ki so se ukvarjali predvsem z lovom na bizone.
Živeli so večinoma v koničastih šotorih – tipijih. Skoraj nihče se ni ukvarjal s
kmetijstvom.
Prerije: poleg lova so se izdatno ukvarjali še s kmetijstvom.
Vzhod: večinoma so se ukvarjali s kmetijstvom in živeli v velikih naseljih. Imeli so
najstabilnejše in največje plemenske zveze.
Kalifornija: prebivalci osrednjega dela so živeli od nabiralništva in le v manjši meri
od morja. Južni del je živel od nabiralništva, pa tudi od lova in ribolova.
Velika kotanja: živeli so od lova na male živali in nabiralništva. Gre za suho in
pusto področje.
Jugozahod: osnovni način preživetja je bil kmetijstvo. Živeli so v vaseh in manjših
mestih v terasastih hišah.
Subarktika in Arktika: Arktično področje je poseljeno z Eskimi in v Aljaski tudi z
Aleuti. Med Eskimi in Indijanci subarktičnega področja so razlike tudi v tem, da so
Eskimi pretežno usmerjeni na lov v Severnih morjih, Indijanci pa izključno na lov v
okolju kontinentalne favne.

Razlike med jeziki ameriških domačinov so izredno velike. V Severni Ameriki bi naj bilo
med 500 do 1.000 različnih indijanskih jezikov, v Južni pa približno 2.000 indijanskih
jezikov oz. takih oblik različnih govoric. Preseneča bogastvo besedišča, saj je imel na
primer jezik Nahualt (govorica današnjih potomcev Aztekov) 27.000 besed, jezik Maya
20.000 besed in jezik Dakota 19.000 besed. Ena najprimitivnejših plemen Yaghani pa so
imeli približno 30.000 besed. Prva moderna razčlenitev jezikov je bila sestavljena že leta
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1894 (J. W. Powell). Nastala je ena od možnih razdelitev jezikovnega izražanja, in sicer na
narečje, jezik, poddružino, družino, naddružino, podskupino, skupino in nadskupino.
Najnovejša razčlenitev jezikov severnoameriških Indijancev, Eskimov in Aleutov je nastala
leta 1966 (Voegelin in Voegelin). Po njej naj bi bilo v Severni Ameriki 9 skupin jezikov,
razdeljenih v 42 družin in 31 t. i. jezikovnih izolatov, skupno 221 jezikov (Jančar M., 1995,
str. 31–34).

3.2 Načini preživljanja
Plemena so se delila na tista, ki so se ukvarjala s poljedelstvom in/ali nabiralništvom, ter
tista, ki so se ukvarjala predvsem z lovom in ribolovom. Način, kako so pridobivali hrano
je pomenil tudi način življenja povezan z verovanji, običaji in obredi ter s tem določal
družbeno strukturo (Jančar M., 1995, str. 51–56).
3.2.1 Lov in ribolov
Do stika z belci sta ameriškim domačinom lov in ribolov bili tisti dejavnosti, ki sta jim v
največji meri zagotavljali preživetje. Tudi plemena na ameriškem jugozahodu, ki so bila
najbolj vezana na obdelovanje zemlje, so si zagotavljala vsaj 20 % svoje prehrane z
lovom ali ribolovom. Verjeli so, da so z nekaterimi živalmi celo v tesnih sorodstvenih
stikih. Živali so imele v njihovih očeh pogosto tudi čarobne sposobnosti in svojo lastno
dušo. Z lovom so bile povezane številne navade in obredi. Pogosto so pred lovom plesali,
saj so s tem naprošali, naj se živali približajo lovcem in se pustijo uloviti. Zanimiva je bila
tudi prepoved, povezana z žensko menstruacijo. Namreč v menstrualnem času soproge
lovec včasih ni smel na lov, ali pa so morali umakniti pridobljeno meso v tem času daleč
od žene. Drugje pred lovom ni bilo dovoljeno spolno občevanje itd. Načini lova na
divjačino so bili zelo pestri, glavno in najbolj razširjeno lovsko orožje je bil lok s puščicami
ali pa sulica. Za male sesalce in ptiče so imeli tudi frače. Za morske sesalce so uporabljali
harpune. Poznali so pasti in lov s pomočjo v zemljo skopanih lukenj, na Planjavah pa so
lovili tudi z zankami. Poznali so različne načine privabljanja divjačine, posnemali so na
primer glasove živali s posebnimi trobentami ali piščalkami, posnemali zvok borb med
jeleni itd. Pri ribolovu so poznali mreže, vrše, trnke ter celo ribolov z omamljanjem ali
zastrupljanjem rib v manjših vodah (Jančar M., 1995, str. 51–55).
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Slika 2: Zamaskirani lov na bizone

Vir: American West: Images and Identities (2014)
3.2.2 Poljedelstvo
S prihodom belih naseljencev naj bi se odprla naravna bogastva ameriških širjav in
kultiviranje zemlje ter izkoriščanje naravnih bogastev. Z izjemo Eskimov in Aleutov na
severu in redkih plemen na skrajnem jugu Amerike so se vsa domačinska ljudstva vsaj
delno, nekatera pa tudi izključno, ukvarjala s poljedelstvom. Indijanci večinoma niso
spreminjali okolja, ki naj bi s kultiviranjem postalo primerno za določeno zvrst pridelka,
pač pa je bil njihov pristop v izboru rastlinskih vrst, ki naj se prilagodijo okolju. Tak način
je ustrezal njihovemu razumevanju narave, saj so menili, da so tudi sami del zemlje in da
so posegi v njo greh oziroma prekršek. Za njive so na primer uporabljali požgane
gozdove, vendar jih sami niso požigali v ta namen ali le redko. Njiva običajno ni bila
tradicionalne oblike, nasuli so več ločenih kupov zemlje in na njih posadili koruzo ali
bučke. Taka tehnika je preprečila erozijo. Zanimivo je tudi, da so poznali osnovne principe
genetike. Prenašali so cvetni prah koruze iz ene vrste na drugo in tako dobivali hibride.
Najbolj znan pridelek indijanskega kmetijstva je gotovo krompir, ki so ga pridelali več sto
vrst vseh barv, okusov in različnih velikosti. Tudi fižol je bil zelo pomembna rastlina.
Najosnovnejša in skoraj povsod v Ameriki pa je bila razširjena koruza. Pomen koruze je bil
pri posameznih indijanskih ljudstvih v ZDA tako velik, da je postal predmet in povod
verskih obredov (Jančar M., 1995, str. 55–57).
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Slika 3: Obdelovanje polja, sadili so koruzo, fižol in bučke

Vir: Native American Agriculture (2005)
3.2.3 Obrt in umetnost
O obrti pri ameriških staroselcih lahko govorimo le pogojno v določenem kontekstu, saj
mora biti praviloma vsak pripadnik ljudstev sposoben, da z orodjem, ki ga ima pri roki,
izdela najnujnejše proizvode, ki jih potrebuje za življenje. Delitev dela pri prvotnih
prebivalcih je tako napredovala, da lahko govorimo celo o obrtniškem poklicu. Osnovne
oblike obrtne dejavnosti so bile strojenje in predelava živalskih kož, obdelava lubja, lesa,
lončarstvo, pletenje košar, tkanje, predenje bombaža, barvanje tkanin in tudi že obdelava
kovin in kamna. Pomembna obrt je bila strojenje in obdelava živalskih kož, jih posušili
bodisi pritrjene na zemljo ali sneg s klini, lesenih kolih. Očistili so jo mesa, dlak in maščob.
Strojili so jo z živalskimi možgani, človeškim urinom, tjulnjevo mastjo ali pepelom.
Nekateri, predvsem Eskimi, pa so jo celo žvečili, kar je vodilo k prezgodnji škrbavosti
žena. Najpogostejši izdelki iz živalske kože so bili: šotorske plahte, mokasini, oblačila,
vreče iz surove kože, ščiti, bobni, ropotulje ipd. (Jančar M., 1995, str. 57). Na
Severozahodu obale je bila zaradi bujnih gozdov najbolj razita lesarska obrt. Znani so bili
po izdelovanju kanujev in totemskih stebrov, ki so prikazovala zgodovino klanov oz.
plemen pred njihovimi hišami oziroma vasmi (Sherman, 1993, str. 21).
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Slika 4: Indijanski mokasini

Vir: American Indian Crafts & Muzzleloading Supplies – Since 1970 (2016)
Za posodo je bilo na severnem delu v uporabi lubje, predvsem brezovo. Iz lubja so
izdelovali vedra za vodo, nahrbtnike, skrinje za hrano, jedilno posodo, pladnje. Cenjeno je
bilo predvsem izdelovanje kanujev iz brezovega lubja. Iz suhega lesa so izdelovali še žlice,
zajemalke, sklede in druge zabojčke za hrano. Iz lesa so gradili še čolne in hiše ter leseno
orožje in orodje.
Za vzhod in zahod je bila značilna obrt pletenje košar. Pleteno posodje, tudi namazano z
ilovico na zunanji strani, so uporabljali za nabiranje, kuhanje in skladiščenje hrane, za
sejanje moke, za shranjevanje vode ipd. Pletli so tudi ribiške mreže in vrše. Materiali za
vse te izdelke so bili rastlinska stebla, šibje, bizonova dlaka.
Na jugozahodnem in vzhodnem področju ZDA je bilo zelo razvito lončarstvo. Lončarske
tehnike so bile od gnetenja v kalupe do navijanja glinastih kit in modeliranja. Nabirali so
tudi kose bakra, ki so ga potem obdelovali hladnega s kamnitimi kladivi. Iz njega so
izdelovali nakit, nože, sekire, konice puščic in kopij, igle ter trnke. Južnoameriški Indijanci
so bili dobri predvsem v izdelovanju barvil. Vsakdo je moral obvladati obdelovanje kamna,
kar pa ni veljalo za izdelovanje pip za kajenje tobaka. Nekateri so se s to obrtjo celo
preživljali. Glave pip so izdelovali iz kamna ali pa žgali iz gline. Za pipe so uporabljali
posebne vrste kamenin, ki so se dale lepo obdelati (Jančar M., 1995, str. 58–60).
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Slika 5: Pipa za kajenje tobaka – calumet

Vir: American Indian Pipes (Calumet) (2015)
Večina indijanske likovne umetnosti je imela uporaben značaj – krasili so pač predmete, ki
so jih vsakdanje uporabljali: posode, orodja, orožja in obleke, ki naj bi imeli čarovno
oziroma religiozno vsebino. Zelo znani so totemski stebri, ki so označevali pripadnost
bratstvu ali plemenu. Bili pa so tudi znak osebnega bogastva in družbenega položaja.
Umetniki, ki so se ukvarjali s tem, so bili rezbarji, ki so vrezovali različne motive:
mitološka bitja, živali ipd. Umetniki so bili skoraj izključno moški. Rezbarji so bili značilni
za severozahodno obalo. Tudi za prerijsko področje je veljalo, da je bila likovna umetnost
predvsem v vlogi okraševanja predmetov. Večinoma za okraševanje kož s poslikavanjem
in vezenje z ježevčevimi iglami. Moški so na kože v glavne slikali realistične podobe konj,
ljudi in divjadi. Ženske pa so se bolj ukvarjale z vezenjem oblek (Jančar M., 1995, str. 61).
Na jugozahodu v likovni umetnosti prevladuje Pueblo stil, imenovan po zelo močni skupini
plemen, živečih v New Mexicu, Arizoni in Texasu. Ta stil se izraža predvsem v lončarstvu,
pletenju košaric, tkanju, izdelavi nakita iz školjk in kamna, poslikavi zidov in slikanja na
pesek. Lončarile, tkale in pletle košare so predvsem ženske, z ostalimi veščinami so se
ukvarjali bolj moški. Okraski so bili v glavnem abstraktni, med seboj povezani geometrični
liki, ponavljali so se simetrično in v barvnem kontrastu. Uporabljali so barve: črno,
temnorjavo, svetlomodro, rdečo, rumeno in zeleno barvo. Tudi umetnost Indijancev
vzhoda ZDA je bila tako raznolika kot pri Pueblih. Zelo je bila razvita izdelava nakita iz
kamna, lesa, kosti, školjk, bakra in biserov, in sicer so izdelovali uhane, ogrlice, zapestnice
obeske za nosove ipd. (Jančar M., 1995, str. 61–63).

3.3 Družbena struktura
Družino opredeljujejo kot družbeno skupino najmanj dveh odraslih oseb različnega spola
ter enega ali več lastnih ali posvojenih otrok. Družina naj bi imela tudi skupno bivališče,
skupno gospodarjenje in vzgojo otrok. Sociologi poznajo tri tipe indijanske družine, in
sicer ožjo (starši in njihovi otroci), mnogožensko (več ožjih družin z enim očetom) in
veliko družino (skupnost ožjih družin, povezanih z več generacijami). Družbe so se tudi
razlikovale po tem, ali so bile matrilinearne ali patrilinearne. Na pacifiški obali je
prevladovala velika družina patrilokalnega tipa. V prerijah sta bili precej enakomerni ožja
in mnogoženska patrilokalna družina, plemena na severu prerij (Hidatsa, Mandan, Arikara,
Pawnee ...) pa so živela v velikih matrilokalnih družinah. Pretežno lovska plemena so
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živela v manjših družinah, ker se je lahko lažje prehranjevala čez vso leto – lovec je imel
osrednjo vlogo v taki družini. Nasprotno, velike družine so se ukvarjale predvsem s
kmetijstvom, kjer je pomembnejšo vlogo imela mati. Omeniti moramo še eno zelo
pomembo vez, in sicer sorodstveno. Le te so veliko bolj komplicirane in raznolike kot pri
nas. Poroke med člani istega rodu so bile prepovedane, poznali pa so tudi tako imenovane
bratovščine, kar je pomenilo povezanost več rodov med seboj na poseben način (Jančar
M., 1995, str. 74–76).
V poprečju ima staroselska družina več otrok kot povprečna ameriška družina. Tako
imenovana razširjena družina ima še danes v staroselski družini pogosto prisotne stare
starše. Polovica staroselskih starih staršev živi skupaj z vnuki v skupnem družinskem
gospodinjstvu. Staroselska populacija v ZDA ima največji delež starih staršev, in sicer 56
%, ki prevzamejo odgovornost do otrok v družini (U.S. Census 2000, 2003).

3.4 Staroselska verovanja in magija
Odnos Indijancev do narave in življenja je bil bistveno drugačen od odnosa modernega
človeka do njegove okolice in načina življenja ter gledanja na svet. Po prepričanju
Indijancev naravne sile, ki so jih obkrožale, so bile mogočne in navaden človek ni mogel
vplivati nanje z lastno voljo in močjo. Praktično pri vseh elementih indijanske kulture je
opaziti prepletenost z verovanjem v nadnaravne sile in magijo. Pomembno verovanje
Indijancev je v neosebno nadnaravno energijo, ki je prisotna v predmetih, človeku, živali,
v vsem vesolju. Bogovi, duhovi, so primer nadnaravne osebnosti, v katera so vsa plemena
verovala. Zelo pomembno vlogo v večini staroselskih kultur je imel t. i. šaman, ki je bil po
njihovem prepričanju sposoben z urokom prositi duhove ali bogove za določena dejanja,
kot je npr. pomoč pri zdravljenju (Jančar M., 1995, str. 44–49).
Zakonodajni ukrep na področju verske svobode Indijancev (Petoskey 1985) je omogočil,
da imajo zagotovljen pristop k sakralnim krajem, rabo in lastništvo sakralnih objektov ter
tako plemena oskrbel z novim pravnim sredstvom v sodnih bojih za zemljišča. Ta akt je k
večjemu načelen ukrep, ki ga zaradi neobstoja določil o izvajanju, predvsem na državni
ravni, ni mogoče ustrezno implementirati, npr. izostanek pri pouku zaradi plemenskih
verskih obredij (Šumi I., 1999, str. 140–141).
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Slika 6: Obred šamana pri zdravljenju bolnega

Vir: American Indian Medicine Natures Remedies (2013)
Religiozno življenje plemen je bil, kljub razlikovanju med plemeni, eden temeljev
staroselske kulture. Plemena severozahoda in Kalifornije so imeli običaj, da so v vsej živi
in neživi naravi videli duha, ki pa so religijo za razliko od drugih plemen praznovali v
družinskem krogu, ne javno. Južna plemena so imela za šamana žensko. Zelo znani so
obredi, ko je bil namen, da gostitelj pridobi nov družbeni status z dajanjem svojega
bogastva drugim članom klana. V Visokih planotah so imeli velik pomen obredi, povezani z
bojevanjem in lovom. Tak zelo znan je bil Sončni ples, pri katerem so častili sonce in
pogum bojevnikov. Plemena Velike kotanje so poznali običaje vezane na nabiralništvo. Ko
so kaj vzeli iz zemlje, so v zameno nekaj vrnili nazaj. Poljedelstvo je imelo religiozni vpliv
na življenje plemen Severnih gozdov in Velikih jezer. Verjeli so v močne duhove na Zemlji
ter v gozdovih. Religiozni pomen sonca in meseca je bil značilen za pleme Jugovzhodnih
gozdov. Npr. Apachi so se bali čarovništva in na bolezen gledali kot na napad čarovniške
magije (Sherman, 1993, str. 8–95).

3.5 Indijanske vojne za njihovo zemljo
Prvi stik ameriških staroselcev z belci je bil v začetku miren, sprejeli so jih z odprtimi
rokami, niso jih napadali ter belcem pomagali s hrano, kožuhi in jih vodili na okrog. Kmalu
je postalo jasno, da se bo to končalo s konfliktom, saj so Evropejci prišli v Severno
Ameriko po zlato, srebro ter njihovo ozemlje. Vzdolž vzhodne obale so prišleki začeli
sekati gozdove in se pomikali vse bolj v notranjost celine, kar je povzročilo vojne z
Indijanci. Večino bitk so Indijanci izgubili ter tako bili prisiljeni se premikati proti zahodu in
se preseljevali v rezervate. Edina dejavnost, kjer so se Indijanci in prišleki razumeli, je bila
trgovina s krznom, saj so oboji imeli od tega dobiček. Trgovci s krznom so skušali
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Indijance zadrževati na njihovem ozemlju, od koder so njim prinašali krzna, posledično pa
so med Indijance prišle tudi smrtonosne belske bolezni, puške, alkohol in opuščanje
tradicionalnega načina njihovega življenja. Ker so se belci pomešali med staroselska
plemena, je prihajalo celo do porok in otrok med Indijanci in prišleki. Na vzhodu in
osrednjem delu ZDA ter Kanade je trgovina s krznom zaradi izčrpanja ozemlja hitro
ugasnila. Indijanci so tako z odhodom trgovcev s krznom postali povsem odvisni od
dobave hrane in vseh ostalih potrebščin iz strani države. Indijanske zgodbe so bile
povezane predvsem z nasiljem in spopadi z belci. Bolj znani staroselski poglavarji so bili
Sitting Bull, Crazy Horse, Geronimo, Cochise in drugi (Ferfila B., 2013, str. 90–91).
Slika 7: Spopad med Indijanci in Evropejci

Vir: Cracked (2012)
V drugi polovici 19. stoletja se je odvijalo zadnje obdobje spopadov indijanskih plemen, ko
so kolonisti poseljevali ozemlja zahodno od Mississippija. Indijancem je takoj postalo
jasno, da se ob množici kmetov, rudarjev in drugih nimajo več kam umakniti. Ko je bilo
odkrito zlato, na primer Black Hills v Južni Dakoti, je vlada popustila pod demokratičnim
pritiskom kolonistov in tako zaščitila naseljence pred divjaškimi Indijanci. Spori in spopadi
so se vedno končali z zaplembo indijanske zemlje (Ferfila B., 2013, str. 93).
Vsaka plemena so imela različne običaje z zvezi s spopadi in vojno. Pueblo ljudstva na
jugozahodu so imela v okviru organiziranosti svojih vasi posebnega vojnega duhovnika in
stalno število mož, organizirano v bratovščino. Njihovi sosedi, ki so govorili jezike Yuma in
Cocopa, so bili za razliko od njih naravnost obsedeni z željo po bojevanju. Plemeni Pima in
Papago sta bili izrazito miroljubni in nenapadalni. Če pa je prišlo do spopadov, so njihovi
vojščaki morali prinesti iz bitke le štiri lase ubitega vojščaka. Kot večina staroselskega
plemena so tudi oni imeli po končani vojni posebne očiščevalne obrede. Nekatera
plemena so se pred bojem posluževala posta, ki je zmanjšal infekcije dobljenih ran. Pred
odhodom in po povratku so prirejali posebne svečane plese, v katerih so tudi sodelovale
ženske. Plemena v prerijah so imela na primer običaj, da se je bojevnik dotaknil
sovražnika, vendar tako, da ga ni ranil ali ubil. Tak primer je tudi v filmu ''Pleše z volkovi''.
Kradli so tudi konje iz sovražnikovega tabora. Pri plemenih Cree in Teton Dakota so visoko
cenili rešitev trupla sobojevnika iz sovražnikovih rok, da ga ti po smrti ne bi iznakazili.
Obvezno bojevanje je bilo prisotno pri plemenih v vzhodnih obmorskih področjih, kjer so
imeli poglavarji popolno oblast nad člani plemena ali vasi. Zahodna plemena so se bolj
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pogosto bojevala med sabo, vzrok za to pa so bili običaji, kot sta ugrabitev žensk in
posesti itd. (Jančar M., 1995, str. 87–90).

3.6 Način življenja po srečanju z Evropejci
Ko je leta 1492 bila odkrita Amerika (Krištof Kolumb), je to pomenilo, da je prišel čas, ki je
prinesel fizično uničenje mnogih indijanskih ljudstev. To je bilo najbolj izrazito uničenje v
fizičnem smislu, ki ga verjetno do sedaj ne poznamo. Na primer v enem stoletju španske
okupacije Srednje Amerike je ostalo le še 5 % domačinskega prebivalstva, na karibskih
otokih pa so domačini v istem času popolnoma izumrli (Jančar M., 1995, str. 91).
Odnos Nizozemcev, Špancev, Francozov in Angležev se je razlikoval v odnosu do
staroselcev, saj je bil odvisen od kultur evropskih priseljencev. Tako je pri večini plemen
prišlo do asimilacije (Johnson, 2000, str. 240–241).
Po prihodu evropskih priseljencev je zelo vplival na staroselski način življenja, poleg
seveda zmanjšanja njihove populacije, preseljevanja, načina pridobivanja hrane, družbene
strukture, bivanja in verovanja. Stik dveh kultur, staroselskih in evropskih, je povzročil
celo izginjanje staroselskih jezikov pri majhnih plemenih, prihod konja je spremenil
obdelovanje zemlje in lov na bizone. Pokristjanjevanje je ponekod uničilo tradicionalna
verstva, spodbujalo nomadska plemena k poljedelstvu, spremenila se je tudi tehnika lova.
Zaradi krčenja staroselskega ozemlja je večino plemen do začetka 20. stoletja končalo v
rezervatih (Jančar M., 1995, str. 133–140).
Plemenom Severozahodne obale in Kalifornije so Rusi od 18. stoletja pa vse do 50-ih let
20. stoletja prepovedali izvajanje potlača in za preživetje so plemena trgovala z
ameriškimi in britanskimi ladjami. Španci so v Kaliforniji nožičnom gradili misijone za
pokristjanjevanje Indijancev (Sherman, 1993, str. 25).
Na plemena Visoke planote je imel velik vpliv prihod konjev na kontinent v 16. stoletju od
Špancev. Pred prihodom konj so bila plemena odvisna le od udomačenih psov, tako za
tovorno žival kot za lov. Sicer pa so se konji pojavili še preden so prerijski Indijanci videli
prvega Španca ali Francoza. Prihod te živali je pospešil tudi trgovino in menjavo. Povečal
se je ulov in s tem je bila tudi večja ponudba kož, predvsem bizonovih (Jančar M., 1995,
str. 138).
Močno prizadeta so bila ljudstva Velike Kotanje s prihodom belcev zaradi odkritja zlata in
srebra. Belci so uničili okolje, posekali borovce, uničili travnike za pašo govedi ter prinesli
bolezni. Nekatera plemena (Chinooki) so zaradi teh bolezni skoraj izumrla.
Pokristjanjevanje v 19. stoletju je povzročilo razkol plemena Nez Perce, saj niso hoteli
ukloniti se misijonarjem in niso hoteli prodati svoje zemlje. Tako so leta 1877 kljub boju
bili prisiljeni oditi v rezervate (Sherman, 1993, str. 51–65).
Plemena severnih gozdov in Velikih jezer so doživela manj tragično usodo, saj so bila
močna in so trgovala s Francozi, Nizozemci in Angleži že v 17. stoletju. Ta plemena so se
bojevala tudi na strani Evropejcev. Sosednja plemena iz Jugovzhodnih gozdov so ob
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grozotah vojne doživela veliko spremembo v načinu življenja, ko so prišli španski
raziskovalci. Do 17. stoletja so Evropejci skoraj iztrebili plemena Severne Floride. Pobegli
črnski sužnji in preživeli staroselci so se zatekli v floridska močvirja ter tam ustanovili
pleme Seminole, ki pa nikoli ni podpisalo premirje z ameriško vojsko (Sherman, 1993, str.
73–79).
Pleme Navajo in Apache so po porazu z ameriško vojsko bili prisiljeni se preseliti v
rezervate. Apache še danes živijo v rezervatu San Carlos in ohranjajo tradicijo svojih
prednikov. Na pleme Navajo je Evropska kultura vplivala tako, da so spremenili stil
oblačenja in tako začeli nositi kavbojke, srajce, živopisane rute, škornje, srebrne pasove in
klobuke, kar je danes tradicionalni način oblačenja Navajov (Sherman, 1993, str. 94–95).
Naj omenimo še prednosti stika ameriških staroselcev z Evropejci, saj je staroselska
medicina in farmacija imela zelo dober vpliv na le-te. Okrog leta 1630 je v Evropo prišlo
zdravilo proti malariji (kinin), potem zdravilo za zdravljenje smrtonosnih infekcij črevesja –
ipecac. vitamin C. V severni Kaliforniji so poznali zdravilo za odvajanje (laksativ) iz lubja
določenega drevesa. V južni Ameriki so uporabljali curare kot strup na puščicah, danes pa
ga v medicini uporabljamo kot sredstvo za opustitev mišičnih krčev. Ameriški domačini so
tako v svetu Hurovci odkrili zdravilo skorbut z mešanico iz vršičkov neke vrste borovca ter
tako pomagali medicini, da je kasneje odkrila precej pomagali k boljšemu zdravju (Jančar
M., 1995, str. 147–148).

3.7 Družina, rod, bratstvo in pleme
Družino opredeljujejo kot družbeno skupino vsaj dveh odraslih oseb različnega spola, ki
imata družbeno dopuščene in odobrene spolne odnose ter enega ali več lastnih ali
posvojenih otrok. Značilnost družine je bilo tudi skupno bivališče, gospodarjenje in
odgovornost za vzgojo otrok. Staroselske družine v ZDA so poznale mnogožensko družino,
seveda tam, kjer so jo priznali oziroma je bilo to sprejemljivo. Ženska je lahko prebivala
pri sorodstvu očeta (patrilokalna), sorodstvu matere (matrilokalna), po lastni izbiri
(bilokalna) ali pa pri družini materinega brata (avunkulokalna). Na celotni pacifiški obali je
prevladovala velika družina patrilokalnega tipa, v prerijah pa sta bili enakomerno
zastopani ožja in mnogoženska patrilokalna družina. V plemenih na severu prerij so bila
izjema Hidatsa, Mandan, Arikara, Pawnee in Wichita, ki so živela v velikih matrilokalnih
družinah. Tudi pri Irokezih je vladal strogi matriarhat. Pretežno lovska plemena so živela v
manjši družini, zaradi uspešnejšega prehranjevanja čez vso leto, v velikih družinah pa je
prevladovalo kmetijstvo in pomembnejša vloga matere, v manjših družinah pa je bila
pomembnejša vloga lovca. Zelo pomembne in značilne pri severnoameriških domačih so
sorodstvene povezave. Krvno sorodstvo (lineage) je enako, kot ga poznamo pri nas,
povezano izključno z genetiko. Prepovedana je bila poroka med člani istega rodu, čeprav
so lahko živeli že več generacij brez stika in na velikih razdaljah. Imeli so rodove tudi s
1.000 pripadniki, povprečje pa je bilo nekje 500. Na primer Creeki v Alabami in Georgiji so
sestavljali vse do 40 rodov, večino pa vsaj 3 rodove. Moiety oz. polovici so bili člani,
razdeljeni v dve skupini. Kriteriji za tako delitev so bili različni, lahko je šlo za sorodstvene
skupine, sestavljene iz določenega rodu, sodelovanje pri istih religioznih obredih, atletskih

18

tekmovanjih ipd. Razdeljeni na vojno polovico in mirovno polovico so bili v plemenih
Chicasawi ter Choctawi. Severozahod je poznal polovici, poimenovani po krokarju in volku.
Posebna oblika sorodstvene povezanosti so bile t. i. bratovščine (phratry), kar je pomenilo
povezanost več rodov med seboj na poseben način, na primer prepoved poroke med
pripadniki neke bratovščine. Skupina, ki je med seboj večinoma v krvnem sorodstvu in
stanujejo v skupnem gospodinjstvu pomeni bratstvo (clan). Tudi tukaj je veljala prepoved
porok med člani bratstva. Poznali so očetovsko bratstvo (patriclan), kjer so člani moški
istega rodu, njihove žene in neporočene hčere ter materinsko bratstvo, kjer pa je
prevladala vladavina žena (Jančar M., 1995, str. 74–76).
Z naraščanjem števila družin oziroma večanjem števila širših sorodstvenih skupin so
nastala plemena. To je tudi najbolj pogosto uporabljen izraz, ko se govori o Indijancih in
njihovem načinu življenja. Danes Severni in Južni Paiuti ter Zahodni Šošani živijo
predvsem kot zakonski par in otroci oziroma mož lahko živi z več ženami ali zase, ločeno
od drugih. Le v času zime so se preselili v majhna zimska naselja s kapaciteto približno 50
ljudi. Pri Yurokih je bilo drugače, saj so živeli v velikih družinah v vaseh, kjer pa ni bilo
nobene avtoritete na ravni teh vasi. Med njimi je vladala neka solidarnost, enkrat na leto
pa so se družine združile v plemena zaradi t. i. obreda Obnovitve sveta. Sainpole je vodil
poglavar. Pri Pueblo Indijancih so imeli poglavarje, ki so predstavljali poseben svet, ki je
bil najvišja, sodna oblast v vasi. Dva pooblaščenca sta vodila vaško ''policijo'', imenovala
sta se mirovni in vojaški šaman. Po njunih ukazih je delovala vojaška družba. Prerijski
Indijanci so že zaradi nomadskega življenja imeli širšo organizacijo družbe kot nekateri
prej omenjeni staroselci. Na primer Komanči, Navahi in Apači so živeli v skupinah od 100
in več ljudi, pogosto skupine identične z bratstvi in poimenovane po svojem poglavarju.
Indijanci med Apalači in Skalnim gorovje niso nikoli živeli v plemenih, temveč v skupinah,
pozneje pa v bratstvih. Šejeni so imeli zelo zanimivo plemensko ureditev, saj jih je pred
prihodom belcev bilo približno 4.000, z vladavino 45 poglavarji plemenskega mirovnega
sveta. ''Prerok'' je vodil ta svet in 4 svečeniki ob njem, ki so imeli višji položaj od drugih
članov sveta. Njihova funkcija je bila opravljanje pomembnega plemenska obredja. Danes
so Šejeni, glede na rezervate, v katerih živijo, razdeljeni na dve plemeni, in sicer Severni
in Južni Šejeni. Jančar (1995) še omenja plemenske konfederacije, od katerih je najbolj
znana konfederacija pri Creeki-ih. Bili so največja znana plemenska zveza, sestavljena iz
50 vasi. Plemena naj bi se pojavljala predvsem tam, kjer je bilo razvito kmetijstvo. Najbolj
na vzhodu ZDA (Jančar M., 1995, str. 77–80).

3.8 Vzgoja otrok
Vzgoja kot skupinsko šolanje na organiziran način je bila večinoma dovoljena raznim
plemenskim družbam. Kjer družbe niso obstajale, posledično ni bilo formalnega šolanja,
ampak so otroci z opazovanjem in posnemanjem staršev oziroma odraslih pri njihovih
vsakdanjih opravilih ali obredih pridobivali potrebna znanja. Ameriški staroselci so bili
glede vzgoje otrok v primerjavi z Evropejci zelo blagi. Prepričani so bili, da pretepanje
otrok lahko privede do nasprotnih rezultatov in da lahko škodi zdravju otroka. V večini
delih ZDA (razen Jug in Severozahod), so se starši po opravljeni fizični ali moralni lekciji
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opravičili otroku ter mu povedali da je to v skladu z običaji. Takšna je bila navada pri
staroselcih. Druga skrajnost so bila ljudstva, ki so svoje otroke klofutali, pretepali s palico
oziroma z bičem, žgali z žerjavico, potapljali v ledeno vodo itd. To se je največ dogajalo
na zahodnem delu ZDA ter na področju današnje Kanade, in to pri civilizacijsko bolj
razvitih staroselcev. Zanimiv je tudi podatek, da običajno ni fizično kaznoval otroka eden
od staršev, ampak očetova sestra ali materin brat. Vzrok je bil v tem, da v primeru smrti
enega od staršev, ta dva nista morala postati očim oziroma mačeha. Pri plemenu Crow so
za poprave otrokovih napak, uporabljali domišljene pohvale in posmehovanja. Pri njih so
imeli celo točno določeno osebo – posmehujoči se sorodnik, ki naj zasmehuje mladeniča.
Tudi pri posmehovanju niso sodelovali straši, ampak odrasli sorodniki. Otroško in
mladostniško samozavest so krepili bolj z večkratnimi pohvalami kot grajami. Prve igrače
(lok, punčka) so izdelovali sorodniki, kasneje pa so jih vzpodbujali, da si sami izdelajo
igračo, ki pa je z dozorevanjem otrok le-ta postajala resnično orodje ali orožje. V krajih,
kjer so imeli razvito tkanje, lončarstvo ali drugo podobno obrt, so običajno otroka že zelo
zgodaj učili te obrti ter ga s tem določili za nadaljevanje družinske tradicije (Jančar M.,
1995, str. 69–70).
Otrok je imel osrednje mesto v njihovi družbi in je bil enakovreden član plemena, kar je v
veliki meri vplivalo na discipliniranje otrok. Indijanski narodi so praviloma bili prepričani,
da pretepanje oziroma fizično discipliniranje otrok vodi prej v slabe kot dobre rezultate. Pri
nekaterih plemenih je bilo prepričanje, da so njihovi otroci reinkarnacija prednikov ter da
jih bodo v primeru nasilja nad njimi, otroci zapustili. Zato so se pred strahom, da bi otrok
umrl ,pogosto izogibali nasilnega discipliniranja pri vzgoji otrok (Grinnell, 1961, str. 187–
206).
Na prerijskem področju in vzhodu je bila ''matura'' opravljena po prvem bojnem spopadu
mladeniča. Zrelost so povezovali s tem, ali je sposoben prehranjevati samega sebe in
druge z lovom. Druga ljudstva so imela obredna mučenja za mladeniče, kot dokaz zrelosti
pa je bila pridobljena brazgotina. Tudi dajanje imen je je bil eden od znakov zrelosti.
Deklice so dobile pravo ime šele po prvi menstruaciji, fantje pa po sprejemu v plemensko
društvo. Razna plemena so poznala različne obrede mučenja oziroma trpinčenja ter
brutalnih obredov svojih otrok, da bi postali ''zreli'' člani njihove družbe (Jančar M., 1995,
str. 71).
Babice in matere so imele vzgojo deklic, učile so jih izdelovati mokasine, oblačila,
pripravljati hrano ter druga gospodinjska opravila, ki jih je morala deklica po poroki
opravljati sama (Capps, 1973, str. 98).
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Slika 8: Babica uči deklico izdelovati obleko

Vir: Howard terpning the teachings of my grandmother (2014)

3.9 Sodobni vzgojni problemi in antisocialno obnašanje staroselskih
otrok in mladostnikov
Staroselska mladina v ZDA in Aljaski je zaradi slabih socialnoekonomskih in družinskih
razmer še bolj izpostavljena antisocialnemu obnašanju (Clark, 2002).
Prisotnost alkoholizma, socialnih stisk, drog, družinskega nasilja, slabi bivalni pogoji
vplivajo slabo na indijansko mladino. V rezervatih je zaradi vsakdanjega nasilja še slabše
(Cross, 2000). Zaradi slabega družinskega in družbenega okolja se pojavlja problematika
pri ameriški staroselski mladini, kot so agresija, zloraba substanc in alkohola, pojav
depresije in suicidnost, pojav tolp ter nošenje orožja (Office of Indian Education
Programs...2001).
V primerjavi z dominantno družbo so ti dejavniki nadpovprečno prisotno pri staroselski
mladini, in sicer revščina, stres, alkoholizem itd. (Cross, 2000). Preselitev staroselskih
družin v urbana naselja je pomenilo veliko spremembo za družino, saj so se morali
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prilagoditi povsem drugačnemu okolju. Med leti 1992–1995 se je pri ameriških Indijancih
stopnja zlorabe otrok oziroma zanemarjanje otrok mlajših od 15 let zvišala v ZDA (Cross,
2000). Zaradi vseh slabih dejavnikov, ki smo jih že omenili, je zelo pripomogel k razvoju
antisocialnega obnašanja pri staroselskih otrocih, kar se odraža v nasilju ter agresivnosti v
svojem okolju. V zadnjem desetletju se je zelo okrepilo delovanje mladoletnih tolp, saj jih
je v vseh indijanskih rezervatih že 180 (podatek iz leta 2000). Delež nošenja orožja v šole
je pri mladostnikih med 12. in 17. leti 3,3, med 15. in 24. letom pa že petina staroselskih
otrok nosi orožje s seboj v šolo orožje (Office of Indian Education programs...2001).
Največji problem današnje staroselske mladine je zloraba drog in pitje alkohola, saj jih 20
% najstnikov redno uporablja droge. Manjši je problem pitja alkohola pri sodobni
staroselski mladini. Zloraba drog med 12. in 17. letom je dvakrat višja od nacionalnega
povprečja (9,7 %). Med 15. in 24. letom staroselske mladine je drugi najbolj pogosti
vzrok smrti samomor, in sicer je v letu 1999 bila dva in polkrat višja od stopnje drugih ras
in etničnih skupin v ZDA (Cross, 2000).
Odgovor na antisocialno obnašanje staroselske mladine vidijo strokovnjaki v apatiji, in
obupanosti staroselske mladine v indijanski skupnosti oziroma v močnejši povezavi
staroselskega otroka in mladostnika s skupnostjo in vrednotami indijanske kulture (Office
of Indian Education programs...2001).
Konflikti v šolah med staroselsko mladino in dominantno mladino v ZDA so posledica
nepoznavanja oziroma nerazumevanja narave njihovih družb. Kot vemo, so Indijanci imeli
svoje rituale, ki so bili povezani s plesi, petjem, drugačnim spoštovanjem do Zemlje, vseh
živih bitij in nenazadnje močnim verovanjem v nadnaravne sile. Kulturno in družinsko
okolje ameriških staroselcev se zelo razlikuje glede na ameriško kulturo, tudi med
posameznimi plemeni, zato je proces socializacije staroselske mladine še toliko težji z
vstopom v šolo in tu se že pojavljajo konflikti z dominantno družbo (Jančar M., str. 208–
209).
Erikson pri tem problemu ponudi nekaj rešitev, in sicer, da bi kulturno približevanje tem
staroselskim učencem pomenilo zmanjšanje njihovega kulturnega šoka, s tem bi tudi
čutili, da učitelji in šola kažejo interes zanje; predlaga pa še poenostavitev učnih nalog.
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4 IZOBRAŽEVANJE AMERIŠKIH STAROSELCEV
4.1 Začetki organiziranega šolanja ameriških staroselcev
Začetki izobraževanja staroselskih plemen so se začeli na vzhodu, severozahodu in
jugozahodu ZDA pred ameriško revolucijo nekje v 17. stoletju. Spopad dveh kultur,
evropske in indijanske je prineslo vse več poseganja v življenjski prostor plemen in
posledično je prišlo do trenj in spopadov. Prvi na področju načrtnega izobraževanja so bili
protestantski misiojnarji v Virginiji in Novi Angliji ter katoliški misijonarji. Tako so v
Massachusettsu protestantski pastorji ustanovili posebna naselja za poučevanje. Učili so
jih angleščine in določenih poklicev, ki bi pripomogli k zaposlovanju med belci. Prvi korak
k organiziranju šolstva za domačine iz strani ameriške države je bil storjen leta 1819, z
ustanovitvijo Civilizacijskega fonda. Šole so bile večinoma poklicnega značaja, poučevali
so tudi staro grščino in astronomijo.
Otroci, ki so bili poslani hote ali nehote v internatske šole, običajno niso videli svojih
svojcev in prijateljev 8 let. Tudi nošenje tradicionalnih oblačil, govorjenje lastnega jezika
ali prakticiranje lastne vere je bilo strogo prepovedano. Konec 18. stoletja so imeli že 148
internatskih in 225 navadnih šol, ki jih je država plačevala. Po desetletjih delovanja teh
šol, so strokovnjaki menili, da je šlo za zgrešeno potezo, kajti dekleta so se utopila v beli
civilizaciji, drugi so se vrnili domov, večina pa jih je poskušala pozabiti na silo pridobljena
znanja. Ob koncu 70-tih je bila pismenost domačinov na visoki ravni (90 %), indijanskih
študentov je bilo tistega časa nekje 35.000, dobra polovica odraslih (56 %) je imela
zaključeno srednjo šolo. Sredi 80-tih je približno 90 % otrok v rezervatih obiskovalo šolo.
Danes pa mnogi domačini hodijo v državne ali celo privatne osnovne in srednje šole,
nekateri v indijanskih naselbinah, v rezervate ali v posebne plemenske privatne šole.
Večino šolanja poteka v angleškem jeziku. V istem času so bile ustanovljene indijanske
plemenske ali medplemenske univerze in višje šole, ki jih od leta 1985 delno vzdržujejo z
denarno pomočjo. V naslednjih leti Reaganove vlade je prišlo do krčenja socialnih
programov, kar je osiromašilo proračune za te ustanove. Za preživetje teh ustanovo so
potrebovali donacije dobrodelnih skladov in gospodarstva. Že več let je ustanovljen
privatni sklad za indijanske visoke šole, saj malo denarja pomeni slabe učitelje ter malo
znanja. Danes lahko vidimo velik napredek v primerjavi z desetletji nazaj na področju
šolstva ameriških staroselcev, saj tudi veliko domačinov obiskuje ''normalne'' univerze
(Jančar M., 1995, str. 193–195).
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Slika 9: Skupina dečkov iz indijanske šole Albuquerque, ustanovljene leta 1881

Vir: Kill the Indian, save the man: The history of American Indian boarding school (2015)
Nova doba izobraževanja za ameriške staroselce se je pričela na prelomu 20. stoletja v
BIA šolah in šolah internatih. Ideologija je bila, da je za razvoj in uspeh teh otrok
potreben odvzem od staršev in jih šolati v šolah internatih, ločenih od družine in
rezervatov. Največji učinek je imela doktrina na prelomu 20. stoletja, saj je bilo 17
misijonskih šol s 1.000 učenci in 113 BIA šol z več kot 17.000 vpisi staroselskih otrok
(Frantz, 1999, str. 133).

4.2 Odnos Indijanskih plemen do izobraževanja
Dober odnos plemen do izobraževanje staroselcev se kaže v njihovi volji do organiziranja
in vodenja šol za staroselce ter ustanavljanje plemenskih kolidžev. Nekatera plemena so
še vedno nezaupljiva do šolskega sistema, predvsem do sistema, ki ga organizira večinska
družba. Predvsem starejše generacije zaradi asimilacije pol internatov nimajo lepega
spomina na šolanje (Frantz, 1999, str. 146).
Prekinitev tradicionalnih kulturnih vrednot v času internatnega šolanja ima še danes
učinek mlade generacije do izobraževanja. Na primer marsikatera Indijanka se ni morala
zgledovati po svoji materi in babici, saj so bile odvzete iz tradicionalnega družinskega
okolja. Prisotnost pri pouku oziroma obiskovanje šol indijanskih otrok je dober pokazatelj
odnosa staroselcev do izobraževanja. Če je pozitiven s strani staroselskega prebivalstva,
celo ustanavljajo lastne kolidže (Clark, 2002).
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Plemeni Hopi in Papago imata pozitiven odnos do izobraževanja, saj cenita visoko
izobrazbo, kar sta dokazali z vsakršnim izborom za predsednika plemena visoko
izobraženega predstavnika. Nasprotno je s plemenom Apače, saj je še v 90-tih letih imelo
negativen odnos do izobraževanja, ker naj bi to slabo vplivalo na tradicionalno staroselsko
kulturo. Pleme Navaho in Hualapai sta pozitivnega mnenja na izobraževalni sistem, saj sta
oblikovali dvojezične in bikulturne šolske programe (Frantz, 1999, str. 146–147).
Grafikon 1: Dosežena izobrazba odraslih indijancev – razčlenjena po spolu, leta 2011

Vir: Explorings hoosier minority groups: Indiana's Native American population (2013)
*High school – srednja šola, college – kolidž, associate degree – diploma višje strokovne šole,
bachelor's degree – naziv oziroma diploma visokošolske ustanove na dodiplomski stopnji.

Iz grafikona lahko razberemo, da ima 87 % indijanskih moških končano vsaj srednjo šolo
v primerjavi z 79 % indijanskih žensk. Vidimo tudi, da so indijanske ženske bolj uspešne
na visokošolskem izobraževanju od indijanskih moških.
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Grafikon 2: Število vpisov Indijancev v visokošolsko izobraževanje napram ostalih držav,
od 2005 do 2012

Vir: Indian study abroad trends: past, present and future (2013)
Iz grafa lahko razberemo, da je bilo skoraj 100.000 Indijancev v ZDA vpisanih v
visokošolski sistem izobraževanja. V zadnjih letih lahko opazimo dokaj močan porast
vpisov v Kanadi, medtem ko je v ostalih državah v zadnjih letih bolj stagnacija.

4.3 Kritika indijanskega izobraževanja v 20. stoletju
Indijansko mnenje o izobraževanju se je v 20. stoletju še bolj povečalo, predvsem zaradi
internatnih šol. V knjigi (The Navaho, 1992) Kluckholm in Leighton poročata, da je
približno 95 % otrok iz Navaha raje odšlo po koncu šolanja domov, kot pa živet med
belce, saj so pogrešali svojo kulturo, navade in običaje. John Collier je bil v svojih člankih
kritičen do organiziranega izobraževanja ameriških staroselcev, saj so bili bolje usmerjeni
v ropanje indijanske lastnine ter uničenje njihove kulture. Indijanski problem je tudi
svetovni problem, če je človek sebičen, materialno usmerjen ali če jih izrablja ter si jih
podreja za svoje koristi (Reyhner, 1993, str. 45–48).
Sprejet zakon leta 1972 (Indian Education Act) je ustanovil komisije indijanskih staršev,
ko bi se naj vključevali v načrtovanje teh programov. Spodbujal naj bi ustanovitev šol ter
imel poudarek na pomembnosti njihove kulture in dvojezičnega materiala za njihov učni
načrt. V nekaterih šolah (Rock Point Community School) se je dvojezično izobraževanje
pokazalo za zelo uspešno za staroselce. Določena navodila so sprejemali v njihovem
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jeziku, kasneje pa še v angleškem, kar se je odražalo na bolj uspešno opravljenih testih
od študentov iz šol le angleško govorečega jezika (Reyhner, 1993, str. 54–55).
Slika 10: Protesti ameriških staroselcev novembra 1972 v Washingtonu, kjer so zahtevali
ustrezno stanovanje in prehrano

Vir: Native American cultures (2016)

4.4 Osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje
Ustanovitev Biroja za indijanske zadeve je bil eden glavnih razlogov, da se je v ZDA za
staroselce v začetku 19. stoletja razvil poseben šolski sistem – mreža šol, namenjena le
izobraževanju staroselskih otrok. Izobraževanje ameriških staroselcev je prevzel Biro za
Indijanske zadeve od misijonov in verskih skupin v 19. stoletju. Tako se je z
dodeljevanjem Splošnega akta pričelo novo obdobje izobraževanja in ustanavljanja šol
internatov Biroja za Indijanske zadeve (BIA) (Frantz, 1999, str. 132). Problem se je pojavil
v drugi polovici 20. stoletja, ko je večina staroselskih otrok odšla v javne šole, s tem pa se
je ogrozil obstoj BIA šol. Tako je Kongres leta 1988 odločil, da se morajo BIA šole
ohraniti, saj edine izvajajo posebne programe, s katerimi izboljšajo učne uspehe in
dvignejo izobrazbo staroselske populacije, čeprav so se cilji in nameni spreminjali glede na
politiko ter odnos vlade do ameriških staroselcev (Office of Indian Education Programs
2015).
Raziskava iz leta 2003 (Educational Attainment 2003) kaže, da imajo ameriški staroselci
starejši od 25 let manj pogosto dokončane srednješolske izobrazbe kot ostali prebivalci v
ZDA, rase in etnične skupine. Nekaj razlogov za tak pojav navaja študija Bowker 1993:
odpor do šole, nezmožnost sodelovanja z učitelji in drugimi učenci, čutili so nepripadnost
itd. (Bowker v Clarke 2002). Najslabša izobrazbena sestava ameriških staroselcev je v
rezervatih v primerjavi s staroselci, ki živijo izven rezervatov (We the people: American
Indian and...2006).
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Slika 11: Učenci Carlisle Indian Industrial School v Pennsylvaniji leta 1900

Vir: American Indian boarding school (2016)
4.4.1 Organizacija šolanja ameriških staroselcev
V letu 2007/08 se je financiralo iz BIA 183 osnovnih in srednjih šol, ki se nahajajo na 64ih rezervatih v 23-ih državah, kjer je približno 48.800 Indijanskih študentov. BIA financira
tudi staroselske študente iz ZDA in Aljaske s štipendijami ter daje finančno podporo za
plemenske šole in univerze (US Department Of The Interior – Indian Affairs).
Večina BIA šol je lociranih na severu in zahodu ZDA, kjer je največji delež staroselske
populacije (Office of Indian Education Programs 2015).
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Slika 12: Odpiranje novih šol za Indijance v ZDA

Vir: Bureau of Indian education (2015)
Zvezne države, obarvane z zeleno barvo, ki bodo imele nove šole za ameriške staroselce
so naslednje: Arizona, California, Florida, Idaho, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Nevada,
Oklahoma, Oregon, South Dakota, Tennessee, Utah, Washington, Wisconsin in Wyoming.
Trenutno je več kot 48.800 ameriških Indijancev in aljaških staroselcev pod okriljem BIA
ter skoraj 4.500 zaposlenih (Bureau of Indian Education).
Več kot 540.000 ameriških staroselskih otrok obiskuje javne osnovne in srednje šole, kar
predstavlja približno 90 % staroselskih otrok. Za oblikovanje izobraževalnih programov za
šole skrbita BIA in Pisarna za Indijanske izobraževalne programe Office of Indian
Education Programs – OIEP). OIEP je bila ustanovljena 1972, njihov glavni cilj pa je
omogočanje kakovostne izobrazbe za staroselce vseh starosti. BIA in OIEP sta edina
nacionalna izobraževalna programa za staroselske otroke in odrasle. Za financiranje vseh
184 BIA šol skrbi Kongres, ki pridobi sredstva. Šole dobijo osnovna sredstva glede na
število učencev, dodatna sredstva pa še za otroke s posebnimi potrebami, nadarjene
otroke itd. Največ sredstev gre seveda za učitelje, administratorje, prevoz otrok in
vzdrževanje šol internatov (Office of Indian Education Programs 2015).
Poklicno izobraževanje otrok in učenje angleškega jezika je poudarek v izobraževalnih
sistemih v teh BIA šol. Deklice so se učile šivanja, pranja, gospodinjskih opravil, medtem
ko so se dečki učili mehaničnih, industrijskih in kmetijskih opravil. Otroci so tudi po več let
bili ločeni od svojih družin. Tak strog režim je imela prvo ustanovljena šola internat
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Indijanska industrijska šola Carlisle, njen ustanovitelj pa je bil nekdanji oficir ameriške
vojske Richard H. Pratt. Šola je bila v pogonu do leta 1917 (Boarding schools, 2005).
Otroci v teh BIA internatnih šolah niso bili preveč navdušeni, eni so celo imeli travme, saj
so jih odstranili iz družinskega okolja, s čimer so se morali začeti prilagajati ostali družbi in
šolam. Po končanem šolanju se je večina otrok vrnila nazaj v svoje rezervate k družinam
(Šumi, 1999, str. 60).
Danes sodobne BIA šole internati so le za tiste otroke ameriških staroselcev, ki so na
izredno oddaljenem in izoliranem območju, kjer zaradi manjhnega števila otrok ni šol. Za
pridobitev srednješolske izobrazbe na izoliranih mestih svoje rezervate morajo zapustiti.
Danes so večinoma v šolah internatih otroci s posebnimi potrebami, ter slabšega
družinskega in ekonomskega okolja, otroci brez staršev ipd. Tudi danes so v
izobraževanje ameriških staroselcev vključene zasebne organizacije, med njimi tudi verska
skupine, ki dajejo finančno podporo staroselskim študentom in dijakom in tako jim
omogočijo do javnih in zasebnih šol (Frantz, 1999, str. 134–137).
Slika 13: Učenci prve šole internat Indijanska industrijska šola Carlisle, leta 1880

Vir: Carlisle Indian Industrial school (2016)
4.4.2 BIA šole za ameriške staroselce
Kot smo že omenili na prejšnjih straneh, je večina staroselske populacije vpisanih v javne
in srednje šole, ki jih ne pokriva BIA in so dostopne vsem ameriškim otrokom. Ker je tako
majhen delež ameriških staroselcev v teh šolah, programi niso prilagojeni njihovemu
načinu, na primer ne morejo se učiti svojih staroselskih jezikov itd. (Duncan in Goddard,
2005, str. 175).
Šole BIA so v primerjavi z javnimi, večinoma majhne, saj je več kot polovica vpisov nekje
do 250 otrok, zaradi majhnosti rezervatov. V velikih rezervatih, kot je Navaho v Arizoni pa
je tudi do 1.000 otrok. Tri četrtine vseh BIA šol je osnovnih, ostalo so srednje, zato večina
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ameriških staroselskih otrok po končani osnovni šoli, gre na srednje javne šole. Ena
tretjina BIA šol ima v šolskem poslopju tudi dijaške domove, kjer zaradi oddaljenih in
izoliranih območij v času pouka bivajo ti staroselski otroci. So pa otroci v teh dijaških
domovih tudi zaradi revščine, nasilja v družini ipd. v splošnem so učni uspehi učencev v
BIA šolah slabši kot v javnih šolah (Office of Indian Education Programs 2015).
Strokovna usposobljenost učiteljev je v BIA in javnih šolah približno enaka, medtem ko
pa je razlika med učitelji v BIA vodenih šolah in v BIA plemenskih vodenih šolah, in sicer
je tukaj zaznati nižjo usposobljenost učiteljev. Tudi pri zaposlovanju učiteljev imajo
plemensko vodene BIA šole drugačno politiko in drugačno določanje višine plač od
državnih standardov. Zaradi nižjih plač v teh šolah in oddaljenosti je pogosta menjava
učiteljev v plemensko vodenih šolah med šolskih letom (Office of Indian Education
Programs 2015).
Oprema v BIA šolah je sodobna računalniška oprema, dostop do interneta itd. V
povprečju bolje kot javnih šolah. Je pa problem v BIA šolah, da imajo premalo zaposlenih
tehnoloških sodelavcev, ki bi skrbeli za inovacije oziroma posodabljanje te opreme.
Poslopja v BIA šolah so starejša, celo do 100 let so stara. Ponekod nimajo urejenega
vodovoda, slabe delovne prostore, majhne učilnice itd. V splošnem so zelo slabe razmere
v primerjavi z javnimi šolami, na kar v največji meri vpliva pomanjkanje sredstev ter
okolje, v katerih so te šole (Office of Indian Education Programs 2015).
Ameriški staroselski otroci, ki so bilo vključeni v tak sistem izobraževanja – internate, so
bili prisiljeni zapustiti svoje domove, tudi za več let brez pravic do obiskov. Vzeli so jim
dobesedno njihovo identiteto, spremenili njihova imena, prepovedan jim je bil njihov jezik,
prisiljeni so bili govoriti v angleškem jeziku. Tak način izobraževanja teh staroselskih otrok
je pustil skoraj uničujoče posledice Indijancev, saj niso vedeli od kod prihajajo, kdo sploh
so, niso poznali svojih obredov, svojih pesmi itd. (Loss of Words: The Erosion of Native
American Language and Culture).
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Slika 14: Sprememba ameriškega staroselskega fanta je več kot očitna

Vir: Loss of Words: The Erosion of Native American language and culture (2012)
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5 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
Začetki visokošolskega izobraževanja za ameriške Indijance segajo v začetke 18. stoletja,
katerih namen je bil asimilacija in pokristjanjevanje indijanskih plemen. Pri ameriških in
aljaških staroselcih je stopnja visokošolske izobrazbe nižja od nacionalne stopnje
dosežene visokošolske izobrazbe. V začetku visokošolske ustanove niso imele posebne
pozornosti iz strani BIA in zvezne vlade, kasneje pa so se le ustanovile postsekundarne
institucije. Le te delujejo še danes, kot je na primer Southwestern Indian Polytechnic
Institute in Haskell Indian Junior College (Frantz, 1999, str. 151).
Po podatkih iz leta 2010/11 je bilo 378.000 ameriških in aljaških staroselcev študentov v
javnih šolah, kar je približno 0,7 % celotnega prebivalstva javnega šolstva v ZDA. V istem
letu je bilo od teh študentov 49.152 vpisanih v BIA šolah. Največji delež celotne
študentske populacije staroselcev v letu 2010/11 je bil na Aljaski (20 %), v Južni Dakoti
(15 %), Novi Mehiki (11 %), Montani (10 %) in v Oklahomi (9 %) (Statistic on native
students).
Tabela 1: Odstotek zaključene visokošolske izobrazbe v letu 2009

Zaključena
visokošolska
izobrazba

Vsi študentje

Bela rasa
študentov

ameriški in
aljaški staroselci

Starostna
skupina

90 %

94 %

82 %

18–24 let

Vir: Statistic on native students (2009)
Iz tabele 1 lahko razberemo, da je odstotek zaključene visokošolske izobrazbe pri
ameriških in aljaških staroselcih nekoliko nižji med starostno skupino od 18 do 24 let,
glede na belo raso študentov ter vsemi študenti, ki so uspešno zaključili ta nivo izobrazbe.
Tudi podiplomski študij ameriških staroselcev je zaključen v majhnih odstotkih (3,9 %) v
primerjavi z ostalim ameriškim prebivalstvom, ki pa se giblje okrog 9 % zaključenega
podiplomskega študija (Educational Attainment 2003).
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Tabela 2: Vpis študentov na visokošolske zavode v letu 2011/12
Vsi študentje

Bela rasa študentov

Ameriški in Aljaški
staroselci

Dodiplomska in
podiplomska stopnja

29,041,533

15,513,878

252,314

Samo dodiplomska
stopnja

25,205,671

13,415,629

232,929

Samo podiplomska
stopnja

3,835,862

2,098,249

19,385

Vir: Statistic on native students (2011)
Tabela 2 prikazuje število vpisanih študentov na visokošolske zavode po stopnjah:
dodiplomski študij, podiplomski študij in obe stopnji skupaj.
V primerjavi za vsemi Američani, od katerih se tretjina vpiše na postsekundarno
izobraževanje, se na to raven izobraževanja vpiše le petina ameriških staroselcev.

5.1
Ustanavljanje in značilnosti plemenskih kolidžev in študijskih
programov
Zakonska podlaga za ustanavljanje plemenskih kolidžev (tribal community colleges) je bil
zakon iz leta 1971, in sicer Navajo Community College Act, potrjen iz strani Kongresa.
Pleme Navaho je od zvezne vlade zahtevalo sredstva za ustanovitev lastne visokošolske
institucije, kar so dosegli s sredstvi preko Sekretariata za notranje zadeve. Tako je Navajo
Community college postala prva indijanska visokošolska institucija, ustanovljena iz strani
Indijancev (Stahl, 1979).
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Slika 15: Navajo Community college danes

Vir: Navajo Nation (2008)
Ta zakon Navajo Community College Act je bil osnova vsem ostalim indijanskim
plemenom, ki so se nagibala k ustanovitvi lastne visokošolske institucije. Skupaj z BIA so
številna indijanska plemena začela ustanavljati plemenske dvoletne kolidže (tribal
community colleges). Po letu 1975 je Zvezna vlada sodelovala v rezervatih pri
ustanavljanju in podpiranju plemensko vodenih kolidžev. Nekateri dvoletni plemenski
kolidži so nastali že v 60. letu, vendar niso dobili akreditacije (potrditev študijskih
programov) še naslednjih 20 let po ustanovitvi. Od te akreditacije je na primer odvisno, ali
bodo študentu opravljene izpite priznali na drugi univerzi (Visokošolsko izobraževanje v
ZDA, 1993, str. 30).
Danes imajo dvoletni plemenski kolidži zelo pomembno vlogo v izobraževalnem sistemu
staroselcev. Večina jih je v severnem in osrednjem delu ZDA, saj je tam največ rezervatov
in staroselske populacije. Danes ti kolidži ohranjajo in poudarjajo staroselsko kulturo ter
strmijo k razvoju programov, ki so prioriteta indijanskim plemenom. Danes je 38
plemenskih kolidžev.
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Slika 16: Mapa plemenskih šol v ZDA

Vir: Tribal college: Journal of American Indian higher education (2016)
Plemenski kolidži se večinoma nahajajo v in izven rezervatov, namenjeni študentom, ki si
zaradi socialnoekonomskih razlogov ne bi morali privoščiti postsekundarnega
izobraževanja. Slaba četrtina le ponuja štiriletne študijske programe, ostali so dveletni
programi (Office of Indian Education Programs 2015).
Kolidži so večino majhne do srednje velike institucije, kar kaže tudi število vpisanih
študentov. Vsako leto je vpisanih med 100 in 250 študentov. So pa kolidži (Oglala Lakota
College), ki vpišejo tudi po 1.400 študentov letno. Večina kolidžev sprejema vse
staroselske in nestaroselske študente, so pa tudi izjeme, ki vpisujejo le študente iz
lastnega plemena. Skoraj vsi kolidži oblikujejo svoje študijske programe glede na
indijansko rezervatsko skupnost, njenih interesov ter potreb. Kolidži so kot nekakšni
kulturni centri, saj se tam odvijajo razne kulturne dejavnosti, seminarji, delavnice itd. Po
končanem dveletnem študijskem programu, pridobijo študentje Associate degree, ki je
enakovredna višješolski diplomi, po štiriletnem programu pa dobijo študentje Bachelor's
degree, ki je enakovredna visokošolski diplomi. Na teh kolidžih je največ programov na
področju ekonomije, zdravstva, vzgoje, socialnega dela, kmetijstva, gozdarstva. Kot pri
nas, tudi na teh kolidžih poznajo reden in izreden študij ter študij na daljavo. Programe s
staroselsko tematiko vodijo večinoma staroselski profesorji in strokovnjaki, imajo pa tudi
lastne knjižnice s staroselsko literaturo. Naj navedemo še nekaj študijskih predmetov
izključno z ameriško indijansko tematiko: Staroselski aktivizem, Staroselske človekove
pravice, Politika identitete, Indijanske družine, Zgodovina bolezni med staroselci,
Indijansko pravo, Genocid, Staroselski svetovni nazor, Oskrba otroka itd. To je le nekaj
študijskih predmetov, vezanih na njihovo tematiko (Office of Indian Education Programs
2015).
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5.2 Financiranje kolidžev in štipendiranje staroselskih študentov
Večina finančnih sredstev za kolidže prihaja iz lastnih virov, donacij ali Ameriške
Indijanske fundacije, delež pa pridobijo iz strani zveznih fondov. Za razliko od javnih
univerz in kolidžev, plemenskih kolidžev država ne financira (Duncan in Goddard, 2005,
str.174).
Kolidži so zato najbolj odvisni od donacij, sponzorjev in šolnin, ki jih študentje plačujejo
na vseh plemenskih kolidžih. Višina šolnin variira med kolidži glede na redni ali izredni
študij ter število kreditnih točk (Office of Indian Education Programs 2015).
Šolnine so v plemenskih kolidžih manjše glede na javne, vendar moramo pri tem
upoštevati, da so ameriške staroselske družine ekonomsko šibkejše od ostalih ras in
etničnih skupin v ZDA. Za plačevanje šolnin si ameriški staroselski študentje skušajo
pridobiti s štipendijami iz štipendijskih skladov. To so štipendije BIA, štipendije zvezne
vlade, državne štipendije ter posebni štipendijski skladi, posebej za ameriške staroselske
študente (Sitting Bull college 2015).
Državne, zvezne in institucijske štipendije so za vse ameriške študente, glede na njihov
sicialnoekonomski položaj ter akademskih dosežkov. Tudi ameriški staroselci se
potegujejo za te štipendije. Plemenski kolidži določijo višino svojih štipendij glede na
zvezna sredstva, ki jih dobijo ter donacij privatnih sponzorjev (Bureau of Indians Affairs
2014).
Najbolj znana organizacija, ki podeljuje štipendije ameriškim staroselskih študentom je
študentski kongres AIHEC. Za doseganje nadpovprečnih rezultatov staroselskih študentov
jih spodbujajo z določenimi štipendijam, ki jih financirata indijanski organizaciji American
Indian College Fund in Castle Rock foundation. Tudi Združenje za indijanske zadeve nudi
staroselskim študentom različne štipendije, kot so Displaced homemaker scholarship,
namenjena staroselskim staršem; Adolph van Pelt, namenjena dodiplomskemu študiji;
Memorijal Norman M. Crooks, ki podeljuje 1.000 dolarjev staroselskim študentom, če se
po končanem študiju vrnejo v svoje rezervate; FORD štipendije s 5.000 dolarji, če je
povprečje ocen zelo visoko (Sitting Bull college 2015).
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Slika 17: AIHEC se nahaja v enem najhitrejše rastočih visokotehnoloških in kmetijskih
koridorjev, Southwestern Indian Polytechnic Institute (SIPI)

Vir: Southwestern Indian Polytechnic Institute (2016)

5.3 Nadarjenost ameriških indijanskih študentov
Kot v vseh drugih kulturah, tudi pri ameriških staroselcih obstaja nadarjenost in
talentiranost. V indijanskih skupnostih so bili izjemni posamezniki na primer voditelji,
svetniki, plesalci, bojevniki itd. V družbi so bili nekako ti staroselski dijaki in študentje
prikrajšani za nadarjenost in talent v kolidžih in šolah (Tonemah, 1991, str. 407).
Moramo vedeti, da staroselski študentje sodelujejo tudi pri inteligenčnih testih, vendar so
rezultati slabši zaradi diskriminacije ter prilagojenosti testov belcem in njihovemu načinu
razmišljanja. Večina šol uporablja standardne teste za uvrstitev študentov med talentirane
in nadarjene ter se tako ne upošteva etničnost, življenjske izkušnje ter kultura ameriških
in aljaških staroselcev. V ta namen je bila ustanovljena AIGTAM – ocenitveni model za
nadarjene in talentirane ameriške Indijance, v katerem je ocenjenih več kriterijev za
nadarjenost in talent. Vprašanja se nanašajo na študentovo bibliografijo, kreativnost,
vizualna umetnost, razumevanje skupnosti ter kultura. Za priznanje ali nepriznanje
talentiranosti skrbi strokovna komisija, sestavljena iz indijanskih učiteljev, šolske
administracije ter predstavniki skupnosti (Identifying Gifted and Talented American Indian
Students: An Overview. Eric Digest).
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5.4 Indijanski način učenja
Raziskave so pokazale, da ameriški indijanski dijaki in študentje drugače reagirajo in se
obnašajo do učiteljev in njihovih metod poučevanja kot ostale rase študentov (What every
teacher needs to know to teach Native American students).
Najraje imajo skupinske metode učenja ter da v programih sodelujejo indijanski učitelji,
saj to pozitivno vpliva na njihov uspeh učenja. Ta skupinska metoda učenja jih bolj
spominja na indijanski model, s čimer se jim poveča njihova samopodoba. Ob indijanske
učitelju so bolj odprti in sproščeni, kot pa, ko jih uči neindijanski učitelj. Skupinsko učenje
ne vsebuje toliko tekmovalnosti, daje občutek pripadnosti skupnosti (Tonemah, 1991, str.
3).
St. Charles in Constatino (2000) sta ugotovila, da so ameriški učenci in študentje odsevni
učenci, zaznavajo bolj globalno, razvijajo akutne sposobnosti vizualne diskriminacije pri
podobnostih itd.
Slika 18: Poučevanje staroselskih fantov

Vir: The State of Native American Education (2013)
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6 ZAKLJUČEK
Ameriški in aljaški staroselci so se zaradi bolezni, ki so jih prinesli s seboj, vojn in
genocida močno ''razredčili'' po prihodu Evropejcev v Severno Ameriko. V zadnjih nekaj
sto letih se je življenje ameriških in aljaških staroselcev zelo spremenilo glede načina
življenja, družbene strukture, tradicije in kulture. Na področju zakonodaje so ameriška
staroselska ljudstva posebej varovana glede reševanja njihovih vprašanj, tudi na področju
vzgoje in izobraževanja. Svojo suverenost, priznano z ustavo, lahko uresničujejo v
indijanskih rezervatih.
Na področju socialnoekonomskega statusa se ne razlikujejo preveč od nacionalnega
povprečja, so pa določeni indijanski rezervati, kjer je ta položaj zelo kaverni. Na področju
zdravstva in bivanjskih razmer lahko rečemo, da so slabi, stopnja revščine ter
brezposelnosti pa je na najvišji ravni med vsemi etničnimi skupinami v ZDA. Pri ameriških
staroselcih je velik porast alkoholizma in drog.
Prevladujoč način njihove vzgoje odraža koncept razširjene družine, in sicer, da so prisotni
stari starši ter drugi sorodniki, ki pomagajo pri vzgoji otroka. Velik vpliv na šolstvo je imela
radikalna politika ameriške vlade nekje do sredine 20. stoletja ter prihod evropskih
misijonarjev, z namenom pokristjanjevanja staroselcev do sredine 19. stoletja.
Ustanovitev Biroja za indijanske zadeve je prinesel spremembe na področju izobraževanja
ameriških staroselcev, še danes pa ta Biro pokriva izobraževanje slabo desetino
staroselskega prebivalstva. Zakon o indijanski samoodločbi je imel največji vpliv na
izobraževanje staroselcev v ZDA, s katerim plemena upravljajo in vodijo BIA šole za
staroselce. Velika večina staroselskih otrok se šola v javnih osnovnih in srednjih šolah. Vse
bolj se BIA šole prilagajajo njihovim metodam učenja, uvajanje staroselskih učiteljev itd.
Težave v teh BIA šolah so pomanjkanje sredstev, slaba infrastruktura ipd. V
postsekundarnem izobraževanju se ustanavljajo in upravljajo plemenski kolidži z
dveletnim in štiriletnim študijskim programom. Danes se število vpisov na te plemenske
kolidže povečuje, s tem pa se povečuje tudi visokošolska izobrazba ameriških staroselcev.
Plemenski kolidži so na področju izobraževanja edina prava prihodnost in svetla točka za
ameriške staroselce saj so prilagojeni njihovi kulturi ter njihovim vrednotam.
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